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 פיינשטייןמשה
 יארק בנוא ירושלים תפארתר"מ

בע"ה.

 ועמל וינע ת"ח והוא . . . מוהר"ר הרה"נ הנכבד ידידיהנה
 שבת הלכות על שחיבר ספר לפני והביא ונפשו, כחו בכלבתורה
 למעשה שבת להלכות שנונע מה במפריהם אשר רבותנו מדבריוליקם
 וחרד ה' ירא איש לכל רנילין שבת הלכות שיהיו כדי הפרמים,בכל

 החמורים שבת מעניני איסור שום על חלילה יעבור שלא ה'למצות
 יודעים כשאין בהם ליזהר ושקשה שמדרבנן, בהשבותים אףמאד,
 לעיין לפני מספיק לא שהזמן ואף כדין, שלא להקל ח"ו ובאיםהימב,
 שם האמורים הדבורים בכל ופוסק כאומר בזה ואיני בספרוהרבה

 הרה"ג שהמחבר לומר בזה אני אבל ממני, הוראה כמו שהואלהחשיב
 דעתו ושנם הנכונים, הדברים רבותנו מדברי ליקם ובמח ת"חהוא
 הלומד כל שבת בהלכורנ יתרנלו זה ספר ידי על ושודאי לידע,מוב
 לבע"ב ונם הישיבה, ובני חכמים לתלמידי נם מוב ספר ושהואאותו,

 כרי מלא, בכסף הזה החשוב ספר לקנות נא ולכן ומצות, תורהשומרי
 ובזכות כהלכתו, שבת בשמירת להרבה ולזכות לאור, להוציאושיוכל
 הרב וכבוד השבת כבוד למען הכותב בקרוב, לנאולה נזכהשבת

 יארק. בנוא תשי"ם תמוז ז' התורה חקת לם' ב' ביוםהמחבר

 מ"נשט"ן משהנאום



 והוזכדה ספד, בכל פעמים וכמה בתודה, פעמים הדבה הוזכדההשבת
 עמוס יחזקאל, ידמיהו, ישעי', והם, אחדונים בנביאים גם אחדיםפעמים
ן ובתלמוד עג. שבת ובגמדא ב, ז שבת במשנה נמצאו דיני' ופדטי'ונחמי',
: יי ייי ( "ומנין שכתב )בפ"ז( זמנים בדמב"ם ועיין ב, הלכה גדול כלל פרקידושלמי
ן, והדישה, והעימוד, והקצידה, והזדיעה, החרישה, הן ואלו וכו' מלאכות אבותכל

 והלבון, והגזיזה, והאפי', והלישה, וההדקדה, והטחינה, והברירה,והזדי',
 והבציעה, והאריגה, המסכת, והנסכת הנירין, ועשיית והטוי', והצביעה,והנפוץ,

 בפטיש, והכאה והסתירה, והבנין, והקדיעה, והתפירה, וההתדה,והקשירה,
 והכתיבה, וחתוכו, העור ומחיקת וההעבדה, וההפשטה, והשחיטה,והצידה,
 ובתפאדת לדשות,", מדשות וההוצאה והכבוי, וההבערה, והשדטוט,והמחיקה,
 הל יא עד א שממלאכה וכתב, האלה, המלאכות את מיין מועד משניותישדאל
 ששיכות מלאכות יג יש כד עד יב וממלאכה ומזונות., פת שבעשייתמלאכות
 שיש מלאכות ט יש לג מלאכה עד כה וממלאכה בגד, והכנת ההלבשהלסוג
 הבעדת וסתירתה, בני' מלאכת כך )ואחר והכנתה, כתיבה במלאכת. קשרלהן
 הסדד על מבוסס המלאכות וחלוקת מלאכה(, גמר דיני ובסוף וכבוי'אש

 להלן. והמובא אני()שסדרתי



 ח ת פמ
הקדמה

א  )החורש( חריזטה אכלל

טי  )הזורע( זריעה בכלל
כה
לז

 )הקוצר( קש:ירה גכלל
 )המעמר( עימור דכלל

מא  )הדש( ריששה הכלל
פד  )הזורה( זריי' וכלל
פה
פה

 )הבורר(ברירה זכלל
 לעכו"ם( אמירה דיני לזה)ונוסף

צב  )המרקד( הרקדה חכלל
צד  )המוחן( טחינה ט.כלל
קיב  )הלש( ליעשה יכלל

 ש:לי' או אמי' בשול דיני יאכלל
קכ

קע
קעם
קצז
קצח
רא

 הצולה( או האופה)המבשל
 )הגוזז( גזיזה יבכלל
 )המכבם( ולבון כביפה יגגלל

 )המנפץ( נימוץ ידכלל
 )הצובע( צביעה טוכלל
 )המווה( טוי' טזכלל

רב  )המיסך( המפכת הנפכרנ יזכלל
רב  נירין( בתי )העושה נירין עשיית יחכלל
רג  )האורג( אריגה יטכלל
רה  )הפוצע( בציעה גכלל
רה  )הקושר( קשירה כאכלל

רי  )המתיר( קשר ההנדהנ. כבכלל
רטו  )התופר( תפירה כגכלל
ריט  )הקורע( קריעה כדכלל
רכו  )הצד( צידה כהכלל



 )השוח%( שחיטה כוכלל (ווא"א
 )המפשי%( המשטה כזכלל שנואו יא.

רמד  )המעבד( עור ומ,ליחת עיבוד' כחכלל
רגא  )הממחק( )ומריחה( מחיקה כטכלל
רנט  פם( )ן,משן שויטוט ולוי

רטא  )הכותב( כתיבה לבכלל נשאו... )המחתך( חתיכה לאכלל

שה  )המוחק( הנזכר( )הכתב מ,חיקת לגכלל
 )הבונה( בני' לדכלל ששנש' . ****

שמה  )המותר( הנזכר( )המבגה טתירת לחכלל
שנא  )המבעיר( הבערח לוכלל
שעה
שפא

 )המכבה( ואלקטרי גז אש,כבוי לזכלל
 רישא( פמיק דיני לזה)ונומף

 ועביד מנא מתקן במטיש, בוכה לחכלל
שצא דחולעובדין  ד'חולעובדין

תל  הוצאה לטכלל

תמה  מוקצהדיני

תם  טעויות ותקוגיהערות
תטד  והערותהשלמות
תטז  המונחיםרשימת



 ה מ ר קה

 פה המפוזרים שבת בהלכות דינים חידושי הרבה אספתי שניםלפני
 פי על והלכה הלכה וסדרתי חיים, אנו שמפיהם והפוסקים ערוך בשלחןושם
 השאלות בעניני שהובאו דינים חידושי גם עליהם והוספתי שלה,האב

 רובי רוב ועל בימנו. שהתקדמה הטכניקה המצאות ידי על שעלוובעיות
 ושאול, דוד תקון שקראתי בחלק ערוך( ובשלחן )בש"ם מקורן ציינתיההלכות

 כמבואר - ועוד מוקצה, דיני )מלבד כללים בל"ט מלאכות הל"טוסדרתי
 מהמפתחות חוץ בהכלל, שהובאו ההלכות ציינתי וכלל כלל ולפני הבאים(בדפים
 כל שבתוך והמונחים ההלכות רוב פרקי ראשי ציינתי ששם שסדרתיהכלליים
 בההלכות השתמשתי בעצמי ואני מחיפוש. ולהצילו המעיין על להקל כדיהספר
 בדינים מאד שקיצר ערוך, שלחן בקצור שחסרים להלכות מלואים בתורהאלה
 הסימן בהתחלת )ועיין פ, סימן הוא א', בסימן מלאכות הל"ט כל וכללאלה

 בשבת, לעשות לנו שנאסרו המלאכות "שעיקר שכתב, המחברבהתנצלות
 והמה נודעו, שלא מדברים רק כאן נכתב ולא ישראל, בני לרוב נודעוכבר

 ומה בה, גר שיהודי והסביבה העתים, נשתנו בעו"ה אבל שכיחים",דברים
 בעיר לא' רק היום נודע לא הקודמים בדורות ישראל בני לרובשנודע
 כעזר שיהיו האלה הדינים את שאספתי הטעם הוא וזה במשפחה(,ושניים
 קהילות שרוב מקוה והנני ערוך, שלחן בקצור החסרים לדיניםוהשלמה
 הזה. בספר ישתמשוישראל

 )וביחוד הפוסקים דברי רק הזה בספר להביא שהתאמצתיואף
 ה"ה )ומפרשיו( ערוך השלחן דיגי מאספי ל(דברי )ולציין להביאהשתדלתי

 בכל נתקבלו שדבריהם ועוד, ברורה, המשנה אדם, החיי הרב, ערוךשלחן
 אף מעצמי, הלכה בדבר( הערה )או דבר הבאתי לא וכמעט ישראל(תפוצות

 אשר עד זה מספרי לפסוק שלא בחבורי המעיין את מבקש אני כן פיעל
 וכו' ערוך ובשלחן בגמ' ההלכות מקור ציינתי רוב פי שעל בספרים,יעיינו

 בספרי ההלכות מקור הראתי )וגם הדין, מקור למצוא המעיין על להקלכדי
 ה"ה, לעיניים. קילורין לנו הם שדבריהם זמננו ואחרוני האחרונים אחרונימאסף

 החיי על חיים תוספות וגם השלחן, מסגרת עם קש"ע לב( )מצוה חינוךמנחת
 ישראל, נזר שבת, מנחת. אשר, מעדני ישראל, תפארת לבעל שבת כלכלתאדם,
 לידי )ובאו שנדפסו ספרים עוד וישנם נזר, ואבני טל אגלי השלחן,ערוך

 נתן, מאורות ישורון, ויסודי בהלכה, מצוינים שערים הספרים ה"המקרוב(
 יעקב, חלקת שו*ת ה"ה שבת בדיני הרבה שדנו שו"ת וספרי השלחן,קצות
 וכו' המובהק הגאון )מהרב משה אגרות שו*ת וספר יצחק, מנחתשו"ת
 ספרים ירושלים(, תפארת דישיבת מתיבתא ריש שליט"א פיינשטיין משהר'

 בהם. הובאו מעונינים דברים ושהרבה שבת, הלכות ללמודהנחוצים
 שהבאתי הציונים מקום בכל שלא בספרי המעיין את לעוררוהנני

 בעיונו מרגנותא לפעמים ימצא והמעיין ציונים, דוקא הם ושאול דודבתקון
 הדבור את הרחבתי לפעם מפעם שבפנים עוד לדעת וזאת שציינתי.במקורות
 סמכתי פעמים הרבה ששם ושאול דוד תקון בחלק לא אך הדברים,והסברתי

 המעיין.על
 לעזר שיהי' מקוה והנני הזה, הספד של ביעודו אמונתי עזהואני
 בבית, ובלמודם ברבים, בלמוד הלומדים בו וישתמשו שבת, הלכותבלימוד
 דאבות(. )פ"ג בה" והפך בה עהפך המשנהכמאמר

 עידודו דברי על מליובאוויטש שליט"א אדמו*ר לכ"ק תודה אסירהנני
 לרבנים בו ההוגים לכל לתועלת יהי' שדברי דבריו, ועל הנ"ל, אתלהדפים

 אותי. שחזקוולתלמידים,



 נשמות ולעילוילזכר
 )ויהורית( זאב בת אטתרחי'

 ימףז בדמישמתה
 )ובלומע( משה בתיהורית לאה( )ורחל אברהם בןזאב
 לאה( )ושרה ארי' בתרויזא )ואטתר( נטתלי בן שמואלישראל )ויהורית( זאב בת רבקהשרה
 )ורוזא( שמואל ישראל בןשלמה
 )ובילא( ברוך שמעון בן צביאברהם

 )ומלמה( צבי אברהם בתבילא )ולאה( לייב בתטלמה
 )ומ'למה( צבי אברהם, בתיוטא )ומלמה( צבי אברהם בתרבקה
 )ומלכה( צבי אברהם בןלייב )ומ'למה( צבי אברהם בתריזל )ומלמה( צבי אברהם בתחנה
 )דמלכה( צבי אברהם בןשלום )ומלמה( צבי אברהם בן רורישראל )ומלמה( צבי אברהם בן ברוךשמעון

 הברכה על יעמרןואלה
 )ובילא( מענריל' מנחם בןפישל אטתר( )וחי' שאול בת בלומערחל )ומלמה( צבי אברהם בת אטתרחי'

 אטתר( )וחי' שאול בןאלי' אטתר( )וחי' שאול בן 'שטואלישראל 'אטתר( )וחי' שאול בת לאהשרה
 אטתר( )וחי' שאול בתמלמה
 יוטף שניאור בן יצחקגרלי'
 לתהלה להוכיר בןההנני

 ושאול רור ותקון שבת הלכות קצורטמר מפרי להוצףא השתדלותםעל בקודש במלאכת,ם העומקים עוזרףהםוכל "בלשן" דפוםבעלף ג"י טויזנער בער שלום ור" שדטטרמאן מריכי ר'ייייי
 והףדור.בדייקנות



 )החורש( חרישה מלאכת אכלל
 שלג, שיב, שלו, )או"ח לזדיעה הקרקע את המכשרת מלאכה היא זוחרישה

 שלז-לח(. שטזשיב,

 ל ל כ ה ן כ ות
 בקדקע או לטלטלו שמותד בדבר בקודה, בקיר, ורפש( בבוץ )המלוכלכים נעליםגרידת
 וספסל כסא מטה גדירת : יח( )תקדו"ש במגרד הנעלים( )שעל לח או יבש טיטגרידת י )יח( בשפשפת או במגרד הסכין, בגב בצפורן, הגעלים שעל הלכלוך גרידת י)יז(
 אבוס ונקוי גריפת 1 )כ( בשבת י~דים( עגלת )או רהיטים גדירת ; )כ( בשבת חבית,או

 או לפת הוצאת ; )ה( גומא שישוה גזדה משום בשבת האסורים דברים , )ג(בשבת
 הנייל הוצאת ; )יא( השדה מאדמת או הבית מקדקע מגולות( נשאדו עלי' )שמקצתחזרת
 הטיית י )שם( מקמח הנ"ל הוצאת ; )יב( מוקצה( מעפר )או בביתו הצבור תחוחמעפר
 1 )ו( בשבת התבואה מאוצר הסתפקות ; )יט( מתוכה( הנוזל שפיכת )לצורךהחבית
 בשבת בקרשים המכוסה הרצפה הדחת , יג( )תקדו"ש בשבת מלט, המכוסה החצרהדחת

 חצד גבי על קש זריית ; )ד( ישר( וב~תי ישר )באופן שדה זיבול י יג()תקדו"ש
 ז )א( שיעורה : חרישה י )י( הנ"ל החצר על צרורות או עפר זריית י )י( מגשםשהוספג
 חריץ עשיית או חפירה י א( )תקדו"ש פעמים חרישה, י )ג( חיובה ואופן ; )ג(תולדתה
 ומזוהם מ4:וס דבר כסוי ; )ג( שבמחובר מעשבים יבשים עלים חתיכת ; )ב(בקרקע
 כבוד ; )ג( אילן שבעיקרי ענפים כריתת ; י( )תקדו"ש היתר( באפר שנתערבאיסור אפר )וכן בשבת הנשרף מדבר הנתהווה באפר רוק כסוי ; י( )תקדו"ש מוכן()בעפר
 החדר דצפת סיכת ; )ד( עלים או מאבנים שדה סיקול ; ב( )תקדו"ש קלחיםנטיעת לשם הקרקע נקיבת ; )ג( בשבת עץ, משרשי ניכוש י )ו( הבית חדרי רצפת)טאטוא(
 הבית רצפת עפר רבוץ ; יט( )תקדו"ש מרוצפת רצפה על החבית צדוד ; )יט(הארץ על החבית צדוד ; )ד( אדנוה רגבי פירור ; ובתקדו"ש( )ח בשבת התבואה אוצדפניית ; )יד( חבירו בשדה או בשדהו צרכיו עשיית ; )ג( בשבת עשבים עישוב ; )יג(והדחתה

 . )ב( הבקיעות ומ~וי החלקתו, תל, ; )ט( בשבת הרוק,שפשוף י )טז( בשבת בבוד תבשיל שימת ; )שם( ומחצ~ת טבלה שלחן גב על וכו'כדור שחיקת י שם( ותקדו"ש )טו וכדומה ואגוזים ביליארד אשקוקה, כדור, שחיקת)ז(

 בראשית()לסרר

 קיים הי' המקדש שבית )ןבזמן ב. חייב א, שהוא כל החורשא.
 ושאול דודתקון

 וכו' חזי למאי ובגמ' וכו' שהוא כל החורש במשנה קג. שבת עי'א(
 חרישה מה ושם חייב. ויהא יחרוש כמה פ"ז ובירושלמי ה"א, פ"חוברמב"ם
 הי"ב בפ"י וגם יח א וברמב"ם : קב שבת עי' לבנין ובחופר וכו' במשכןהיתה
 אדמה ובחרישת ובפנ"י(, שם, ותוס' וברשי'י ח. ביצה גם )ועי' יז, אובכ"מ
 חרשו )ובודאי זרעו הם ד"ה וברש"י מט: בשבת עי' במשכןשהיתה
 שהקרקע מפני - ולאחרי'( הזריעה )לפני פעמים שחורשים ובא"יג"כ(.
- ואחת אחת כל על חייבים -קשה  רמב"ם גם ועי' עג:, בשבת כ"כ 
 הל' בחזו"א ועי' בבהמה, החורש ובין בעצמו החורש בין הבדל שאין בכ

 שיש חשמל או קיטור בכח המופעלת מכונה לע5.-ידי בחרישה שכ' לו סי'שבת
 א. סעיף ב בכלל לקמן ועי' החיוב, מןבה

 ועי"ש א, ח שבת הל' וברמב"ם בירושלמי ושם : עג שבת שםב(
 שהוא. בכל חייב חורש בתולדת שגםשכ'



 שבת הלכותק'צדרב

 חטאת, קרבן הביא ג בשוגג הזאת המלאכה את שעשהמי
 שחרשו במשכן היתה חרישה ומלאכת ג( בכעיף לקמן בזהועיין
 הכממנימו. לצורך צמחים ולזרוע נטיעות לנטוע האדמהאת

 להכשירו הקרקע את רלהשביח ה לרכך היא החורש כוונתב.
 החופר בין הבדל )ואין הקרקע את החופר לפיכךלזריעה,

 דוד בתקון כמנואר י ביד שחופר או וכדומה, במכונה או במעדרבאת,
 שבקרקע שבשדה, בקרקע )היינו בקרקע חריץ העושה אוושאול(
 ותל, גבשושית ומרדד המחליק או בונה( משום הוא חיובוהבית
 בכל אותם. ומשוה בעפר האדמה בקיעי ואת הגומות את הממלאאו
 ז. חורש משום חייבאלה

 ושאול דודתקון

 ברמב"ם גם שבשבת, שוגג בדיני ועי' גדול, כלל בהתחלת .שבתג(
 וברמב"ם טז: בכריתות וג"כ קב שבת גם ועי' משגגות, ובפ"זפ"ב
 ןעי' במנ"ח ושם קכא, מצוה ובחינוך ריג עשין ובסמ"ג שבת, דהל'פ"ב

 מלאכת מ"ט פטור בשבת מתעסק ואי ושם שם, ובתום' וברש"י יטכריתות
 ה,"ו. משגגות פ"ה ברמב"ם גם ועי' וכו', תורה אסרהמחשבת

 גדול. כלל פ' בהתחלת הנ"ל בירושלמיד(

 לשכולן הן אחת מלאכה כולן והחורץ החורש החופר עג: שבתה(
 בונה, משום חייב שבבית ועי"ש רש"י( הקרקע, את לרפותנעשו

 משומ עליו שחייב א ח ברמב"ם והובא : עג שם ששת רב מאמרו(
 : פא שבת ועי' בונה, משום שחייב בבית בהחופר יב הל' בפ"י ועי'חרישה,
 בפנים שכ' ומה וכו' בונה משום חייב בבית וטממה גומא לו היתהדא"ר
 או שחורץ קלחים בזריעת האיכר של דרכו שכך משום הוא - חייב בידשגם
 בקרקע שנקב הנ"ל בנקב לבדו וקלח קלח כל וזורע באצבעו הקרקענוקב
 כר"ש(. הלכה ד"ה כב. בשבת רש"י)ועי'

 בשכירת היתר שנוהגים גלותנו בארצות מקומות כמה מנהגובענין
 לו בהיתה שאמרינן אף שברחובותינו והזבל הרפש והסרת בנקייתעכו"ם

 של והסבירו ס"ח. רמד במג"א עי' בונה משום שחייב ונטלהגבשושית
 הדבר לעיקר הסכים שלא שם רע"א בחידושי ג"כ ועי' סא, סי' באו"חהחת"ם
 הנ"ל. במג"אשכ'

 ובירושלמי הרמב"ם. שיטת שמסביר ה"ד שם -ב-ובמ"מ ז רמב"ם עי'ז(
 ט, שיב במג"א ועי' ששת רב במאמר עי' 2 עג שם ובשבת וכו' חפר ר"חתנו

 או לעפרא אלא צריך ואין גומה שהמופר שכן וכל ה, ס"ק שיד בסי'וכן
 ו. אות בהחורש ובא"ט בנ"א ועי' אסור, אבל שפטור כלל, צורך בו לושאין



ג שבת הלכותקיצור

 אינו אבל החרישה, לתכליר2 דומה שהיא פעולה שעושה כ2יג.
 חורש, תולדת זה הרי הקרקע בעצם ההיא הפעולהעושה

 מלאכה, אב העושה ובין תולדה העושה בין הבדל אין חיוב)ולענין
 התראה בלי במזיד והעישה חמאת, בשוגנ, העושה חייבשבשניהם

 ומטעם ח ושאול דוד בתקון כמבואר מקילה, - ובהתראה כרת,חייב
 או עץ משרשי המובים( מבין הרעים ועוקר )שמוציא המנכשזה

 ושא1ל דודתקון

 ובפי' מנכש בד"ה רש"י ובפי' וכו' המנכש איתמר ב: מו"ק עי'ת(
 והר"ם הרע"ב ובפי' מ"ש( יב )ובפי' וכו' המנכש קג, ובשבת שםר"ת

 ה"ד/ שם ובמ"מ ד-ז בהל' ברמב"ם וכן ובכ"מ/ א-ב הל' פ"זובהלכותיו
 ז אות ה סעי' בהחורש ובא"ט לא, או"ת בהלק תנינא בנוב"י ג"כועי'
 לתולדה אב בין תילוק שאין שאף ה"ז פ"ז ורמב"ם ב. בב"ק ג"כועי'
 מאב תולדות שתי או ותולדתו, אב כשעשה הבדל יש עכ"פ תיוב/לענין
 אז בשבת/ לעשותן שמותר שסבור - אתד בהעלם שתיהן עשה אםאתד
 אחד/ בהעלם אחד אב ועשה ותזר עשה כאלו אתת, תטאת רק תייבאינו
 )או בשבת לעשותם שמותר שסבור אתד בהעלם אבות שני בעשהאבל

 ועיי"ש תטאות, שתי חייב - נפרדים( אבות משני תולדות שתישעשה
 אב לי קרי תשיבא במשכן דהוה ו;ך ח~לדה, לי' קרי "ואמאי ב' בב"קעוד

 למלאכה כשדומה אפין אך במשכן, ממש שהיו הפעולות דוקא ולאווכו'"/
 בפעולה דומים שהם כמרכיב או כמבריך ובתכלית בפעולה במשכןשהיתה
 להם דומה וגם במתובר, תלוש דבר תותב הוא שבשניהם - ונוטעלזורע

 שבמשכן למלאכה דומה כשהיא ואפילו שיגדלו/ כוונתו שבכולםבתכלית,
 מתכוין הוא העץ, מענפי שבתתיכתו הזומר/ )כגון בפעולה ולא בתכליתרק

 שלא אף מלאכות אבות נקראו שניהם אלו יותר( יגדל שהעץלהתכלית,
 )וכשהדבר ד"א. בכ"ש והו"ד משבת פ"ז ברמב"ם שמבואר כמו במשכן/היו
 אך אב(1 ולא תולדה לי' שהוי להלן נדבר בזה בתכלית ולא בפעולה לאבדומה
 אבל התכלית, בו שמתכוין בהגוף הפעולה את כשעשה רק אב נקראה לאמלאכה
 עושה שאינו ועצים, צמחים שמשקה כגון אתר/ בגוף הפעולהבעשה
 שהיתה למלאכה דומה שההשקאה )אף במים רק הצמתים בגוףהפעולה
 משום - הצמחים( שיגדלו זו בהשקאה כוונתו שהרי בתכלית/ -במשכן
 המשקה אאבל א-ב הל' פ"ח רמב"ם ועי' תולדה. רק הזאת הפעולה הוי'הכי

 אמאי וא"ת שם משנה בלחם ועי' וכו// זורע תולדת זה הרי וכו'צמתין
 וכו'"(, הפעולה באיכות דומים שהם כיון תורש כמו אב מנכש הוילא

 מז.( )בדף ה"ב פ*ז שם בירושלמי )ועי' במשכן שהוי תורש זהומטעם
 וכו' תרישה מה למדו/ המשכן מן אבות כל וכו' חפר ר"ח תנו אב/חרישה
 בבלי בתלמוד : מט בשבת גם ועי' עי"ש/ וכו' סממנין ליטע תורשיןשהיו

 את ליפות כדי שבשדה תל ומרדד הנוטל וכן א( בסעי' לעילשהבאתי
 בגוף היא שהפעולה משום אב, לי' הוי החרישה( תכלית )שהיאהקרקע
 את ליפות כדי עצים עיקרי המנכש או עשבים/ המקרסם אבלהקרקע.



 שבת הלכותקיצורד

 המזיקףם הרעים עשבים המעשב או האילן, מעיקרי רכים ענפיםכורת
 בכולם שבמחובר, מהעשבים יבשים עלים והחותך הצמחים, שללבדולם
 ט. חורש תולדת משום חייב הקרקע, את וליפות לרכך נתכויןאם

 הףבשףם העלים מן או )צרורות האבנים מן השדה את המסקלד.
 המשמש במכשיר אדמה ורגבף גושי המפרר בשדה(,שנפלו

 במקל או השדה, פני ולףשור החרףיטה, בעת האדמה רגבףלפרור
 יטיזבלו כדף השדה( )על צאנו רועה או השדה את המזבל ביד,או

 ושאול דודתקון

 נקראת הפעולה - הקרקע בגוף הפעולה נעשתה שלא משוםהקרקע,
 רק לי' הוה בתכלית, ולא בפעולה לאב דומה כשהמלאכה וכןתולדה,
 אבל בפעולה, דק גרעינים לטוחן שדומה וטחנו. ברזל ששף )כגוןתולדה,

 שלא לתשמיש טוחן הוא וכאן לאכילה, טוחן הוא התם שהרי בתכלית,לא
 טעמא שמהאי וכ' בכ"ש, שם טוחן, תולדת רק הו"ל הכי משוםלאכילה,
 )שם גבינה והמגבן טו-טז(, ח )כרמב"ם לישה תולדת רק הו"ל עפרהמגבל
 ולא בפעולה רק לבני' שדומה משום בני' תולדת רק הו"ל הי"ג(פ"י

 ועי' עי"ש. לרמב"ם משבת רפ"ז הכ"מ קושית בזה שמתורץ וכ'בתכלית,
 מנכש, מיני ב' שיש מנכש בעניני שכ' השבת במוסך חינוך במנחתעוד
 שמוזכר מקום שכל ודע רפח. סי' וחת"ס לא. סי' תנינא בנוב"י גם בזהועי'

 ובמקום שבות, שהוא מדרבנן, שאסור פירושו אסור המלה אלובהלכות
 שבות אז שהו"ל עכו"ם, ע"י לעשותו מתירים מצוה או חולי קצתהפסד,
 ז בכלל לקמן עוד ועי' שוים, השבותים כל שלאו ח שז מג"א ועי'דשבות,
 לעשותו מתירים אין מה"ת שאסור ואיסור השבותים, בעניני שהארכתיטמ"ז
 מן בו אין אבל איסורים כבשאר בשבת אסור שיעור וחצי עכו"ם,ע"י

 ס"א. ה' כלל ושאול דוד בתקון ועיין שיבואר, כמוהחיוב,

 המדייר, הנועץ, החורש, החופר, )מ"ז( מ"ב פ"ז ירושלמי עי'ט(
 ביערים )חותך בחרשים המברה גושים, המפעפע המכבד, המזבל,המעדר,
 )לבערן קנים בחישת האור את המצית ויגדילו(, שיתעבו כדי קטניםאילנות
 מן הרעים התמרים )שמבער תמרים באגם וכן המחרישה( יעכבושלא
 עצמה(, )בקרקע מדרגות הבונה )אבנים(, המסקל הצדדים( ומתקןבלומר - לזריעה צדדי' מכשרת שהיא המים אמת מלחרוש יעכבו שלאהאגם
 שהוא דבר וכל לגפנים עוגיות והעושה הזיתים, שתחת הנקעים אתהממלא
 ובכ"ש ד, שלו בע"ה גם והובא חורש, משום חייב - הקרקעלהניית
 מנכש שחיוב ר"י על שמקשה בזה חנוך במנחת נע?' ד2 יא ובתוס"הבהחורש

 גווני ששני ות" חורש, משום שחייב איתא קג בשבת הלא זורע משוםהוא
 שזה בחופר מיירי קג בשבת והמשנה שעוקר וב' שחופר א' איתא,מנכש
 וע" זורע, משום איסורו וזה בעוקר מיירי דמו"ק ובגמ' חורש משוםאסור
 ס*ג ב' כלל גם בזה ועי' שלפנ"ז. בס"ק ועי' רפח. סי' יו"ר חת"סבשו"ת
 ושאול דודתקון



ה שבת הלכותקיצור

 משום חייב מתגדלת(, ופוריותה משתבחת הי' הזבול ידי )ועלשדהו
 י. חורשתולדת
 גומה, להשוות שיבא גזרה משום חז"ל שאכרו דנרים ישנםוץ.

 לחוד. אחד כל אבארם הכימן כוף עדומכאן
 כשהם )אפילו וכדומה הבית חדרי את )מטאטאים( מכבדים בשבתן.

 כנף במברשת, קרשים( או מלט, אבנים, מרצפותמרוצפות
 כל אם שבטים, במטאטא גם מתירים ריש יא, )רך( בגד אועוף,
 שאפילו )ואומר זה בהיתר שמפקפק מי ויש יב, מרוצפימ העירבתי
 ששבטי לחשוש יש זאת בכל גומות, אשויי משום בו שאיןנניח

 ולרבץ עכו"ם. ידי על רק רמתיר יג( הכיבוד בשעת ישתברוהמטאטא
 ושאול ווותקון

 במדייר גישי' המפרד המסקלה, שדה. המזבל מ"ב פ"ז ירושלמי עי'י(
 שו"ת ועי' ג י בחי"א ועי' ורוקח(, באו"ז להלכ' )הובא וכו' חייב וכו'שדהו
 ס"ק ועי' סופרים, מדבר רק שאסור וכ' שחולק ה א פ סי' הבושםערוגת
 הירושלמי. את שהעתקתישלפנ"ז

 שהמטאטא החשש משום שקשה, שבטים של במטאטא לא אבליא(
 ואסרו אותן, וימלא והגומות הבקיעות לתוך ויורידוהו התל עפר אתיגרד
 מרוצפת בין יבדיל לא שהרואה משום - אבנים רצפת גם לכבדחז"ל
 המרוצפת גם אסרו כך ומשום מיחלף, בקרקע וקרקע מרוצפת, אינהובין
 בשבת וגם ותוס', רש"י ופי' זילחא שרי אמימר להלן וגם צה. שבת)ועי'
 ובעה"מ. ובר"ן, וברי"ף, צה. בדף וק"נ וברא"ש וכי' אלעזר רבי אמרקכד:

 והרשב"א הראב"ד, דעת בזה שהביא צה. דף ובר"ן י קכד דףובמלחמות
 הרא"ש אביו דעת שהביא - שלז ובהטור צה.( דף על בשלטה"ג)ועי'

 בדעה שהביא במחבר ס"ב באו"ח ושם ובד"מ שם בב"י ועי'בתשובה,
 גם והביא מרוצף, לשאינו מרוצף בין לחלק ג( )כא הרמב"ם דעתהראשונה

 ב-ה ס"ק במג"א ועי"ש המחמירים, דעת הביא והרמ"א האו"ז/דעת
 שם, הרב ש"ע גם ועי' עוף, בכנף ומתיר במטאטא שאוסר ג ס"קובמ"ז
 יב. הל' בחורש ובא"ט וכו' רוקק אמר חד פ"ז ירושלמי גםועי'

 ברוב שאפי' שכ' - מחמירים ויש ד"ה בבה"ל שם משנ"ב עי'יב(
 עכשיו ורוצה מע"ש, ג"כ הבית כשנתכבד ובפרט - מרוצפים העירבתי
 ומ"מ וכ' כ"כ, ברור ההיתר אין בשבטים אבל שמותר, - במברשתלכבד
 אם-כל המתירים דעת גם שהביא ועי"ש -בידו. למחות אין בזה שמיקלמי

 מרוצפים. העיר בתיאו-רוב
 שע"י ב-ג ס"ק ובמ"ז ג, מ ובחי"א בהחורש, ובכ"ש ב. שלז עי'יג(

 אחדונים בשם בתוס"ח וכ' גדול, שנוי שהוי ישראל ע"י אפי' מותר אווזכנף
 בזה להחמיר שצדד שעה"צ ועי' מרוצף, באינו ואפי' במברשת,שכ"ה

 ב. ס"ק שם פמ"ג ועי' ח(. )באותלכתחלה
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 מותר העפר( את להשכיב כדי הרצפה על מים לזלף )היינוהבית
 יו. אבן או קרש רצפת לו שאין בביתאפילו

 מאכל בו שנותנים מקום או )כלי אבום ולנקות לנרוף אמררז.
 נחקק או מטיט עשוי האבום שיה" החשש משוםלבהמה(

 ויתקנה גומה בו ויראהבקרקע,
 סו_

 להמתפק מתחילים אין ויין( תבואות )באוצר צבורה תבואהח_
 כגון מצוה )ולדבר טז בשבת ממנה ולהנות()להשתמש

 אפילו מותר המדרש בית במקומה לקבוע או אורחים, לצורךלפנותה
 להמשיך לו מותר שבת מערב ממנה להמתפק בהתחיל אבללהתחיל(,
 לפנותה לו אמור כן פי על ואף יז, בשבת אפילו לצרכו ממנהולקחת

 ושאול דודתקון

 אינו שהעכו"ם משום - מדוצף באינו אפי' מותר עכוום וע*ייד(
 שהביא קלד. דף במנ"ח ועי' ה(. רנעג משנעב )ועי' הבית. לכבד רקמתכוין
 הבתים קרקעות כל מקום באותו שאם קונ בשם שלו מהדש"ם הגה'בשם

 בדצפת שבפדט וסיים ג"כ, מתווש ראי' והביא לכבד. מותרמדוצפים
 ע"כ. הנ"ל הק"נ כדעת להקל מודים הפוסקים שגם י"ל טפי. שקילקרשים

 - עפר יתמלאו שהגומות לפעמים יקרה בהרבצה שגם ואע"גטו(
 )שיש רישא פסיק כאן אין זה ומלבד מתכוין, שאינו משום מותר, זאתבכל

 מותד* מדוצף שאינו בקרקע ואפי' עפר(, הגומות יתמלאו שלאאפשדות

 מט, כו וברמב"ם ובתוס', ובפרש"י ובגמ' במשנה קמ: שבתטז(

 ובמחבר ארישא בדעה שם במהדש"א ג"כ ועי' שכד, סי' בסוף ובב*יובטור
 - כלי( של באבוס אף )וגזרו יותר ז*ל חכמינו החמירו ובאבוס טו*שכד
 וחיישינן האבוס, גריפת לאחר הגומות את להשוות דרכו שבאבוסמשום

 מותר אבל תוס', השעורות, בתוכו יפלו שלא הגומות להשוותשיתכוין
 שם(. במשנ"ב )הו"ד ומרדכי סמ"ג בשבת, הפסולת מן תיבהלגרוף

 מחלוקת בזה שיש בריוף ועי' קכז( )ובדף ובגמ' במשנה : קכו שבתיז(
 ס"א, בש"ע ושם שלג ובב"י שם, ובמלחמות ובעה*מ, בראעש, ועי'דרברוותא,

 ובראב"ד טו. כו ברמב"ם גם ועי' פירושים, ג' בזה שיש עוד ד"ה א' ס"קובפמעג
 להתחיל שאסור הבוי בשם בבאה"ט וכ' ב* ס"ק במגעא גם ועי"שובמ"מ
 מותר מצוה לדבר ורק לגג(. מגג )כגון לפנותו גדול טורח כשאין אפי'האוצר
 קבולה שבית )קופה קופות מה' יותר יפנה ---למשןוה--לא גם אבללהתחיל.

 וכשיש במחבר א שלג שם יתירא, טירחא משום והטעם - סאים( גהיא
 קופות, ה או ד כשיעור לעצמו לפנות אורח לכל מותר - אורחים הרבהלו

 מאנ--מה. לח בכלל לקמן ועי' ס"ג, שם טירחא, משום לכולם יפנה לא אאבל

 ג"כ מותר מצוה צורך משום שבות שהתירו מקום שבכל שם תו"שועי'

 שנתארחו אחרת מעיר כשבאו דק אודחים מקרי ולא אורחים,לצודך
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 יח. וימלאנה האוצר בקרקעית גומה שיראה החשש משוםכולה,

 אבל בשבת, הקרקע גבי שעל ריק על )לדריך( ידיים נןותרמ.
 יט. לשפשפואין

 מחצירו הרפש ואת הבוץ את שיכנימו )וחושש מגשם שהומפג חצרוי.
 ותבן קש לזרות לו מותר חדריו( רצפת ויתלכלכולדירתו

 ועל כ, יד כלאחר שם( ישאירו שלא בעיניו שחשוב אחר דבר)או
 ושאול דודתקון

 הוא חבירו גם אז אורחו לכבוד אצלו לבא חבירו וכשמזמין וכו'אצלו
 אז מצוה סעודת היא הסעודה ואם שם(, וט"ז )ש"ע זה לענין אורחבכלל
 שכ"מ שכ' ג טו כלל למנחה בסולת ועי' לכולם, לפנות שיכולפשוט
 או תורה בעלי שהם כגון לכבוד ראויים שהם היינו אורחים כבודשנזכר
 שראוי עשירים או טובים בן עני או טובים, מעשים בעלי או טוב, שםבעלי

 הקבצנים או יפולו, שמהרה הגרועים ולא רעה, עושים שאינםלכבדם,
 כבוד בכלל ואינם צדקה, בכלל שהם ומזון טרף בשביל ושביםשעוברים
 האוצר כל שלפנות ס"א בש"ע וכ' ד. ס"ק כח בנז"י והו"ד ע"כאורחים,
אסור.

 קופה ישאיר אפי"ה קופות, ה רק היו לא ביחד כשכולם ואפי'יח(
 אבל, ד"ה מ"א פי"ח שבת בהרע"ב ועי' האוצר(, כל את יפנה שלא)כדי
 יב ובסעי' טו, שכד ובש"ע ושאול, דוד בתקון מא סע" לח בכללועי"ל
 הרב.בש"ע

 רש"י ועי' וכו' תומו לפי דורסו רוק יהודה דא"ר . קכא שבתיט(
 שם ובש"ע שטז ובב"י ובטור ב, כא ובפ' יג, כו וברמב"ם רו"ק,ד"ה
 וישוה שישכח לחוש שיש שאעפ"י שם שכ' כד-כה, ס"ק ובמג"א יא,סעי'
 מה"ת איסור להתיר יכולים איך )וא"ת מאיסותא משום בזה התירוגומה,
 לא שממרח - ממרח כעין רק הרוק בשפשוף אין שבאמת שם מג"אעי'
 את להבליע רק כוונתו כאן אבל חבירו, על דבר למרח במתכוין רקשייך
 תלוי הרצפה ע"ג שלשפשפו שכ' מט ס"ק שם במשנ"ב ועי' בקרקע(,הרוק

 אף כאן גם אוסר במרוצף, שם שאוסר ולהרמ"א ב, שלז דסי'במחלוקת
 בט*ז גם ועי' בזה, מפקפק ובפמ"ג וש"א, תו"ש מג"א, בשם מרוצף,שהוא
 ברוק, - תומו לפי לדורסו הותר לא שהאידנא כה בא"א שם עוד )ועי'שם.
- ..- כבוד(. משום בביהכ"נרק  

 שם, ובמהרש"א ברש"י, וכו' שנתקלקלה חצר קד. עירובין עי'כ(
 בב"ה שיג ובאו"ח ובהרא"ש, שלטה"ג ברי"ף ועי' הר"י, בפי'ובתום'
 במג*א שם וכ' כה, שם הרב ובש.ע ופמ"ג וא"ר ובמג"א ס"י ובש"עתו"ש
 או לטיט בו להשתמש שראוי שם יבטלו שלא משום מותר שבקש יזס"ק

 דחול, עובדין משום אסור לא"ה שאם כלא"י לזרותו שצריך והטעם בהמה,למאכל
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 ומשם בידיו( )ולא הקופה בשולי הקש את שיביא )למשל שנויידי
 צרורות או חול עפר, חצרו על יזרה לא אבל החצר(, עליזרנו
 אין ואם כא, הבנין על כמוםיף והוי הגומות, את שמשוה משוםאבן,

 מועט זמן ולצורך שעה לפי ליפותו רק החצר את לתקןכוונתו
 מותר ובעפר בחול גם כב ומזוהם מאום דבר הנזכר בעפרולכםות

 כג. מוקצה משום אמורים ואינם לתשמישו, הכינם אם לכםותולו

 נשארו עליו רמקצת כה השדה באדמת חזרת או לפת כו הטמיןיא.
 ושאול דודתקון

 לקמן בזה ועי' דשבות, שבות כבכל עכו"ם, ע"י מותר גדול שבצורךועי"ש
 בממ"ק, סכ"ז זבכלל

 אסור שם שמבטלו דבר אבל שכ' במג"א )הנ"ל( יז ס"ק שיגכא(
 טז סעי' שעב סי' ועי' שהזכרנו, דעירובין בגמ' ועי' גומות, אשוויימשום
 שם. מבטלו וצרורות עפרשסתם

 באופן אבל אסור, החצר לתקן כשבא שרק במג"א שם עי'כב(
 שאינו משום באפר רוק לכסות התירו שי סי' בסוף שהרי - שריאחר

 בשבת הרוק לכסות להתיר שכ' יז ס4ק שיג בא"א עוד ועי' לבניןמתכוין
 את לכסות כדי בבית, חול בוקר* בכל לפזר דרכו אם מע"ש, שהוכןבחול
 הביה. רצפה שעלהרוק

 בשבת בהוסק אבל מותר מע"ש לו שהי' באפר שגם ובמג4א שיח עי'כג(
 ס"ק במג"א עוד ועי' שי( בם" לב ס"ק במשנ"ב )והו"ד נולד משוםאסור
 שנתערב קודם ניכר הי' לא והאיסור המותר באפר האסור אפר בנתערב שכ'ח

 שיל"מ דבר הוי שמוקצה בטל אינו האסור האפר כשניכר אבל ברוב,שבטל
 ליהנות החי"א אסר זה שמטעם )ועי"ש שם, במשנ"ב והו"ד שם, לבו"שעי'

 כלי לתוך בנטפו אפילו - ניסן בימי - האילנות מן הנוטפיםממים
 בתחלה(. האיסור הוכר שכבר משום מים בושהי'

 הטומן וכו' ר"ק מתיב וכו' סליקוסתא האי ר"ה אמר נ: שבהכד(
 מקצת ד"ה ובתום' הטומן, ד*ה רש"י ועי' וכו' בשבה ונוטלין וכו/לפה

 ובירושלמי טו, כה וברמב"ם דכלאים(, פ"א )ובירושלמי עז.בעירובין
 שם ובמג"א ח שיא ובאו"ח נ. בשבת, וק"נ וברא"ש בר"ן, וברי"ף ט,פ"א
 אך וכו' לחים להיוה שהטמינם בעשבים ו שלו ובאו"ח כא-כג,ס"ק

 המאירי. בשם במשנ*כ כז בם4ק שם שכ' מה ריעי'  אסור, להזריעםבנהכוין

 בשבת לטלטלן מותר קיואי כלי א"ש ר"נ אמר קי"ג שבה עי'כה(
 משום העריגה לצורך בהם שהשתמשו העמודים להוציא שאסור שם)ועי'
 בקרקע שזה תחוח בעפר שהטמינו בלפת בפנים שכ' ומה גומות, אשווייחשש

 ס"ק שיו גם ועי' כא ס"ק שיא במג4א כ"ה אסור שבבית בקרקע אבלשבשדה
 שיטה בשם שכ' לא טו בחורש בא"ט )ועי' ובמ"מ לג כא רמב"ם ועי'כא,
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 ולא השרישו לא והחזרת שהלפת זמן כל אז כו,מגולים
 שמוציא עד בהם ולמשוך בעלים לאחוז לו מותר באדמה, שורשהכו
 כז לן איכפת לא העפר, את מזיז הוא שבהוצאתו ואף הצנון,את

 כלום, בכך אין כח גומה בעושה ואפילו הוא(. הצך מן טלטול רק)כי
 בקרקע הטמינו אם אבל כט, גומה לעשות מתכוין אינו הואכי

 קרקע על כי מגולים(, עליו כשמקצת )אפילו להוציאו אמורהבית
 ל. בקרקע שתשאר הגומה את שישוה וחיישינן יותר, מקפיד הואהבית

 ושהכינו בביתו, שצבור תחוח בעפר צנון או לפת הטמיןיב.
 את להמיר לו מותר מוקצה(, )שאינו לצרכולהשתמש

 העלים ואין מוקצה, בעפר הטמינם ראם לא, ולהוציאו שמלמעלההעפר
 קנה )היינו וכוש סכין מחט, בתוכו לתחוב מתירים יש כלל,מגולים

 גומה(, כעושה שנראה )מפני אומרים ויש רלהוציאם, לב מוט(או

 ושאול דדדתקוד

 לאשוינהו, יבא ולא לגומות שעשוי בשדה מיירי דלפת שהא לר"ןהמיוחסת
 אחרים(. דברים בה להטמין להגומה מכוין באיןודוקא

 עפר שמזיז משום אסור מגולים עליו מקצת היו לא ואםכו(
 ולבוש מ"מ, בשם ב"י אסור, וכרש מחט ע"י אפי' )ובזה בידים,המוקצה
וט"ז(1

 המותר. דבר שהוא הצנון את לקחת רק כוונתו כל שהלאכז(
 הויא. ממילא הגומה כיכח(
 מקלקל וגם בגומה, לי' ניחא לא הרי רישא, פסיק שהו"ל שאףכט(

אהוא  ב סוס"י מ חי"א ועי' יח, שכ לסי' וציין כאש, לכ*ע. מותר להכי 
 ה. צגוכלל

 בתקון שכ' מה ועי' כח, ס"ק ומשנ"ב כא ס"ק ומג"א ח שיא עי'ל(
 הכ"ש. בשם שם שכ' מה הבא שבסעיף ושאולדוד

 ובש"ע לט. ובשבת בעפר, ד"ה ובתוס' תחוח בעפר ח. ביצה עי'לא(
 היינו גומה שייך תלוש בעפר שגם שאף שם שכ' בהחורש ובכ"ש לח,שח

 תחוח שהעפר מיירי הכי אבל בידים, הגומה ועושה בתחוח או קשהבעפר
 קיג. כבשבת ושרי הויא, ממילא הגומה הצנון אתוכשמוציא
 אבל שם עוד וכ' שכ"כ יד סוס"י שם הרב ובש"ע- ט שיא עי'לב(

 להסקה, מוקצים והם הפירות בהם להטמין ייחדו כשלא אפי' ותבןבקש
 )שבקש הפירות את בהם ולהוציא סכין או כוש בהם לתחוב מותראעפי"כ
 קכג. בן~בת תדאי בן ר"א מאמר והוא הכל, לדברי גומה( שייך לאותבן
 הטומן במשנה ט א בכלאים החדשות ובצ"צ יא סאק שיא בט"ז ג"כ)ועי'
 וכו'(.לפת
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 בקמח בטמון אבל המתיר, אחר הולכים מופרים מדברי שאסורובדבר
 לג. כלל גומה איסור איןוכדומה

 אבנים מרוצפת כשהיא )אפילו בשבר2 לד החדר רצפת סכים איןיג.
 לה. אותה מדיחים ואין קרשים(,או

 לעשות )היינו לפנות אמור לזריעה, ועומדת שנחרשה בנשרהיר,
 חבירו ובשדה גומה, שישוה החשש משום בשבת,צרכיו(

 לי. ומשחיתה לשדה מזיק הרגלים שדריסת מפני אסור, בחולגם
 ושאול דודתקין

 אף מהכלי קמח לקחת מותר ולכן לב, ס"ק תצח מג"א עי'לג(
 בכ"ש )וע" ד, צג כלל בחי"א והווד הר"ן בשם שם גומה. בושעושה
 מגולין, עליו ומקצת השריש, ולא בארץ, הטמון וכו' לפת שכ'בהחורש
 ואף דשרי, ומקלקל מתכוין שאינו דבר הו"ל העפר, את שמזיז אףשומטן,
 לכ"ע להכי הוי, נמי שמקלקל וכיון בגומה, לי' ניחא לא הרי פ"רשהו"ל
 חישינן שבבית להוציאו, אסור בבית בטמונים אבל יח( שכ )עי'מותר
 עולם, בקרקע בטמונים זה וכל כא(, שיא )מג"א לצרכיו, גומה שישוהטפי
 בהחול אין שאז מאתמול, שהוכן תלוש בעפר או בחול בטמוניםאבל

 וכו' ולהוציאו לגלותו מותר מגולה הצנון באין אפי' אז מוקצה,ובהעפר
 או מחט בהם תוחב מגולים, ואינם מוקצים, וחול בעפר ובטמון לח(,)שח
 ג(, )רנט ביד להוציאן מות,ר לא"ר וכו' מחט לו ובאין וכו' ונוטלןכוש

 ישאר הצנון שכשיוציא לח וחול בעפר ואעפי"כ אסור, ה ס"ק שםולאוא
 ע"כ, כלל, גומה שייך לא בפירות או בקמח אבל ליזהר, ישגומה

 את וכו' ואין סכין שאין לפי וכו' לא י פי"ז שבת תוספתאלד(
 אחריו שנכנס וכו' ריאוש דאמר מ: שבת וגם עי"ש, בשבת וכו'הקרקע
 אלא במשנה סד. ופסחי' צה, שבת )עי' וכו' סכין אין א"ל וכו'למרחץ

 והטעם מ"ח( פ"ה ותיווט חכמים, ברצון שלא העזרה את מדיחיםשהכהנים
 בכבוד שמתיר מי ואפי' אותה, וישוה גומה שם שיראה מחשש סכיםשאין
 ה"ג. כא רמב"ם ועי/ ובמשנוב, ג, שלז ועי' כאןאוסר

 מרוצף שגזרינן אסרו ג"כ בקרשים או במלט במכוסה ואפי'לה(
 יותר שכיבוד מכיבוד, יותר בזה ואסרו ג, כא רמב*ם מרוצף, אינואטו
 הברית )ובארצות ושאול. דוד תקון בשם ו סוק שלז מג"א מהדחה,נחוץ

 את למשאבה המחובר גומי בצנור - יום בכל שמדיחים אנשיםשישנם
 עובדין משום בשבת להדיחו שאסור נראה במלט(, במרוצף )אפילוהחצר
 שיראה החשש ומשום מוקצה, שהוא בצנור -להשתמש שאסור משוםדחול,
 העוברת מהמכונית גומות מלא להמוסך המוביל הדרך פעמים ורוב גומה,שם
 וצ"ע, הגומות את שישוה לחוש ויש המכונית., את מקלקלות והגומות שם,דרך

 וכדומה באבנים או בקרשים המכונה חדר רצפת הדחתובענין
 יז. ס"ק שלז משנ"ב כיבוס, איסור משום אסור - הנשים כמנהגבאלונטית,
 ט, שיב ובש"ע רשוי, ועי' וכו' לפנות אסור ר"ה אמר : פא שבתלו(
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 מרוצף, קרקע על אפילו בשבת, וכדומה באגוזים לשחק אסוךמו.

 לי. מזידים יהיו ואל שוגגים שיהיו ומוטב לנו, יקשיבולא שודאי לפי בקטנים, או בנשים למחות אין זאתובכל
 שיבא חוששים ואין יתקלקל שלא בבור תבשיל לשים מותרמז.

 לח. גומהלאשוויי

 לטלטלו שמותר בדבר מגרדן וברפש, בבוץ נעליו בתלכלכויז.
 משום בגומה, ויקנחם היום ששבת שישכח חיישינן לקנחםעמוק שהוא שמתוך אמור, בקרקע ולגרדן בקורה, אובשבת,

 במים, משכשכן עור, עשויות נעליו ואם לקנחם, קל יותרשבגומה
 מלוכלכות )ונעליו אחרת אפשרות שאין הדחק ובשעת מכבמן, לאאבל
 חששו )ולא בקרקע ואפילו בקיר גם לגרדן יכול ובצואה(בבוץ
 לט, גומה(שישוה

 נח()לסדר
 ושאול דודתקון

 ב, כא וברמב"ם סי"ד, הרב ובש"ע ט, ס"ק שם ובמג"א ובמ"ז, ג ס"קובט"ז
 אסור חבירו ובשדה ושאול( דוד בתקון ס"א )עי"ל בשדה, רגביםשמצויים משום בזה 4שסרו הראשונה חרישה שרק שכ' ניר שדה ד"ה ובה"לובמשנ"ב

 הנ"ל, סק"ג מ"ז שני', בחרישהאף

 ובמ"ז ס"ה ובש"ע שלח ובטור סמ"ג רי"ף תום', קד, עירובין עי'לז(
 על ורק ובכ"מ, משנה ובמגיד ג כא וברמב"ם הרב, ערוך ובשלחן ג,ס"ק

. גזרו לא ומחצלת טבלא שלחן על אבל מיחלף( בקרקעשקרקע מפני מרוצף, שאינו אטו גזרה משום - במרוצף ואפילו אסרוהקרקע  משום 
 שהשוחק ברמ"4ש וכ' רי"ו, בשם וש"א הרב ש"ע מחה"ש לגזרה, גזרהשהוי
 לקמן בזה ועי' אופן, בכל ואסור - וממכר מקח משום בו יש להרויחכדי
 אוסרים שיש מה שח סי' עי' בשבת בכדור ובשחיקה לח, וכלל לבכלל
 ועי' בשבת, אסור בכרמלית אפי' או בר"ה כדור ובשחיקת מתירים,ושיש
. גומות אשוויי של הגזרה יש בזה שגם ופשוט ז, ס"ק שמו סי'מ"ז  

 בכלל לקמן בזה ועי' קנח, ס"ק שח משנ"ב לכ"ע, ואסור הקרקע עלכששוחק
 בכדורים להשתמש שלא כ' טז ס"ק קי סי' השלחן ובקצות מ-מא,לב

 משום לפי"ד בזה שיש באויר ולמלאותו לחזור שיצרך שאפשר הזהשבזמן
 - --- קימא, של בקשר שבו השרוכים וקשירת מנאתיקון

 רמב"ם שם, ובג' וכו' הבור לתוך תבשיל נותנין קמו: שבתלח(
 ואמאי. ד"ה שם ובב"י שיח. ואו"ח טור ט,כב

 עי"ש וכו' איתמר וכו' בכותל מקנחו א"ר אלא קמא. שבתלט(
 גומה אחר לחזור עשוי שאדם הרמב"ן ובפי' דילמא ד"ה ובתום'וברש"י
 והובא :( קד בעירובין )כמו גומה להשוות ולכוון לשכוח ועלול שם,ולקנחו
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 בגב אפילו או בצפורן שעליהם, הלכלוך מן הנעלים את לגרריח,
 )ואמור העור מן קצת מתקלף שבכך מפני אמור,המכין

 אמרו זה ומשום כט(, בכלל לקמן שיבואר כמו העור מחיקתמשום
 או הדלת ליד הקבוע במגרד המלוכלכים הנעלים את לגרד כןגם

 ואם הבית, כנימת שלפני שפשפת(, )הנקראת מתכת קניבמקלעת
 עבות והן המכין מנב יותר רחבות השפשפת וקני המגרדראש

 אימור בגרידתו )שאין לה כן גם הנעלים שעל והבוץועגלגלות,
 יבש הטיט בהי' שרק אומרים ויש בהם, לגרדן מותר טוחן(,משום
 בדבר, להחמיר אין לח הטיט בהי' אבל הנעלים, את מגרדיןאין

 מ. ושאול( דוד בתקון )ועיין בנחת במקנחבפרט

 ושאול ווותקוד

 בשם הרי"ף דעת שהביא בר"7 שם וע" ור"7' ריטב4א. ברשב4אהדברים
 מיימוני' בהגהת ועי' במלחמות, והרמב"ן הרשב"א, ודעת הרז"ה, דעתבה"ג,

 בב"י גם ועי' הרא"ש, אביו ודברי דבריו הביא והטור ב, כאוברמב4ם
 והרמב"ן הרמב4ם הרי"ף דעת - דהיינו דעות. ג בזה שיש ועי"שובב"ח,
 - והרא"ש הרשב"א והרז"ה בקרקע(, ולא בכותל )שמקנחו כרבאהיא
- וה.ראב"ן ר"ח ודעת מותר(, בכותל )שאפי/ כר"פדעתם  - שעו סי' 
 באו"ח הובאו האלו דעות והג' בקורה, רק התירו ולא אסור. בכותלשאף
 בכותל שמקנחו הראש,ונה. הדעה את בראשונה הביא שהמחבר ס"ו שבסי'
 שהזכרנו. השלישית הדעה את הביא שאומר מי יש ובשם בקרקע.ולא

 יא ס"ק במג"א ועי4ש בשניהם, שמותר הב' הדעה את להביא הוסיףוהרמ"א
- כקורה דינו עץשכותל  התו4ש דעת הביא במחה"ש אך בו, לקנח ומותר 
 הוי עץ בכותל שאפי' אפשר בטיט, עץ כותל לטוח שדרכנו הזהשבזמן
 שטחים שמבחוץ שכ' כך כ' שג"כ יא א"א ועי"ש ואסור, הבנין, עלמוסיף
 הרב בש"ע ועי' אבנים, מכותל טפי שגרע י"ל בטיט עץ של הכותלאת
 א' לו אין ואם - עץ בכותל או - בקורה לקנח טוב שלכתחלה ידשם
 - בקרקע אפי' לקנח יכול לו אין ואם חומה., של( )אפי' בכותל יקנחמאלו
 מלקנח בקיר לקנח טוב שיותר ועי"ש המיקל, אחר הולכים שבד"םמשום
 שמותר ברמ"א ועי"ש האוסרים, על המתירים רבו שבקיר כהטוםבקרקע
 מותר וזה לטלטלו, המותו כלי( פי בו לכסות )הראוי חרם במעט גםלקנחו
 מותר - עור עשויות הנעלים שאם ס"ט ועי"ש יג, ס"ק מג"אלכ4ע,

 בעלמא בכיבום שאפילו מא ס"ק במשנ4ב )ועי"ש לכבסו, לא אבללשכשכו
 לשכשכן(, רק התירו ולא אסור כסכוםבלי

 לא מגררין אין ע"ב ושם קמא. שבת ובגמ' שלמעלה בסעיף עי'מ(
 שאסור שם שכ' ג ס"ק שם ובט"ז ח שב ובש"ע ישן, מנעול ולא חדשמנעול
 יז ס4ק שב בסי' הביא ובמג"א ביהכ"נ, שלפני במגרד נעליולקנח

 וכ' ביהכ"נ/ פתח שליד בברזל הטיט מן נעליו )סולית( גרדשהמהרי"ל
 להחמיר שם כ' ואעפי"כ בראשו, ורחב עב הי' הנ4ל שהברזל שנ"להמג4א
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 הגומות, את שישוה החשש משום הארץ, על חבית לצדד אמוךיכ(.

 וישפוך החבית את ויטה יכריע לא וכן הוא. רישאופמיק
 יגביה רק שבארץ, העפר מן ויוציא בקרקע שיחפיר משוםממנה,
 מא. ישפוך וכךאותה

 מותר אז בקרקע, חפירה( )היינו חריץ לעשות מתכוין אינו אמכ.
 ואפשר שיתכן משום חבית או מפמל, כמא, מטה, לגרורלו
 שברי מאד, וגדולים כבדים כשהם אבל בקרקע, תחרץ לאשהנרירה

 )וברהיטים ברצפה. מכומה כשהקרקע אפילו אמור חריץ, שיעשולנו
 ושא1ל דודתקון

 שכ' הנ"ל ג ס"ק בט"ז ועי' לגרד, אסרו הסכין בגב אפי' שהרימשום
 לגרדם טוב ושיותר הסכין לגב דומה שהוא בברזל נעליו לגרד ולאלמנוע
 בזה, המקילים על לסמוך יש בזה, גם מחלוקת שיש ואף בקרקע, אובקיר
 בקיר אוסר יחף ברגלו ואפילו בנעלו, להחמיר כ' וב"ח דרבנן,במידי
 שב( )סי' בבאה"ט ועי' )שם(, עי"ש חרס או בקורה רק לקנחו ומותרובקרקע

 ובין יבש טיט בין שמחלק ובמאירי יז, שב ובע"ה בהחורש, ובכ"ש יבס"ק
 רק שאינו בלח אבל מחיקה, בו ושייך היטב לגרד צריכים שביבש לח,טיט
 בטיט ואפי' וכו' הב"ח לחומרת החהם אין בודאי לח בטיט לדינאוהנה - על או ד"ה בבה"ל במשנ"ב שם וכ' להעור, בזה ממחק אינו בעלמאקינוח
4 ממחק שייך לא כותל שבקינוח וסייעתו הב"ל כדעת להקל הרוצהיבש  

 איסור מטעם יבש בטיט ליזהר נכון לכתחלה אבל בו, למחות איןבודאי
 שב א"א ועי' שם, ובלבו"ש ט-י ס"ק ובמג"א ו-ז, סעיף ועי'טחינה,
 ובמ"ז בכותל, או בקורה לקנחו שמותר הנעל שע"ג לח בטיט שכ' יגס"ק
 רגלו גבי ושעל בידו, אפי' לקחתו הנעל שעל יבש בטיט לאסור כ' גסעק
 ד"ה בבהעל בזה ועי' כט, בכלל לקמן ועי' וכו' צער משום מותרהיחף
 בממחק. במע"א גם ועי' הנ"ל.או

 ועי' כבי( )וביצה וכו' כובא אינש ליצדד לא וא"ר קמא. שבתמא(
 ובמשנ"ב ובתו"ש, ס"ה, שם הרב ובש"ע ס"ד, של"ז ובש"ע ובב"י ובטורשם, ובמאירי ובר"ן וק"נ, ובראשש שם, ופרש"י דילמא ד"ה בתוס' בשבתשם
 החבית ולצדד החבית, את להגבי' שצריך ז ס"ק שם במג"א וכ' יט--כ,שם החבית- ולצדד החבית, את להגבי' שצריך ז ס"ק שם במגשא וכ' יט--כ,שם
 ובמשנ"ב להחמיר, מצדד ג במ"ז והפמ"ג מתיר. התו"ש מרוצפת רצפהעל
 בתוס' )ועי' להחמיר אין מרוצפות העיר בתי כל שאם כ' ובשה"צ כס"ק
 שמא משום הוא בזה שאסרו שהטעם שכ' דילמא בד"ה הנ"ל קמ בדףשבת
 שבת ועי' פ"ר, שהוי שכ' ס"ד בש"ע בב"י שם ועי' גומה. וישוהישכח
 שלז בסי' א ס"ק במ"ז גם ועי' ה. ס"ק שיד מג"א ועי' גזרה. ד"ה תוס'כט

 מדבר חוץ - מתכוין שאינו בדבר אף לכתחלה אסרו תורה איסורשבכל
 עין(, מראית בושאין
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 מי יש רנינוקות, עגלורנ וכן גלגלים, להם שיש באמריקה, כאןשלנו
 כובשים שהם מפני מאד נדולים כשהם אפילו לגררם שמותרשאומר
 שלפעמים משום להיתר, ברור הדבר שאין ואף חריץ, עושיםואינם
 בהוצאת אך בזה. שמתיר מי יש חריץ, ועושה ממתובב אינוהגלגל
 הוצאה משום אימור עוך יש עירוב, שאין במקום לרחוב ילדיםעגלות
 למלמל "ואמרו הראשונים, מן אחד שכתב מה ראה וברהימיםומלמול,
 החול כיום השבת יום יהא שלא לאדם הנצרכים כלים רקבשבת
 ובמל וכו' לבית מבית או לפינה מפינה כלים ולתקן להגביהבעיניו,
 ימיהם, כל במלים העם שמקצת ועוד ינוח, למען בתורה שנאמרהמעם
 שבתו שלא נמצא הימים כשאר ולמלמל לדבר, להלוך, מותר יהי'ואם

 מב. הניכרת"שביתה

 ושאול דודתקון

 הרמב"ם כ' וכו', בגרירה כר"ש והל' וכו' אביי אמוי כב. שבתמב(
 בגללם שתעשה אפשר עשייתם ובשעת לעשותם המותרים דברים הא

 נתכוין לא אם אז - תעשה שלא ואפשר אחרת. מלאכה מהמלאכה()כתוצאה
 יתכוין שלא ובלבד וכו' וכסא מטה אדם גורר כיצד מותר, המלאכהלאותה
 לעשות )ובמתכוין : כט לשבת שציין ושאול דוד תקון ועי' וכו' חריץלחפור
 כ"כ הן, אחת מלאכה כולן וכו' והחופר החורש תנא ז עג שבת עי'חריץ

 ועי"ש מלאכה(, אב הר"ז חריף עושה או וכו' החורש אחד ב זברמב"ם
 ונעשה שודאי מלאכה בגללו ונעשית מעשה עשה אבל שכ' ו א ברמב"םעוד

 שא"א ידוע שהדבר חייב, לה נתכוין שלא אעפ"י מעשה אותובשביל
 וברמב"ם ר"ש מודה ד"ה קיא: שבת ועי' וכו' מלאכה, אותה תעשהשלא
 : כט ובשבת במג"א, ושם א, שלז ובאו"ח שם, ובמשל"מ ובכ"מ, ובהגמ"י,הנ"ל,

 ובענין שם. ובשעה"צ ובבהעל וכו' כנישתא ריש שם ובגמ' גזרה, ד"הובתוס'
 דינים בעיקרי לעי' שכ' רטו ס"ק פ במנ"ש עי' גלגלים להם שיש דבריםגרירת
 לגררם מותר גלגלים להם שיש שרהיטים שם שמשמע יששכר מצודתבשם
 במשנה כג: ביצה בזה ועי' מט(. יד סי' דינים )עיקרי וכו' גדוליםאפי'
 הר"ן, ופרש"י ובגמ' כובשת, שהיא מפני העגלה וכו' ר"י וכו' קטןעגלת

 משום שיש של קרקע שאסרו שנראה ותו"ש בצל"ח ג"כ ועי'והרע"ב,
 שם ורש"י וכו' ר"א אמר עג: בשבת עוד )ועי' שיש של שאינוגזרה
 יז, א ברמב"ם גם ועי' שפטור. לעפרה אלא צריך ואין גומה החופרבדין

 נוטל שהרי חרישה כאן אין שהרי בזה כתב ובמאירי שם, משנהובמגיד
 פטור מקלקל והוא וכו' לגופה צריך שאין אבל-.זה וכו' לו והולךהעפר
 בתוסיו"ט גם )ועי' אסור, אבל שפטור ה ס"ק שיד במגעא ועי' עי"ש,וכו'
 ועי' האחרונות, שורות בשתי בה"ג ושם כובשת שהיא מפני ד"ה מ"יפ"ב
 הוצאה איסור גם יש האלה בעגלות והנה וצ"ע. צו( סי' לדוד קרן בשו"תגם

 ופמ"ג ובמג"א מא. שח בש"ע עי' חריץ* עשיית איסור מלבד -בשבת
 נשיאת של המכשלה על לעורר שכ' מה מהרי"ח בלקוטי )ועי' עא. ס"קשם



טו שבת הלמותקיצור

 )הזורע( זריעה מלאכת בכלל

 הצמיחה השבחת לידי או הזריעה, צמיחת לידי המביאה מלאכה היאזריעה
 שכא(. וסי' שלח, שלו,)או"ח

 הכללתוכן
 החלפת וכן למים פרחים( או עצים )ענפי לולב החזרת ; )ס"ג( הרכבה ; )ס"ג(הברכה
 פירות גדול והחשת השבחת , )ס"ד( אילנות העשנת ; )סט"ו( הוספתמ אומימיהם
 השלכת 1 ח( )תקדו"ש הקרקע מעל תבואה כד העברת ן )ה( העציץ העברת ;)ס"ה(
 ן )טז( אילן השקאת ; )יג( תלושים ירקות השקאת ; בתקדו"ש( )יא לעופותזרעים
 שיעורה זרעים זריעת ; )א( זרעים זריעת ן )יג( אגרטל השקאת ; )ד( עציםהתלעת
 טלטול 1 )א-ג( חיובה 4!ופן זריעתה, ן )ב( שו;יא תכלית לאיזה זריעתה ; א()תקדו"ש
 באבנים המגולים, עץ שרשי כסוי י )ה( בגן טלטול ן ח( )תקדו"ש למקום ממקוםעציץ
 ; טו( )תקדו"ש ממשאבה או גלגל של מבור מים מלוי ; )טז( בזבל העץ כריכת י)טז(

 ; )ג( ניכוש ן )ט( שטיח גג על נטיעות נטיעת ; )טז( ו'עה שריחה במשחה העץמשיחת
 נקיבת 1 )טז( עץ בשרשי אסר נתינת וכן פסולת, נטילת ; ה( )תקדו"ש התינוקותנדנוד
 פירות סיכת י )ד( עצים סיכת , )ג( שתיל או צמחים נטיעות, נטיעת י )טז(פגים

 בסוכה לסככו או בעפר למלאותו לעץ( )טביב גדר עשיית י )טז( בשמןהמחוברים,
 שבת מערב ממטרה, או השקאה ברזי פתיחת ; ג( )תקדו"ש חורף גן פתיחת ;)טז(
 פיזור 1 )טז( העץ מעל עלים פירוק ; )טז( עצים מעיקרי אבנים והסרת פירוק 1)ו(

 שפיכת י )ג( עץ ענפי ראש קטימת ; )ז( האספספת קצירת ; )ה( גרעינים אועשבים
 אכילת עצורך תבואה שריית ; )י( במים שעורים או זרעים שריית ; )ה( בגינהנוזלים
 )ח(, שבעציץ וצמחים פרחים תלישת 1 )יד( בציר וכבושתם צמוקים שריית ; )יא(בהמה

 במזרעה, )והזורע הייב, במכונה, בין ביד בין שהוא, כל יויןרע4י.
 שתים(, חייב כאהד, וזורעת ההורשת זריעה מכונתשהיא

 ולצביעת המשהה, שמן לצורך מממנים שזרעו במשכן היתהוזריעה
 א.התכלת

 ושאול דודתקון

 ורישועות שח ומג"א לפמאג וציין הזה, בזמן אפי' שאסור בשבתתינוק
 ישמעו לא שבודאי שמאחר שמסיים רק רע"א בשו"ת וכ"כ שמט, סי'יעקב
 שאסור, כהלכה להורות יש לשאול להבאים אבל וכו' שתיקתנו ויפהלנו,
 )שהוא לחנוך הגיע שלא קטן ע"י לביהכ"נ וכדומה סדור בהבאת עודוכ'

 קטן ע"י דבר להביא מותר שמו בסי' הט"ז שלפי"ד שאף שש( מבןפחות
 מבוטשאטש מהגה"ק ובא"א מהד"ג, ובשו"מ בפמ"ג, וכ"ה מצוה. לדברכשהוא
 מהרי*א שבשו"ת ואף עצמו לצורך לביהכ"נ הסדור ישא שהקטן שכ'רק - רע"א בשו"ת וכ"ה בזה, הט"ז על שחולק ח"ו בחת"ס עי' אך שמג,בסי'
 מעשה תעשה לא "ואתה לבנו כ' מ"מ תינוק ע"י המטלטלים בזכותמהפך
 ברמב"ם ועי' לט(. בכלל בזה שכתבתי מה ועי' עכו"ם", ע"י רק קטן ע"יבזה
 לח-ולט. כלל ולקמן יב-יג,כד

 ועי' : צ שם שכ' כמו בכ"ש ושיעורו ב. פ"ח רמב"ם עג. שבתא(
 קג, רש"י וגם וכו' זריעה שהוא וכל וכו' כגרוגרת ד"ה צא, שבתרהם"י
 דקרא לביזרא שם ברש"י ועי' חזי. למאי שם ובגמ' כ"ש, החורשבמשנה



 שכת הלכותקיצורמז

 בהמה(, )או אדם לאכילת הראויים צמחים הזורע בין הנדל איןב.
 שהיתה הזריעה )שהרי אחרת תכלית לשם צמחים הזורעובין

 וחייב אכילה' לצורך לא שהיא תכלת, לצביעת כן גם היתהבמשכן
 ב.בכולם

 חייב, שתיל, או צמחים נמיעות, הנומע ובין זרעים הזורע ביןב.
 שיכה כדי באדמה ומכמהו ענף שכופף )היינו במבריך ה,דיןוכן
 פקע או ענף שמחבר )היינו במרכיב חדשים(, ענפים ויצמיחשרשים

 )היינו במנכש בקרקע(, מושרש שכבר אחר ענף או גזע אל צמחיםשל
 שזומר )היינו ובגוזם הצמחים( שבין הרעים עשבים ועוקרשמוציא
 יבשים, או מיותרים ענפים וכורת קוצץ או הענפים קצותוקומם
 משום חייב אלה שבכל הנשאר( הצמח של צמיחתו כח הגברתלשם
 ג. זריעהאימור

 ושאול דודתקון

 חורש שלרש"י שכ' כוללת בפתיחה בפמ"ג ועי' בכ"ש ששיעורך קצתשמשמע

 הנ"ל. במשנה רש"י פי' על ערוגה"ב בשו"ת ועי' בכגרוגרת, שיעורו-
 פ"ז ברמב"ם עוד ועי' מג. דף שמ"י ובס' ב' באות פ בסי' מלאכותבאבות

 שגם ב, פ"ח וכ' מלאכה. אב הוא חריץ העושה ואחד החורש אחד שכ'ב
 ובכ"ש שם, במ"מ ועי' בכ"ש, השיעור ושעורים חטים ובשורהבנוטע
 חזי. למאי כ"ש הגמ' שאלה בחרישה שרק ב שלו סי' ובע"הבהזורע,
 ס"ב. כ"א ועי"ל לזריעה. חזי אחד גרעין - בזריעהאבל

 עי' - אכילה לצורך היתה לא במשכן שהיתה הזריעה גם )שהריב(
 עצי נטיעת על שגם שדעתו ס"ז בה"א בזורע בא"ט )ועי' א. סעיףלעיל
 רש"י ופי' סמנין, וקצרו זרעו הם. : מט שבת ועי' חייב(, עצים* לצורךסרק
 )וכנראה האופה ד"ה במשנה עג. ברש"י וכן אילים, ועורות תכלת בתןלצבוע
 שטחים גם במדבר ויש הם, דלים שצמיחתם רק צמחים גדלים במדברשגם

 בר הקרקע אין אם שרק משמע - היא זריעא בר וצנמא ומהגמ'פור"ם,
 עד רב זמן שלוקח אף היא זריעה בר הקרקע אם אבל - כללזריעה
 : מז פסחים עי"ש - שיצמחו אפשרות שיש זמן כל חייב, הזרעיםשיצמחו

 שכ' תקמח מצוה תצא בחינוך ועי' לד-לה, יומא מילי הני ד"הובתוס'
 שזרען מיד מדאורייתא לוקה וכו' ושעורה חטה וזרע המצוה, בסוףשם
 בזורע* ובמא"מ וכד' יז בסעי' ושם בזורע, ס"ט ה"ב א"ט ועי' עי"ש,וכו'

 ג פ"ז וברמב"ם וכו' כולן ד"ה ובפרש"י וכו' תנא י עג שבתג(
 שכל הוא, א/ וענין וכו' הזומר או המרכיב המבריך הגוטע או זרעיםהזורע

 אב - בזומר שיש ס"ה לאווין סמ"ג )ועי' מתכוין, הוא דבר לצמחא'
 מבחיל שהוא דבר כל שם שאיתא מח.( )דף ה"ב פ"ז ביררשלמי ועי'מלאכה(.
 המרכיב, המבריך* הנוטע, זורע, משום חייב - הפירות את מגדל( -)היינו



יז שבת הלכותקיצור

 ואת הזחלים את )להמית באילנות המעשן העצים, את המתליער.
 להשביח שהוא דבר איזה או העצים, את המךהתולעים(,

 ד. חייב הפירות, נדולאת

 צמיחת לידי המביאה מלאכה כל ולכן להצמיח, הזורע כוונתה.
 אמורה. הצמח, בנדול וממייע מחיש ממהר, אוזרעים,

 המוכשר אדמה שטח על נרעינים, או צמחים עשבים, המפזר זהומטעם
 העצים שורות בין שחופרים בור )היינו עוני' החופר וכןלהצמיח,
 שהקרקע במקום אחר נוזל או משקאות השופך וכן השקאתם(,לצורך

 צמיחת לידי ומביא נורם הנוזל שהרי זורע, משום חייבמצמחת,
 בקושי רק כי בנינה מלאכול ליזהר יש זה ומטעם שבקרקע.הצמחים
 יבא לפעמים זה )ומלבד משקה. איזה שם מלשפוך ליזהראפשר
 ועוד בה, מהני לא לדירה היקף ואפילו בנינה, אמות ד' טלטוללאיסור
 ויש לננה(. מבית דברים בהוצאת ומכשולים לתקלות לחשושצריך

 ושאול דודתקון

 הקוטע, המתליע, המעשן המאבק, המפרק, המזהם, המפסל, המזרד,המקרסם,
 חייב הפרי את להבחיל שהוא דבר וכל בתים והעושה המנקב המשק,הסך,
 שביעית של בפ"ב תמצא ובאורם בעצים, הם האלו המלאכות וכל זורע,משום
 אספסתא דקטל מאן האי ר"י אמר עג: שבת עוד וע" תדרשנם,ומשם
 הזריעה לתכלית מתכוין שאינו שאעפ"י בהזורע בכ"ש וכ' וכו', זומר אווכו'
 ובודאי הוא, לי' דניחא שפ"ר משום חייב מ"מ הקצירה, ע"י שיתגדלהיינו
 שגדלים חורף גן פתיחת בענין ושאול דוד בתקון סי"א )ועי"ל עי"ז.יתגדל
 יכנסו, השמש חום ונציצי שהאויר כדי גגו את ופותחים וכדומה ירקותבו

 את ולפתוח לסגור מותר אם - לזרעים רע האויר כשמזג גגו אתוסוגרים
 אם שבגנה, משתלות לכסות לאסור החז"א בשם שם )שהבאתי בשבתגגו
 - שעליהן המכסה בהסרת וכ"ה אויר. לכניסת פתוח צר מקום שמשאירלא

 נב( בסי' אברהם כמחזה )ודלא מאהיל משום חשש בו באין אפי'ואוסר
 מחזה בשו"ת גם וכ"כ גוי, ע"י רי"ד( סי' )ביו"ד שמתיר חת"ם בשו"תועי'

 וע" עי"ש( לסגירתו הגג פתיחת בין לחלק שרוצה אלא הנ"לאברהם
 הנדפם תשובה הפתחי זה )ואין בזה שכ"כ רצט ס" תשובה פתחי בספרגם
 ליפות כדי כו' האילנות בעיקרי המנכש ה"א פ"ח רמב"ם )ועי' הש"ע(על
 הצמח, גדול להשביח כדי הוא שאם ונראה חורש, תולדת הר"ז הקרקעאת
 בריש להרמב"ם המשניות בפי' עי' זורע, משום הוא שבו האיסוראז
 להניית שהוא דבר וכל מז: דף ה"ב דשבת פ"ז ירושלמי ועי' הבונה,פ'

 - )היינו להבחיל שהוא דבר וכל מח. דף ושם חורש, משום חייבהקרקע
 שכ"כ(. איתן, ביד בזה ועי' זורע, משום חייב הפרי אתלהצמיח(

 בכ"ש ועי' וכו', המתליע המעשן בם"ג שהבאתי בירוי2למי עי'ד(
בזורע.



 שבת הלכותקיצוריח

 ויש מצמיח, ואינו שורף היין כי אימור שאין אומרים יש בבינהיין בשפיכת אבל לצמוח, שיכולים במקום ברעינים להשלכת כן בםלחשוש
 שאומרים ויש חבירו(, בגינת בשפכו רק ששורף ביין אפילושמתירים

 ה. אלה בכל ליזהר וצריך במים, שמהול משום שלנוביין

 להממרת מממרה )או שבשדה ההשקאה ברזי להשאיר מויעךך.
 על להממיר בה שמשתמשים מלאכותי(, בשם )שלמים

 ושאול דודתקון

 המנכש אתמר ב ובמו"ק בס"ג, לעיל שהבאתי בירושלמי עי'ה(
 ובפי' לגפנים, עוגיות עושין אין במשנה ובע"א וכו' לזרעים מיםוהמשקה
 ושם ג-ד, שלו סי' ובאו"ח ה,נ"ל, הרמב"ם דגרי שמפרש לא סי'מ"ת ובנוב"י שם. ובכ"מ ב ח וברמב"ם שבת הל' ובאו"ז להרמב"םהמשניות
 טלטול, איסור בגנה שיש ה( ס"ק שנה )בסי' הט"ז שמגיא ז ס"קבבאה"ט
 לא לדירה היקף וגם ככרמלית. דינה אמות מע' יותר בה שיששגינה
 הכרמל מהר והביא בגן. לעשותם שלא ליזהר שצריך אחדים דבריםשהביא בסופו א בס"ק שלו גשע"ת )ועי' הדירה(. את מבטלים )שהזרעים בהמהני
 זרעים ישליך לא גם חבירו, בפרדס אפ" הידים את ליטול שלאליזהר
 שלא ליזה,ר צריך וכן כהנ"ל(, בגן, מטלטול )ולהזהר גשמים, ירידתבמקום
 לנדנד באילן חבלים הקושרים שאותם הביא ועוד לגן, הבית מןלהוציא

 ג שלו בתל"ד ועי' עי"ש(, איסורים, כמה עושים עליהם התינוקותאת
 בזה כ' עכו"ם וע"י להקל, לצדד יש זרוע שאינו קרקע ע"ג מיםשלשפוך
 עכו*ם, ע"י מותר לי' ניחא דלא שפ"ר - לזריעה מתכוין אינו אםלהתיר
 וז' ו ס"ק שלו ובמג"א קט-יא. ס*ק פ ובמנ"ש בזה, ו ס"ק א"רועי'

 הפוסקים רוג שלדעת חבירו בגן אפי' נוזל בשפיכת שכ' ו טובחי"א
 גם ועי' נא, כלל ועי"ש מדרגנן/ איסור בו יש גתוס"ח( כ"כ)והש"ע,
 הגרעינים את מלהשליך ליזהר א"א כי בגינה לאכול שלא שכ' גזורעבכ,ש
 ובכ"ש עט, בנז"י כה, ס"ק שעה"צ עוד ועי' שם. להצמיח ויכוליםבגנה,
 הם טובים רגלים שמי מלמדים )כלכלה( האקונומי' ותורת שבחכמתשכ'
 שנשתנה וצ"ל חורש(, תולדת הוא הירושלמי לפי )ומזבל הקרקע אתלזגל
 ביין שמיירי הא"ר ע"ז וכ' איסור/ אין שביין התרומה בס' וכ' גזה,הטבע
 ומזוגים שמהולים שלנו גיינות להחמיר כ' א יא כלל על חיים ובתוס'חזק,
 משום להחמיר ושכר )צוף( דבש במי ז ס"ק בא"א שם הפמ"ג וכ"כבמים,
 הש"ע על ובמג"א הרב ש"ע ועי' קי/ ס"ק פ' במנ"ש ועי' מים, בהםשיש
 מס' )והביאו משקים גשער גם ליזהר שראוי מצמיחים, שמים גשלו

 שם פמאג ועי' בזה(, הזכרונות ס' על שכ' גהגהת--חת"ס-מה )ועי'זכרונות
 חי"א ועי' )אגרטל( פרחים ששמים עציץ גשבת להשקות שאסור טבא"א
 ועי' חרס, גשל וגין עץ בשל גין רמחמירים ד, ח מרמב"ם והוא ד,יא

 ושל"ו. שיגאו"ח



יט שבת הלכותקיצור

 שזרמת פי על אף שבת, מערב פתוחים נטיעות( על או -מדשאות
 י. ושאול( דוד בתקון )עיין השבת יום כל והולכים נמשכיםהמים
 לכלכלרנ מזון המשמש )צמח האכפכפת )האכפסתא( 12קצירתז.

 ליבוש וגם )לבהמות(, ירוק ממפוא לשם הנזרעהבהמות,
 קצירה אימור )מלבך זריעה משום אימור יש יבש(( )לחצירלשחת
 ז. יותר מתגדלת היא קצירתה ע"י שהרי 3( כלל לקמן שיבוארכמו

 צמחים מפרחים לתלוש אמור כך העץ, מן לתלוש שאכור כשםח.
 להעבירו אסור דבר, על העומד ועציץ שבעציץ, נטיעותאו

 הקרקע על )וכשעומד זריעה, אימור משום הקרקע, 3בי על ולהניחומשם
 החלון מף על )כ3ון דבר איזה על ולהעמידו מלטלטלו ליזהרצריך
 מריח שבתוכו הצמחים הקרקע על עומד שכשהעציץ השלחן(, עלאו

 הוא דבר איזה על אותו ושם הקרקע מעל והנוטלו 3דלים, הםהארץ
 ח.כתולש

 ושאול דודתקון

 פ"א תוספתא )ועי' איש חזון מפסקי מול"ש ובס' ס"ה רנ"ב ס"ו(
 אחדים כשברזים - ליזהר שצריך שם וכ' וכו'(. אתמר יח ושבתיא,

 לחץ יגבר כך ידי שעל משום - בלבד אחד בדז לסגור שלא -פתוחים
 הברז את שיסגור באופן מזה להשמר )ויכול פתוח הנשאר בצנורהמים
 לסגרו(, שחפץ הברז גם יסגר וממילא הברזים, לכל מים המספקהראשי
 מים המספק הצנור ובין הגינה את שמשקה הממטרה בין קשר ישואם
 זמן כל - בבדז בבית להשתנהם שלא שאפשר( כמה כדי )עד יזהרלבית

 פתוחה. שבגינהשהממטרה

 ד ח ורמב"ם וכו', אספסתא דקטל מאן האי ר"י אמר עג: שבתז(
 לעצים וצריך הזומר וכן וכו' ומגדלתו אותו מצמחת שקצירתו זרעכל
 שתיים חייב ד"ה תוס' : ב מו"ק ועי' וכו' נוטע ומשום קוצר משוםחייב
 הזימור מחמת מצמחה דודאי כיון הגפן לצמוח מתכוין אינו דאפי'וכו'
 ואע"פ שכ' בהזורע כ"ש ועי' שם, מהרש"א ועי' וכו' נוטע נהטוםחייב
 רישא פסיק מ"מ - עי"ז שיתגדל היינו - הזריעה לתכלית מתכויןשאינו
 זריעה, משום גם חייב ומש"ה שיתגדל, לו וניחא יתגדל שודאיהוא

 תולש, משום חייב ד"ה ורש"י וכו' פרפיסא האי : פא שבת עי'ח(
 פ"ז )ובירושלמי לקיש דריש מימרא על אשר"י והגהת והניחו, ד"הותוס'
 עציץ ע"ג נקוב עציץ הנותן רשב"ל בשם ר"ב בי יוסי רבי י( מח)דף

 ומג"א יב, שלו רש"ז בש"ע ועי' זורע( ומשום קוצר משום עלי/ חייבנקובה
 בהרע"ב ועי' הדף(, )בסוף שם ותוס' ורשוי צה, ושבת : ז ובגיטין ג,שי"ב
 הקרקע מן שיונק כמחובר, שהוי - חייב נקוב מעציץ בהתולש שכ'ספ"י
 הנקב ושיעור לצדו, הנקב ואפי' הקרקע, לחלוחית שמריח הנקב,ע"י



 שכת הלכותקיצדרכ

 לד( לד)ל'סדר
 בשמים עשבי או פרחים עצים, בו ונ%ע בעפר שמילאו ש%וח ננפ2.

 ט. זורע משום חייב אחר, צורך בשביל או ויופי נוילשם
 תבואות ששורים כדרך נבי%תם(, )לצורך במים זרעים ר~שדרהי.

 שכוונתו )שידוע לשכר שמרים מהם לעשות לתת( )לעשותםשעורים השורה וכן לצמוח, ויתחילו שיתרככו כדי הזריעה,קודם
 י. חייבלהצמיחם(

 ושאול דודתקון

 מע"ג להעבירו שאסור עשבים"( בו שיש 'עציץ - )תחת עשבים בושעלו עפר" של "גבשושית שכ' ד ח רמב"ם ועי' רבים(, ימים שם שיעמדובכוונה הקרקע ע"ג להניחו אסור כן וכמו משם, להעבירם אסור - ימים כמהשם מונחים אם )אבל ולהצמיחם, להזריעם התכוין ולא לצמוח, הגרעיניםעוד התחילו לא שודאי כזה קצר בזמן בכד משא"כ וכו' שישתרש,ו שנתכויןאו שבעציץ בעפר הצמחים נשתרשו שכאן בפנים(, )שכ' שבעציץ לדיננודומה ואינו - איפכא או - השלחן על ולהניחו משם לקחתו מותן - יומייםאו יום הקרקע על התבואה עם הכד ועמד נקוב כשהכד אפי' תבואהשכד בבה"ל שם וכ' שם ובמש"ב ג, שיב ובאו"ח ובמש"ב, ז-ח, שלו או"חועי' שבזה. שיטות הד' שהביא ובא"ט השיטות, ובירר בזה שהאריך ט, בבכורים ובמשל"מ ח, י מע"ש רמב"ם וגם ג, ח רמב"ם גם ועי' קטן. שרשכדי
 טו, א"א שם פמ"ג ועי' לטלטלו, אוסר בזורע בכ"ש אבל מתיר, וס"ק שלו בתל"ד למקום ממקום העציץ את ולטלטל מדרבנן, רק האלוהכלים אסורים אינם פא: שבת ותוס' לרש"י אבל במוסגר שכ' שם חי"אועי' ח, שלו ז"ל, הגר"א דו"ז לא"א בביאור ועי' דאור"תא, ספק שהואכיון מנוקבים שאינם באותם וגם הכלים בכל ולאסור הפירושים כשנילהחמיר צריך ע"כ כנקוב, מנוקב באינו דינו עץ בכלי שרק ואומרים -להיפוך וי"א כנקוב דינו מנוקב אינו אפי' חרס שכלי אומרים שישהפוסקים בלן מחלוקת ויש דוקא, לאו היא הרמב"ם שכ' וגבשושית מנוקב, כליובין גבשושית בין חילוק שאין ע"ז ד יא בחי"א וכ' יתדות ע"ג ולשימוהקרקע
- קצד ס"ק פ מנ"ש ועי' במחובר( משתמש דהוימשום - לטלטלו אסור טפחים ג של עץ בו כשגדל )אך טפחים מג' פחות עץאו עשבים בו כשנזרעו רק התיר לא אבל נקוב(, בעציץ )אפי' בטלטוללהתיר כ' שלו לסי' בהגהותיו ובמ"פ בטלטול, אסור אם לי' ברור שלאשנראה  שהביא - לח בשעה"צ ושם מד ס"ק שלו ובמש"ב וכ"ש, הפמ"גכדעת להחמיר שצריך 
 .__.. הפמ"ג.דברי

 והובא יג, ס"ק שלו במג"א ומובא ד, ב כלל הרא"ש תשובתט(
 שם. הגר"א בביאור ועי' )בערלה(. חייב - נקובשאינו אעפ"י בעציץ או בו ונטע עפר שמילאו גג ועל כו קצד יו"ד ובש"עבטור

 הנך וכו' חייב במים פשתן ~רע( "זרק" רבא דאמר צד זבחיםי(



כא שבת הלכותקיצור

 אין שהלא בהמה, אכילת לצורך תבואה לשרות מותי אבליא.
 הזרעונים, את לרכך אלא התבואה, את להצמיחכוונתו

 הבהמות, יאכלום שיצמחו שטרם צמיחה, לידי שיבואו חוששים איןוגם
 אדם בני רגלי דרימת במקום לעופות זרעים להשליך מותרוכן
 במקום אבל זריעה, משום אימור בו ואין שם, יצמיחושלא
 לעופות זרעים מלהשליך ליזהר יש ודורמים, הולכים אנשיםשאין

 רק לפניהם יתן ולא גשמים., ירידת ובמקום הלחים)במקומות
 על שאף יותר, ולא ביומים, או ביום, בו לאכול שיוכלוכשיעור

 יניחם אם יצמחו שבודאי לנו ברור הלא להצמיחם, כוונתו שאיןגב
 יא. רב זמןשם

 שמתרככים )היינו במים בזה זה ונתלים שמתערבים זרעימי12.
 שעימה כמים ונעשים במיבתם, מתעבים והמיםונימוחים

 ושאול דודתקון

 ושעורים חטים 'השורה" כ' ב ח וברמב"ם לישה, קעביד וכו' רירי להואיך
 וכ' שראם( נביטתם לשם )שהרי וחייב, זריעה תולדת הר"ז במיםוכיו"ב
 אבל בפמ"ג, וכ"כ לישה, ומשום זריעה משום חייב פשתן שבזרעבא"ר

 שבפשתן יב ס"ק שלו מג"א ועי' לישה, משום רק חייב שאינו כ'בפרישה
 בסעיף )כדלקמן זב"ז ונתלים שמתערבים מפני חייב, למים, כשנתנםתיכף
 יום, חצי כמו רב, זמן בשורה אלא חייב אי.נו ושעורים בחטים אבליב(
 למים, כשנתנו תיכף חייב ושעורים בחטים שגם כ' ב יא בחי"אאבל

 השורה שכ' הרב בש"ע ועי' מחה"ש, ועי' חייב, א' גרגיר עלואפילו
 זמן ששורה והוא בכעש, וחייב זורע תולדת הר"ז שיצמחו כדי וכו'חטים
 לא שהמג"א שכ' מו, אות ובשעה"צ יא, שלו במשנ"ב ועי' יז, שםערוך,
 לכתחלה כשנתנם רק למים, כשנתנם תיכף חייב שאינו ושעורים בחטיםכ'
 של זמן על נתנם אם אבל הזמן, בזה שיצמח אפשר שלא מועט, זמןעל
 נתנם אם אפי' - להצמח( יוכלו הזמן שבזה שסובר )לדידי' היוםחצי
 בא"ט בזה ועי' הזמן, בזה דזורע דומיא חייב, לחשיכה סמוך בשבתבמים
 שהשורה שם שכ' בהזורע ובכ"ש ובתו"ש יא כלל נאא ועי' יז, בסעי'בזורע
 משום שחייב לזרעים מים כמשקה הועל היום חצי כשיעור במיםזרעים
 אתמר ? ב במו"ק בדינו עי' מחוברים לזרעים מים והמשקה זריעה,תולדת
 ס"ק שלו במג"א והו"ד ב ח וברמב"ם בשבת, לזרעים מים והמשקהוכו'
 חורש. ומשום זורע כהטום עליו שחייב במגעא שם וכ'ה,

 מן שישאר שאף שכ' )במוסגר( יז סעי' שלו הרב שעע עי'יא(
 פסיק לאו במים שנותנם שבשעה לפי כלום, בכך אין המים, בתוךהתבואה
 י(, בסעי' גם )ועי"ש כולם את תאכל שהבהמה שאפשר שיצמיח הוארישא
 לעופות, זרעים להשליך ולא ליזהר שצריך בפנים המובא הדיןומקור
 דשבת פ"ו מרדכי ובהגה' פ"ח, בהגמ"י הוא והולכים דורסים שאיןבמקום



 שבת הלמותקיצורכב

 בכלל לקמן דינם יבואר וכדומה, כרשינים כמו לרשוכם(, בלול קמחאו
 יב. בשבת בהמתו לצורך לשרותם שאמור ד מעיףי
 שהם כיון יכמושו, שלא כדי תלושים ירקות . להשקות באותךיג.

 חרם עציץ להשקות אמור אבל ביומם, לאכילהראויים
 שמחזיקים נוי, עשבי או פרחים בו ששמים צנצנת או אגרטל()הנקרא
 יג. בשבת הנעימ, ריחם בשביל השלחן על או החלון פף עלאותו
 לאכלם כדי לשרותם, מותי מיובשים פייות ושאי צמוקיםיד.

 כבשים( כובשי )כדרך בציר אותם לכבוש אבלבשבת,
 שאמור נג מעיף יא ובכלל כח בכלל לקמן יבואר רב, לזמן שמורםלשם
 יו.בשבת

 מוקצים, שאינם שבת, מערב תשמיש לאיזה שהוכנו עצים, ענפיטן.
 למים להחזירם מותר שבת(, מערב במים עמדו)ושכבר

 ושאול דודתקון

 שיוכלו כשיעור רק להעופות שישליך .כ' יראים ובם' ד( שלו בש"ע)והו"ד
 יו"ד חת"ם ובשו"ת פד, או"ח מה"ת נוב"י ועי' ביומיים, או ביוםלאכלו
 אם אסור, שבגנה משתלות שלכסות איש החזון בשם מול"ש בם' )כ'רפד,
 תמכסה בהסרת הדין וכן האויר, לכניסת פתוח צד מקום שמשאירלא

 כמחזה דלא וזה בדבר, "מאהיל" חשש כשאין אפי' ואסור -שעליהן
 טז-יז סעי' א*ט ועי' ושאול( דוד בתקון ס"ג ועי"ל נב, סי'אברהם
 בזורע. כהובסעי'

 שורין אין להרמב"ם המשניות ופי' מ"ה פ"א שבת צד, זבחיםיב(
 ובאו"ח שם, במאירי ועי' יום, מבעוד שישורו כדי אלא וכרשיניםוכו'
 יב. סעי'שמ

 שכ' שם הרב בש"ע ועי' יג, ס"ק שם ובמג"א יא שכא או"חיג(
 שם ועי' להשקותם, אסור אז בטלטול שאסורים לאכילה ראויים אינםואם
 ראוי הוא אפילו לאכילה ראוי שאינו שבדבר שם ובמשנ"כ יג, ס"קמג"א

 מוכח שכן )שכ' מא אות ובשעה"צ עי"ש להשקותו, ג"כ אסורבטלטול
 אפי"ה בטלטול, שמותרים מאתמול שהוכנו בענפים שאפי' הנ"לממג"א
 פמ"ג ועי' במשנה(, מב. מסוכה ובראיתו עי"ש מים, עליהם ליתןאסור
 עזרא ראה פרחים עציץ )היינו אגרטל להשקות שאסור שלו בסי' טא"א
 העציץ טלטול ובדין לז, ס"ק שכא ובמשנ"ב פ-.,קט במנ"ש- גם והו"ד ט(.א

 ז. סעי' ג בכלל ובממ"ק בממ"ק, ח סעיף סוף לעיל עי' למקוםממקום

 מותר וכיו"ב שצמוקים בא*ר( )וכ"כ יב ס"ק א"א פמ"ג עי'יד(
 שמ"מ יב, ס"ק בא"א שם וכ' נא, ס"ק שלו במשנ"ב וכ"ה בשבת,לשרותם
 אסור, כבשיםבכובש
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 אפףלו שברש, מערב המזומנףם מףם בכד לשףמם מרשףרףם וף'צגשבת
 במףם להעמףדם כשיצכחו עלףהם לממוך וףכולףם עוד, בהם עמדוביצלא
 אמור, בו שעמדו המףם ארש להחלףף או להומףף אך ףום(מבעוד
 שרק לח בכלל לקמן שףבואר )כמו מנא, ומרשקן ףרשףרא טףרחאמשום
 אבל להחלףפם, גם מורשר ובחול המףם, על להומףף מורשר טובבףום

 לצבצברש להחזףר אפףלו אמור ופרחףם פקעףם ושושנףם, אמור,בשבת(
 ועףף1 אורשם, ומפרףחףם מפרשחףם שהמףם מפנף בה, עמדו שכברהמףם
 טו. בהם שעמד למףם לולב החזררש בדףן ויצאול דודברשקון
 משום לאומרם ףרויצלמף ברשלמוד המובאףם מלאכות עוד ישנםמצז.

 עףקרף יצעל האבנףם את המפרק כגון זרףעה,תולדת
 להמעףט כדף העץ, מעל העלףם שמפרק בזה מפרשףם )וףיצהעצףם
 להברףאו, ביצרה, שקלףפרשו מקום על בעץ זבל המדבק מיצאו(,כובד
 ארש להברףח רעה, שרףחה במשחה העץ ארש שמויצח מפרשףם)וףיצ

 או בשרשףם אפר הנותן הפמולת, ארש הבוטל ולהמףרשם(,הרנולעףם
 ושאול דודתקון

 רי"א בשבת, למים ומחזירתו וכו' מקבלת במשנה מב. סוכהטו(
 בהצבת ד"ה ברש"י ושם מחליפין, ובמועד מוסיפין ביו"ט מחזיריןבשבת
 שם וברע"ב מנא, לתקן דטרח וכו' היום נטלום מכאן שהרימחזירין
 שבת, בהל' ובמהרי"ל כה, פ"ז לולב הל' רמב"ם ועי' המשנה, עלובכפו"ת
 הרב בש"ע ועי' שלו, ובא"א ס"א( באו"ח )ושם תרנ"ד סי' א ס"קובמ"ז
 לתוכם להעמיד לו מותר מע"ש, מזומנים מים לו, שיש שמי בפמ"ג()וכ"ה
 במשנ"ב ועי' ומשנ"ב, כ"ש חי"א כתו"ש, ודלא לכתחלה, אפי' עציוענפי
 הרש"ז על לסמוך אפשר מע"ש, במים להעמידם שבשכח נד ס"קשלו

 המים, בתוך נפתחים שפרחים פרחים, בהם שאין באופן רק אבלוהפמ"ג,
 א תרנ"ד בסי' לולב החזרת בדין עוד ועי' מה"ת, איסור חשש בזהויש

 להוציאו ואסור מוקצה, הוא שהלולב א"ח בשם הב"י שכ' תרנח סי'ולקמן
 במשנ"ב, והו"ד למים, להחזירו אסור אז והוציאו שגג ואם בשבת,ממים
 הלא למים, יחזרו לא מדוע שהקשה הפמ"ג קה2ית שהביא שעה"צועי'
 בשהוא שירצה, מקום באיזה להניחו מותר בידו, מוקצה דבר ונטלבשכח
 אגב )ובדרך ז קטן סעיף ובמג"א שח בסימן בזה עיין בידו,עוד
 שם יעקב בישועות הפוסקים, שהביאו דינים חילוקי איזה בזהאביא
 זה רוצה, שהוא במקום שבידו מוקצה הדבר להניח שמותר מה כ' טס"ק
 נחשב זה אח"כ, ללכת ורוצה בנתיים, בעמד אבל בנתיים, עמד בשלאדוקא

 צעע אז ידיו, בשתי המוקצה נטל מתחלה שאם כ' ובתו"ש חדש,לטלטול
 נטלו מתחלה ואם אחת, ביד רק ולנשאו האחת ידו להסיר אח"כ מותראם
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 למהר כדי בעץ, המחוברות פירות בשמן, הסך הענפים, ראשקומם
 וימהרו הגשמים בהם שיכנסו כדי פגים, המנקב אילן, המשקהבשולם,

 בעפר אותו וממלא העץ, סביבות אמה( )כגודל גדר העושהלהתבשל,
 הצנה(, מן או השמש מן עליו להגן כדי בסוכה, שממכו מפרשים)ויש

 מחייב הירושלמי אלה בכל באבנים, עץ של המגולים שרשיווהמכסה
 טז. זריעה איסורמשום

 ושאול ווותקון

 ועי' לג, סעי' לב כלל לקמן ועי' השני', בידו להניחו אסור הא'בידן
 במקום המוקצה שמניח הנ"ל הדין אם שמסתפק שח בסי' ז ס"ק א"אפמ"ג
 שלה שמוקצה באבנים אפי' או לאיסור, שמלאכתו בדבר רק נאמרשרוצה
 דין אם בזה מסתפק יב בס"ק ה ח"ב לח הנז"י וגם בצ"ע, והניחוחמור,

 ולקח בשכח אפי' או לאיסור, שמלאכתו כלי בידו ולקח בשכח רק נאמרזה,
 מותר ג"כ כיס חסרון מחמת או גופו מחמת מוקצה כגון גמור מוקצהבידו

 בתו"ש וכ"כ בזה., לאסור כ' שבשע"ת וכ' בצ"ע, הניחו ג"כ והואלטלטלו,
 ולקחו שכח אפי' בכסף אבל מבע"י, כגון בהיתר בידו המוקצה כשהי'אפי'
 להתיר, יש הפסד שיש מקום בכל וה"ה יט, ובס"ק ז, בס"ק הנ"ל בא"אעי' - התירו פסידא משום )שבכסף שירצה למקום להוליכו מותר ממשבידו
 לחוש שראוי וכ' שבזה הדעות שתי שהביא ועי"ש הרב, ובש"עשם

 שלא שכ' בתו"ש עוד ועי' יג(, סע'י שח גמור, במוקצה המחמירלדברי
 בידו ונטלו בשכח ולא בהיתר, בנטלו רק שירצה למקום לטלטלוהתירו
 בחכמת בזה עוד ועי' הנ"ל, ז ס"ק בא"א הפמ"ג על חולק שהואומשמע
 שרוצה( למקום יוליכו וחבירו לתנו מותר לחבירו שגם שצדד ג שחשלמה
 מוקצה, שהלולב שכיון יעקב בכורי בשם הפמ"ג קושית על המשנ"בותי'
 מתנענעים, הם לתוכם, ה,לולב וכשמחזיר מוקצה, הם בו שעמד המיםגם

 מבור וכו' ממלאין במשנה, קד. בעירובין איתא - עי"ש. טלטולם,שזהו
 גזרה - לא במדינה אבל אין, במקדש ע"ז ואמרו בשבת, בגלגלהגדול
 חייב הזרעים את המשקה שכ' ה' כא רמב"ם ועי' עי"ש לגינתו,שימלא
 לגינתו שימלא גזרה בגלגל הבור מן לשאוב אסרו לפיכך זורע,משום

 למלאות מותר בחצר גלגל של בור הי' אם זה, ומפני - )הזרועה(ולחרבתו
 בגלגל רק אסרו שלא והרא"ש התוס' ודעת שם, מ"מ ועי' בגלגל,ממנו
 כ"כ מוציאים שאין שנו בגלגים אבל דליים. הרבה בו שקבועיםגדול
 ובשו"ת בזורע, יא-יב בסעי' א"ט ועי' נולד או תחומין איסור בוואין - שלנו במשאבה וכ"ה שכ' ובתוס"ח בנז"י וכ"כ מותר. בפ"א מיםהרבה

- סא. סי' אסאדמהרי*א - , -  

 נ: ע"ז וברש"י העדה, בקרבן ועי"ש מח.( )דף ה*ב פ"ז ירושלמיטז(
 ובפי' הרע"ב ובפי' מ"ב פי"ב בשבת גם ועי' שם, ובר"ח ורמי.נהוד*ה

 יש בשבת הזרעים על ברקיקה )ואי שם. ובתפא"י להרמב"םהמשניות
 יג סי' השם מקדשי בשו"ת עי' מצמחת רקיקה ואי זורע, משוםאיסור
 שם(. צביובדבר
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 )הקוצר( קצירה מלאכת גכלל

 ממקוס או משרשו צמח או דבר עקירת או תלישת כריתת, מלאכת היאקצירה
 שכב. וסי' שכא, שלט, שלו, )או"חחיותו

 ל כל התוכן
 הוצאת )כא(; הבהמה שבמעי עובר דלדול )כ(; בכוורת הצף דבש )ב(; ענביםבצירת
 שטמנס הנ"ל הירקות החזדת )ד(; יכמושו שלא כדי בעפר שטמנם וידקותפרחים
 והישיבה עשבים, גבי שעל הליכה )טו(; למרעה בהמה הוצאת )ד(י טריים שיעמדובעפד
 )יא(; צדדיו בצדי או אילן, בצדי באילן, השתמשות )יב(י באילן השענות )יח(;עליהם

 שנתיבשו בעשבים השתמשות ותקדו"ש(; )י שבאילן התחתונים טפחים בג'השתמשות
 רתומה בעגלה ישיבה ותקדו"ש(; )י נקוב בעציץ שגדל טפחים( )ג עץ טלטול)ו(;

 )ב(; ופטריות כמהים לקיטת )ב(; פירות לקיטת )יד(י במרכבה ישיבה )יד(;לבהמה
 תפוחיס להשיר )יא(; בשבת מאילן, חפץ לקיחת )ב(; הדלי על הגדלים עשביםלקיטת

 מרזב יח(י )תקדו"ש לתוכו לרדת וכן עמוק, מבור ולעלות לטפס י )טז()הנערתם(
 בספינה נסיעה ותקדו"ש(; יח וסעיף )י בעשבים נגיעה )יב(; באילן נגיעה )ז(;שנסתם
 ותקדו"ש(י )כא המים מן הדג נטילת ותקדו"ש(; )יד בהמה ידי עלהנמשכת

 לאילן עלי'
 )שם(; בשוגג שבת מערב לאילן עלי' יג(י וסעיף )ח שבת מעדב לאילן עלי')ח(;
 בשבת אילן תחת שנמצאו פירות )יג(1 הבהמה שעל משא פדיקת )יג(; בהמה עלעלי'
 ותקדו"ש(י)טז

 וצמחיס תבואה קצירת ותקדו"ש(; )טז לחולה להאכילם שנשדו פירות
 גבי על רכיבה )כא(; אלמוג או גמי ספוג קצירת )א(; בפה קטיפה )א(; עקירתםאו

 )כ(; שבת מערב מהכוורת שנתלשו חלות )כ(; מכוורת הדבש רדיית )יד(;בהמה
 )ב מעציץ ת~ישה )יט(; ממחובד דבר ריחת )כ(; שבת מערב מדבשן שנתרסקוחלות

 בעליהס שנשרשו בצלים ת~ישת )ג(; מפולת עליו;ם שנפלו בצלים תלישתתקדו"ש(;
 )כא(, חי בעלי כנף תלישת)ג(;

 ממקום גרוגרת כשיעור( אדם )לאכילת צמחים או תבואה הקוצרא.
 בסכין( אפילו )או במקצרה ביד, משרשו( העוקרו )אוגדולו

 כן גם בפה )ולקטפו חייב, אחרת, קצירה במכונת או בחרמשבמגל,
 א. הסממנים בקצירת במשכן היתה זו ומלאכהאסור(,

 ושאול דודתקון
 מח:( )דף ה"ב פ"ז ירושלמי תולש ד"ה שם רש"י ועי' : עג שבתא(

 גרוגרת- בשיעור והבה בא"ז, והו"ד וכו' האורה התולש וכו' הקוצר ר"חתני
 על הראב"ד בהשגת )עי/ ביצה, לשליש קרוב שהוא היא, הש"עדעת

 ד הוא גרוגרת ששיעור היא הטור ודעת ה"ד( שם ובכ"מ ה"ה, בפ"חהרמב"ם
 במשנה פב: עירובין מ"ז, פי"ז כלים במם' בזה )ועי' ביצה. שלתשיעיות

 י פ עירובין בתום' ועי' כזית, בשיעור יד. ובכריתות ב' עמוד שם ובגמ'וכו'
 בתוס' תמרים בכפות ועי"ש ושיערו בד"ה : פ וביומא הר"י בדעת אגבד"ה
 תפו סי' או"ח על ובפר"ח הנ"ל, הר"י דברי על שכ; מה יומא עליוה"כ

 עירובין המשניות על בפי' ברמב"ם ג"כ ועי' ע"ז. דו"ז א"אובביאור
 בם" ובטור בזה, ר"ת בדעת הנ"ל ובעירובין יומא בתום' ועי' ה"ט.פ"א
 ועי' הרמב"ם(, כדעת שסתם ס"ז תט ובסי' ס"ג שסח באו"ח ועי'תט,

 חייב מגדולו דבר העוקר וכו' ותולש חייב, כגרוגרת הקוצר ג חברמב"ם
 ואם כגרוגרת, שיעורו לאכילה וכו' עולשין התולש כ' ה בהל' וכןוכו',
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 תמרים, גדירת ענבים, בצירת קטניות, ותלישת קצירת על בםב.
 צמחים הקוצר ואפילו חייב, תאנים, ואריית זיתים,מסיקת

 כמהים כמו תלושים, עצים על גדלים והם לקרקע, מחובריםשאינם
 ותולשם מים, בו ששואבים הדלי על הגדלים עשבים אוופטריות,
 עשבים בו שצמחו נקוב מעציץ בתולש הדין וכן חייב, גדולם,ממקום

 שגם אומרים ויש שחייב, בעליהם שהשרשו בצלים או צמחים,או
 נ. חייב נקוב, שאינו מעציץהתולש

 ושאול וווהקון
 התולש ת"ר קג. בשבת והוא וכו' שיעורו להסקה ואם וכו' שיעורולבה.מה
 דתלש מאן האי אר"ש מגדולו דבד עוקר בדין קז: שבת ג"כ ועי'וכו'

 ערוגת בשו"ת ,ועי' וכו', מגדולו דבר עוקר משום מיחייב וכו'כשותא
 ביניהן הבדל יש אעפי"כ חייב, ביד הקוצר שאף ודע ג. ג פ בסי'הבושם
 תולדת הוי בצפדניו שקוצץ או ביד והתולש מלאכה, אב הוי בכלישהקוצר
 כרמב"ם תולדה, רק אינו שאז אחד בגוף ,הפעולה כעושה שהו"ל -קוצר
- וב' ה"אפ"ח  סוכה עי' וחייב קוצר תולדת הו"ל לרש"י בפיו וה,תולש 
 עג בשבת שור בבכור ועי' יא, ס"ק שלו במג"א והו"ד אבל, ד"ה :לז

 מן בו שאין משמע דשבת הי"א פ"י בתוספתא אך הנ"ל, שלו בסי'ובשע"ת
 טו בקוצר טל ובאגלי בכך, תלישה. דרך שאין משום המג"א וכ"דהחיוב,
 בכוונה עשאו ובין שנוי, לעשות בכורנה עשאו בין בזה לחלק יצא כטאות
 ח, יב ובחי"א טז, שלו בסי' ה.רב בש"ע בקוצר, בכ"ש ועי' אכילתו,למהר
 לקצירה העומד ממחובר קצר שאפי' הנ"ל בכ"ש וכ' יא, ס"ק א"אובפמ"ג
 קכז: כחולין חייב ג"כ - העץ מעל - שיבשו פירות קצר ואפי'דמיין, כבצודות ד"ה מג. שבועות מתוס' וראייתו חייב, געכ לקרקע, עודוא"צ
 בקוצר. ובא"ט ומא"מ סעו לקמןועי'

 קטניות הקוצד ד ז וברמב"ם וכו' הבוצר הקוצר תנא י עג שבתב(
 וכו' דבר לעקור וכו' חייב וכו' התאנים האורה, ענבים, הבוצרותבואה,
 בכמהין אף אסור עלי קרקע גדולי כל אמר ואם וכו' ת"ר , מ ברכותועי'
 בו שעלו צדור פא: שבת ג"כ ועי' ג, ח וברמב"ם ורא"ש ורי"ףור"ח בפדש"י ועי' רביתי', היינו הכא וכו' דחצבא מאוני פיטרא דתלישמאן האי וקח. קז, שבת ועי' מארעא, ינקי לא מינקי מארעא רבו מירבאוכו'

 וברי"ף וכ"מ ד, ח ,וברמב*ם חטאת, ח"ב בשבת ממנה והתולש וכו'עשבים
 ובפמ"ג ג ובמג"א ג שיב ובאו"ח שלו בסי' בב"י הו"ד אשרי והגהתורא"ש
 בשבת ועי' ובתו"ש, ובפרישה בטור הנעל שיב ובסיו-. ו/ שיב הרבובש"ע
 ג ח וברמב"ם לאו ד"ה ובפרש*י י קח ובשבת שם/ ור"ח תוס' בפרש"יצה
 זורע בענין ובכ"מ ה"ח, פ"י מע"ש ובהלן טז, ה' כלאים ובהל'הנ"ל
 סעי' שם )ובאו"ח יא שלו הרב בש"ע ועי' הדין, ומקור שאי"נ בעציץאילן
 חשובים מלחותו הכלי אוזן על שעלו שעשבים ח( ס"ק ובמג"אה-ח

 עוקר משום חייב וה.תולשם גדולם, דרך שזהו משום לקרקע,כמחוברים



כז שבת הלכותקיצור

 ואין מנולה, הבצל שכל פי על אף בעליהם, שנשרשו בצליםג.
 התולשם בהשרשתם, רוצה אם זאת בכל בכך, נדולודרך

 מנולים והעלים האמהות, ונתכמו מפולרנ עליהם נפלה אם אבלח"ב,
 ה4833ג. בהשרשתם, רוצה כשאין אפילו אז נדולם,כדרך

 תלושים ירקות )וכן יכמושו שלא בעפר שתחבם קמופים פרהיםר.
 מותר ורעננים(, מריים שיעמדו כדי תחוח, בעפרשממנם

 נמתם לא הנקב ואם ולהוציאם, חוצה, הבולמים בעליהם,לאחוז
 השרשו כשלא ודוקא להחזירם, נם מותר הפרחים, הוצאת ידיעל
 ד. להזריעם כלל נתכוין ולא בהשרשתם, רצהולא

 ושא1ל דודתקון

 שאינו אעפ"י שח"ב גדולו ממקום שתולשו בכושית וכ"ה מגדולו,דבר
- מד"ם דק אסוד שאי"נ בעציץ שנזרעו זדעים התולש אבל לקרקע,מחובר  
 ג פ"ח והרמב"ם בעלי', מנוח אפי' אסור ומד"ם זריעה, דרך שםשאין
 חייב, ממנו והתולש כארץ, ה"ה קטן, שורש בכדי נקוב ועציץ בזהמסיים
 העציץ בצד הנקב בהי' שאפי' במשנ"ב שם וכ' ה-ז שלו או"ח בש"עועי'
 )לאפוקי מהגזע שטמון מה כנגד שהוא כיון נקוב, כעציץ שדינו רש"ידעת
 איסור אבל הרשב"א(, בשם ב"י העציץ, מן למעלה בדופנו הנקבבהי'
 שכ' ומה ה"ג, פ"ח ה.רמב"ם על בהגמ"י ועי' שאי"נ, בעציץ אפי'יש

 נקוב להיות צריך לא בחרם שלרש"י שם וכ' ע"ד, ואסור ד"ה שלובב"י
 אפי' בשניהם מחמירים שאנן כתבתי וכבר ע"כ, מעץ יותר מחלחלתשהוא
 וא"כ בעציץ, עפר שמו לא התלמוד שבזמן שכ' בט"א ועי' נקובים,באינם
 את זורעים בעציץ כשזורעים כידוע היום אבל באדמה, נזרע לאהזרע

 לשלנו שלהם נקיב שאינו עציץ לדמות ואין עפד, מלא בעציץהזרעים
 בהקוצר. ה*ד ובא"ש עי"ש עפר בושיש

 מקצת היו אם וכו' לפת הטומן וכו' סליקוסתא האי ז נ שבתג(
 שם ותום' רש"י ועי' ט(, א כלאים )ועי' בשבת. וניטלין וכו' מגוליןעליו
 של ערימה ר"י בשם יוחנן רבי שם ובירושלמי ב( ה מעשרות )ועי'בשבת
 ובדשבקא לשבת, בחי' וברמב"ן תקמח ס" תצא בחינוך ועי' וכו'בצלים
 בבעית מה. שבת עוד ועי' יב-יג, הל' בקוצר ובא"ט הרי"ף, עלובר"ן
 ובמג"א ב שי ובאו"ח ובב"ח ובטור וק"נ בדרישה ברא"ש ברש"יר"ל

 שם ובמשנ"ב ז שלו א*ח ועי' שבת, למם' בחי' ובחת"ם שםובמחה"ש
 נשרשו, לא בודאי אז בעפר, שנתחבו מזמן ימים ג' עברו לא שאםשכ'

 ובמגקא ד, יב ובחי"א יד ס"ק שלו מג"א ועי' פשיטא--שאטלרים, נשרשוואם
 שם. חיים ובנתיב רע"א ובחידושי שיא, בסי' כבס"ק

 מעעש בעפר תלושים עשבים תחב שאם )ועי"ש ו, שלו או"חד(

 עדיין השרשו בלא אפי' מהעפר, להוציאם שאסור - שישרשובכוונה
 תחבם אם ובין לח עפר .של בכד תחבם אם בין הבדל שאין הפוסקיםוכ'



 שבת הלטותק,צורכח

 בתוכו )שגדלים עציץ העברת אימור ועל ן, מעיף בבכלל כתבנו כבר שתיים, שחייב )אספמתא( האמפמפת קצירת עלה.
 ה.שאמור ח מעיף ב בכלל למעלה כתבנו כבר להיפך(, )וכן השלחן עלאו החלון לאדן הקרקע מן וכדומה( נטיעות בושם, עשבי נוי,פרחי

 י. ושאול( דודבתקון )ועיין החכמים בהם גזרו ולא דמי כתלושים השורש, עדשנתיבשו עשבים אבל ומייג( גדר משום אילן כל על לעלות ואמרובאימורם, רבנן פלוג שלא אסרו, כן( )גם ממש יבש שהאילן מפק כלללא שניכר החמה, בימות אילן על לעלות ואפילו אמרו, כן גםממנו, לתלוש מה לו שאין ענפים, או, פירות בו שאין אילן על)ואפילו ממנו, ויתלוש לאילן שיעלה גזרה משום בו, להשתמש אףואמרו לגמרי(, יבש כשהוא )אפילו לאילן לעלות חז"ל אמרו לכןבדרכו במקרה, שמזדמן, פרי או עלה ענף, לתלוש ורגיל למוד שאדםומשום חייב(. כן גם נתיבשו כבר הפירות וגם העץ אםשאפילו שאומר מי )ויש חייב, העץ, מן שנתיבשו, פירות יקיצר התולשו.
 ושאול דודתקון

* להחזירו מותר סתם כ' ובחי"א עמו(, הסכים)והא"ר במג"א, שהובא למעלה שהבאתי המ"מ לדעת אסור כשנסתם אבללהחזירו, מותר - העפר מן הוצאתו בשעת - הנקב נסתם כשלא שרק במש"בוכ' הגומה, את שישוה חשש משום - להוציאו אסור הבית בקרקעשבמטמינו כא-כב ס"ק שם מג"א רעי' יד, כלאחר טלטול שה,וא טהטום -העפר את שמזיג אף להוציאם שמותר ח שיא ועי' שם, במש"ב ומובאבקרקע  יב. יא א כלל ולמעלה יג. שלו ובסי' יד שיא רש"ז בש"ע ועי' לא, אוהנקב נסתם בין הבדיל ולא 
 ושאול. דוד בתקון שם שכתבתי ובמהפא(, שבת )ובמאירי ס"ח שם עיין עציץ ובהעברת ב כלל למעלה, עייןה(
 ובירושלמי וכו' באילן עולין אין : לו ביצה ועי' שם, המלך ובשערובמ"מ ו כא וברמב"ם ובמחה"ש, יד קטן סעיף שם ובמג"א שלו יוסף ובביתשם וברא"ש ךבהרע"ב לעיל, שהזכרנו הירושלמי בשם ובהר"ש בתויו"ט מ"בפ"ז ובכלאים שם וברש"י : ק עירובין עי' - האילן על עלי' ובאיסורמג.( )בדף דמיין כבצורות שבועות )ובתוס' שם הרע"ב ובפי' וברדב"זבכ"מ ובראב"ד הט"ז פ"ה כלאים וברמב"ם וכו' בסיהווא גיחא הירושלמיאת שמביא שם ובהר"ש מ"ב פ"ז בכלאים ועי' שם, וכ"מ ובמשל"מ ד,והל' שם ובראב"ד ה"ה פ"ב אוכלין ובטומאת ה"ד, פ"ח וברמב"םבמחובר, ד"ה קנ: שבת ותוס' רש"י ועי' וכו', חטאת חייב - בשבת מהןוהתולש וכו' באיביהן שצמקו תאנים א"ש ב"א ר"ח דאמר קכז: חוליןו(
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 הננ מן בו ויורדים מתכנמים הנשמים )שמי הננ שנשולי מרזבי.

 )תלושים( ועשבים קשים ידי על שנמתם המזחילה(דרך

 הבית, לתוך דולפים והמים הנשמים, מי קילוח המעכבים בו,שנצטברו

 על )שבמתקן ובצנעה, ברנלו, עליהם שדורם דהיינו בשנוי,ממעכם

 ושאול, דוד בתקון ועיין הפמד(, במקום רבנן נזרו לא שנויידי

 ז. והנה הנה ולפזרם להמירם לא אבל מותר עליהם לדרוםשרק

 שהישיבה השבת, יום כל שם וישב יום מבעוד באילן יעיה לאה.
 )שאמרוהו באילן משתמש במונ נכלל האילן עלשיושבים

 יום, מבעוד האילן על עלה ואם ויתלוש(, שיעלה נזרה משוםחז"ל
 לרדרו לו שמותר בשוננ בעלה הדין וכן משחשיכה, לרדת לומותר

 שהלא משום באילן, משתמש הוא זו שבירידה אף לרדת, לו)והתירו

 ישיבתו ידי על בו ישתמש כן נם הוא האילן, על ישאר אםנם
 בשוננ, כשעלה לרדת, לו שמותר רק שלא בזה שכותב מי ויששם,

 האילן על שיושבים שהישיבה משום לרדת, מחוייב הוא שנםאלא
 משחשיכה, בעלה אבל באילן(, להשתמש ואמור לתשמיש,נחשב

 ח. לרדת לו ואמרו השבת, יום כל שם להשאר החכמים קנמוהובמזיד,

 ושאול ווותקון

 ועי' שיב. ובאו"ח ה יב ובחי*א א, סעק מעז שלו ובפמ"ג העב פ"השם
 בעשבים לנגוע ואין עשבים על גם היתה שהגזרה א שלו בט"זעוד

 בסי' שם ובמשעב וה' ב סעא רש"ז שעעע ועי' סיעח, לקמן ע"באצבעותיו

 וג'. ב א סעיףשלו

 שכ' ובפנ"י שם ותום' רשעי ועי' וכו' נחום תניא ם. כתובותז(

 ועי' חז*ל. גזרו לא כלאעי רק כשעשאו ועעכ - כמתקן מחזי שרקשמשום

 שרק שכ' ובמאירי תלושים, בעשבים רק שמותר שם ובפמעג ט שלואועח

 והובא ברגלו אפי' אסור והנה הנה להסירם אבל - מותר עליהםלדרום
 דבר שכל שאמרו שמה ז כלל בסוף משעכ עוד ועי' מז. סעק שלובמשעב
 בדאורייתא, רק זה - אסור חדרים בחדרי אפי' עין מראית משוםשאסור

 רהם"י, ועי' וכו' עלה אם חדא תני ק. ועירובין לו:( )דף ב ה ביצהח(

 משנה, ובמגיד ט והי' ו כא וברמב"ם וקענ, בראעש וכן שם, וברעןרעח,

 עלים שיתלוש שחיישי~ן משום שאסרו והטעם - שם ובבעי שלוובטור
 בביצה, ומאירי בעירובין רש*י ובמאירי( שם )רשני-. פירית או ענפיםאו
 )ועי' וכו' באילן עולין אין אמרו מה מפני דביצה בפעה שם ירושלמייעין

 ועי' ושאול( דוד בתקון סטעו ולקמן סעו, ולמעלה - כב בקוצרבאעט

 ב, שלו בשעע ועי' וכו', באילן נשענין ואין וכו' שאין לפי ק: עירוביןג"כ

 או בהם להשתמש שאסור טפחים ג' שגבוהים עץ בשרשי שאפי' ס"יולקמן



 שבת הלכותקיצורל
 בירידתו באילן שמשתמש אף לרדת, לו שהתירו שאמרנו מהפו.
י

 ו ן י. להשתמש אמור כאילן, קשיםשאינם אף כירק, רכים ואינם שהוקשו ובקנים נגיעתם(, באימור יחמעיף לקמן ועיין ושאול, דוד בתקון שמבואר כמו באלו, גם:אומרים מי )ויש חכמים גזרו לא שבירק להשתמש, מותרועשבים בקלחת אבל טפחים, ג שגבוה אילן יבשורש באילן יק זה וכלי. ט. באילן משתמש הוא אין שם וכשהחפץ באילן,משתמש הוא זן שבנטילה לפי יא, במעיף לקמן שיבואר כמומשחשיכה, משם לקחתו לו אכרו יום(, מבעוד עליו בהניחו )אפילו חפץעליו בהניח אבל האילן, על בעמידתו אימור שיש באדם רק זהזו,

 ושאול דודתקון
- לרזית לו שאסור לו שקונסים והקנס אחרונים, לאילן, בהמה קושריםואין בגמ' שם האילן על לסמוך שאסור וה"ה בממ"ק, שם ועי' עליהם,לשבת  שבת. מוצאי עדהוא 

ן
 בהקוצר. וכ"ש ג, שם הרב וש"ע א,שלו או"ח ועי' ולג.( לב: עירובין )ועי"ש 3עירובין שם ריטב"אט(
-ג"כ ירק על היתה הגזרה אי ובענין הרב, ובש"ע בפמ"ג, ובט"ז, שלוסי' ובב"ח ובב"י ח, כא וברמב"ם וריטב"א, רא"ש, ברי"ף, ג"כ ועין וכוןת"ר - ושם איתמר ו3פרש", ק. דף ובגמ' 3משנה צט: עירובין ע"י(  ועי' ביאור(, ביותר ס"ח 3' כלל לעיל וה"ד לטלטלו, ולא להחמירשיש שסיים הנ"ל במנ"ש ועי"ש לח(, אות בשהע"צ שלו 3משנ"ב )והו"דבזה שמסתפק שלו ס" סוף א"א 3פמ"ג וגם שאסור, בהדיא מבואר 3כ"שאבל מתיר, שג"כ ו שלו תל"ד בשם הביא פ 3סי' קצד ס"ק ובמ"שטפחים, מג' פחות עץ או עשבים בו נזרעו אם שמותר [2ום הביא- נקוב עציץ~טלטל מותר )ואם במחובר, שמשתמש משום - נקוב בעציץ שגדל טפחים גשל עץ לטלטל שאוסר שלו לסי' בהגהותיו פתים 3מנחת ועי' לדבריו,ראי' שמביא ועי"ש פירות, עליו 3יש אפי' מתיר וה,כ"ש מג'. פחותיםכשהם אפילו פירות בהם ביש לאסור וצדד שמסתפק ה ס"ק במ"ז ועיששכ-כא. ס"ק ובמשנ"ב ס"ד הרב ובש"ע ב שלו בש"ע עי"ש מעולם( נאסר לאזה במקום שהרי טפחים מג' 3פחות אילן של בעיקרו להשתמששמותר שכן וכל מותר, - שלמטה ובמה להשתמש, אסור מג' שלמעלהבמה אז - ונכפף חזר טפחים מג' למעלה שהוגבה לאחר א ענף )ואםיהרמ"א ופוסק ו שיב מסי' הט"ז על שחולק בא"ר וגם תו"ש ועי' מוקצה(ןאיסור משום - 3ידים העשבים את יזיז שלא ליזהר צריך עכ"פ דמתיר,למאן שאפ," שם עוד )וכ' הרכים, ובקנים 3ירק אפי' ל,השתמש ואוסריםןרמ"א על שחולקים ס"ד שלו בסי' שם והט"ז ב"ח וראה להלכה, ברמ"אהמובא והריטב"א או"ז, ר"ח רש"י, דעת שם וראה : וק לד: עירובין עי' 



לא שכת הלכותקיצור

 עליו לשים או עליו שמונח ממה לקחת באילן, יהשתמש אסוריא.
 בשברנ בו לעלורש אמור האילן לצדי הממוך מולם למשל, מותר,צדדים בצדי ורק האילן, בצדף להשתמש כן גם ואמור דבר,איזה

 אבל בו, ממוך שהמולם האילן בצדי משתמש הוא שבעלייתומשום
 ולעלורנ )בהיתד(, המולם את לממוך לו מותר האילן, בצד יתדבתקע
 הדין וכן צדדים, צדי והמולם, צדדים, נקרא שהיתד משום המולם,על

 צדי והמל צדדים, נקרא היתד ביתד, מל ותלה באילן, יתדבנעץ
 לו אמור עצמו המל את אבל מהמל, חפץ לקחת לו ומות,רצדדים,
 ואם צדדים, שהוא ביתד משתמש הוא זו, שבנטילה מפנילקחת,
 משום חפץ, לקחת לו אמור מהמל גם אז עצמו, באילן תלויהמל

 יא. צדדיו נקרא המל זהשבאופן
 לנדנד כדי בשבת, באילנות חבל הקושרים את להזהיר צריךיב.

 באילן, השתמשות אימור שמלבד התינוקות, אתעליו
 יב. אחרים אימורים עוד בזהיש

 אבל ממנו, יתלוש שמא משום באילן, לעלורש שאמרו פי על אוםיב.
 מותר לכן )מזיזו( מנידו אינו אם מותר, באילןלנגוע

 את שמפרש מי ויש אמור, ותש בדק אבל ובריא עב באילןלהשען
 רק דבר על מומך )שאינו בריא הוא האדם שאם ואומר זוההלכה
 )שהוא כח תש שהוא באדם אבל באילן, להשען לו מותרבקלות(
 וראוי אמור, במחובר(, משתמש הוא ובמילא כחו, בכל בהאילןמומך
 יג. הפירושים לשנילחוש

 ושאול דודתקון

 הרשב"א עבוה"ק בשם וכ' קשה קנה ובין רך קנה בין לחלק שהביאבא"ר
 במג"א שם ועי' ברכותם/ אפי' כאילן הן להתקשות העשוייםשהקנים

 היא הריטב"א דעת שגם שכ' ו יב ובחי"א טו/ ס"ק ובמשנ"ב ו ום"ק גס"ק
 בפנים. כמ"ש שכ' הרב ש"ע ג"כ ועי' הרמ"אכדעת

 ג"כ ועי' ורא"ש/ וברי"ף עי"ש וכו' דאסר מאן א"ר קנד: שבתיא(
 שם ובמ"מ ט כא וברמב"ם והמאירי והריטב"א ר"ח ובפי' לג.בעירובין
 וקצש"ע קצא-קצד/ ס"ק פ סי' ובמנ"ש וי"ג ס"א באו"ח ושם קנה.ובשבת

 ושאול, דוד בתקון ס"ח ולמעלה ם,פ
 א, ס"ק שלו שע"ת מובאיב(
 בה נשענין תנא אית למעלה שהבאתי פ"ה ביצה ירושלמי עי'יג(
 ומפרש להיפך שגורם במאירי ועי"ש וכו' נשענין אין תנא איתבבהמה/
 בבה"ל ג"כ ועי' מותר/ וכו' נוגע רק הוא ואם אסור בכח נשען האדםשאם
 בריא, האיש שאם שמפרש - יג( שלו )או""ח ומותר ד"ה שלו סי'בסוף



 שבת הלכותקיצדרלב

 שקנמוהו במזיד אילן על עלה שאם ח במעיף שאמרנו מהיר.
 לא האלה הדברים השבת, כל שם להשאר וצריךחכמים

 לרדת צריך בהמה על כשעלה אבל אילן, על כשעלה רקנאמרו
 על כשיושב מצטערת שהבהמה משום במזיד, כשעלה אפילומעלי'
 בהמה, בב על ששמים ארוך )שק שליף טעונה בהמתו היתהשעלי', משאוי פורק כיצד חיים. בעלי צער משום ואמור לה, וטירחאבבה,
 לצד וממלקו השק תחת ראשו מכנים רנבואה, של משא( בולהניח
 טעונה, ובהמת,ו שבת בליל הדרך מן בא הי' מאליו. נופל והואאחר

 ושאינם בשבת, הניטלים הכלים את נוטל החיצונה לחצרכשמביע
 שבשעת להזהר עליו אמנם נופלים, והשקים החבלים את מתירניטלים,
 שאין משום עלי', עצמו יסמוך שלא החבלים את כשמתיר אופריקתה,
 יד. ח( םעיף לעיל )ועיין חי בבעלמשתמשין

 ישאול דידתקין
 בפנים )והבאתיו מנחה 3שיורי והובא שלו סוס"י א"א בפמ"ג וכ"כאסור, - כחו( בכל סומך הוא )שאז כח תש הוא ואם האילן, על לסמוך לומותר
 כדך שבעל המש"ב וכ' ובריא, עב שהאילן כ בחי"א אבל י"א(,3שם
- הנ"ל ומותר ד"ה, 3בה"לעי"ש מנידו בשאינו אפי' אסור שאל"ה - מעט רק עליו סומך שאינומיירי  יש"ש בשם טו ס"ק שם במג"א רעי' 

 וכב. כא סעין שם רש"ז ו3ש"ע שם 3מחה"ש ועי' בריא, שהאילןשמפרש
 האילן על הישיבה שהלוא - לרדת מחוי3 אף אלא - ממנו לרדתיו שמותד מבעיא לא בשוגג אילן ע"ג שבעלה לד קוצר א"ט עי'יד(

 היום כל בו מלהשתמש אחת שעה רק 3ו .שישתמש ומוטב תשמיש,וזשו3
- בס"ח ימעלהכמ"ש  על וע"3 יז. דף מרדכי מאמר בס' שכ' מה ועי' 
- קנד ו3דף קנג. שבת ועי'זה( - 3דמב"ם ושם וכו'( זכוכית כלי טעונה בהמתוהיתה ר"ה )אמד 3גמ' שם עוד וכ' ט-י, כא וברמב"ם תוס' ו3רש"יהסוגיא בכל עי"ש - חיים ב3עלי שימוש 3ענין   תחתיהם ומניח וכסתות כרים מ3יא - קטנים שקים היו אםהמשת3רים, דברים בשקים היו 

 ואסווי כה 3קוצר 3א"ט וכ' בעל"ח. צער משום הבד,עד, ע"ג שם יניחםלא מקום ומכל בנחת פורק בהם, וכיוצא זכוכית כלי ומלאים גדוליםהשקים היו חששו. לא מועט ולהפסד עומד, להתכה הכל שהרי - גדולהפסד בכך אין שישברו פי על שאף נופלים והן השקים מתיר זכוכית .שלעששיות טעונה היתה מהיכנו. הכלי בטל שלא ונמצא וקלים קטניםשהשקים מפני שולף הכר לשלוף ירצה אם שהרי - הכרים על נופליםוה.שקים
 סוכה על לעלות ואפי' לול3, או שופר לה3יא כדי אילן על לעלותאו 3המה ע"ג לרכו3 כגון וכו' מצוה לדבר גם 3אילן או 33ע"הלהשתמש
 וכן לולב, או שופר להביא 3המה ע"ג רוכבין ולא באילן עולין איןשהרי - אסור ג"כ מצוה, בעצמה שהעלי' - אילנות על נסמךשקרקעותה



לג שבת הלכותקיצור

 הבהמה את בה להכות שוט'ת או זמורה שיהתור ההשש משוםמן.
 בהמה גבי על לרכוב אמרו ריצתה, ותה'ששתמהר

 טו. לבהמה רתומה בעגלה או במרכבה לשבת או בה(,)ולהשתמש

 ושאול דודתקון

 יעלה לא האילן ובראש בהמה ע"ג סוכתו העושה במשנה :( כב)בסוכה
 ובסי' רסו בסי' רמו בסי' בהמה שביתת בדיני עוד ועי' ביו"ט.לה
 תדדשם. ומשם כא-כז, רסו וסי' כו, - כג שה רש"ז ובש"עשה,

 להרמב"ם, המשנ' ובפי' תויו"ט הדע"ב, בפי' ועי' מ"ב, פ"ה ביצהטו(
 בהרא"ש ומובא ב, הל' פ"ה ירושלמי ועי' וברי"ף, שמא, ד"ה : לו שםובפירש"י

 בשם ששמע צח סוס"י סופר חתן שו"ת )ועי' ו( אות שם ק"נ ועי'שם,
 שביתת משום בהמה ע"ג לרכוב )שאסור הירושלמי טעם להשוותהחת"ס
 ושהש"ס זמורה(, יחתוך שמא משום )שאסור שלנו התלמוד וטעםבהמתו(
 שהנה - הירושלמי לטעם כיון ג"כ זמורה יחתוך שמא משום שאסרשלנו
 דרשי בשבת המחוברים( עשבים )ע"ג המוקצה ע"ג בהמה אדם דמעמידבהא

 סט"ו( ולקמן יג, שכד ובאו"ח מעמיד, ד"ה קכב* שבת בתוס' )מובאבמכילתא
 נוח ואין ינוח למען - כתיב ועוקר, תולש יניחנה לא יכול ינוח"'למען
 לעשותו שלא מצווה אינו לבהמה, נייח שלא שבדבר ונמצא צער,אלא

 לו ונייח רוכבו על מתגאה הסוס רוב עפ"י והנה טובתה, מהבהמהולמנוע
 ללכת, וחפץ רוצ שהסוס בזמן רק זה אבל בכך, ומתגאה הרוכבברכיבת
 חז"ל שאמרו וזה בהמתו, דשביתת החהעש איכא באמת אז - כשמסרבאבל
 לא שהסוס דה"נו - להנהיגה זמורה" יחתוך "שמא רכיבה איסורבטעם
 כשהסוס ואז ילך, השוט של רבה מכה ע"י ורך יסרב, ואף ללכתירצה
 עולים הטעמים שני וא"כ בהמתו שביתת על עובר הלוא ללכתמסדב
 בהקוצר, א"ט ועי' ה"ט כא שבת הל' ובשעה"מ שה בב"י ועי' אחד(,בקנה
 וביצה וכג. : כב סוכה ועי' אסרו, דקה בהמה על הרכיבה שאףשדעתו
 ברי' שפשף דרבה קנ"ד: שבת ק. עירובין וע"ב, ע"א ט"ז וחגיגהיט

 שהביא א"ט ועי' רכה התרומה בס' עי' בקרון ולרכוב וכו' דחמראאגבא
 דברי הסמ"ג דברי והביא מג עירובין מתוס' בקרון רכיבה לאיסורראי'
 בזה שהאריך עי"ש קיג, מצוה היראים ודעת קנד. רש"י ודברי מרדכיהגה'
 עי"ש בה, לשבת מותר אם עכו"ם או בהמה ע"י הנמשכת ספינהובדין
 בבע"ח שימוש והנה כג. שה רש"ז ובהם"ע יח שה או"ח ועי' כח,בקוצר
 מנהיג כשגוי )אפי' לקרון להכנס אפי' לישראל ואסור רכיבה, בכללנכלל
 גוף עם והידית לבהמה מחוברים הם הקרון שידית מפני - הבהמה(את

- א' לדבר נחשבהקרון  התירו )ולא הבהמה בצדי משתמש הוא וא"כ 
 ע"י הנמשכת ספינה אבל אילן(, כדין -עגלה שדין - צדדים בצדירק

 ומלבד צדדים, כצדי דינה הספינה מן רחוק - הנהר בשפת שהולכתבהמה
 לחשוש שיש כמו הבהמוע את בה להכות זמורה שיחתוך לחוש איןזה

 שאם ה שה בבאה"ט )וכ' בספינה. גזרו לא הכי משום - לקרוןברתומה
- סכ"נ מפני בשבתבורחים  טפחי' י גבוה שהוא בקרון לברוח מוטב 



 שבת הלכותקיצורלד

 בהמתו, להניה מותר בהמתו, שביתת על מצווה שאדם פי על אףטז.
 דרשו שכך המהובר, מן עשבים תולשת שלה, במרעההרועה

 יניהנו לא יכול והמורך, שורך ינוה למען תורה שאמרה מכיוןהז"ל
 ומותר צער, אלא נייה זה ואין ינוה, למען לומר תלמוד ועוקרתולש
 מעשבים שיתלוש הוששין ואין בשבת, למרעה להוציאהאפילו

 המוקצה, דבר גבי על יעמידנה לא אבל להאכילה, בידיו,המהוברים,
 בידיו ממנו שיטול והוששין הבריות, בעיני קל מוקצה שאימורמפני

 לעמוד אבל ממש גבו על להעמידה רק אמרו לא בזה וגםויאכילנה,
 שכיון מותר, מעצמה, ותאכל שם, דרך אלא להטות, תוכל שלאבפני'
 טז. בידיו שיאכילנה להוש אין להעשבים ממוך עומדשאינו

 וכדומה, תפוהים ולהשיר לנער כדי לאילן, אבן יזירק אסוריז.
 ושנשרו האילן, תהת שנמצאו אותם אפילו עצמם,)והפירות

 יז. בטלטול( אפילו ביום בו אמוריםמעצמם,
 1שאול דודתקון

 ברגלים ובהלוך מדרבנן, איסור רק יש בקרון בישיבה כי - ברגליומללכת
 וכש"כ התורה, מן הוא תחומין איסור למ"ד - מה"ת איסור חששיש

 ברגליו, מללכת - בקרון לשבת יותר עדיף שבודאי - עמו כספוכשנושא
 תחומין, איסור איכא בקרון גם אז טפחים י גבוה אינו הקרון אםאבל
 לו שיש שאף שכ' פא סי' והרדבוז רסו, מג"א ועי' הרלנ"ח, וכ"כע"ת
 - איסורא תרי איכא שבסום משום ברגליו, ילך אעפ"כ - עליו לרכובסום

 בנו שברח בא' שבעה בנחלת ועי' תחומין, ואיסור בהמתו שביתתאיסור
 ולהחזירו, לבו על לדבר כדי - סום על לרכוב לו שהתיר - הכלל מןויצא
 יריעות בשו"ת עי' ברכבת נסיעה ובענין - כט שו רש"ז שוע בזהועי'

 צז(. חוו ובחת"ם טשלמה
 ובתום' י קכב שבת עט, עירובין ובמכילתין, בממ"ק, סי"ד עי*לטז(

 ס"י. רש"ז ובש"ע סי"ג שם ובש"ע שכד ובטור מעמיד, וד"ה איניד"ה
 ד"ה ותו' רש"י פי' ועי' וכו' דשדי מאן האי ר"פ אמר י עג שבתיז(

 ורא"ש ברי"ף ועי' חיובא, ולא - איסורא רק בזה שאין מאירי ועי'ואחת
- מעב פ"ה ביצהובירושלמי  ז כא רמבום ועי' וכו' אמרו מה מפני 

 ועי' יתלוש, שמא גזרה שבת מוצאי עד לאכלן אסור בשבת שנשרופרות
 משום גם בזה יש ובודאי גזרה. דעה ותום' וג. ב: וביצה משנהמגיד

 של ודרכם בחצר עומד שהאילן כגון - מוקצה אין לעתים אבלמוקצה,
י בשבת שיתלשו מע"ש דעתו והי' ולה.לוש, שמה לבאהעורבים  שאז 
 אינמ שהפירות כגון ויתלושע, 'שיעלה לגזור שאין ולפעמים מוקצה,ליכא
 לשכוח יכול כזה קצר ובזמן - א ברגע לתלשם יכול האילן )שמן אילןעל

 להשתמש שצריך גנה( זרעוני )כגון בארץ טמונים הם רק היום(ששבת
 כזה רב זמן ובמשך אותם, שישיג עד הארץ את ולחפור וחצינאבמרא
 לטעם גם צריכים ולכן הנ*ל, הגזרה בזה שייך ולא היום, ששבתיזכור



לה שבת הלכותקיצור

 האילן, מבזע כולו( )והומר שנפרד אילן, של שתיל( יר, )ענף יחוריח.
 ח. בשברני שעליו הפירות לתלוש מותר שבת,מערב

 )ואפילו ולחים רכים הם אם אפילו עשבים, בב על ללכת מותרימ.
 אצבעות בקשרי עשבים שידבקו ואפשר יחףכשהולך

 מתכוין שאינו שדבר משום מותר, כן פי על אף ויתלשם,רבליו,
 עשבים, בבי על לשבת אומרים )ויש מותר, עליהם לשבת ובםהוא(,

 בתקון ועיין שימושו( ידי על ומטלטלו שמתנועע, בירק,ולהשתמש
 יט. י מעיף ולמעלה בהעשבים, בידים לנבוע שאמור ושאולדוד

 שרה( חיי)לסדר
 ריחני(, פרי )כבון לאכילה שראוי מחובר דבר להריח אסורכ.

 ולא פרחים להריח מותר אבל לאכלו, שית,לשםשחיישינן
 אימור משום בידו יטלטלם לא )אבל במחובר, בם בהם להריחיכול והרי להריח, רק לאכילה ראויים שאינם כיון שיתלשם,חיישינן
 כ. לקטפם( שאםור פשוט ובםמוקצה,

 ושאול ווותקון
 שנפלו כשידע רק לאכלם הותר שלא ודע שיעשו, לכדי להמתיןצריך ולא מיד לאכלם מותר ולערב ג, ובמג"א בט"ז ג שכב או"ח ועי'מוקצה.
 מהפירות )כמה לאספם ולא ולאכלם א' א' ללקטם רק מותר אז וגםמע"ש
 לחשוש יש אם עכו"ם אצל שנמצאו פירות שכל ס"ח פ קש"ע ועי'ופמ"ג, ירושימי בשם מש"ב ושאול((, דוד בתקון ס"ד ד כלל )עי' מעמר משוםיחד(

 שכה או"ח עי' לתחום חוץ חשש ולענין לטלטם, שאסור - בשבתשנתלשו
 נמצאו ולא לרפואה, לפירות שהוצרך חולה ובדין יז, צה ובקש"עותקטו'

 וסיים בזה דעות הרבה שהביא במנ"ש עי' - בשבת שנשרו פירותרק
 דרבנן. במילתא - המקילים עללסמוך

 וכו' שפשח תאנה של יחור מ"ח פ"ג מעוקצין והוא : קכט חוליןיח(
 פ"ב אוכלין טומאת וברמב"ם הנ"ל בגמ' וברש"י הרע"ב הר"ש בפי'ע"ש
 האילן. מן לגמרי כשנפרד רקלהתירו שאין שכ' ובפמ"ג שם, ובבה"ל יד, שלו רש"ז ובש"ע שבת, הל' דח וברמב"ם ובמנ"ח בש"ע( בהגה )ומביאו רי"ו בשם שלו בסי' ד"מועי' יהודה רבי ד"ה ותוס' ? וקכח קכז: ובחולין ובראב"ד ד-ה, ופ"בה"ב

 שם, רש"ז ובש"ע וב' א שלו או"ח ועי' בממ"ק, למעלה מש"כ עי'יט(
 להשתמש שאוסר האו"ז דברי שהביאו וא"ט---יבש"א ובמש"ב-- בקוצרוכ"ש
 וט"ז הב"ח בדעת למעלה שכ' ובמה קכז, בחולין ועי' כעץ,הנעשים מתקשים הם שלבסוף ועוד, קשים, שהם משום - ודלעת כרובבקלחי
 שכ' שלו ובטור עליו, שחולקים הפוסק' ודעת בירקות, השתמשותבאיסור
- ממנו שיתלוש חששו באילןשרק  מטפס - ומערה שיח בבור אבל 



 שבת הלכותקיצורלו

 שרדית בשבת, הכוורת, מן הדבש להוציא( )היינו יייית אסורכא.
 להכוורת דבוקות כשהחלות ודוקא לתולש, דומההדבש

 יום, מבעוד מהכוורת נתלשו אם אבל מגדולו(, דבר כעוקר)שהוי
 בה הדבוק הדבש לאכול כדי לרדותן, מותר בהכוורת, מונחיםורק

 בנתרסקו אפילו אסור, מדבשן, החלות. את ולרסק למחט )אבלמסביב
 אוכל בורר איסור ומשום מפרק איסור משום שבת, מערבמהכוורת
 מוכשרת אינה בתוכה מונח שהדבש השעוה שהרי פסולת,מתוך

 כא. יח סעיף ה בכלל לקמן עיין הצף דבש דבר ועללאכילה(

 מן ונטילתו דג העלאת בדין וכן ואלמוג, גמי ספוג קיצר בדיןכב.
 ידו מושיט ובדין ירושלמי, בתלמוד שהוזכרוהמים,

 שהוזכרו חי, מבעל כנף תלישת ובדין שבמעי' עובר ודלדל בהמהלמעי
 ושאול דודתקרן

 ויתלוש שיעקור חששו ,ולא אמה מאה בעמוק אפי' - ועולה ומטפםויורד
 שאפילו בא"ר וכ' סי'ג, שם ובש"ע ובב"ח בב"י ועי' במתכוין, הקרקעמן

 מוקצה שטלטול - מותר ג"כ - אצבעותיו בין הירק ונתלש ביחףהולך
 באצבעותיו לקחת שלא שיזהר במש"ב, מובא בט"ז, וכ' מותר,ברגליו
 מחובר עוד העשב שביה"ש - הליכתו בשעת לרגליו שנדבק העשבאת
 אסור. בידים הירק את שלהזיז במע"א וכ"כ הוא, ומוקצה -הי'

 במחובר אתרוג - להריח מותר במחובר הדם א"ר : לז סוכה עי'כ(
 )רש"י לגזיי' אתי לי' שרית אי - קאי לאכילה אתרוג מ"ט, להריח,אסור
 לך אין במחובר, אכלו אם ואף לי', ואכיל ותליש מנשי לי' מורחכי

 ואסורים ביומו אסורים בשבת האילן מן שנשרו ופירות מזה, גדולתולש
 ה. שכב במשנ"ב הו"ד, פמ"ג בשבת נשרו בספקאפילו

 בתום' ועי' וכו' דבש חלות והורדה וכו' החולב ת"ר צה. שבתכא(
 כוורת מ"ז פ"י שביעית במסכת גם ועי' ובריטב"א, וברשב"א והרודהד"ה

 משנה ובמגיד ו כא וברמב"ם ובתויו"ט, והר"ם ובהרע"ב וכו'דבורים
 באו"ח ושם שלו, בסי' ובב"י ה, והל' יח א אכלין בטומאת וברמב"םשם,
 שלרסק שכ' ועי"ש יד-טו, שכא הרב ובש"ע ובתו"ש, ובא"ר ובמג"אסי"ג
 מעצמו הדבש ביצא ואפי' - לאלתר לאכלו ברוצה אפי' אסור הדבשאת

 ורק היום, לאכלו כדי בידים, שירסקו גזרה משום - לערב עדאסור
 זיתים כדין - מהן היוצא בדבש התירו יום מבעוד החלותבנתרסקו
 שהמרסק ודע עי"ש. ס"כ ה בכלל לקמן המוזכר יום מבעוד שנתרסקווענבים
 משום איסור עושה שבכוורת( חבורן ממקום ותולשן שמוציאן )היינוהחלות
 חבורן ממקום נעתקו בכבר אפי' עצמן החלות את והמרסק לתולש,שדומה

 פם'ולת מתוך הדבש( )היינו אוכל בורר משום איסור עושהשבכוורת
 י, יב וחי"א יג שכא או"ח וע" בפנים, כמבואר מפרק, ומשום השעוה()ה"נו
 הק'וצר, במלאכתוכ"ש



לו שבת הלכותקיצור

 משום איסור בהם יש אי ושאול, דוד בתקון עיין שלנו,בתלמוד
 כב. יב מעיף יב בכלל לקמן גם בזה ועייןקוצר,

 )חמעמי( עימור מלאכת רכלל
 לאלומה או אחד למקום צמחים או דברים ואספת צבירת מלאכת - עימור ד.כלל

 שלה(. וסימן שמ )אוייחאחת
 חוס על מרגויות או פירות, השחלת )ב(; התאגים הכבשת א(; )תקדו"ש בקשרםדוקא חייב אי השבלים באסיפת ד(; ובסעי' א )תקדו"ש קרקע גדולי שאינם בדבריםעימור איסור יש אי ב(; )תקדו"ש גדולם במקום משלוח, לצרכי אותם שאורזים פירותושאר אתרוגים זהב תפוחי אריזת ד(: )תקדו"ש קרקע( גדולי שאינם )דברים וכדומהביצים וקבוץ אסיפת )ד(: איודתו( במקום או חציבתו )במקום מלח אסיפת )א(: פירותאסיפת

 פירות או עצים שבלים, עימור ובתקדו"ש(; )ב לערמות חציר כבישת ב(;)תקדו"ש
 ובתקדו"ש(. )ב ובצלים שומים קקיעת )א(; הנ"ל של שיעורם א(;)תקדו"ש

 לצבור גדוליהם, במקום נמצאים שעדיין פירות אועצים וצובר המלקט וכן אחת, לאלומה בודדים שבלים שמאסף המעמר,א.
 עימור ומלאכת חייב, בתבואה, שעושים כמו אחת, לערימה אואחד

 ישאול דידתקין
 כוורא דצייד ההן וכו' חייב שקמה כורת הקוצץ וכו' ומשום קוצר.משום וכו' נקובה עציץ הנותן וכו' ומשום קוצר, משום חייב וכו' כרפסכרתי, כוסבר, דגזז ההן :( מח )דף העב פ"ז ובירושלמי : קז שבת עי'כב(

 שכ' ובמה עי.ש קוצר משום חייב - מחיותו מבדילו שאתה דברוכל העדה( קרבן מבע"י, ועומד נצוד שהי' ממקום - דגים דצד מאן)האי
- לצומח, דומםבין ממוצע דבר הוא שאלמוג שם וכ' וכו' ספוג הקוצר יז א"ט ועי' כג--כד,סי' ח"א אברהם בדבר בזה ועי' קרקע, גדולי שהם סממנים, לקצירתדומה זה ואין - כהירושלמי סוברת אינה שלנו שהגמ' וברשב"א ברמב"ן וכ'ו ס"ק בסוף תצז סי' ובמג"א קסד, סי' יאיר חות ובשו"ת קרבןבשיורי  אבות, ובמגן לשבת, במוסך ובמנ"ח ה, יא עין_בנ"א צורך בו לו שאיןדבר בקוצר גם קצירה שייך ואי - שטז. או"ח ועי' - כך הגמ' כוונתג"כ ומפרש - הרמב"ן בשם שרצים בשמונה הנ"ל ברזטב"א וכ"כ נשמהדנטילת חיובא בהדי לה חשוב הרמב"ם אבל קוצר, מטעם הוא שלכאורה -מגדולו דבר שעוקר משום שחייב שבמעי' עובר ודלדל בהמה למעי ידוהושיט איתא : קז שבשבת שאף שכ' יא-יב שלו ע"ה ועי' 
 נא.סי' אססאד מהרי"א ובשו"ת עח סי' ח"א משרים דובר ובשו"ת הנעל,אברהם ובדבר תצז, שבסי' הנ"ל ובמג"א ז, ט וברמב"ם גוזז בדין יב כלללקמן בזה עוד ועי' לד-לה(, שלו ובעעה נא. )דף ה"ב פ"ז )ובירושלמיעד: שבת בבלי בתלמוד עי' כנף תלישת ובדין - קוצר. במלאכת ל טזובא"ט



 שבת הלכותקיצורלח

 לעמרים, וקשרם אותם כרכו ונקצרו שכשהגדלו במממנים, במשכןהיתה
 גדי, פי כמלא בהמה, לאכילת כגרוגרת, אדם, לאכילתושיעורו,
 דהיינו להתבשל, קל שהוא )מדבר כגרוגרת לבשל כדיולהסקה,
 א. תרנגולתמביצת

 והשחלתם קרקע, וגדולי פירות שאר או התאנים הכבשת עלב.
 דוד בתקון עיין גדולם, במקום שלא )אפילו חום גביעל

 גבי על ולהשחילם מרגליות לקבץ שגם שכתבו מי ויש ח"ב.ושאול(,
 וכן קרקע( גדולי הם )שגם מעמר, תולדת משום אסור כן גםחום
 אותם לקלוע האכרים שדרך בצלים, שומים, בקליעת מעמר איסוריש

 לעמרים, ירקות(, מיני שאר )או אותם ולקשור לכרוך אולעגולים

 ושאול דודתקין

 האי א"ר ע"ב שם ובגמ' עג. דף שם )ובש"ם מ"ב פ"ז שבת ע"א(
 והרע"ב, הרמב"ם ובפי' מעמר( משום חייב ממלכתא מלחא דכניףמאן

 באסיפתם הל שחייב וכנראה - ובהר"ש ובהר"ם מ"ח פאה מם'ובפ""ה
 ועדיכתם אחד, למקום האלומות באסיפת והן אחת, לאלומה השבליםשל

 אחד העומרים, שמאסף הוא המעמר, שכ' מאירי )ועי' גדיש,בצורת
 אסף אם וה"ה וקושרם, אחד, במקום וצובדם במקומם, הקוצריםשהניחום
 בא"ט ע"ז וכ' כיו"ב, כל וכן עמרים, מהם ועושה אחת אחתהשבלים
 בודדים שבלים שבאסיפת המאירי מדברי שנראה ב אות א הל'במעמר
 מחייב לא ובזה גדיש, מהם כשעושה העמרים באסיפת רק לקשור, צריךאין
 אנו שהרי דבריהם הבנתי ולא בעימור, ח"ב במא"מ וכ"כ כשקושרם,רק

 אז - לאלומה השבלים את שכשאוספים להיפך עושים שהאיכריםרואים
 מעמידים אז גדיש מהם וכשעושים יהד, יעמדו לא לאו שאם אותהקושרים

 כגג האלומות גבי על מהאלומות אחדות ומעמידים כגג, זא"ז האלומותאת
 כי קשידה צדיכות ואין קושרין לא ואלו מעליהן, הגשם שירד כדימשופע
 בשיעור ה"ה פ"ח ברמב"ם ועי' אבות, במגן ועי' יחד(, עומדותבלא"ה
 רש"י ובפי' שם ובגמ' להסקה עצים עימור בעניני לא. ביצה ועי'עימור,
 ואני ובהר"ן שם, וק"נ ובהרא"ש משניות לפי' ובהרמב"ם הקרפף ד"הותום'
 וכו' ומדינא כמעמר, והוי גבוב משום שטעמא פירשו ואחרים וכו'אומר
 האי אביי אמר בשבת שם גם )ועי' הר"ן על שכ' מה ו סי' ביש"שועי'
 ועי' העצים(, כי,נום )מפני וכו' עשרה חייב )כוורת( חלתא דעבידמאן
 ובגמרא וכו' מגבב וחכ"א וכו' החצר מן וכו4-ומגבב רא"א- לג. ביצהגם
 עצים ירקות בתבואות כגון גד"ק בכל ש"ך ומעמר וכו', ת"ר ע"בשם
 וכשאוספם צביעה, לצורך שאוספים באותם אפי' ועשבים פירות להסקה()אפי'
 בזה הפוסקים מחלוקת שיש ה"ב במעמר א"ט ועי' חייב(, גדולםבמקום
 בגד"ק, שלא אפי' מחמיר ושהאו"ז קרקע, בגדולי דוקא הוא עימוראם

 בטוד ו'עי' דוקא, גדולו במקום הוא עימור אי הפוסקים בין מחלוקת ישוגם



ל% שבת הלמותקיצור

 מטעם אמור ולערמות לחבילות קש או שחת או החציר כבישתוגם
 ב. ושאול דוד בתקון כמבוארזה

 במקום רק לחבילות או לעמרים קרקע גדולי לאמוף אמרו לאג.
 ושאול דוד בתקון )ועיין א. במעיף שכתבנו כמוגדולם

 אבל התורה, מן רק הוא גדולם במקום רק עימור שאין שזהשי"א
 הרבה דעת ושכך קרקע, גדולי שאינו בדבר אפי' יש מדרבנןאימור
 ולא מותר, גדולם במקום שלא אבל ערוך( השלחן ובכללםפומקים
 שמקום גדולם, במקום גם הפירות לאמוף ויתיר שיטעהחיישינן
 שלא שנפלו, פירות לאמוף התירו זה ומשום מיחלף(. לאבמקום
 בנתפזרו אבל המל(, לתוך )אפילו בחצר או בבית כגון תלישתם,במקום
 לרנוך לאומפם אמור אז לאמפם, טירחה שיש הנה, ואחד הנהאחד
 ואכלו, אחד אחד כשלוקטו רק ומותר דחול( עובדין )משוםהמל,
 הפירות את מתוכם לבררם אמור וצרורות, עפר בהם נתערבוואם

 ושאול דודתקון

 אלא מה"ת עימור שאין להפוסקים שאף בא"ט שם וכ' ט, שמ ובש"עשמ
 והש"ע. הטור משמעות ושכן אסור/ מדרבנןבגד"ק,

 במקום רק חייב שבמאסף טו שמ הרב ש"ע ועי' ה"ו, פ"ח רמב"םב(
 גדולו/ במקום שלא אפי' שחייב שי"א עיגולות מהם שכשעושה וכ'גדולו/
 ובשבת דאביי במימרא הנ"ל עד: שבת )ועי' כדבריהם, להחמיר שישוכ'
 סי' א"ח בשם שכ' כה סעיף פ מנ"ח ועי' הי'(. מעמר - המקוששצוי
 קרעלין ר"ל )וקאראנטען( במרגליות חוט השחלת שעל אור מאורי בשםשמ
 ובצלים משומים עיגולים בעשיית וגם מעמר/ תולדת משום איסוריש
 כאלו עיגולים מביאים שהאיכרים יום בכל מעשים כי עימור איסוריש

 אתרוגים זהב, תפוחי באריזת גם מעמר חשש שיש ואפשר למכירה*לשוק
 ישראל בארץ ששמעתי וכפי א' לגוף מדבקם שאין )ואף פירותושאר
 אותם ואורזים הרב. ובש"ע בזה נ"א ועי' גדולם(, במקום אותםאורזים
 פ"ז בירושלמי ועי' בדבר, עוד לעי' וצריך לארץ לחוץ - משלוחלצורך
 תאנים, מין דפריס מאן )האי וכו' צימוקין צלין דשטח ההן :( מח )דףה"ב

 משום חייב מינים, להנך קבצן אם וכו' יבשים ועצים מלח/ יבשים.ענבים
 ממנה ועשה דבילה המקבץ ו ח הנ"ל רמב"ם ועי' באו"ז, והוה"דמעמר,
 כל וכן וחייב מעמר תולדת הר"ז וכו' חבל והכניס תאנים שנקב אועגולה
 שם( בה2ה )ובברית סה לאווין ובסמ"ג הי"א -פ5"א ברמב"ם ג"כ ועי'כיו"ב,
 גדולם במקום שלא אפי' ח"ב פירות שבמקבץ וש!5ן ג יג חי"אועי'

 במשנ"ב וכ"כ כבשדה( בבית לעשות עשוי אדם והשחלתן התאנים)שהכבשת
 במקבץ שחייב כהי"א להחמיר ג"כ כ' לעיל שהזכרתי הרב ובש"ע לח,שמ

 ב' אות בעימור במא"מ גם ועי' רוקח, במעשה וכ"כ טו( שמ )בסי'דבילה
 ה. ס"ק מ"ז שמובפמ"ג



 שבת הלכותקיצורמ

 בכלל לקמן שיתבאר כמו דחול, עובדין שעביד ומשום בוררמשום
 ג. לח ובכלל כו מעיףז

 קרקע, מבדולי אינו אפילו אמור בדולו, במקום דבר ילאכוף לק.בעך.
 ממכרתו אותו שחוצבים במקום מלח לקבץ אכורלפיכך

 איוד ידי על המלת את בו שמוציאים המקום )היינו ממשרפתואו
 בבדולי ויחליפו שיטעה מחשש לכך(, המיוחדות בברכות היםמי

 ד.קרקע
 ושאול דודתקון

 פירות ו יז שבת ובתוספתא וכו' לו נתפזרו ת"ר קמג: זטבתג(
 ובמ"ש שם ובמ"מ וכו' לו שנתפזדו מי לפיכך יא כא וברמב"ם וכו'שנתפזרו

 המחברים וגדולי הרמב"ם( כדברי שהביא במאירי )ועי' ורמב"ן הרשב"אבשם
 בגמ' אביי פליג שלא שמ בסי' בב"י וע" בגד"ק, אלא עימור שאיןפסקו
 ועי"ש בגד"ק, שלא אפי' יש איסור אבל מחטאת לפטרו אלא עג!דשבת
 ה, סעי' שלה בסי' בפנים שכ' במה ועי' ובר"ן. ברי"ף בפר"ח בגמ'בשבת
 )עי' אך גד"ק שאינו דבר על אף מה"ת שח"בין י"א בשם שכ' בכ"שועי'
 בפנים שכ' ומה א יג בחי"א ועי' ס"ט, ובש"ע עי"ש טו( ס"ק שםמג"א
 בבירור שהאריך ובא"ט ה, שלה הרב בש"ע ג"כ ועי' דבריו, עפ"יהוא

- מעמר, בדיניהענינים  שהאי הגר"א דו"ז א"א בביאור שלה בסי' ועי"ש 
 ליתנם אסור ועפר צרורות בו בנפלו ולפי"ז הוא, דוקא "ואוכל"מלקט
 שצדד בפמ"ג עי"ש אך אחד, אחד ללקטו רק ומותר כסותו או כיסולחיקו,
 הנה אחד ובבה"ל יג שלה בשעה"צ ועי' לאלתר לאכלם בלוקטםלהתיר
 הנ"ל. החי"א על בתום"ח גם ועי' הנ"ל, הפמ"ג דברישמביא

 וכו' ממלחתא מילחא דכניף מאן האי רבא אמר : עג שבת שםד(
 שם ור"ח מהרש"ל מהר"ם במהרש"א מעמר, משום ד"ה רש"י ועי' וכו'חייב
 בגד"ק אלא עימור שאין אומרים ואין שכ' מאירי בשם שהבאתי בם"גועי"ל
 בזה, אסור אבל ופטור בגד"ק, אלא עימור שאין כתבו הפוסקי' ושגדוליוכו',
 מהר"א יראים בם' וכ"ה איסור, בו יש לאביי שגם הב"י בשם והבאתיעי"ש,
 ד( באות קמח שבת השואל בפ' )וגם שם ובק"נ רא"ש ברי"ף ועי'ממיץ,

 ובמג"א ט שמ ובאו"ח בש.לטה"ג ברוקח ובאו"ז, שם, ובמ"מ ה חוברמב"ם
 שכא ובמ"ז י ס"ק שכא ובסי' טו ס"ק ובמג"א סט"ו שם ובש"ע טוס"ק
 ב, בהל' עי"ש במעמר דעות ג' שיש שכ' ובא"ט יודע, והוי ד"ה יס"ק
 בצים או מלח לאדם בנתפזר שכ' נז ה"ש האו"ז לבבי שהביא במנ"ש ג"כועי'

- כה"ג כל או בטלטולהמותרים  והמ"פ מעמר, משום יחד לקבצם אסור 
 גס במלח שגם שכ' י בם"ק הנ"ל במ"ז ועי' כהאו"ז, להחמיר שראויסיים
 שמ בסי' טז ס"ק במג"א ועי' ממש, מעמר בהן שיש שנחצבו ואבניםכאבן
 ועי' מותר, אחר במקום אבל אסור, המשרפה במקום שדוקא במשנ"ב()והו"ד
 לדעת מדבריהם מעמר "ותולדת ג"כ שכ' במעמר ה"ו א"ט ועי' שם,מחה"ש
 גד"ק שאינם דברים המקבץ הוא בגד"ק, אלא מה"ת עימור שאיןהפוסקים



מא שבת הלכותקיצור

 )הרש( רישה מלאכת הכלל

 המחובר מפסלתו או מקליפתו דבר והבדלת הפרשת מלאכתוהיא
 שכח(. ום" שיט שטז שב, שכ, )או',ח בטבעבו

 ל הכלתונן
 מעל שכר גרידת ובתקדו"ש(; )יח בתה סוכר בחישת )יח(; בכתרת הצף דבשאכילת
 שיעורה דישה, )א(; אחר לשמוש או לאכילה דישה כז(; )תקדו"ש )בנשפך(המפה
 בעלי הדין )כט(, מלח ידי על או ברותחין כלים הדחת )א(, שיעור חצי דישת)א(;
 או בתוך הדבוק בפסולת דישה איסור היש י(; )תקדו"ש לא או קרקע כגדוליחיים

 גלידה הנחשבת )שם(; בקרקע המחובר בדבר דישה איסור היש ט(; )תקדו"ש האוכלבצד
 באי סמיכה( בלי )לאחזה פרה קרני אחיזת היתר יג(; )תקדו"ש למשקה אולאוכל
 ובהוצאת י(, )תקדו"ש בשבת, האווזות המראות י(; )תקדו"ש אחר באופן לחלובאפשר
 או שלג או סיד תחוח, עפר לתוך מים השתנת ן כו כלל עיין האתזא מגרוןגרעין

 חתיכת )ל(; בשבת השום, חלקי כל הסובבת העליונה הקליפה הסרת )טו(; טיטעל
 נכרי ידי על חליבה )ס"י(; בהמה חליבת ה(; )תקדו"ש התה( לתוך )לשימולימון

 )לא(; בחי חובל בתקדו"ש(; )שם לאיבוד חליבה )י(, אוכל לתוך חליבה י(;)תקדו"ש

 על קורות טעינת )כב-כג(; שבת מערב המרוסקים זיתים על הבד בית קורותטעינת
 שבגיגית היין בתוך המונחים מענבים הזב יין )כג(; לחשיכה סמוך וענבים,זיתים
 נטילת )ה(י הענב" "תוך מציצת ה(; )תקדו',ש שזופים יי"ש )לב(; מבהמה יניקה)כד(;
 ח(; )תקדו"ש בתוכו גדל שלא מדבר דבר, סחיטת )יג(י קרח בהם שמעורב במיםידים

 )כ(; ואגסים תפוחים סחיטת )כ(, ורמונים תותים סחיטת )ו-וכ'(; וענבים זיתיםסחיטת

 פירות, סחיטת )ז(; לאכילה ראויים שאינם פירות סחיטת )כ(; פירות שארסחיטת
 סחיסת ה(; )תקדו"ש ואשכוליות תפוזים סחיטת )טז(י שבהם( )ההבדל לבנים אובגדים,
 בד"ה לס"ה בהקדמה )בתקדו"ש מאכל לתוך ענבים סחיטת )כה(; במים שנשרוצמוקים
 משקה ספיגת )ח(; ביין שנשרה פת סחיטת )ח(י שנכבשו פירות סחיטתאשכול(;
 במגופה, חבית פי סתימת )כו(; במוך או בנייר בקבוק פי סתימת )יז(; בבגד אובספוג

 )יס(; צלול יין סנון )כח(; בשבת עור, או שער סחיטת )כו(; סביבה כריכהשמטלית
 )לימון( פרי סחיטת )כה(; שבת מערב משמרת לתוך הנתונים יין( )או צמוקיםסנון
 פולים, פירוק וה'(; כב )תקדו"ש )עשייתו מתוחים עסיס )כ-וה'(; מלפפון אוחסה

 שומשמין או ערמונים לוזים, אגוזים, פירוק )ג(; מלולם( )או משרביטם וקטניותאפונים,
 אבן( זריקת ידי על )כגון יד כלאחר הפרי קליפת פירוק ב-ד(; )תקדו"שמקליפתם
 הפרי עצם שעל הקליפה קליפת )ט(; מאשבולם התירס גרגרי פריטת ד(;)תקדו"ש
 החלב קניית )כז(י בספוג כלים )והדחת( קנוח )יא(; אשה חלב קלוח ד(;)תקדו"ש
 ושם )יג )קרח( ברד או שלג רסוק י(ז )תקדו"ש מועט בדבר בהמתו, החולבמהעכו"ם
 מכירתן החלות רדיית )יח(; דבש חלות רסוק הקרה(; שברי טלטול בעניןבתקדו"ש

 שומן שימת )כט(; ידיו על שימסו וחלב בשמן או בסבון, במים, ידים רחיצתיח(;
 לשאוב קרח, שבירת יב(; )תקדו"ש בו" סולדת "יד שיעור )יב(; חם אוכל עלקרוש
 קרח שבירת ויג'(; )יד במשקאות קדח קוביות שימת ובתקדו"ש(; )יג שתחתיוממים
 ענבים שימת )יט(; רפואה לצורך במים בגד שדיית ס"נ(י לח וכלל )יד בשכר()לשימו
 המקרר לתוך מים שימת כד(; )תקדו"ש תמד שתיית )כד(; בשבת יין לתוךשלמים

 ובתקדו"ש(. ס"נ לח וכלל )כד שיקפאו-לקרחבשבת

 בטבע, בם המחובר מפמלתם אותם ומפריד קרקע, גדולי הרשא.
 במחבטה והן במכונה( )או ביד המופעלת במדישההן

 מכגרוגרת )ובפחות חייב גרוגרת, כשיעור ביד, אפילו אווכדומה,
 בכל הדין וכך התורה, מן שאמור שיעור חצי ככל התורה מןאמור



 שבת ה'לכותקיצורמב

 תבואה בדישת הבדל ואין אלו( בהלכות בע"ה בו שנדבר שיעורחצי
 ניפוץ כנון אחר לשמוש היא ובין אכילה לשם היא בין פירותאו

 דישה, משום חייב בכולם נפן, צמר )חביטת( ניפוט אוהפשתן
 להפרידם כדי הכממנים בדישת במשכן, היתה דישהומלאכת
 א.מקליפתם

 לפרק היא דישה מלאכת ותכלית הדש שכוונת נארנו כברב.
 השרביטים, ומן השבלים מן ולהפרידו מקליפתוהאוכל

 ושאול דודתקון

 עוד וכ' הויתן". ממקום שלא קרקע בגדולי שלא איסור ואין המיקל,אחר הלך ובדן'ם כמעמר, שנראה מפני הויתן ממקום דוקא קצתם ולדעתהויתן, במקום שלא אפי' הראשונים מ,רבותינו קצת לדעת - מלח או דגיםכגון
 וכו'. הנאפה בדבר מעמר שאין ג אות שמ ע"ה ועי'יז, ס"ק שמ ובא"א א, יד ובחי"א תקי, ובסי' ס"ט, סוף שיט בסי' הרב בשעעוד ועי' יז, ס"ק שמ ובא"א א, יד ובחי"א תקי, ובסי' ס"ט, סוף שיטבסי' הרב בש"ע עוד ועי' ג, ה"ג עי"ש דפיאה ספ"ה הר"ש מדברי וראיתויחד, קבצם אם מעמר, הר"ז כשיעור בהם ויש דברים שני רק אסף שאפי'שם

 בגד"ק אלא שאינם מלאכות בשאר )ודכוותי' בגד"ק אלא דישהשאין הפוסקים לדעת שחקר א"ט )ועי' וכו' חלזון הצד ת"ר עה. שבתא(
 קז:( ורשב"א רמב"ן בחידושי )עי' וקצירה התה"ד(, )לפי וטחינה עימור,כגון
 ומה בדש(, ב ס"ק ס"ז ה"ד עי"ש גד"ק, שיהא באוכל תלוי העיקר אם-

 למאכל אבל אדם, למאכל כשהוא רק זה בכגרוגרת ששיעורו בפניםשכתבתי
 הדש תנא עג* ובשבת בדישה, ובמא"מ שם, ובכ"מ ובראב"ד ה, ובפ"ח זח וברמב"ם שם, ובמהרש"א בהרשב"א, יין, בהמוציא י עו בדף במשקאותהוצאות שיעורי בהמשך ועי' הוצאות, בשיעורי הפרק סוף עד י עה ובשבתעט. ובשבת וכו' הוצאה שיעור הן ואלו א יח רמב"ם ועי' שונה, שיעורובהמה
 וברא"ש אע"ג ד"ה עד. ותום' שם רש"י ועי' וכו' אחת מלאכה וכו'המנפץ
 ט, שיט הרב ובש"ע שם, ובה"ל ובבאה"ט ו שיט ובאו"ח יב, ביצהועי' במקל( דישה ובין בבהמה דישה בין הבדל שאין שכ' במאירי גם )ועי'ובק"נ,
 )ועי"ש יד כלל ובחי"א בבה"ל, במשנ"ב, שכא סום"י ובאו"ח יא, פובקש"ע

 פ, סי' בקש"ע והו"ד - הירוקה בקליפתו אגוזים כדין שומשמין שדיןשכ'
 סי' בקו"א הרב ובש"ע ובהמנפץ, בהדש, סה לאווין סמ"ג ועי' ומותר(היא אכילה דרך מיד ואכלו לבדו מהשומשמין אחד כל מפרק שאם שכ' בכ"שועי'
 שכ' ובמה אבות ובמגן קיג סי' ח"ב ציון בנין ובשו"ת מה"ת הוהוכו' יודע רהוי בד"ה א ס"ק שיט ובמ"ז ה"א, פי"ח שבת הל' ובמשל"מ : גשבת ובמאירי מה, בד"ה בפנ"י ועי"ש מה"ת, אסור ומ"מ שכ' עד שבת הרא"שעל אשר"י בהגהת עי' ח"ש )ובענין בכלי דש תולדת הוא ביד שהמפרקתקי

 ס"א.ב כלל ועי"ל דבריו על הנ"ל אבות מגן הספר בהקדמת בהערותיוהמהרש"ם



מג שבת הלכותקיצור

 לפרקו אדם בני שדרך דבר כל לפיכך מברייתו, בו שמחוברהפמולת
 פולים, לפרק אמור זה וממעם חייב. בו שנבלע מדברולהבדילו
 ראויים שאינם או שנתיבשו משרבימם קמניות מיני ושארשעועיות
 שהוא בין הבדל אין שבמפרק מיד, לאכלם ברוצה )אפילולאכילה
 בראשי למללם ואפילו זמן( דלאחר אכילה לשם או דמיד אכילהלשם

 לחים, והם לאכילה ראויים כשהשרבימים אבל להחמיר, ישאצבעותיו
 שאומר מי )ויש מאוכל אוכל רק מפריד שהוא משום היתר, בונהנו
 ב. לאכילה( ראויים כשהשרבימים נם לעצמו יחמיר נפששבעל

 וצריך חי, אותם ואוכלים משרבימם אפונים לפרק נוהנים ישג.
 כשהשרבימים רק לאכלם יזהרו פנים כל שעל אותםלהזהיר

 )ונם ויאכלן, אחת אחת רק וילקמו לחים, הם תרמילים(עהנקראים
 למעלה )ועיין מלילה(, ידי על היינו יד, כלאחר אלא יפרקן לאאז

 אפילו לעצכר להחמיר שכתב מי שיש ושאול דוד בתקון בבמעיף
 ג. ברור( בזה ההיתר אין כי לאכילה, ראוייםבשהשרבימים

 ושאול דודתקון

 וכו' קש חבילי ת"ר קכח.( )בשבת ושדביטים שבולות במלילת עי'ב(
 בר"ן ברי"ף, בר"ח, בדש"י, ועי' וכו' ואוכל אצבעותיו בראשי מוללוחכ"א

 וברמ"א ובאו"ח שיט ובטור יד כא וברמב"ם ובהדאעש, במלחמות,בהמאור,
 שבת מערב מלילות המולל אביי איתבי' : יב בביצה גם ועי' שם,ובמג"א
 בהל' במהרי"ל גם ועי' שם, ובתוס' וברש"י וכו' מולל כיצד יג: דףובסוף
 במג"א והו"ד וכו' פולין או קטניות לאכול רשאין איך - פליאה שכ'שבת
 ועי' שכ, לס" שבת בהל' בפתיחה ובפמ"ג יא ס"ק שם ובא"ר סק"ח,שיח
 א, סעי' על ולעיל ס"ג, על ושאול דוד בתקון ולקמן ובפמ"ג, ד ס"ק שםט"ז

 בכלי(. היא ודישה ביד, הוא שמפרק דישה במלאכת שכ'ובמא"מ
 )בהלכתא הרב בש"ע אחרון ובקונט' ובמ"מ, בס"ב למעלה עי'ג(
 שלא והזהיר ט( שיט בסי' שכתב ממה יותר שם שהחמיר - לשבתארבתא
 חטאת, וחייב וכו' מאחר כי הבשול, ע"י מע"ש כשנתקו אפי' פוליןלאכול
 ההיתר זה אין כי - לאכילה ראויים שהשרביטין אף - בשרביטיןבעודן - אפונה( היינו - ארבעס )שקורין בקטניות גם לעצמו יחמיר נפשובעל
 קטניות לאכול כמה שנהגו מה על לצווח יש שכ' כה שיט ע"ה ועי'ברור,

 ואין האוכל, מן שנפרד אוכל שהוא )כלומר דאופרת, אוכלא שהואמשום - בלחים המתירים וטעם וכו'. ואוכלין 'כשרביטין כשהן ובאבע"סארבע"ס
 שיט ובהגה א, שכא באו"ח ועי' בס"ב, לעיל שהבאנו פרק( משום איסורבו
 בא"ד וגם בדש, )וכמע"א שם ומ"ז ד ס"ק ובט*ז ח, ס"ק במג"א ושםו,
 מ"ו(. סוף פ"י בשבת בה"ג בתפא"י וכן יב, ס"קשם
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 תולדות()לסדר
 אכן לשברם, ומותר דישה שייך לא קשה שקליפתם 12פירור2ר.

 למשל, )שיש, הקשה הקליפה שממעל הירוקהבקליפה
 ומה בשבת, לפרקם ואמור מפרק, שייך וערמונים( לוזיםבאגוזים,
 בכלל לקמן ועיין כאחת, הקשה והקליפה הירוקה הקליפה ישבריעשה,

 ד. א-ב מעיףז
 ושאול דודתקון

 אכן וכו' המהרי"ל בעיני פליאה שם, שכ' שבת הל' במהרי"לד(
 ועי' ברמ"א והו"ד החיצונה, קליפה מתוך ליטלה אסור וכו' ולוזיםאגוזים
 גם ועי' הקשה, קליפתם בשבירת גם שמפקפק שכ לסי' בפתיחהבפמ"ג
 במג"א עוד ועי' א, יד כלל ובחי"א ט, שיט הרב ובש"ע שה"ל, ד שיטבמ"ז
 קליפת היתר ובענין וטו'* ג ובא"ט שם, ופמ"ג היש"ש בשם ד ס"קתקי

 ובסי' פד, ס"ק במשנ"ב ושם ל, ס"ק שכא מג"א עי' הפרי עצם שעלהקליפה
 שנתפרק לאחר הדגן קליפת בקילוף ח ס"ק שיט ובמג"א כד, ס"ק )ס"ו(שיט
 עליו שחולק יא סעיף ה*ה ובא"ט קליפתו בהיתר שכ' מה מהשבולים,הדגן
 שיט הרב בש"ע ועי' כסי, כסי לדביתהו לי' מקלפי דרב : יג ביצה ועי'בזה,
 וכו' בשבת ולוזים אגוזים מלאכול למנוע שטוב בקו"א שכ' ובמה הנ"ל,ט

 )וסקילה( חטאת חייב מסירה, והוא הפרי, מן הקליפה שהוסרה שלאחרמשום
 פירות בלי לבדן, מונחות הקליפות ואם האוכל, מתוך פסולת ב,וררמשום
 יחמיר ובע"נ זה, בכל ליזהר וקשה בטלטולן, מוקצה איסור ישבינותן,
 לאילן אבן הזורק כגון - יד כלאחר פירוק ובדין מע"ש,. מקליפתםלהוציאם
 שאפשר יא ס"ק שלו במג"א עי' מקליפתו הפרי את לפרק כדיוכדומה,
 פירותיו את 'להשיר כדי לאילן אבן בזורק כמו מדרבנן, רק הואשאיסורו
 ועי' בכלי, או ביד רק תלישה דרך דאין משום מה"ת איסורושאין

 שם,במחה"ש

 ומשקיהם פירות טחיטת, לענין ה, לטעיףהקרטה
 הדעה דעות, שתי יש שבהם, המשקים לשם פירות במחיטתהנה

 שמנם לצורך זיתים במחיטת מוברת העיקר שהיאהראשונה
 ממקום משקה מפרק משום עליהם שחייב יינם לצורך ענביםובמחיטת
 כדין דינם פירות שאר והמוחט דישה. תולדה שהוא בו,שנתכמה
 מן מפרק אימור בו שאין ד( שכ במי' )הנזכר מאוכל אוכלמפריד
 ורמונים, תותים מחיטת אפילו אמרו מרפרים מדברי אבלהתורה,
 מוחטים הם ורמונים, תותים הרבה להם שיש אדם בני שמקצתטפני
 היו שאלו היא והנחתנו וענבים. כזיתים משקאותיהם לצורךאותם
 אותם מוחטים היו כן גם הם אדם, בני לשאר אלו מפירותהרבה
 משקה, לשם אלו פירות המוחטים זה ומשום משקאותיהם,לצורך
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 מדרבנן, עליהם כ'שקה ק~ם להתהוורנ מועייים וכ!עשיהםמחשבתם

 ורמונים, כתותים דינם כן נם מקומות, בקצת למחמם שרניליםובאנמים

 מיוחד מקום באיזה ואם כולו. העולם בכל בשבת למחמםואמור
 משקהו, לשם פרי איזה למחום נהנו אחדים( במקומות או בקצת,)ולא

 מקומות(. בשאר לא )אבל ורמונים, כתותים מקום, באותו שםדינו,

 ולשתותם משקאותם, לשם למחמם העולם דרך שאין פירותובשאר
 )ואפילו מהם הרבה להם שיש אף תענונ מחמת או צמאוןמשום

 בשביל משקה שם עוד עליהם אין רפואה(, לצורך למחמםברנילים
 אוכל כמפריד שהוי משום בשבת, למחמם ומותר מדב"ם, אפילוכך,

 והעתקתי יב, כא ושם י ח וברמב"ם ברי"ף בזה )ועי'מאוכל
 מ"א, שם ובש"ע ובב"י שכ ובמור בם"ה, ושאול דוד בתקוןדבריו

 אמור הפירות שכל מוברת השניה הדעה אבל הרב(. בש"עוהו"ד
 המיץ למחום הפירות במחימת כוונתו המוחם שזה שכיון מד"ם,למחמם
 איזה בשביל או צמאון משום לשתותם משקאותם לצורךשבהם
 ומשום כאוכל, ולא כמשקה חשוב הזה שהמיץ דעתו נלה הרירפואה,

 ולא מד"ם, מחימה אימור על עובר שהמחמם אומרים( )אנחנוזה
 לצורך אלו פירות מוחמים שאין אדם כל אצל דעתו במלהאמרינן

 שבו, המשקה לצורך ולא למרנקו, כדי פרי המוחם )אבלמשקאותם

 שלא כיון מותר, כן נם הנמחם, משקה בשותה אפילו זובמחימה
 תותים מחימת אולם המשקה, שתיית בשביל זו במחימתוהתכוין
 להם שיש מקומות, בקצת אדם בני שמקצת פירות אוורמונים

 למחום אמרו אותם וכרמונים, כזיתים אותם מוחמים מהם,הרבה
 לצורך נ"כ שימחמם נזרה משום הפרי, את למתק כשכוונתואפילו

 והעיקר מהם(, הרבה להם שיש האנשים שעושים כמומשקאותם,
 שנהנו ובמקום להחמיר, נוהנים הרבה ובמקומות הראשונה,כדעה

 וממ"ק, ותומפ' רש"י בשם בב"י שכ מי' )עי' לשנות איןלהחמיר

 יב(. פ מי' קצש"ע נם ועי' שם, הרב בש"ע והו"ד בם"ז,ועי'
 בפיו למצוץ אבל פירות, מחימת עם בקשר רק זה שאמרנו,1כןה

 היא הראשונה הדעה דעות, שתי יש בזה נם הפירות מןמשקה
 )ש"ל(, בכך מחימה דרך שאין משום וברמונים, בזיתים אפילולהתיר

 )הנהמ"י( מופרים מדברי הוא אמור שאעפי"כ היא השני' הדעהאבל
 וכאן הוא, כלא"י שמפרק אע"נ הבהמה מן בפה לינק שאמרוכמו
 ממציצת הוא שונה בפה, הבהמה מן חלב יניקת כי ריעותא, עודיש

 אבל יד, כלאחר לנמרי והוא נמור, שנוי הוא לינק כי מפירות,משקה

 אומרים הם זה ומשום משקאותם, מוצצים אדם בני לפעמיםבפירות
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נ יש וה וממעם בשבת, אםור משקאותיהם, לצורך פירות מחיטתה.
 לתוך ביד( ובין בממהט )בין לימונים למהוטשאומרים

 מפני במהימתם, מתירים )ויש לימונדה, )משקה( מהם לעשותמים
 שמוהטים או מים, בתערובות, רק מהם היוצא המשקה שותיםשאין
 שאז הלימון(, שבתוך האוכל גם כשמוהטים )ובפרט מוכר, עלאותם

 התיכת ובשימת שמותר, דמי(, )שכאוכל לאוכל הבא משקההוי
 ההיתר שאין בזה גם שכותב מי יש אך מתירים, התה לתוךלימון
 פנים כל על ליזהר ויש עיון(, בצריך הדבר והניה זה, בדברברור

 וישליך שבתוכו המשקה וימצוץ בידו הענב את יאהוז שלאבענבים,
 ושאול דודתקון

 דעתם ולפי הטאת, היוב השש גם בזה שיש השנ"( הדעה)בעלי
 מד"ם, רק אמור היא שמהימתם אותם אפילו פירות כל למצוץאמור

 מרק, באיזה ששמו בשר או יין שמפגה פת מציצת גם נכללובזה
 אפי' והמהמיר הראשונה, כדעה להקל והמנהג מוכר, קנהומציצת
 בש"ע והו"ד וב"ח, ורש"ל ב"י )עי' תע"ב, משקה שמפגו ובשרבפת
 וענבינ מזיתים שהוץ ומג"א( )ורש"ל א"ז בשם שם וכ' שכ(,רש"ז
 אכילתם שדרר משום פירות, במציצת להקל צד יש כי להקל,יש
 ואף כלל, מלאכה מעין אינו היא, כך אכילתם שדרך וכל היא,כך

 שם. פמולת, מתוך אוכל בבורר כמו בו גזרו לאההכמים
 שיש הקדרה לתוך למהוט מותר ורמונים, תותים ענבים, שלאשכול

 כאוכל לאוכל הבא משקה שכל האוכל לתקן כדי תבשילבה
 ובתום' רש"י ופי' : קמד )שבת מאוכל אוכל כמפריד הוא והרינהשב,
 האשכול את למהוט אין אולם ובמ"מ( י ה וברמב"ם ורבוד"ה

 שיערב אף בקדרה, התבשיל שאין עוד כל הקדרה לתוךשהזכרנו
 מהיטת שבזמן כיון מהני, לא הענבים את בה שנתן לאהרהתבשיל
 אוכל, מתקן שהוא ניכר ולא תבשיל בה אין עדיין לתוכההאשכול

 לדעה אף פירות בשאר אבל ד(. שכ ש"ע )עי' מד"ם אמורלפיכך
 למהטם מותר ג"כ משקיהם, לצורך פירות מהיטת שאמרוהשני'
 למהטם כוונתו רק אם עדיין, המאכל עוד בה שאין אעפ"י הכלילתוך
 שמהמו יודעים שהכל מפני במשקותם, המאכל את לטבלבשביל
 למהמם כלל דרך שאין משום משקה, ולא-.לשם - האוכל, את למתקרק
 אבל לאכילה, הראוים בפירות אמורים דברים במה משקה(.לשם
 האוכלים לרנוך אפילו למהטם אמור לאכילה ראויים שאינםפירות
 )ועי' ז, במעיף כמבואר בורר ומשום מפרק משום בזה יש כילד"ה,
 מג"א(. בשם ח שכ הרבש"ע
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 וכדומה, וקשואים מלפפונים חמות, למחומ מותר אבל הקליפה,את

 לאיבור. הולך שבהם והנוזל מהם היוצא המשקה את שופךשהרי
 ליזהר צריך למשקה, ואשכוליות זהב תפוחי למחומ שנוהגים)ובזמננו

 מותר, כמנהג בכפית האשכולית לאכול אבל בשבת, למוחמםולא

 לתוך שבו המשקה וימחומ הפרי גוף על הכפית ידחקו שלארק
 והיא החול בימות גם למוחמו אחדים דרך כך כי ולשתותוהכפית
 ה. מחימתם(דרך

 ושא1ל דודתקון

 אומר ר"י וכו' הפירות את סוחטין אין מ"ב פכ"ב ושם : קמג שבתה(
 ובתוס' וברש"י בגמ' ושם ,וברע"ב, להרמב"ם המשניות ובפי' עי"שוכו'

 וברמב"ם ברא"ש וברי"ף בשבת, כאן ובמהרש"א ג(, דף )ובביצה הלכהד"ה
 שם וברמ"א שכ סי' בב"י וכ"כ ובמאירי/ ברשב"א וברמב"ן, יב, כא ופ' י,ה

 ועי' ובט"ז, שכ לס" בפתיחה ובפמ"ג ד, סוס"ק עד שם ובמג"א ובב"חס"א
 ובעיניני ה, לסעיף ובהקדמתנו ובמפרשים רש"י בפי' : קמד דף בסוגיתנועןד

 )ובמ"ז(, ה ס"ק ובט"ז ב, כב סי' הרא"ש בשו*ת ע" - לימוניםסחיטת

 לס"ה בהקדמתנו ועי' י-יא, שכ הרב ובש"ע י וברדב"ז צ, לקטבשבילי
 והשני מה"ת(, )שאסור וענבים זיתים סחיטת הוא פירות, שבסהיטתשהחמור

- מד"ס )שאסור ורמונים תותים סחיטת-  כתותים ג*כ הוא אגסים ודין 
 לסחטם אוסרת השני' הדעה שרק פירות שאר הם - והשלישיורמונים(,
 להוציא הפירות את הסוחט י ח ברמב"ם בזה שכ' מה אעתיק והננימד"ס.

 ומה"ת כגרוגרת, הנסחט במשקה כשיש רק וחייב מפרק, משום חייבמימיהם,
 לתוך ענבים של אשכול לסחוט ומותר וענבים, זיתים דריכת על רקחייב

 אבל מאוכל, אוכל כמפרק ונמצא הוא, אוכל - לאוכל הבא שמשקההאוכל,
 הענבים סחיטת אחר בו שישים אף )עכשיו, מאכל בו שאין לכלי סחטאם

 והסוחט דש, משום חייב מפרק כ' יב כא ובפ' וחייב, דורך הר"זלתוכו(
 הואיל - לסחוט אסור ורמונים ותותים מפרק' משום חייב וענביםזיתים
 זיתים לסחוט שיבא וגזרינן וכענבים, כזיתים אותם סוחטים בנ"אומקצת
 בני שאינם מפני מותר וכו' תפוחים פירושין כגון פירות שאר אבלוענבים,
 שיחלוב עד חייב ואינו אסור, בפיו היונק או האוכל לתוך )והחולבסחיטה,
 סוחט אם וכ"ש פרי, איזה ליסחוט שדרכם מקום איזה יש ואם הכלי(.לתוך

 באשכנז ואגסים תפוחים כמו משקה מהם ,לעשות מקומות מקצת שדרךפרי

 בחי"א( )והו"ד ג"כ, החיוב מן בו שיש בזה ר"ח ודעת לסחטם, אסורבודאי
 ס"ו שם ובמג"א שכ ס" באו"ח עי' לימון ובסחיטת א. שכ הרב ש"עועי'

 ומביא במסגה"ש, וכ"כ מים, בתערובת רק לשתותו שדרך משום בושמקילים
 מלאני לא ובכ"ז שמסיים אך להתיר, מצדד בהדש בכ"ש וגם להתיר,שהמנהג
 מיחוש, בית כאן אין לסוכר ולסחטם ממחמירים, גדנלים מדיש להתירלבי

 האוכל גם בסוחט ובפרט כ' מ*א פכ*ב )ובה*ג הוא אוכל ודאישהסוכר
 החמיר בתו*ש וכן רדב"ז, בתשובת אוסר למים לסחטם אבל הפרי(,שבתוך

 על מים לתוך לסחטם שאין פ*ת בשם הביא זכרון בס' וכן ע*כ.בסחיטתם,



 שבת הלכותקיצורמח

 היוצאים למשקים צריך כשאין אפילו למחוט אמור וענבים זירןימי.
 משוםמהם,

 שג,רינ~
1 ~. משקיהס ייורך גם שיסחפם  האוכלים( לר2וך )אפילו למחטם אמור לאכילה, ראויים שאינם פירורןז.

 לאכילה, ראוי שאינו מפרי מיץ )שכשמוחט מפרקמשום
 משום בזה ויש פמולר2, מתוך אוכל אלא מאוכל, אוכל מפרידאינו

 שלא אמור, לאלר2ר, לאכלו ברוצה )ואפילו בורר משום ובםמפרק(
 שדרך מפני אלא לאלר2ר, לאכלו כדי פמולת מתוך אוכל לברורהו2ירו
 למהוט אבל ולאכלו, הפמולת מתוך האוכל את ליטול היא, כךאכילה
 י. מלאכה( דרך אלא אכילה דרך אינוולאכול

 ושאול דודתקין
 אחרים במשקים לערבו או למשקה כשעשאו הוא, גמור שאיסור כ'וקציעה מור ובספר סוכר( ע"ג לסחטו מותר אם שצ,יע כ' השלחן )ובעמודיסוכר,

 ובם' מח, ס"ק פ במנ"ש בזה ועי' הוא. כמשקה למשקה הבאשמשקה
 סימן הרב ש"ע עי' בסוכר. המיץ כל נבלע שלא היות סוכר עלאף - ורמונים אשכוליות תפוזים, לסחוט שאסור איש חזון פסקי הביאמול"ש
 לתוך ולשימו לימון חתיכת ולחתוך קכו. סימן השלחן ובקצות ס"בתקה
 יתוך מעצמם שיסחטו שאף וכ' מתיר, ב ס"ק טו בכלל בתום"ח -התה
 כ תפא"י ועי' בכ"ש, שכ"כ והביא - ו ס"ק שכ כהט"ז בה לן ליתהמים
 והניחו בזה שהאריך במנ"ש ועי' כבמ"א, בפ' גם שם ועי' ג, משנה סוףה"ג

 הכבושים לימונים ולסחוט כ"ב. ס"ק שכ ובמשנ"ב יד, כלל חי"א ועי'בצ"ע,
 שלצורך ום'ח( ס"ה )עי"ל בם"ז, שם דינם שמבואר רב, לזמן שמורםלשם - וחומץ במלח שנכבשו וירקות פירות כשאר שדינם ח שכ במג"א עי'במלח
 אוכל, בה שיש לקדרה רק ומותר אסור, משקאותם ולצורך לסחטם, מותרגופם
 כבשים סחיטת כדין ג"כ - לצירו דג סחיטת )ודין משקה, לתוך לאאבל

 ובתום' ור"ח רש"י ובפי' וכו' שסחטם כבשים קמה. שבת ועי' הנ"ל(.ושלקות
 וק"נ רא"ש וברי"ף י, ובפ"ח שם ובמ"מ יג כא וברמבשם יוחנן, ורביד"ה

 ובט"ז ז שכ ובמחבר כ"ב סמ"ג ורשב"א וברמב"ן שם( בחידושיו)ובחת"ם
 באחרונים לעי' שכ' דישה במלאכת ח"ב מא"מ בם' גם )ועי' שם,ובפמ"ג
 ולא שאסורים, בתותים כמו שדינם - )שליוואוויטץ( משזיפים שעושיםביי"ש הוא וכן כן עושים דכ"ע )הימבעערן( מתותים שעושים )סירופ( בעםיםמ"ש
 עיעש(1 מימיהם, לצורך לסחטם שמותר ללימוניםרמי

 שכ במג"א ועי' בזה, שציינתי מה ס"ה עי"ל וכו' י קמג שבתו(
 בדש. ובכ"ש ח, ס"ק שכ במשנ"ב הו"ד יב ס"ק מ"ז ובפמ"ג ד,ס*ק

 במלחמות ועי' וכו' אשכול אדם סוחט א"ש יהודה א"ר : קמד שבת.ז(
 ובג' הרדב"ז בשם )ובכ*י ובמ"מ י ח וברמב"ם הירושלמי, בדעתמש*כ
 ובט"ז ס"ה שם ובמחבר שם ופמ"ג ד שכ ובאו"ח בזה( שכ' דיניםהחילוקי
 ג"כ שכ' ובבה"ל ז( ס"ק )שם ובמשנ"ב ה, שכ הרב ובש"ע ובמג*אובעו"ש
 כהט"ז ודלא מיד, לאכלו ברוצה אפי' שאסור וכ' העג"א, כדעתלהחמיר



מפ שבת הלכותקיצור

 למחטם אמור שנתבשלו, או במשקה שנכבשו רייקרת פירותח.
 בפת הדין וכן שבלעו, המשקה את מהם להוציאכדי

 שנמפג היין את להוציא כדי הפת את למחוט לו שאמור ביין,שנשרה
 ".בתוכה
 כולו, שמכומה בדבר רק שייך לא מפרק שאימור שאומר מי ישט.
 קמעה במכונה( ולא בכלי לא )אבל ביד לפרוט שמתיר מי יש כןעל

 לתרנגולת, לאלתר להאכילם כדי מאשבולם, התירם גרגיריקמעה,
 מי ויש שבת. מערב הומרה כבר התירם של העליונה קליפתואם

 ט. בזהשמחמיר

 ישאול דידתקיד
 להתיר לסמוך שיש הדחק, בשעת הבוסר את לאכול שכשיכולים כ' אךועו"ש,
 ועי' הנ"ל, והעו"ש הט"ז כדעת - מיד לאכלו כשרוצה הדחק()בשעת
 בזה* שאוסר" פוסקים ושיש שםבאה"ט

 בתוכו גדל שלא בדבר אפי' סחיטה ששייך באו*ז ועי' י קמג שבתח(
 בשר והנותן וכו' שפסק הרא"ם לדברי ראי' והוי וכו' בתוכו( שנבלע)רק
 וכ' וכו' מהטאמ לו חוששני המשקין, ומוצץ וכו' ביק פת שורה אובמרק
 בשבולי ועי' הוא, שמה*ת מפרש )ור"י מדב"ס רק אסור אינו שלרש"יבאו"ז
 דרך בפיו וכו' ופת וכו' במציצת שאין צ( )בסי' אחיו בשם שמביאלקט

 הרא"ם, ולשון הר*י דעת שם שמביא י כ"א בפ' בהגמ*י ועי' כלל,סחיטה
 בנימין ר' בשם ה-ז( יד בחי"א גם )והו"ד היראים דעת שמביא בב"יועי'

 שהביא שם בב"ח גם ועי' שמותר, דברים ובשאר ובפת - אסורשבענבים
 ד, ס*ק ובמג"א בט"ז גם ועי*ש הנ"ל, היראים דברי על המהרש"לדברי
 )ובאאא יב ס"ק ובמשנ"ב בהדש, ובכ*ש וסי"א, ב שכ הרב ובש"עובא*ר,
 ג(1 סאקשכ

 )כמו כולה כשמכוסה רק שייך לא שמפרק שכ' ח שלו מ*ז עי'ט(
 בלשון ג"כ ועי' ס"א, לפני שם בא*א וכ*ה בהמוץ( כולה שטמונההחטה
 דבר מתוך דבר "המפרק שכתב כח סעיף שה סימן הרב ערוךשלחן
 ובקצות ט, אות בדש שבת שביתת בספר ועיין עליו*, המכסהאחר

 שהביא ט אות המלך ובשער סי*א פ חנוך במנחת ועיין קכו,השלחן
 בפ*א, הרבה ולא בכלי, ולא ביד, התירס לפרק לפי"ז שהתיר המהרש"םבשם

 ליחור לדמותו שכ' שכא ובמ"פ מע"ש, הוסרה כבר העליונה קליפתואם
 ס*ק פ מנ*ש ועי' בצ"ע, הניחו ולדינא פירותיו, לתלוש שמותרשנתלש

 המנפץ שכ' עג: שבת מרש"י ראי' שהביא היב .בדש__ אאט ג*כ ועי'מד
 הגבעולין, על מקיף הוא הפשתן - בפשתן ושם - עיאש בגבעוליןפשתן
 הביא ועוד דישה. שייך ג"כ האוכל על מקיף הפסולת באין שאף נראהואאכ
 על נופל תמרים של שכשהאשכול שכ"ש דר*פ במימרא שם מהר*ןראי'

 ר*ח בפי' וכ*כ עי"ש, דש, משום ,וחייב האשכול מן התמרים מתפרקיןהאדמה



 שבת הלכותקיצורנ

 בחולב ואפילו דישה, תולדת מפרק משום אמורה נהמה תליבתי.
 אסור כן גם תיכף בהם ונבלע אוכלין עם קדרהלועוך

 זה משום בעיטיני' המצטבר מהחלב מובלת שהבהמה משוםאך
 את לו לחלוב לנכרי לומר החכמים לו התירו חיים, בעל צערמשום
 של צערה מחמת לנכרי, האמירה את בזה אמרו ולא בשבת,בהמתו
 האימור, את להקליש כדי אוכל, לתוך הנכרי שיחלוב וטובהבהמה,
 אימור משום בטלטול( )אפילו שבת מוצאי עד אמור החלבומיהו
 י.מוקצה

 ושאול דודתקון

 שגם מוכח א"כ וכו' באוכל המחוברת הפסולת המפרק - הוא הדשבסוגיין/
 בא"ט עוד )ועי"ש עי"ש/ דישה/ בכלל הוא - באוכל שמחובר דברהמפרק
 בקרקע, מחובר שעודו בדבר שייך דישה שאין ט אות ד הל' בדש.שכ'

 וכ' לעי,ל(/ שהזכיר הסברא )לפי דש משום יתחייב מדקל תולש כלשאל"ה
 במחובר(. דישה שאין - להר"ן המיוחסת בשיטה מצאשכך

 משום אלא אינו וכו' זה אחד וחכ"א וכו' החולב ת"ר צה. שבתי(
 ועי' החולב/ ד"ה ותום' מפרק ד"ה רש"י ועי' מפרק, משום חייב וכו'שבות

 גד"ק, חשובי לא בע"ח ממש גדו"ק שלענין שאף שכת"ש וברשב"אברמב"ן
 הפרט מה - ובצאן בבקר וכו' הכסף ונתת שכת"ש נד: בב"קכדאיתא - הוא דגד"ק דומיא חולב כגון וכו' המכונסים פירות ממנו להוציאאבל

 שכ' ה"ז פ"ח הרמב"ם על ובמ"מ עי"ש וכו' וגד"ק מפרי פרימפורש
 חגיגה כי ד"ה ברש"י )ועי' עי"ש. גד"ק נקראת שבהמה מזה למ.דשהרמב"ם
 מלאכה סוג באיזה חליבה ובענין הארץ(. מן גדולו ד"ה ובתום' יא/בסוכה
 ד"ה צה בשבת רש"י דעת דעות/ הרבה בזו שיש בפוסקים עי' נכללתהיא
 בשבת הבהמות את לחלוב וכו' וששאלתם - כא סי' במרדכי וכ"ה -מפרק
 וכ"ד מפרק, משום שאיסורה עי"ש לעצמו, החלב את יקח והנכרילחלוב לנכרי וכו' הבהמה סכנת וכו' מפרק משום חייב בשבת דהחולב דאסור/וכו'

 תום' ודעת המ"מ( בשם כמ"ש גד"ק נקראת שבהמה )ודעתו ז חהרמב"ם
 אינה ובהמה, בגד"ק אלא דישה שאין משום מד"ם היא שחליבה היארי"ד
 גרסינן ד"ה קמדי שבת בר"ן והו"ד האדם/ תורת )בם' הרמב"ן וכ"דגד"ק,

 הביא מפרק ד"ה ? עג שבת ובתום' מד"ם/ שהיא בחידושיו( וכ"הבכת.ובות
 נב:( דף ה"ב )פ"ז הירושלמי ודעת ממחק, משום היא שחליבה ר"תדעת
 דאמרי, אית בשם צה שבת ברש"י והו"ד קוצר/ משום חייב וכו'החולב
 בשטמ"ק בזה ועי' גוזז, משום שאיסורה הרשב"א דברי הביא בכתובותובאם"ז
 שצריך מרוטנבורג והר"ם יונה ה"ר בשם שה-שכ' בטור ועי' דגוזז/תולדה הוי וכו' פי' אברהם ב"ר והר"ש ז"ל הרשב"א וכ' בד"ה שכ' ם.כתובות
 ישראל, לצורך כחולב יהא שלא - מועט בדבר הא"י מן החלב אתלקנות
 הרמב"ם בשם שכ' ינ ס"ק במג"א ושם כ שה ובאו"ח כט, שה הרב ש"עועי'

 )כיון מוקצה משום אסור החלב אבל שפטור/ אף האוכל לתוךשהחולב
 הל' בדש ובא"ט לא, אות שם בפרישה ועי' לאכילה(, ראוי' אינהשהבהמה



נא שכת הלכותקיצור

 כדי אחר(, כלי )או הכום לתוך מדדי', חלב תקלח לא אשהיא.
 מעט לקלח היא מותרת אבל מהכום, בנה אתלהניק

 מינקת וכן וינוק. הדד את התינוק שיאחז כדי )לאיבוד(,מחלבה
 את לינוק לולד היא סכנה שאז שנתבהלה, או חלבה מרובהמצטערת

 משום לארץ( )דהיינו לאיבוד חלבה את להחליב לה מותרחלבה,
 יא. לנופה צריכה שאינה מלאכהשהוי

 ושאול דודתקון

 דמאי לחזו"א שציין וחזונו האי"ש בס' ועי' יג-יד/ ח"ג י סי' ובנ"זיב-יג,
 דדינא ספקא היא בשבת שחליבה שכ' ובירורו יב( )בליקוטיםמעשרות
 אין דבשבת הגאונים בשם והרשב"א והרא"ש רי"ף, ר"ת, דדעתבדאורייתא
 עי"ש, דמותר, ורשב"א רמב"ן רז"ה, ודעת וכו' לקערה קדרה ביןנפקותא
 שנהוג למה וכו/ דאורייתא מלאכית בספק ליכנס קשה מקום ומכלומסיים
 שהיא שהאומרים ועוד ההיכה, הוכרע כבר ורמב"ם כרי"ף לפסוקהב"י

 לסמוך הי' אפשר בחליבה מט בדף משכ"ש ג"כ ועי' רובא", הםדאורייתא
 הדין, מצד מפוקפקת שהיא מלבד אך וכו/ האוכלים, על ולחלוב המקיליםעל
 ייבלע שהחלב דורשים אוכל על לחלוב המקילים גם כי מעשית, לא היאגם

 גם להפקיר דבר של לאמיתו צריך וכו' כהלכה לחלוב שרוצה ומיבאוכל,
 בו להשתמש וקשה החלב עם יחד השבת במשך נחמץ אשר האוכל/את

 שדחה ס"א קלב סימן החושן )ובקצות ונ' מז ובח"ב י-יא, ח"אעזיאל משפטי ובשו"ת מז, נזר באבני ועי' - לקרקע כלומר לאיבוד,שיחלוב א"י להשיג שקשה הדחק שבשעת בשמו שהביא מול"ש ובס' עי"ש/לאכילה
 צח, אות יז קטן -סעיף טל ובאגלי ג סימן אלעזר ובציץ דבריו(כל
 אחיזת בהיתר שלמה בית שו"ת בשם שכ' מה י שבסי' הנ"ל בנז"יועי'

 ועי' הבהמה, על סומך ואינו אחר, באופן אותה לחלוב אפשר בשאיהקרנים
 בשבת האווזות המראות גם התירו בע"ח צער שמשום יב-יג ס"ק שהמג"א
 ועי' סט"ו/ ט בכלל לקמן ושאול דוד בתקון והו"ד ביום/. פ"א עכו"םע"י
 שם. ושאול דוד ובתקון יז סעיף כט בכלל ולקמן טו, יבנז"י

 לא דאפי' וכו' מפני ד"ה קלה. תוס' ועי' יד, פ"י שבת תוספתאיא(
 משום דשרינן מורסא אמפיס דהוי מידי וכו' מותר בעלמא צערא אלאיהא

 שמותרת בדדים הרבה חלב לה שיש שאשה באו"ז )כ' ובאו"ז עי"שצערא,
 ועי' עי"ש, היוצא, להחלב צריכה שאינה כיון קרקע/ ע"ג לחלוב מהםלהק:ל
 בחליבת היא וכן וכו' כלא"י מלאכה הוי לסחטו אורחי' דלאו שכל רי"דבתוס'
 ג"כ ועי/ קרקע(/ ע"ג חלבה לסחוט דרכה שאין - קרקע ע"ג מדדי'האשה
 ובשעה"צ קז ס"ק ובמשנ"ב לד-לה, שכח באו"ח ועי' מא, שכח ובא"אבשב"ל,

 לקלח לאשה שהתירו שמה שכ' שם סמ*א הרב בש"ע ועי'- בהדש, ובכ"ששם,
 לאיבוד, שמקלחת פירושו הדד את התינוק שיאחז בשביל - שלהמהחלב
 גונח בדין לב בסעיף לקמן )ועי' פא. ס*ק שכח שעה"צ ועי' הנ"ל, בפמ"גוכ"כ
 מפרק רק שהוא מפני בשבת, מבהמה לינוק לו שהתירו )מגהק( לבמכאב
 עי"ש(. רעבון צער משום מבהמה בפה לינוק התירו לא אבלכלא"י,



 שבת הלכותקיצורנב

 אף שני(, בכלי )שהוא חם מאכל על קרוש שומן לשים מותךיב.
 יב. וימוח ימם שהשומן פיעל

 ושאול ווותקון

 ברא"ש זה בדין )ועי' וכו' השלג את מרזקין ואין , נא שבת עי'יב(
 שנקרש שומן בתוכה שיש כפולה שבפת טז שיח ובש"ע ובב"י בטורבסה"ת.
 אוסרים שיש הפוסקים, בין מחלוקת יש - פשטידה או אינפאנדאשנקרא
 קרח לריסוק דומה שדינו ואומרים החום, ע"י ימס שבתוכה הנקרששהשומן מפני ושאול דוד ובתקון לו יא בכלל לקמן אי"ה שאכתוב כמו אותה,להחם
 בשבת מוליד איסור משום חז"ל שאסרוהו מימרהם, ויזובו שיזלו כדי -וברד
 )שה"ד ובבאה"ט ו יט שיח ובאו"ח וכו', טויא שריקא ר"ח אמר קט. שבת)עי'

- : מ ושבת מ, ס"ק מג"א גם שם ועי' מב, שיח מה( ס"קהמג"א  ועי' 
- ס"ח יא כלל ושאול דוד בתקוןמשהב"ל  וברד, קרח שהמרסק ובסי"ג 
 שזבו כמשקין אסור בשבת הנימוח והשומן מים, לבריאת דומהמלאכתו
 אלו גם אבל שיסחוט, גזרה משום שאסורים - למשקים העומדיםמפירות

 לחוץ, יזוב שהשומן שומן, הרבה בהפשטידה כשיש רק אסרו לאהמחמירים
 כיון - לחוץ יזוב שומן מעט כשרק או במאכל שיבלע שומן במעטאולם
 ואומרים מתירים ויש אסרוהו, לא דבר לשום חשוב ואינו הוא, מועטשדבר
 כשאינו קרח בחתיכת שהתירו כמו הוא, מותר מאליו, נימוח שהשומןשכיון
 ומקילים הראשונה, כדעה לכתחלה להחמיר ומנהגנו מאליו, ונמס בידיםמרסקו
 לשים אבל לחוץ, יזוב כשהשומן דוקא זה כל והנה האחרונה, כהדעהבדיעבד
 נבלע שהשומן - וקמחים קטניות מיני על )למשל מאכל על שומןמעט
 מותר כאן, כמו בידים, אותו ריסק ולא המאכל על הניחו ורק בתוכם(,ונספג
 סעיף שם הרב ובש"ע ובמשנ"ב בבאה"ט, טז שיח בסי' ועי' הדעות,לכל

 שכתבנו ומה שם ושאול דוד ובתקון סכ"ח יא ובכלל ז אות ובשע"תכה-כח,
 כ ס"ק שיח הט"ז דעת עפ"י הוא - שני( בכלי )שהוא במוסגרבפנים

 שכ' אחר זו שכ' וכידוע - לשבתא רבתא בהל' הרב בש"ע )ועי'והלבוש,
- ש!לוהש"ע  חוזר אם מ"מ יבש, בדבר א"ב בשול שאין ושאעפ"י שכת"ש 
- א"ב בשול משום בו יש ממנו קצתונמחה  היס"ב", אם המחוי בלחלוחית 
 ימס וכשיתחמם לגמרי שנתקרר יבש בדבר ולהחמיר ליזהר צריךוא"כ
 א"ב, בשול משום בו ויש לח, כדבר המחוי דבר האמור שלפי לח, דברויעשה
 שיעור ובענין לב(. ס"ק פ בסי' עוד ועי' טו, ח"ב עב בסי' במסגה"שוהו"ד
 גבוה לא )שיעור שהוא ובכ"ש במשנ"ב וכ"ה במפרשים כ' בו סולדת ידשל

 דעות הרבה שהביא נא קה יו"ד תשובה בדרכי ועי' גבוהה. לאו(חמימות
 טמפרטורה מעלות מארבעים שבפחות הביא הקש"ע שעל דוד ובמצידותבזה
 בשו"ת עי' בחמאה המטוגנים ובדגים להחמיר(1 :,.אין , צלסיוס הטרמומטרלפי
 לחוש ואין המדורה נגד להעמידם מותר שלכ"ע שכ' שיח סי' מאירבית

 אות בדישה ח"ב מא"מ ובס' דבריו, צל שהקשה מה בא"ט ועי' נולד,לאיסור
 דבריו. את שמתרץכג



נג שבת הלכותקיצור

 )שרמוק מימיהם שיזובו כדי אותם מימקים אין והביד השלביב.
 לקמן שיבואר למשקים, שעשויים פירות למחימת דומהזה

 מים, כום לתוך קרח, קוביות או חתיכת, הוא נותן אבלשאמור(,
 כך, ידי על וימחה ימם שהקרח פי על ואף לצננו, כדי שכר או"ן
 יהיו ומימיו דבר כשמוחם רק ז"ל חכמינו גזרו שלא לן, איכפתלא

 ליזהר צריך זה וממעם המשקים(, לתוך כשמרמקו לא אבלבעין,
 ואם קרח. או שלג בהם שמעורבים במים ידיו ימול שלאבחורף
 ירמקו שלא כדי ידיו, בין השלג את וידחק ילחץ שלא יזהרנמל,

 בשבת(. שלג כדורי ולזרוק מלעשות ליזהר כן גם צריך זה)וממעם
 בתקון )ועיין מותר. מתחתיו, מים לימול כדי הקרח את לשבוראבל
 או שבנהר הקרח לשבור ואומרים זה על חולקים שיש ושאולדוד

 יג. לקרקע( שמחובריםארכיון,
 ושאול ווותקון

 במס' הט"ו פ"ד )ובתוספתא שם ותוס' רש"י פי' ועי' : נא שבתיג(
 והרמב"ן, הסה"ת, דברי את ג"כ שהביא שם ובר"ן וברי"ף וברא*ש,שבת(,
 ט-יא, שכ או"ח ובש"ע ו, שם ובשלטה"ג ובמ"מ יב כא ברמב"ם ג"כועי'

 מחובר שהקרח ארכיון או שבנהר טו ס"ק במג"א שם וכ' טז, שכ הרבובש"ע
 שהעד במחה"ש ועי"ש בא"א, שם הפמ"ג וכ"ד לשברו שאסור -לקרקע
 לו ואין עליו, משקה שם ג"כ קרוש שבעודו משום ונימוקו להתיר,התו"ש
 דברי על לחלוק ומא"מ הנ"ל תו"ש א"ר בשם הביא במשנ"ב וכן מחובר,דין

 דש, מל' סוף בכ"ש ועי' ובאחרונים, קסב, דף בשמב"ה גם והו"ד בזה,המג"א
 שדינו סאה מ המחזיק חבית בדין המחה"ש דברי שהביא ח"ב נ סי'ונז"י
 כלי, מדין יצא כבר כזה גדול ושבשיעור - לקרקע המחובר מקוהכדין
 הקרקע על שהגליד כלי עקירת באיסור שכ' מה השלחן בקצותועי'
4 החלון עלאו  בשם שכ' הבור שעל קרח כדין זה כלי שדין בכח, 

 סתירה משום שבירתו לאסור פוסקים ושאר הרב ערוך שלחןהמג"א
 ובמא"מ פט, סי' אועח חת"ס בשו"ת - הקרח שברי טלטול בדיני עוד)ועי'
 ריסוק ובענין ושאול(. דוד בתקון בסט"ו ועי"ל ב בסי' שם עליושחולק
 עיין מתוק( טעם בו לתת כדי משקה או מאכל לאיזה )הנתוןסוכר
 משום בידים אפילו לרסקו שמותר בע"ה( הוא )וכן יא יד אדםבחיי

 לרסק המנהג על זכות שמלמד החושן קצות גם ועיין הוא,שאוכל
 נחשבת היא אם )ובגלידה נו, אות דש שבת בשביתת בזה ועייןהסוכר
 ששיעורה או אוכל, כדין בכזית ושיעורה אחרונה ברכה לעניןלאוכל

 משכ"ת ד סי' תשיב שנת יעקב כוכב בהקובץ עי' משקה כדיןברביעית
 רב או"ח בעקה בזה )ועי' כאוכל לחשבו צדד שמו"ח בזה כ*ץ מ"י הג'בשם
 שלג או קרח בשם ט שכ בשעע ועי' כמשקה(, לחשבו מצדד והוא ט(ס"ק
 להתחמם יכולים בקהקושין התנור אצל לסמכם )או המדורה נגד אובחמה
 ובמשנ"ב בבאה"ט ועיאש שמותרים"/ מאליהם( נפשרו )והם היס"ב שתהאעד



 שבת הלכותקיצורנד

 קרירתו להחזיק וכדומה השכר לתוך לשימו קרח, שבירת בריןיר.
 שכותב מי ושיש להתיר, שנוהגים לח, בכלל לקמןעיין

 יד. ושאול דוד בתקון כמבואר ובצנעה עכו"ם ידי על לעשותולהחמיר
 ליזהר יש וכן אפשר(, )אם בשלג מים מלהשתין ליזהר מפן12מפן.

 טי. תחוח עפר לתוך או )מיד( מימ גבי עלמלהשרוין

 ושא1ל דידתקיד

 משום אסוד הכי גם ס"ו שיח הרמ"א שלפי"ד יד ס"ק שם ובמג"א לו,ובם"ק
 הצורך ובמקום שכ' לג ס"ק פ במסגה"ש ועי' במים מעורב הוא אא"כנולד
 התנור אצל ולסמכם המדורה כנגד או בחמה והברד ה,שלג להניחמותר
 ורז"ש, מג"א ש"ע בשם מאליהם, שם נפשרים והם הים"ב וכו' שאיןבמקום
 )השלג לרסק אבל שכ' יח בסעי' בדש טל באגלי ג"כ ועי' בזה, א"רועי'

 ובדיעבד אסור, המדודה או החמה נגד להפשירו וכן' מים, או יין ,לתוךוהברד(
 וכו', מהם הנוזלים המים מותרים ונפשרו בחמה או המדורה. כנגד הניחםאם

 הנ"ל הקרח בשבירת הרב ובש"ע באחרונים, והו"ד - שכ ב"ייד(
 לרסק כשמתכוין אלא חז"ל אסדו שלא לצננו כדי שכר או יין בכום לשימוכדי
 חשוב, ואינו הוא מועט דבר כאן אבל עי"ז, מימיו שיזובו בשביל דבראיזה
 דומה זה )ואין לאיבוד הולכים ג"כ הם פם"ד ואינו לכך מתכוין שאינוומלבד
 מנ"ש בם' ג"כ ועי' פירות(, סחיטת משום קרח שבירת על כלל לגזור איןולכן - לאיבוד הולכים המשקים אין ששם למשקים, העומדים פידות לסחיטתכלל

 שימם מתכויו אינו שבני"ד קרח בשבירת שכ' יג( )אות ממהרש"ם אהב"שבקונט'
 משב.רו אינו וגם השכר, את שיצנן הקרח, שיתקיים רצונו אדרבה למיםהקרח

 לכן מוליד, משום אסור דקות. לחתי,כות שרק כ' : נא וברש"י דקותלחתיכות
 : כח לביצה וציין' בצנעה, לעשותו כ' דחול עובדין משום ומ"ש להקל,נ"ל
 על שם עוד וכ' ע"כ. עכו"ם, ע"י לעשותו ג"כ להחמיר ויש וכו' מהוד"ה
 בד"ה ע"ש פט סי' )חת"ם יג בם"ק ושאול דוד בתקון שהבאתי החת"םדברי
 שהוכן בנ"ד אבל לכך, הקרח הוכן כשלא הוא בזה הפוסקים שדבריאמנם(
 בטלטול. שרי בודאי לכךהקרח

 הי' והרא"ש בזה חשש לא מרוטנבורג שהר"ם שכ' בטור עי'טו(
 קצוז שיש כ' שהרש"ל שהביא בב"ח ועי' יד, שכ בש"ע כמבואר בזהנזהר
 יז ס"ק ובמג"א יא ס"ק שם בט"ז ג"כ )ועי' וכו' שכו מסי' לאיסורראי'

 דבר שהוא המתירים טעם הרב בש"ע וכ' ע"ד( שכ' מה ובא"רובמחה"ש
 בנעלים השלג ע"ג וללכת לדרום אפי' מש"פ___התירו בו ליזהרשא"א
 לשפוך שצריך רגליים מי במכסה ד י חי"א ועי' החכמים, בו ול"ג -לחים
 ס"ק פ' במנ"ש )ועי' לישה איסור משום יתחייב שלא עפר הרבהעליהם
 ובשו"ת ל"ח, בשם הבערה, משום חייב לסיד מים שבמטיל שם ובמנ"חנח,
 ד"ה מבטשאטש מהגה"ק בא"א עוך ועי' מדרבנן(, שאיסורו כ' יקרהאבן

 וכו'. נזהר הי'והראזש



נה שבת הלכותקיצור

 סחףטרנ האחד, )סוגףם(. אבורנ לשנף נתחלק סחףטה אימורטן. ויצא()לסדר
 "הר לקה רוצה והוא משקףם, עם, כלף או זכוכףרנ נשבר או נשפכו, אםיז. ל4(/יל"4 טז. מפרק משום שהףאבסחףטה נדבר זה ובסףמן ומלבן, מכבם הוא מקום מכל לאףבוד, הולכףםוהם המףם את כשסוחט אפףלו שמלבן במלבן, כן שאףבו מההנסחטףם, למשקףם בצרףך רק חףףב אףבו שבמפרק בףבףהם הבדל וףש מלבן,משום ולא מפרק, משום הוא האףסור הבגדףם, ארנ מטנפףם ואדרבהמכבסףם, שאףן אדום, וףףן משמן כשסחטו אבל מלבן, משום חףףב הואלבן( מףףן )או ממףם סחטם שאם לשבףם, בגדףם סחףטרנ גם שחלקווףש ומכבם, מלבן ועולדרנ והףא ממףם, ולבבףם בגדףם סחףטרנ הוא,השנף והסוג דש(, הףא שלה )והאב מפרק, רנולדרנ והואפףרורנ,

(/ נ- ,ווצ14' עד מלסח"וו להמחין כיטדעתואפילו  יל" ףי"י'י'"י""'" '""""%יל!5,5
 ושאול דודתקון

 שם. ובג"י א, שכ ובאו"ח ה"נ, ד"הוגתוס' רש"י ובפי' הסוגיא, בכל וכו' גפגעין סוחטין תניא ורמונים, תותיםסחיטת גאיסור : קמד שגת עיד ועי' ע"ש. יסחטו, שמא משום מדרבנן אסורולכ"ע כבוסו, זהו ששרייתו אומרים יש דעת ג"כ לכלוך שום גו שאין גגגד שגםג בסעי' שם וכ' ב-ג כב ובכלל יב, יד כלל ובמלבן,.-ובחי"א בהדש גכ"שעוד ועי' מלבן, במלאכת ולקמן שיט, וסי' שכ' או"ח ועי' וזרקו, כששפכואפי' חייג וגמלגן ממנו, היוצאים במשקים רוצה אם רק חייב שגמפרק הטעםזה ועכשיו יב(, שכ בט"ז והו"ד הקש מן דש שהוא לתבואה שצריך בדשכמו המפרק, לדבר כשצריך רק אסור אינו וזה - דש משום שאסור וא' -המלבן וגמשקה המתלגן גגגד דהיינו - מלגן משום שאסור א' - יש סחיטהגוונא שתרי ר"ת פי' )שכבר לקחתו, ולא המים, את לשפוך דרכו - שכובסוהדבר מתוך המים את סוחט ג"כ שהוא אף - והמלבן האוכל את נוטלשהדש מלבן, משום עליו שחייגים דגר ובין מפרק משום עליו שחייג דגרסחיטת בין הבדל שיש שרצים בשמונה האחרון גד"ה בר"ן ועי' גלבד,וענגים זיתים וכו' חייג אינו תורה דגר א"ר ב"א חייא א"ר קמה. שבתטז(



 שבת הלמותקיצורנו

 "שמא חז"ל בו גזרו לא וממילא התורה, מן דישה אימור איןזה
 יז. למחטה שאמור פשוט מקום ומכלימחוט"(,

 אפילו בשבת, דבש חלות לפרר( )לכתוש, ולרמק למחוט אסוךיה.
 מהן הזב דבש ואף שבת, מערב מהכוורת נתלשואם

 )ורק אותן, שירמק גזרינן מהן, הזב מדבש ימתפק שאםאמור,
 מערב אותן רימק אם אבל לאכול(, לו מותר בכוורת הצףהדבש
 שצף הדבש לאכול לו מותר בכוורת, מחוברות שהן פי על אףשבת,
 דבש חלות )הוצאת( רדיית אימור )ובענין בשבת מהן והזב גבןעל

 יח. כ מעיף ג כלל לעיל עיין בשבת,מכוורת

 שדרך טז(, מעיף למעלה )עיין הצלולים וכדומה יין למנן מותריפו.
 אימור בהם שאין )באופן מנון בלי כך לשת,ותם אדםבני

 כאב( )הרגשת מיחוש לו שיש מי וכן ז(, בכלל לקמן עייןבורר,
 "עשיית משום בו להשתמש לו אמור שאין )באופן הגוף כלהכולל
 טז( מעיף למעלה )עיין ביין בגד לשרות לו מותר בשבת"(,רפואה
 לצורך למחטו דרך שאין כיון הבגד, מן שימחטו גזרינן ולא בו,וכיוצא

 לנקות אפשר שאי משום אימור, בו אין כיבום משום )וגםהמשקים,
 מט"ז(, )עי"ל לשרותו אמור במים אבל זו, מחיטה ידי על הבגדאת

 ומכבמויט. הבגד את מלבן הוא הבגד על מים שנותןשמיד

 ושאול ווותקון

 יב, )ובט"ז באו"ח יח שכ ג"כ ועי' ס"א של"ה ועי' יב, יד חי"איז(
 הולך המשקה ואם - ארוך, יהי' והפקק תחתיו כלי יהי' שלא ;לטוביתא תרתי שמצריך בש"ע ועי"ש שם(, ובבאה"ט הט"ז על שמשיגובתו"ש
 מלבן, משום שאסור - ממימיו בגד שיסחט גזרה משום אסור, ג"בלאיבוד
 בהדש. כ"שועי'

 ובמאירי וברא"ש ברי"ף ועי' שם ובגמ' במשנה קמג: שבתיח(
 : מג בתוס' גם )ועי' וכו' החולב ת"ר צה. ובשבת שם, ובמ"מ ו כאוברמב"ם

 בא"ר, בב"ח, יד-טו, שם רש"ז ובש"ע יג, שכא ובאו"ח עלייהו( דחשיבד"ה
 ובקש"ע שם ובבה"ל ובמשנ"ב שם. ובדגמ"ר בפמ"ג, ז, ס"ק במג"אבתו"ש,

 - תה שבכוס הסוכר את לבחוש שמותר שכ' סי"א )ועי"ש י. יד ובהי"א ט,פ
 דוד בתקון לעיל הו"ד בע"ה( וכ"כ - הוא שאוכל כיון הוא, שמרסקאעפ"י
 סי"ג.ושאול

 חי"א שם, ובבה"ל ובמש"ב יא' ס"ק שם ומג"א י שיט או"ח עי'יט(
 ז. בכלל ולקמן בהגה, יז שכח ואו"ח יג, שיט רש"ז ובש"ע יג, ידכלל



נז שבת הלכותקיצור

 דעות שיש ה למעיף בהקדמתנו מקומות במראה כתבנו כברכ.
 שהמוחמ משקאותם, לצורך פירות מחיטת בדיןשונות

 מן עליהם שחייב בשבת, יינם, לצורך וענבים שמנם לשםזיתים
 לשתותו אמור מהם היוצא )והמשקה דדש תולדה מפרק משוםהתורה
 ותותים לאכילה( עומדים והענבים כשהזיתים אפילו שבת, מוצאיעד

 לצורך אותם מוחטים מהם הרבה להם שיש אחדים יענ'ן5מ()שאנשים -א,,י, רן
 גם היו שאלו היא שהנחתנו מופרים, מדברי אמוריםמשקאותם(,

 היו הם גם לאלו, שיש כמו ורמונים תותים הרבה אדם בנילשאר
 ומעשיהם מחשבתם מועלת לפיכך משקאותם, לצורך אותםמוחמים

 מופרימ, מדברי עליהם משקה שם להתהוות אותם המוחטים אלושל
 למשקה, כשעומדים רק אמור אינו ורמונים מתותים היוצא)ומשקה
 כשהזיתים אפילו שאמור וענבים מזיתים היוצא כמשקה חמורואינו

 מקומות בקצת למחטם שרגילים ואגמים ותפוחים לאכילה(עומדים
 באיזה פרי איזה למחוט נהגו ואם ורמונים, כתותים דינם כןגם

 כדין מקום באותו שם דינו אז אחדים(, במקומות )ולא מיוחדמקום
 כ. אחרים במקומות ולא ורמונים,תותים

 מדברי למחטם אמור הפירות שכל השני' הדעה דעת אבלכא.
 הפירות במחיטת כוונתו המוחט שזה שכיון משוםמופרים

 חשוב הנמחט שהמיץ דעתו גלה שבהם, המשקה לצורך למחטםהאלו
 ושאול דודתקון

 וענבים, בזיתים לחכמים ר"י הי' מודה א"ש ר"י אמר : קיג שבתכ(
 קמד, לקמן ג"כ ועי' הסוגיא, בכל עי"ש וכף נינהו דלסחיטה כיוןמ"ט,
 אמר קמה. ולקמן וכו' מנחם בר מנשיא בית ושל וכו' בפגעין סוחטיןוע"ב,
 תני וכן וכו' וענבים זיתים וכו' על אלא חייב אינו תורה דבר א"ר ב"אר"ח
 יב-יז, כא ובפ' י ח וברמב"ם בסוגיין, וברא"ש ברי"ף ועי' וכו' מנשיאדבי

 ובמחה"ש א ס"ק ובמג"א ובב"ח בזה, הפוסקים דעות שהביא ובב"י שכובטור
 כמ"ש - כמותם ושהעיקר זה בסעיף דעתם שכתבנו הפוסקים ודעתשם

-בסכ"א  כמפריד רק הוא והסוחטם מה"ת, איסור אין ורומנים שבתותים 
 לסחטם העולם דרך שאין - פירות ובשאר מד"ם. רק איסור ואין מאוכלאוכל
 הרבה להם כשיש אפי' תענוג או צמאון מחמת ולשתותם משקאותםלצורך
 בשביל משקה שם עליהם אין - רפואה( לצורך לסחטפ כשרגילים )ואףמהם
 מאוכל אוכל כמפריד רק שהוי משום - בשבת לסחטם ומותר מד"ם אפי'כך
 ובבאה"ט, שם, וברמ"א א שכ באו"ח וגם א שכ הרב בש"ע בזה ועי' שכ',כמו

 יין שעושין שבמדינות שכ' ה ס"ק שכ במ"ז גם ועי' טו, בדשובא"ט
 אבל - טעם( בהם לתת )כדי בשבת המים לתוך לסחטם שאסורמתפוחים,
 אסרו. לא מדינותבשאר



 שבת הלכותקיצורנח

 שנהגו ובמקום להחמיר, נהגו הרבה במקומות אבל הראשונה,כדעה שהעיקר הגם והנה משקאותם, לשם האלו הפירות את מוחטיםשאין אדם כל אצל דעתו בטלה אמרינן ולא כאוכל, ולא כמשקה,בעיניו
 כא. לשנות איןלהחמיר

 קורות שהוטענו )או שבת מערב נתרמקו שכבר רענבים זיתיםכב.
 כשעוד הענבים, על הגת ועיגולי הזיתים, על הבדבית

 מותר חשיכה( לפני עוד הטענה ידי על שנתרמקו באופן גדול,היום
 במשך ידה על ונמחטים נכבשים והם כבדה עץ קורת עליהםלטעון
 השבת, יום במשך מהם היוצאים והיין והשמן כולה, השבתכל

 ימחוט אם שאף לפי בידים,. בשבת אותם שימחט גזרינן ולאמותרים,
 כן אם מרומקים היו שכבר וכיון מדרבנן, רק אימור יעשה לאאותם

 בידים, מחיטה ובלי הקורה כבישת בלי מאליו, מהם זב הי'המשקה
 )ועיין מיצם יציאת ומחישה ממהרת. רק היא והמחיטהוהטעינה
 שבת, בערב שרימקן ומלילור2 בבוסר גם הדין שכך ושאול דודבתקון
 כב. בשבת( מותרים מהם היוצאים והמשקים גדול, היוםבעוד

 ושאול דודתקון

 ועי' ורמונים, בתותים אף זה באופן שהתירו ע"ש ובשלחן ט ס"קבא"א עוד ועי' בט"ז, כמ"ש אח"כ, לשתותם אפי' מותר משקאותם, לצורךלסחטם התכוין וכשלא שתי' לצורך ולא הפרי, ותיקון מיתוק לצורך לסחטםמותר - משקאותם לשם לסחטם רגילים ג"כ היו בנ"א לשאר גם מהם הרבהכ"כ היו ואלו וענבים(, זיתים שסוחטים )כדרך משקאותם לשם אותם סוחטיםמהם הרבה להם שיש בנ"א שמקצת פירות או ורמונים מתותים חוץ - הפירותכל ששאר הרב בש"ע וכ"כ שתייתם, בשביל בסחיטתם נתכוין שלא מאחרמותר, ג"כ פירות משאר הנסחט המשקה אח"כ לשתות שאפילו - שבוהמשקה לצורך ולא למתקו כדי פרי בסוחט שכ' א ס"ק בט"ז )ועי"ש ו טוובא"ט שכ בסי' בב"י ועי' סמ"ק, והגהת תום', רש"י, דעת היא כךכא(
 בשבת(. זה בכלילהשתמש שמותר ופשוט הנ"ל מיץ ממנו יוצא שם שדרך נפתח הכלי פי אזאותו שכשדוחקים כפתור, כמין זה בכלי ויש לימון מיץ בו שמחזיקים לימוןבתמונת העשוי בכלי בשבת שמשתמשים בתים )ויש יא שכ ובע"ה ובמג"א בב"חג"כ

 בייתים הנ"מ וכו' אמרינן דכי ורש"י וכו' ושוין במשנה יח שבתכב(
 וכן ברחיים, תחלה וכו' קורה נותנין אין הכי אבל ~כו' ריסקן שלאוכו'

 וכו' ממילא נפיק משקה נמי קורה ובלאו ברגל, תחלה אותם דורכיםענבים
 בעה"מ, ברא"ש, ברי"ף, ועי' )יט.( וכו' תנא מאן בגמ' ושם לדש, דמיולא

 ה, רנב ובאו"ח במרדכי, בב"י בר"ן, במאירי, )ברמב"ן(, ברשב"אבמלחמות,
 המרדכי בשם ובב"י ג שכ באו"ח ועי' ד, שכ ובסי' ובקו"א, יד רנבהרב ובש"ע תשנה, סי' ח"א ובאו"ז ב שכ ובאו"ח ובא"ר, יח, ס"ק ובמג"אבט"ז



נמ שבת הלכותקיצור

 והענבים, הזיתים על קורות למעון מותר לחשיכה ממוך אפילוכג.
 שבזה רק השבת, יום כל במשך והולכים נמחמיםשיהיו

 משקין כדין אמור, משחשיכה, מהם היוצאים והיין השמןהאופן
 למחמם שיבא גזרה משום ביום בו שאמורים בשבת, מאיליהםשזבו
 הזב שהיין באופן שבגיגית, היין בתוך מונחים הענבים ואםבידים.

 הענבים נתרמקו כשלא אפילו אז עצמו, בפני יוכר לאמהענבים
 היוצא שהיין משום בשבת, היין לשתות מותר כן גם שבת,מערב

 שלכאורה גב על )ואף שבגיגית. ביין )בששים( מתבמלמהענבים
 בהיתר, שבת במוצאי לשרוורום יכול שהרי מתירין, לו שיש דברהוי
 וממילא שנתערב, לפני ניכר לא היוצא שהיין משום במל, מקוםמכל
 כג. מעולם( איסור שם עליו חללא

 ושאול דודתקון
 מותר ג"כ מאליו וזב מתמצה והיין מים עליהם שנתן והזגיםשחרצנים
 .לאסור רי"ו בשם בב"י ועי' מע"ש ונתרסקו נדרכו שכבר )כיוןלשתותו
 שכיון משום לו מודה שהב"י )ומשמע לחשיכה סמוך קורות עליהםלהטעין
 שאפי' יח: שבת ועי' שיסחטו, נמי גזרינן בידים בסחטו חטאת חיובשיש
 והכי לי אסרינן הוי להו דקשי לאו שאי פשתן של דאונין כהאי חטאתחיוב לידי שיבא לחשוש שיש היכא מ"מ בשבת, לעשותו שיבא גזרו שלאלב"ה
 בידים יסחטו שמא משום - לחשיכה סמוך אסרינן הקורות בטעינת כאןנמי
 ו ס"ק שכ בט"ז וכ' בדש, במע"א ועי' עששיות(, קדרה אשה תמלא דלאכמו

 ומלילות ענבים ובבוסר בידים, סחיטתו לגמור אסור מבע"י בנתרסקושאפי'
 ועי' וכו' והמלילות והבוסר השום יט. שבת עי' מבע"י כשריסקןשבלים
 ה ובש"ע רנב ובטור ובתוס', במלחמות, בבעה"מ, ברמב"ן, בר"ן,ברי"ף,

 ובש"ע שם, ובמשנ"ב יט ס"ק שם מג"א ועי' מותרים, מהם היוצאיםשהמשקים
 מדוע שמסביר ב אות ועי"ש ז, שם ובע"ה כא ה ובא"ט ובקו"א יד רנבהרב

 התחלת אחר הולכין אנחנו הלא סקילה, חיוב לענין המלאכות הגמר אחרהולכין
 ד"ה באמצע ח באות רצח מצוה מנ"ח ג"כ ועי' ב-יב, אותיות עי"שהמלאכה
 דבריו. על שחולק ר סי' או"ח יואב בחלקת ג"כ ועי'והנה

 שכל מותר מע"ש וכו' יין בגיגית יש ואם בעה"ת בשם טור עי'כג(
 ובפמ"ג יג ס"ק ובמשנ"ב ב שכ או"ח ועי' מתבטל, בשבת שיוצא וייןיין
 מותרים, יהיו מהם היוצאים המשקים שבת שלאחר ואע"ג שם שכ' ג שכמ"ז
 כאן משא"כ בעין, שהי' כבר, שהוכר באיסור הנ"מ בטל, לא שיל"מודבד
 שהי' ההיתר ביין בששים ומתבטל תיכף ...מתערב שיוצא ומעט מעטשכל

 השבת יציאות פ' מרדכי ועי' מעולם, איסור שם עליו חל ולא מכברבגיגית
 קב, סי' ובפלתי קלח, או"ח חת"ס ובשו"ת נד, חיו"ד נוב"י ועי' הורה,ד"ה

 שכ' ג ס"ק בט"ז ועי' ב-ג, שם, ובש"ע שכ ובב"י שם, וחוו"ד ובפמ"גביו"ד,
 וכ"כ אסור, מד"ס מ"מ ממש, בידיו סוחט שאינו ואף סחיטה, איסורמשום - יינם ויזוב שיתבקעו כדי בשבת ביין שלמים ענבים לשים אסורשלכתחלה



 שבת הלכותקיצורמ

 בשבת, יין לתוך שלמים ענבים לכתחלה לשיםאומרים ישכר.
 מחיטה, אימור משום וטעמם, יינם, ויזוב שיתבקעוכדי

 מופרים(, מדברי אמור מקום מכל ממש, בידיו פוחט שאינו)ואף
 המים לתוך ימם )כי כך ידי על הקרח שימם לן איכפת ולאשיצטננו, כדי משקיי לתוך קרח לשים שמותר שכשם משום מתירים,ויש
 אבל עצמו(. בפני יוכר לא היוצא המשקה כאן גם )כישיתבקעו כדי היין לתוך ענבים לשים מותר כך עצמו( בפני ניכר יהאולא

 )אפילו מותר תמד, מהם לעשות מים עליהם שנתן וזגיםחרצנים
 נתן בלא גם הדין וכך ולשקותם, המשקה מהם למשוךלכתחלה(
 לשתותו, מותר כן שגם מאליו וזב מעליהם טתמצא והיין מים,עליהם
 נו. שבת מערב נתרפקואם
 פחיטה, בלי המשקה מהם יזוב לא שחתכם אףהצמוקים )שהרי חייב, בשבת, ומחטם מים עליהם ונתן שחתכם צמוקיםכה.
 מאליו(, זב שהמשקה כב שבפעיף שנתרפקו לענבים דומיםואינם
 אז שבת, מערב מודר או משמרת לתוך וצמוקים יין נתן אםאבל
 מהיין לשתות מותר הכי אפילו בשבת, והולך שמפתנן פי עלאף

 שבכלי, היין עד מגיע המשמרת או כשהפודר דוקא זה אךבשבת,
 ויבטל עצמו בפני יוכר לא מהמשמרת היין כשיזוב שתיכףבאופן
 כה. הכלי שבתוךביין

 ושא1ל ווותקון
 אם )ולפי"ז וחי"א. וא"ר הב"ח, בשם כמג"א ודלא שם(, )ובמ"ז הרבבש"ע
שנתערב(. לפני ניכר הי' היין זה באופן שהרי שבת, לאחר עד היין לשתותאסור ומדרוני משופע דף ע"י לגיגית מהם זב והיין מיוחד במקום מונחיםהענבים

 המג"א אבל במ"ז, המכים וכן שלו, בש"ע הרב דעת ושכן שיתבקעו בייןענבים לשים לכתחלה אסר שהט"ז ושאול דוד בתקון שלפנ"ז בם"ק עי'כד(
 ב שכ או"ח ועי' יד, יד ובחי"א בא"ר וכ"כ לבתחלה שמותר כ' הב"חבשם
 בשם באה"ט מע"ש, ונתרסקו נדרכו שכבר כיון מותר וזגים שבחרצניםוג'
 יג-יד סעיף ה כלל ועיי*ל סה"ת, בשם במשנ"ב וכ"ה מרדכי, בשםב"י

 שיקפאו בשבת המקרר לתוך מים שימת )ובענין שם. ושאול דודובתקון
 מבריסק הדיין בשם סיון, תרצז פרד"ם בקובץ לח, בכלל לקמן עי' -לקרח
 לאיסור(. העלה הגר"י שבחידושי קא, -דף ב ובשמב"ה להתיר,שכ'

 חייב, בשבת וסחטן מים עליהם ונתן שחתכן צמוקים כ' ובחי"אפומקים, עוד בשם אהרן ביד וכ"כ מותר, - משקה מהם לעשות וכדומהצמוקים שלשרות ו(, ס"ק בבאה"ט )והו"ד סט סי' צהלון מהרי"ט תשו' עי'כה(
 שרייתם, אסרו לא אבל אסרו מחיטתם שרק וכנראה טז, ס"ק במשנ"בוהו"ד
 סכ4ג. לעילועי'



מא שבת הלכותקיצור

 אמור וכן גפן( )צמר במוך או בנייר זכוכית פי ימתום אסורכו.
 כשממלית מחבית מגופה או ברז להוציא או להכניםלהדק,

 החבית תחת כלי יעמוד שלא ליזהר ויש מחימה. משום מביבה,כריכה
 מחימה אין מהממלית, יין מעמ ימחמ אם אפילו ואז שמותמה,בשעה

 הנדושה, התבואה את לוקח הוא שבדישה דישה, משום אמורהזו
 אבל החבית, בצד כשהנקב רק זה )וכל לאיבוד הולך הייןוכאן

 בתקון ועיין החבית(, לתוך יורד שהיין משום אמור, למעלה,כשהנקב
 דישה, אימור בו שאין אף לבן, שביין שכותב מי שיש ושאולדוד
 כו. מלבן משום אימור בויש

 ושאול דודתקון

 והנה שם. ומג"א טז שכ או"ח ועי' הר"ן, בשם ב"י קמא. שבתכו(
 שאיסורו - פירות סחיטת סחיטה, מיני שני שיש טז-יז סעי' לעיל בארנוכבר
 והוא ומכבס, מלבן משום הוא שאיסורם - ובגדים לבנים וסחיטת דש,משום
 משום היא ממימיו דבר סחיטת והנה בבה"ל(, סי"ח שכ )עי' וסייעתו ר"תדעת
 לדש, דמי ולא לאיבוד הולכים הנסחטים המים כי - דש משום ולאמלבן,

 המים את שופך הוא וכאן ולוקחו, - שמפרק בדבר רוצה הוא בדש)כי
 - בהם אין וכיבוס לבון משום להיפך, הוא שסוחט, משקים ובשארשסוחט(,
 וענבים(, זיתים בסוחט )כמו דש משום רק הוא והאיסור בהם, מכבסיםשאין
 לתבואה צריך שהוא בדישה כמו הנסחטים למשקים כשצריך דוקא זהאך

 לאיבוד, הולכים שהמים ועוד לי' ניחא לא שהסהיטה כאן ולכןהנדושה,
 מלבן שאינו דבר וכדומה ביין רק וכ"ז התירו, ע"כ מלבן אינו "ן זהומלבד
 - אסור ג"כ - לאיבוד הולכים המים אם אפי' )שבמלבן אסור במיםאבל
 יח שכ במשנ"ב ועי' בו(, שכבסו המים את ששופכים הכביסה, דרךשזהו
- וכו' יש ד"הבבה"ל  - אחדים לפוסקים לבן( ביין )בפרט בזה שחושש 
 משום לחוש אין לבן ביין שאף כ' כד שכ הרב בש"ע אבל מלבן,משום
 הושש אדם ואין לכך, עשוי' שהמטלית מפני - המטלית של וכבוסהליבונה
 בפוסקים שנזכרו תנאים איזה נביא אגב )ובדרך במשמרת כמ"ש כלללליבונה
 בפסולת הנבלע האוכל )ואין בגד"ק אלא דישה אין א( ; ובמפרק סחיטהבדיני
 שפקקו בחבית באו*ח יח שכ כבסי' המקיפו, הפסולת רק גד"ק להיותצריך
 אף גד*ק הוא שהפשתן משום מפרק, משום בו ויש מים, שבולע פשתןבפקק
 1 קכח שבת הגמ' על לר"ת הישר מס' ראי' עוד ועי' גד"ק, אינםשהמים

 בפמ*ג ועי' ד, ה"ד בדש בא"ט והוה*ד וכו' בשערותי' שמן שמביאהבאשה
 בדבר רק מפרק שייך לא שבכלל ב( ומעתה(. ד"ה שכ סי' לא"אבפתיחה
 שמפרק ח ס"ק שכ במ*ז ג"כ )ועי' בו דבוק ואין בתולדה, בחבירוהמכוסה
 ניחא שיהא ג( ב. ה"ב בדש בא*ט בזה ועי' הקליפה( שבתוך מה אלאאינו
 עם או אוכל עם פסולת מינים שני בדבר שיהא ד( שיוצא. במה ורוצהלי'

 שיט סי' מג*א ועי' לכתחלה, מותר אוכל עם באוכל אבל וכדומה,סממנים
 לסי' בפתיחה הנ"ל בא*א )ועי' בתוכו מונח רק מחובר יהא שלא ה( ח.ס*ק



 שבת הלכותקיצורסב
 וישולח()לסדר

 אם אלא הכלים ואת הקערות את בו מקנחים שאין ספוג בריןכז.
 ושאמור מחיטה, אימור משום אחיזה, בית לו ישכן

 שפמיק משום למחטו, מתכוין באינו אפילו הכלים אם בו ולקנחלנגב
 כמו מה, דבר בהכרח הנמשך אימור רישא, פמיק )פירוש הוארישא
 כז. טז מעיף יג בכלל לקמן עיין הראש(, מהתזת בהכרח הנמשךהמות

 שייך שלא גב על אף בשבת, עור או שער יסחוט אסורכח.
 כח. וכבום לבון איסור או דישה איםורגבייהו

 ושאול דודתקון

 הט"ז דברי והובאו שם, ובפ"מ ד ס"ק שיט בט"ז ועי' ובמע"א(, שהוה"דשכ
 טו. ה"ז בדש גם ועי' ס"ט, סוף שיט בסי' הרבבש"ע

 מקנחין אחיזה בית עור לו יש אם ספוג במשנה קמג. שבת עי'כז(
 להרמב"ם המשניות ובפי' ואם, ד"ה ותוס' רש"י ובפי' שם, ובגמ' וכו'בו

 וש"ע ובטור ובמאירי שם, ובראב"ד טו פכ"ב החזקה יד ובספרו מ"ג,בפכ"א
 והרמב"ם רש"י והנה כג. שכ הרב ובש"ע ובתו"ש ובא"ר שם, ומג"א יזשכ

 הכלים לקנח אפשר שאז - בו שיאחזנו עור אחיזת בית לספוג שכשישפירשו
 זאת ובכל סחיטה, בלי לקנחם א"א שאעפי"כ כ' הראב"ד אבל סחיטה,בלי
 שמריקין מים מלאה. כצלוחית הו"ל אחיזה בית לספוג שיש שכיון משוםמותר
 הו"ל אחיזה בית לו כשאין )אבל כדרכה שלא סחיטה והוה המים,ממנה

 )אבל כדרכה שלא סחיטה והוה המים, ממנה שמריקין מים מלאהכצלוחית
 שכ ה.רב ש"ע עי' אסור, - ידו אחיזת במקום ונסחט אחיזה בית לוכשאין
 הראב"ד בכוונת שכ' שבת בה.ל' הט"ו כב פ' הרמב"ם על בחז"א ועי'כג(,
 המים מיבטלי לא ולהוריקן: מים ידו על לקבל )לכך(, עשוי דספוגשכיון
 וסותר, בונה חשוב ולא הדלת את. ופותחין שסותמין וכמו דש למיקריבתוכו
 ועי' עי"ש. אחיזה, ב.ית בלי יחוד יחודו דאין אחיזה בית שצריך כ'ומ"מ
 השלחן שעל המפה על משקים שאר או שכר בנשפך שכ' יב ס"ק שכבט"ז
 ורק - סחיטה לידי יבא שלא כדי - בכח יגרדם שלא אותם לגרודורוצה
 המלבנים ומשקים מים המפה על כשנשפך וכ"ש מלמעלה, הצף המשקהיסיר

 וכ' המפה, לבון משום מה"ת' איסור יש מים שבסחיטת מאד, יזהרשבודאי
 ובביאור שיסחטה, פס"ר אין באלונטית שכשמקנחה בדש בכ"ש ועי'גרידתו, ע"י שבמפה היבש חלק יתצבע שלא צבועים במשקים ליזהר בפמ"ג שםעוד

 "משום צ"ל יסחוט "שמא ושתחת בש"ע, להגי' כ' דו"ז א"א שלהגר"א
 עי"ש - ובטלטולו יג, בכלל לקמן עוד בזה ועי' בפנים, וכ"הסחיטה",
 לצל שמחמה בטלטולו או ומקומו, גופו לצורך )ובטלטולו ושאול, דודבתקון
 ש5' בפמ"ג עי' יד לוכשיש

, 

 להתיר(. כב ס"ק בא"א
 וכ"כ בסחיטתם איסור שיש שכ' יא ט ובמ"מ ; קכח שבת ועי'כח(

 שגזרו ודע כג(. ס"ק שכ א"א )ועי' מד"ס שאיסורו שם שכ' כג ס"ק שכובסי' ב"י בשם ח ס"ק שכו סי' במג"א ג ס"ק ובמג"א ס"א של או"ח ועי'בכ"מ,



מג שבת הלכותקיצור

 הידים ורחיצת מלח, ידי על כלים והדחת שטיפת אימוךמט.
 על או בורית(, )היינו םבון או מלח, ידי עלונקויים

 נולד, אימור משום שאיםורן ידיו, על ונמם שנימוח וחלב שמןידי
 יח, וםעיף טז מעיף כט בכלל לקמן יבואר וממחק ממרחומשום
 )וע" ברותחים, אפילו מותר בהם הדבוק משומן כלים להדיחאבל
 שני כלי לתוך המים יערה משמנם כלים בהדחת שנם מנ"א יא כלללקמן
 כט. הכלים בו ישים ואח"כתחלה,

 יש השום, חלקי כל את הםובבת העליונה הקליפה את להמירל.
 מפרק משום מיד, לאכלם ברוצה אפילו בשבדג לאםור"ין,,יי'",
 ל. כד םעיף ז כלל לקמן ועיין דישה,תולדת

 משמונה שאינו שרץ )לאפוקי עור לו שיש חי דבר החובללא.
 להזיק, כשהתכוין ח( מעיף כו בכלל המבואריםשרצים,

 בבהמה או באדם והחובל והפוצע פטורים. המקלקלים שכלפטור,
 בנחת הוא שמתקן )משום להזיק בהתכוין אף חייב מהם, להנקםכדי
 הפומקים רוב אבל נקמתו(, ידי על דעתו שנתקררה לו שישרוח
 מפרק, משום ולא נשמה, נטילת משום הוא החובל שחיובתכתבו

 ושאול דודתקון

 בשבת החמין שחממו הבלנים בשביל בשבת למרחץ הכניסה או רחיצהעל
 שכו בב"י ועי' ב כב ברמב"ם והו"ד מ. בשבת כדאיתא הוחמו שמע"שואמרו
 שלא ליזהר יודעים הכל שאין ומפני שכ' ס"א( )ושם ו שכו הרב ובש"עבזה

 את להשיט שלא לשחות, ש,לא שעליו, המים את אמות, ד בשטחלטלטל,
 שלא המנהג נתפשט ע"כ - השערות את לסחוט ושלא שבמים,הקסמים
 סי' יו"ד בשי )ועי' בדבר. איסור אין הדין שמן אעפ"י בשבת כלללהתרחץ

 ח(. ס*ק שכו במג"א הו"דקצט

 השערות בסחיטת וכן ונגובם השערות במקום פנים רחיצתובענין
 דבוטשאטש מהה"ג הא"א של בהתירו עי' כלא"י( סחיטה )שהוא הכובעשע"י
 ועי' קלג, סי' עי"ש הזקן שער ברחיצת משה אגרות בשו*ת וכ"ה שכ,סי'
 ושאול, דוד בתקון ס"כ יג וכלל יב כלל סנ"ח יא כלל ושאול דוד בתקוןלקמן

 ס"ק ובמג"א ט-י שכג ובסי' ג סשק וט*ז י שכו ובאו"ח בזה עי"לכט(
 מא. סשק רנג ובמג"א עי"ש,טז,

 העדה, קרבן ועי' וכו' תומא דשחיק ההן הט( השב-)דף פ"ז ירושלמיל(
 א"א ועי' יט סעי' באו"ח ושם שכא בבשי וכשה שמביאו, ה"ז בפשחוהמשי
 מע"ש החיצונה השום קליפת לקלוף שכח שאם במנשש וכ' ח סשקשיט

 בס"ד לעיל כמשש הקליפה פרוק בלי ולאכלו השום לשבור שמותרשאפשר
באגוזים.



 שבת הלמותקיצורמד

 החובל שחיוב בזה דעה עוד ויש ח, במעיף כו בכלל לקמןכשיבואר
 בפחות הוא שיעורו האחרונות דעות ולשתי צובע, משוםהוא

 לא.מכגרוגרת

 לא הכי אפילו בשבת, מבהמה בפה לינוק שאמרו פי על אהלגנ.
 עליו, גזרו לא צערו ומשום לגונח, מבהמה היניקה אתאמרו

 צער משום מבהמה לינוק )אך יד, כלאחר מפרק רק שהואמשום
 לב. התירו( לארעבון,

 )הזורה( זריי' מלאכת וכלל
 זריקת )א(; האוכל מן הפסולת להבדיל קרקע, וגדולי קטניות סממנים תבואהזריית שיט(. )או"ח מפסלתם להבדילם קרקע גדולי ושאר תבואה זריית מלאכתוהיא

 א(. )תקדו"ש זרי' משום עליו לחייב קרקע גדולי מהו )א(; לרוח לרוק )א(; לרוחתבואה

 ברחת קרקע, גדולי ושאר מממנים או קטניות ן,בןאה, יןזורדו14.
 לברור כדי לרוח, אחר, במכשיר או בקלשון, אובמזרה

 ושאול דודתקון

 ברמב"ן, במאירי, שמונה, ד"ה ותום' רש"י ועי' קז, שבתלא(
 נטילת משום חייב שהחובל ס"ה לאווין בסמ"ג וכ"ה בריטב"א,ברשב"א,
 שיש דבר בין' הבדל אין ולשיטתם בכגרוגרת, שיעורו כ' ואעפי"כנשמה,

 המוציא פ"ז )ובירושלמי כו, כלל לקמן בזה ועי' לו, שאין דבר ובין עורלו
 כ' ז-ח פ"ח ברמב"ם אבל וכו'( מקום שבאותו נשמה נטילת משום חייבדם
 לו, שאין דבר ובין עור לו שיש דבר בין ומחלק מפרק, משום האיסורטעם
 סי' ונתח"י שכ, סי' ריש ובפמ"ג הרמב"ם, על במרכבה"מ ועי' בה"טעי"ש
 שרצים( )בשמונה בשבת שם רש"י ועיין כ, אות בדישה ח"ב ובמא"מיח

 השני' ולדעה נשמה, נטילת משום כ' ופעם צובע, משום שחייב כ'שפעם
 ה ח וברמב"ם שם, ובגמ' במאירי, ברע"ב, להרמב"ם, המשנ' ובפי' רש"יופי' במשנה שם קה: שבת עי' להנקם ובהתכוין הראשונים, ורוב בתום'הסכימו
 המפרשים. רוב הסכימו מקום שבאותו מקוםנטילת משום שלטעם וכ' הנ"ל הדעות שהביא טו ס"ק ובמג"א ח שטז ובאו"חושאול, דוד בתקון ח כו לקמן ג"כ ועי/ ובמאירי, א יב פ' וברמב"ם וכו'בחמתו הקורע : ק שבת עוד ועי' שם, מ"מ ועי' בו, יש דרבנן איסור שרקודעתו - נקמה בדרך חבלה בעשה הרמב"ם על שחולק שם ובראב"ד י,ופ"י

 עי"ש, קמד: בשבת הגמ/ על וכו' ענבים של אשכול אדם סוחטעל ברי"ף ומובא וכו' גונח אומר מרינום רבי תניא ם. כתובותלב(
 ס"ק ובמג"א לג, סעי' שם ובש"ע שם ובב"י שכח ובטור יד, כאוברמב"ם
 עןד ועי' בטור, כמובא - מהבהמה חלב לינק רפואתו וגונחלט-מ,
 במשנ"ב, קח ס"קשכח



מה שבת הלכותקיצור

 תבואה לזרוק אמור ולכן חייב. המוץ, מן התבואה אתולהפריש
 ולנפח ליד מיד לית,נה וכן הפמולת, את ישא שהרוח בכוונהלרוח,
 רוקו, יפזר שהרוח במקום לרוק אפילו )או מתוכה, הפמולתאת

 א. לזורה( שדומהמשום

 )הבורר( ברירה מלאכת זכלל
 שיט(. )או"ח אוסל מתוך פסולת ברירת מלאכתוהיא

 מתוך פסולת בברירת )א(; מיד האוכל את לאכול כדי אוכל, מתוך פסולתברירת
 שרוב מיעוט, פסולת באוכל בהי' א(; )תקדו"ש הפסולת כל מתוכו בירר שלאהאוכל
 לחיוב שיעורו ברירה, א(; )תקדו"ש בברירתו יתנהג איך ע~יו, מקפידים אין אדםבני
 בקנון הנ"ל ברירת )ב(; וכברה בנפה פסולת מתוך אוכל ברירת ובתקדו"ש(;)א

 בסמוך הנ"ל ברירת )ב(1 בידו או כיים בשאר הנ"ל ברירת ב(; )תקדו"שותמחוי

 1שאול דודתקון

 שהם רש-"י ופי' כד ל בישעי/ מוזכרי/ ובזמורה )ברחתא(
- גדולה מזרה ונו יש והיום התבואה את בהם שמנקיםכלים  
-מכונה  מוזכר ן וקלשן המוץ, מן וינקותה התבואה. את בה יזרות 

 ש~ש ולו עתר כמין עשוי מזלג שהוא רש"י ופ" כא, יג אבשמואל
 יזריית בם שמשתמשים - עץ שני בעלי קלשונים לנו יש והייםשיניים,
 וברע"ב ובפרש"י עג: דף שם ע" בשבת הזה הדין מקור והנהתבואה(,

 ושאול דוד ובתקון יז כא וברמב"ם עד. שם רל'ח ובפי' ובמאירי, מ"אפ"ז
 )ועי' קכח שבת הרל"ף ודברי יד. ודף : יב ביצה מגמ' שהביאשם

 ליבה ת"ר ס. רף בב"ק ובגמ' יא ח' ברמב"ם עוד ועי' שם(,במלחמות
 ובהגה מחשבת, מלאכת על שכ' מה הרא"ש ובדברי ותוס' ורש*יוכו'

 שיט בסי' שם ובב"י יז שי"ט ובאו"ח שליבו בשניים תח חו"מברמ"א
 מנפ"א כד :( מח )דף ה"ב פ"ז ובירושלמי יג, אות בזריי' ובמא"מובא"ט
 הערוגה"ב, ובשו"ת וכו' הרוח והפריחתו רקק מט.( )בדף ושםוכו'

 והוא מסלתה, חוץ שהוא א יח רמב"ם עי' בכגרוגרת, הוא לחיובושיעורו
 הפוסקים רוב דעת שהביא בזורה ובא/'ט ובמאירי, בגמ' ועי"ש עו:משבת
 בקמח, הוא - ומרקד הצרורות, את לברר הוא ובורר במוץ היאשזורה
 ברמב"ם כ' בכלי. ומרקד ביד, ובורר הרוח, ע"י :הוא שזורה ר"חודעת
 וכו' מלילות המולל לפיכך הן, מלאכות מאבות ובורר שזורה )הנ"ל( יזכא

 א"ט ועי/ וכו', גזרה ותמחוי בקנון לא אבל כחו, בכל אחת בידומנפח
 שהרוח הירושלמי בכוונת שהביא מנשה באלפי )ועי' ה"ז. בזורהבזה

 מצדד החלון דרך מים מעט ובשופך בר"ה( .- אמות - ד רוקו אתהעביר
 שאף מצדד ובמשנ"ב זורה, משום בו שאין להקל כ ס" רע"אגהטו"ת
 גד"ק נקרא ואדם זורה, איסור יש קרקע בגדולי שרק בזה/ מתירהרמ"א
 )עי"ש גד"ק, הוי לא מים אבל רוקו/ את הרוח יפזר שלא ליזהר הצריךע*כ

 שי"ט. בסוס*יבבה"ל



 שבת הלכותקיצורמו

 ברידת ; ב( )תקדו"ש עמו האוכלים אחרים לצורך הנ"ל ברירת ; ב( ')תקדו"שלסעודה
 ממה יותר ובירר בטעה, בהנ"ל ב(; )תקדו"ש מידית אכילה לצורך בהמה לצורךהנ"ל
 שפסלתו אוכל ברירת ב(; )תקדו"ש הסעודה לאחד גם מברירתו וגשאר לסעודתו,שצריך
 קליפת ברירת ובתקדו"ש(; )ב בשבת טלטולו בהנ"ל ותקדו"ש(, )ב מהאוכלמרובה
 גפרדים בדברים דוקא הוא איסורו אם - ברירה ב(; )תקדו"ש בשבת וטלטולואגוז

 מדגים דגים ברירת ב(; )תקדו"ש להפרידו שבא לחבירו הדבק בדבד אף אושנתערבו,
 הבשול, לפגי חי הי' אחד דג : והיינו שם, ובתקדו"ש ג' בסעיף המבואריםבאופנים

 והשני' מבושלת, היתה אחת חתיכה הבשול; לפני נקדחה אחת חתיכה מת;והשני
 כשחתיכה - דג ברירת עופות(; שמהרבה חתיכות )מהרבה חתיכה ברירתצלוי';
 ג(י )תקדו"ש אחד דג ממין היו ושתיהן צלוי' היתה והשני' ממולאה, היתהאחת
 מתוך שמן עוגות ברירת ג(; )תקדו"ש אדומות( מתוך )השחורות דובדבגיםברירת
 ג(; )תקדו"ש הטחונים מתוך הגדולים מצות פרודי ברירת ג(; )תקדו"ש דבשעוגות

 מיד לאכלו שצריך פירושו האם פירושו מה סעודה, באותה לאכלו כשצריךבברירה
 וכן בגוף, יש אי ברירה, ג(; )תקדו"ש מיד בה שמיסב בסעודה לאכלו די אוממש,
 מאוכל אוכל ברירת ג(; )תקדו"ש טוב ביום חלב לנקר מותר אי )ובזה, אחדבמין

 בדירת )ד(; הקטנות מתוך הגדולות חתיכות ברירת בהנ"ל )ג(ז מהם באחד רקכשרוצה
 גדולות בירר ה(; )תקדו"ש יפה מאינו יפה צמר או עצים וכן )ה( מכלי כלי או מבגד,בגד

 לבריא מותר אי לחולה, בירר ד(ז )תקדו"ש דינם מה זמן, לאחר לאכלן קטנות,מתוך
 בשעת מהעצמות, דגים ברירת ה(; )תקדו"ש מחמוצים מתוקים תפוחים ברירת ד(;)תקדו"ש
 וו'(; ב )תקדו"ש התינוק אכילת לצורך הנ"ל, העצמות והסרת ברירת ו(י )תקדו"שאכילתם

 גרעיני בדידת ; ו( )תקדו"ש ביד כבודר דינה או בכלי לבורד נחשבת אי במזלג,בדידה
 מסעדות בעלי ו(; )תקדו"ש הגרעינים את ולרוק מהאבטיח, לפיו ליקח שנכוןהאבטיח,
 לברדם כמנהגם ולא שבת, מערב מיוחד בצלחת ומין מין כל הדגים, את ויחלקויבדדו
 החלמון ברירת וב'(; )תקדו"ש השומשמין מתוך הקליפות ברירת ותקדו"ש(; )ז בבוקרבשבת
 )כה(; בידו בהנ"ל )כה(; לקליפה מקליפה עירוי ידי על בהנ"ל )כה(; כלי ידי על החלבוןמן

 קיבה מיץ נתינת ידי )על החלב גבון ; )כז( יתנהג איך הכלי, שבשולי השמדיםבהשארת
 תמצא בשבת, בעכו"ם והשתמשות לעכו"ם, אמירה דיני )כב(; וחיבוצו וכדומה(,לתוכו
 דגים חתיכות הסרת ; )י( המרק שעל השומן או הזוהמה הסדת )לא-מא(; הזה הכללבסוף

 גב שעל הטובלים( )שמדוב הלכלוך הסרת (; ) עכשיו לאכול שרוצה המין עלשמונחות
 )תקדו"ש בשבת לתינוק, בידים, מוקצה דבד האכילת ו(; )תקדו"ש בבוקר בשבת המקוה,מי
 הוצאת )יב(; יין או מרק מעט שפיכת ידי )על במרק או ביין שנפל זבוב הוצאתו(;

 אגוזים הפדדת )כב(; החמאה מחלב החמאה הפדשת שם(; )תקדו"ש חי כשהואהנ"ל
 כה(; )תקדו"ש ביצה שפיכת ידי על שבמסננת החדדל זכוך )כג(; הדבש מןושומשמין
 פידות, ליקוט )כב(; חלב חבוץ )ח(; לאכילה( )סמוך שבאוכל, והנרקב המעופש חלקחתיכת
 נתינת יב(; )תקדו"ש שתי' מי פני על הצף קש ניפ"ח )כו(; עפד או צרורות בהםשנפלו
 שמרים על מים נתינת )יט(; שבת מערב הכלי פי על המתוחה משמדת לתוך )בשבת(,שמרים
 עליהם )שיש צלולים יין או מים סנון ג(; תקדו"ש - טוב ביום חלב )ניקוד )יט(;בשבת
 יש אבל סנון, בלי אותו שותים אנשים שרוב יין סנון )יג(; במשמרת קמחין( אוקסמים

 קצת, העכוד יין סנון )טו(; מים סנון או לבן, כשהיין הנ"ל סנון )טו(; שמרים מעטבו
 העכור יין סנון )טז(; לגמרי העכור יין סנון )טז(; סנון בלי אותו שותים אנשים דובואין
 סנון טז( )תקדו"ש איסטנית הוא והמסננו סנון, בלי אותו שותים אנשים דוב שאיןקצת,
 החלב עור או שומן סנון יא(; )תקדו"ש מצמוקים יין סנון יג(; )תקדו"ש שקדיםמשקה
 כנפה העשוי בכלי סנון )יז(; סל( כעין )היא מצדית בכפיפה סנון טו(; )תקדו"שמהקפה
 בין בזה שיש וההבדל בסודד, הנ"ל סגון טז(; )תקדו"ש מ,ולעים מים סנון )יז(;)מסננת(
 סנון )יג-יד(; אדום יין ובין לבן יין ובין לכך, מיועד שאינו סודר ובין לסגון המיועדסודד
 סנון בלי לשתי' דאיי שאינו עד כך כל עב כשהוא הנ"י היין סנון )כ(; שתוסס בזמןיין
 נתחבו כשהקשים הנ"ל ידי על סנון )כא(; הכלי בפי וקסמים קשים תחיבת ידי על סנון)כ(;
 שהתליע חומץ סנון )כב(; מהגבינה החלב נסיוב סנון כא(; )תקדו"ש שבת מעדב הכליבפי



מז שבת הלכותקיצור

 קטניות מח(; לח וכלל )יח הסודר קיעור )יא(; משמריו קפה עירוי )כח(; בוסר תפוחיאו ענבי סחיטת כ(; )תקדו"ש עב חומץ סנון בתקדו"ש(; )כ שנוי( ידי )על יתושים, בו שישויין
 קליטת )ח(; צרורות בהם שמעורבות או מעופשות מתולעים בהם שיש ירקות אופירות
 בכף לאכלו ברוצה הנ"ל קליטת ובתקדו"ש(; )יא מיד לאכלו כשרוצה החלב מעלהשמנת
 קליפת ב(; )תקדו"ש לאכילה( סמוך )בקרעו בעוגות הדבוק הנייר קריעת יא(;)תקדו"ש
 להוציא כדי דבש חלות ריסוק א(; ותקדו"ש )כד זמן( אחר )לצורך שזופים וגרעיניתפוחים

 קליפתו להסיר בשכח השום, שבירת )כט(; מתולעים מים שתיית )כח(; מהשעוה הדבשאת
 שימת )ט(; המים על ותעלה תצוף שהפסולת כדי המים לתוך באוכל המעורבת הפסולתשימת ; כד( )תקדו"ש השומים עם מעורבות והן שנשרו הקליפות הסרת וכן שבת, מערבהעליונה
 תבשיל בתוך צוננים מים שפיכת בתקדו"ש(; )ט שעליהם העפר להסיר במים, אדמהתפוחי
 הנתונים השמרים לתוך מים שפיכת י(; )תקדו"ש לתוכו( שנפל החלב את להציף )כדיחם

 צלול, יין בסנון שנוי )כב(; החמאה מן חמאה חלב שפיכת )יט(; שבת מערבלמשמרת

 הפמולת את בררו שבמשכן מלאכות, מאבות היא ברירה נמלאכת44.
 וחמשה בכגרוגרת, הוא לחיוב ושיעורו במממנים,שהיתה

 לעולם אוכל מתוך פמולת הבורר א( : לבארם והנני יש, בוררמיני
 א. מיד לאכלו כדי אחת ביד בבוררו אפילוחייב,

 ושאול דודתקון

 הסוגיא, בכל עי"ש וכו' אוכלין לפניו היו ת"ר 4 עד שבתא(
 לפניו היו והתניא, מתקיף, ~המתחילים בדבורים ובתוס' רש"י,ופי'
 )ובמה כג סי' המכריע בספר רי"ד, ובתוס' שם, ובר"ח ידענא, ולא וכו',שני
 עד, שם וברש"י ובפ"י ובעבה"ק, שם, וברשב"א תולין(, בפ' למהד"גשצ"ן
 וברשב"א שם המשנה על להרמב"ם המשניות ובפי' לאפות מותר וכיד"ה
 שהוא יש יודן א"ר :( מט )דף ה"ב דשבת פ"ז ובירושלמי ובמאירי,הנ"ל
 ובריי,ף בבורר(, ה"ז בא"ט בזה )ועי' מתחייב, ואינו היום כל צרורותבורר
 שיט ובטור משנה, ובמגיד יב ח וברמב"ם שם, וברא"ש עד. שםובר"ן
 פסולת ברירת חיוב וטעם א--ה, שיט ובאו"ח יג. ח ברמב"ם וכןובב"י,
 מן לנקותו כדי - בחול דבר ברירת דרך היא שזה משום אוכל,מתוך

 ביד בוררו שאפי' ברמב"ם וכ' האוכל, מן הפסולת את לברורהפסולת,
 והרבותא אחת, המלה גרסו שלא ויש טז, בכלל בחי"א וכ"ה חייב, ג"כ"אחת"
 כוונתו אם בזה, מקילים פסולת מתוך שבאוכל - בידו שאפי' הואכאן

 א, שיט הרב ש"ע ועי' בכה"ג. אפי' חייב אוכל מתוך בפסולת הכא מידלאכלו
 הלש, המרקד, הטוחן, "הבורר, דשבת פ"ג בתוספתא כ' שבאלווהשיעורים
 בגד בו לצבוע הגדי, פי כמלא - לבהמה כגרוגרת, - לאכילהוהאופה
 )ועי' ה, 'פ"י בתוספתא עוד ועי' להוציאן", שיעור כך לטומאתןכשיעור
 התבואה מתוך וכו' ואבנים צרורות הבורר אחד שכ' ה"א . בבוררבא"ט
 מהפסולת דק שהאוכל בין וכו' לכך המיוחד בכלי הבורר ואחד בידו,וכו'
 שם ד הל' ג"כ ועי' וכו' אב הר"ז וכו' מהאוכל דק שהפסולת וביןוכו'

 פסולת בהבורר וסובר הנ"ל הירושלמי על חולק שלנו שהתלמודשדעתו
 במ"ז בזה ועי' שבו, :הפסולת כל בירר בלא אפי' עליו שחייב האוכלמתוך
 אין בנ"א שרוב מיעוט פסולת בו בהי' בא"ט שם עוד וכ' יג, ס"קשיט



 שבת הלכותקיצורמח

 ולבררו חייב, וכברה בנפה ובוררו פמולת, מתוך אוכל ף2בורר11.
 לאכלו כדי אפילו מופרים מדברי אמור כליםבשאר

 כדין הוא במזלב המאכל לקיחת שדין שכתבו )ויש בידו ולבררומיד,
 הממוכה, במעודה מיד לאכלו כדי בכלי( בורר כדין ולא בידו,לקיחתו
 אבל הפמולת, על מרובה כשהאוכל דוקא זה אך לכתחלה,מותר

 משום אמור התערובת ארנ לטלטל אפילו האוכל, על מרובהכשהפמולת
 ב. ושאול דוד בתקון כמבוארמוקצה

 ושאול דודתקון

 מתוך הפסולת יברור לא אבל וכו' "האוכלן לברור לו שמותר עליומקפידים
 עי"ש(. בזה, שח"ב בעיניו שקרוב וכ' -האוכל

 גמליאל א"ר תניא ובגמ' וכו' קטניות הבורר במשנה , יד ביצה ע'ב(
 שאוכל ובד"ה הבורר ד"ה ובתום' י קמב ובשבת שם, ותום' ובפדש"יוכו'

 ובמ"מ שם ובכ"מ הט"ז יו"ט מהלכות ג ובפרק יג, ח וברמב"םבשבת,
 ובב4י שיט ובטור ה, א שאר בעבוה"ק וברשב"א נ, אות שםובהגמ"י
 שם. ובמג"א באו"ח תקי וסי' ובפמ4ג ובא"ר באו"ח ושםובב4ח

 בו לבוררו שדרך בכלי ובודרו פסולת, מתוך אוכל הבוררוהנה
 שלפעמים ה.בורר דדך שכך - פסולת מתוך אוכל בבורר אפילוחייב,

 :הנקבים ואם האוכל, את ובורר בוחר הוא גם, והאוכל קטנים הכברהכשנקבי
 ואיזה - בזה הבדל אין - לכן הפסולת, את ובודר מהפך הואגדולים
 וכברה, בנפה בבורר רק הוא שח"ב זה וכל החיוב, מן בו יש שבוחרמהם
 בצד שרחב כלי זה - )קנון סופרים מדבדי רק אסור ותמחוי בקנוןאבל

 פיו דרך נופלת התבואה אותו, וכשמנענעים התבואה, את בושנותנים
. השני שבצדהצר  גדולה, קערה הוא - ותמחוי בכלי. נשארת והפסולת 
 נ,' וכברה(. בנפה רק נעשית ברירה מלאכתועיקר

 לאכלו כדי הפסולת מתוך האוכל לברור שמותר בפנים שכתבנוומה
 דבתוספתא ודע שכ' סו ס4ק שי"ט סי' במשנ"כ בזה עי' מזלג ידי עללאלתר
 אכילה דדרך משום וכו' עבה מאכל בכף להפריד ור"ל וכו', מחבץוכו'
 הרב בש4ע שכתוב שמה )שכ' ב.שעה"צ משכ"ת גם )ועי' עי4ש הואכך

 שדעתו נראה ששם לכלי( מכלי כשמערה היינו ששרי מיד לאכול דעתושאם
 עו סי' יצחק מנחת בשו"ת ג"כ ועי' נח(, ס4ק שם היא, ברירה דרךשבכף
 להגן רק בא ושהוא לברירה, ל"מ שהמזלג משום להתיר ג*כ וכ'שהב4ד

 וכ"ה עי4ש, בחזו"א, גם איתא שכך והביא מזיהום, המאכל ועל הידיםעל
 לברור מותר וכו' לח באוכל אבל שכ' קכט -סי' , ג ס4ק השלחןבקצות
 לקלוף שמותר וכמו בסכין, הירק לחתוך שמותר כמו מזלג( )או כףע4י

 )וזה אסור, לאלתר לאכול דשלא ואעפ4י לאלתר, לאכול כדי בסכיןפירות
 אגרות בשו"ת וכ*כ עי"ש(, בכף התיר שלא סב ס4ק שיט כהמשנ"בשלא
 קכד. סי'משה



מט שבת הלכותקיצור

 אותו ד1ים, מיני שני כ1ון מינים, שני והם מאוכל אוכל הבורר1.
 פמולת, והשני אוכל, לי' הוי מיד לאכול שרוצההמין

 שהוא רוצה, שאינו את ולא לאכול, שרוצה המין את לברורוצריך
 לאכלו כשכוונתו רק לברור, אין בו שרוצה המין ואפילוהפמולת,

 ושאול דודתקון

 אוכל שהבורר ב, ח בנז"י והו"ד שם, הרב ובש"ע ג שיט בש"עועי'
 ממש, לסעודה סמוך בוררו ואינו ביום( לבו )אפי' להניח בידו פסולתמתוך
 לברור מותר ממש, לסעודה סמוך שהוא כל אבל וחייב, לאוצר כבוררנעשה
 )ואפי' ס"א, שם עמו, המסובים לאחרים ואפי' - הסעודה אותה כללצורך
 שמותר )וה"ה לברור, מותר ג"כ לאברהם( זכור כלל, עמהם אוכל אינוכשהוא
 מברירתו נשת"ר ואם ה(, ס"ק מ"ז דמיד, אכילה לצורך הבהמה לצורךלברור
 ובש"ע, הרב, ש"ע שם יערים, שלא ובלבד כלום, בכך אין הסעודה לאחרעד

 וכ"ש, תקי בסי' בקו"א הרב ש"ע וכ"ד הטור בשם ג ס"ק בט"זועי"ש
 מרובה כשהאוכל רק לברור שמותר ובתוס"ח, בנז"י והו"ד ע"ש, ושלחןחי"א
 כשהפסולת שאפי' כ' ג שי"ט במ"ז אבל בפנים( הבאתי )וכך הפסולתעל

 שם, הט"ז על בציונו בלבו"ש וכ"כ דוקא, האוכל את לבדור מותרמרובה
 בבאה"ט.ועי'

 המפוצחים ולוזים שקדים שבאגוזים בכ"ש והו"ד ג ס"ק בט"זועי"ש
 ואין גרעינם, את מהם לברור מותר - קליפתם עם גרעינםומעורבים
 ואינם לפרי כשומר רק היא שקליפתם משום בורר, איסור משוםחוששים
 דבתא בהלכתא לח"א בהש"ע )ובק"א הרב בסדור ועי' כפסולת,נחשבים
 מקליפתם הוציאם אא"כ וכו' אגוזים מלאכול למנוע שטוב שכ'קז2בתא(
 אבל בידו, קליפתו להסיר מותר בקליפתן מונח שהפרי שבעוד שאףמע"ש
 משום חייב האגוזים, בין קליפה חתיכת איזה ומונחת הקליפה שהוסרלאחר
 בהקליפות יגע ולא מהקליפות הפרי לברור וצריך אוכל, מתוך פסולתבורר
 וקשה מוקצה, משום לטלטן, אסור לבדן מונחות הקליפות אם ואפי'כלל,
 זה. בכללהזהר

 לברור שאסרו שמה ובמנ"ש ב שיט בא"ח הו"ד אור במאוריועי'
 לכ"ע והנרקב המעופש לחתוך אבל האוכל, עם כה2מעורב רק זה הפסולתאת
 סמוך שמותר הדגים מן הדקים העצמים והסרת תפוחים כקליפת אלאאינו

 מה"ט להתיר צדד - בעוגות הדבוק הנייר את לקרוע )ואפי'לאכילתם
 ס' בשם סט ס"ק שם במנ"ש שם עוד וכ' ח, בסעי' בזה ועי' אכילתו(בשעת
 )ועי' שנתערבו נפרדים בדברים אלא הוי לא שבורר והמאירי מנוחהבית
 דבר אבל ס"ג( על ושאול דוד בתקון ולקמן טו ס"ק_ שיט סי' במג"אבזה

 להתיר העלה ולכן בורר, מקרי לא זה להפרידם, ובא אחר לדברהדבוק
 ס"י סוף שכא במג"א כמ"ש דלא להניח, אפי' בשבת תפוחיםלקלוף
 בעניני לקמן )וע"ן דאפשר היכא להחמיר ראוי שלמעשה ע"ז סייםוהמנ"ש
 מדקדקים ושיש בשבת, באכילתם להתנהג איך כאן שהזכרנו הדקותהעצמות
 בשבת(. ממולאים דגים רק לאכול זהבשביל



 שבת הלכותקיצורע

 גדולות כשהחתיכות אפילו להזהר יש )ובזה מיד, לאכלו ,וצריךמיד,
 ג. מחבירו( מין כל הימבוניכר

 לברור לכתחלה מותר מינים(, משני )אפילו מאוכל אוכל בברירתר.
 ו. הסמוכה בסעודהלהאכילם כדי איפכא( )או הקטנות מן הגדולות יחדמשניהם

 ושאול דודתקון

 ר"ח ובפי' אוכלין מיני שני לפניו היו ד"ה ותום' עד. שבת עי'ג(
 אמר חזקי' אוכלים מתוך אוכלים בירר :( )מט ה"ב פ"ז ובירושלמישם,
 והו"ד הדשן ובתרומת וברא"ש שם, ובמ"מ יג ח ורמב"ם וכו'חייב

 ה ס"ק בא"א שם וכ' ד, ס"ק ומג"א שם טור ועי' ג. שיט באו"חברמ"א
 . ובשמם בטעמם חלוקים הם אם - ואדומות שחורות שדובדבניםשי"ל
 שאם ה טז חי"א ועי' עי"ש, מינים, שני הם דבש, ועוגות שמן עוגותאו

 אחת שחתיכה או נקדהה, וה,2ני' כראוי נתבשלה אחת שחתיכה אומת, והשני הבשול לפני חי הי' א' דג אבל א' ממין דגים חתיכות שתיבישל
 שאז - עופות מהרבה חתיכות הרבה לו שהיו או נצלה, והשני'נתבשלה
 אחד במין שאפי' ב ס"ק במ"ז שם ועי' הפסולת מתוך ,האוכל לברורצריך
 שהן - ממולאה והשני' מבושלת היתה אחת חתיכה אם - דגיםשל

 עוד. עי"ש מינים, לשנינחשבות
 משום בו ואין ביו"ט חלב לנקר שמותר יב ס"ק תק מג"אועי'

 ורק אחר מין שהוא שי"ל או קאי, לחודא וזה קאי לחודא שזה משוםבורר
 שבמין נסחטים בענבים טז ס"ק שיט בסי' המג"א כמ"ש מעורביםגופים בשני אלא בורר איסור שאין עוד שי"ל וכ' במא"מ )והו"ד עלי' רביעארי'
 על מקשה אבל בורר, שייך לא א' שבגוף י"ל כן שכמו בורר שייך לאא'
 יו"ד )עי' נטילה שצריך ובדבר ד( אות בברירה עי"ש מקומות, מהרבהזה
 לומר יש ג"כ וכו'( נטילה כדי אלא אוסר הצלי שאין בד"א שם שכ' הקה
 ג"כ ועי' אחד, כמין נחשבים שהם משום בורר איסור בו שאין הנ"ללפי

 ג. אות בברירה ובמא"מ עד, סי' או"ח בח' שערים ביתבשו"ת
 מתוך לברור אסור הגדולים מצות שפרורי ח תקד במג"אוכ'
 לעשות שרוצה שלפי אפשר, בדרך טעמו, כאן המ"ז ע"ז וכ'הטחונים,

 שמוזכר שמה ודע גסות, חתיכות בתוכם כשיש לעשותם וא"א כדוריים,מהם
 התום' שדעת סעודה לאותה לו בצריך רק לבררו שאין ברירהבתנאי
 ברמ"א אך מהירושלמי, מוכח ושכן ממש, מיד לאכלו שצריךירושלמי

 לאלתר, מקרי מיד, בה שמיסב סעודה אותה לצזרך שבורר שמה שכלכ'
 מקור להם יש הרמ"א דדברי בזה להחמיר שאין שנ"ל ע"ז המשנ"בוכ'

 עי"ש. הגר"א, בביאור דו*ז א"א שהוכיח כמו שלנומש"ם
 איתא שכך - מינים בשני אלא ברירה איסור שאין בתה"ד כ'ד(

 ג, שיט ברמ"א התה"ד והו"ד עד,( שבת )שם מינים ב' לפניו היובגמ'



עא שבת הלכותקיצור

 או מבגד, בגד למשל אפילו מחבירו, מין דבר, נכל הבורר,ה.
 בו )להשתמש( רוצה שהוא הבגד וכדומה, מכליכלי

 שרוצה המין את לברור וצריך פסולת, נקרא והשני אוכל, נקראעכשיו
 ה. להיפך ולא מקומו, על ישאר והשני עכשיו,לקחתו

 תנאים, ארבעה בו להיות צריך מאוכל אוכל שלברור מזה נכ~צאן.
 דוקא שיברור ב, הפסולת, על מרובה האוכל שיהי'א,

 יבררו שלא ד, בכלי, ולא ביר שיבררו ג, הפסולת, מתוך האוכלאת
 ך. עכשיו אוכל שהוא לסעודה שצריך מה לסעודה, סמוךרק

 ושאול דודתקרן

 שם והפמ"ג והא"ר והתוסוש התה"ד, דברי על חולק ב סוק שםוהט"ז
- ה"ב )פז מהירושלמי שמ"מ שם בא"ר וכ' הטוז, עלהשיגו  :( מט דף 
 גוא מן רמונים אפי' וכו' בעיגולין אפי' ברירה ששייך שסובר חזקי'לפי

 חולק שלנו שהגמ' שנראה שכ' בא"ט ועי' הט"ז, לדברי ראי' ישרמונים
 כ"כ היו לא הגדווות החתיכות ובאם ג( ס*ק מ"ז ג"כ )ועי' הירושלמי,על

 אותן לברור צריך בס"ג( לעיל שמבואר )כמו שנקדחו כגון כהקטנותטובים
 שלא בכון שמ"מ בא"ר וכ"כ ב, ס"ק בט"ז וכ' עכשיו, לאכול רוצהשהוא
 לאכול שרוצה מה רק הקטנות מתוך בגדולות ואפילו א( במין )אפי'יברור
 פסולת מתוך אוכל בבירר שכ' א סוק שיט א"א עי' וברר עבר ואםעכשיו,
 שהבורר )ועי"ש שצ"ע, כ' אוכל מיני ובשני שבת, באותו המאכלאסור
 סוק מ"ז עיוש מאוכל אוכל ובבורר עיוש(, לבריא, להאכילו אסורלחולה

 שאסור, במקום מאכל בבורר שכ' עוד )ועי"ש בורר, מקרי שלא הנ"לג
 ס"ד שיט סי' הרב בשוע ועי' ט. ס"ק תקד במג"א עוד ועי' המאכל.נאסר
 סוה. קכה בסי' השלחן בקצות בזה ע"ד שכ' מה ועי' ו,ובסע"

 בד*ה שם ופרש"י וכו' חביתא דעביד מאן האי א"ר עד: שבתה(
 שם. ומ"ז יב ס"ק שיט בט"ז והו"ד היו, ד"ה ע"א ובתוס' חטאות,שבע
 שכ' ב סוק מ"ז ועי' יפה, מאינו יפה צמר או עצים לברור אסורוכן

 החמוצים שונא הוא אם אחד, ממין כשהם אפי' וחמוצים מתוקיםבתפוחים
 מותר אז אותם, שאוהבים אחרים אתו כשיש אבל כפסולת, לדידי'הו"ל

 לברור צריך בכלים שגם הטוז בשם סשז( ח )סי' בנזוי וכ' לצרכם,לבררם
 שמח אור )ועי' אוכלין, מיני כבשני מיד, בו להשתמש לו שצריךהכלי
 בבגדים(, או בספרים או בכלים בורר שאין להעלות שצדד יא( ה' ח פ')שבת
 שייך לא הרואה לעין הרבה הניכר בדבר -שכ' י - ט שיט עה"שועי'

 בשעת שהרי והשני, וכו' בעלמא נטילה אלא ברירה זה שאין וכו'ברירה
 שאנו הדברים דבכל וממילא וכו' פסולת מתוך אוכל ליטול יכולאכילה
 וכו'* אכילה כשעת הוי וכו' כעתצריכין

 עצמות בהם שיש דגים אכילת ובענין בבורר. ובכ"ש ה"ה א"ט עי'ו(
 באכילתם להתיר שצדדד שבת במלא' מצוה נר בקונט' ישראל חמדת בס'עי'



 שבת הלכותקיצורעב

 וחגיגות גדולות לכעודות מזון שמכפיק מכעדה, נעל ואיתיז.
 הכנסת לבית והביאם שונים, ממינים דגים שבשלשונות,

 לפני ובשבת גדולה, אחת בקערה במקרר אותם ושם שבת,בערב
 לקידוש מוכנים שיהיו לבדו, ומין מין כל בברירת מפלהתפלה
 כך, לעשות נכון שלא מכעדות בעלי לעורר וצריך התפלה,שלאחר

 1שא1ל ד1דתק1ן

 רשעל גד"ק, שאינם משום בורר בהם )שאין כ סי' הגרע"א דבריעפ"י
 וכן ואכלו השאר בורר ואח"כ ואכלו, משיעור פחות בורר האוכל' הרובפי

 )ועי' שבת במלאכת מה"ת אסור אינו ח"ש פוסקים כמה ולדעתהלאה,
 שבת הרא"ש על אשר"י וה.גה' ד(, אות )בו'עז מ"א סוף פ"א תפא"י גםבזה
 ושאול, דוד בתקון בס"א ה בכלל בזה, שהארכתי כמו מה"ת אסור ומ"מ שכ'עד
 לדעת ובפרט קיג(, סי' ח"ב ציון בנין ובשו"ת מה, ד"ה שם פנ"יועי'

 דעת לצרף יש וגם לאלתר, כשאכלו מותר אוכל מתוך פסולת שגםהמכריע
 הפסולת כי הפסולת, את להסיר כשמוכרח ממש אכילה שבשעתהברכ"י
 ויכולים ברירה, דרך זה שאין הדעות לכל מותר - באכילתומעכבתו
 את לברר גדול יותר טורח שיש שבמקום שיט בסי' )הטור דעת גםלצרף
 לצירוף מ"מ ע"ד חולקים שהפוסקים )ואף הפסולת, את מברריםהאוכל
 ובמגן בורר, איסור אין לפה שמיד שכ' ל ס"ק שכא בא"א ג-כ ועי'מהני(
 לא אבל האוכל, את ולהפריש בימין, האוכל את לקחת שיש כ'אבות
 בשו"ת ועי' האוכל, מתוך פסולת בורר יהא שלא כדי העוקצין אתיקח
 ד, שיט החדשות ובצ"צ סב, ס"ק פ שבת מנחת ובס' עה, סי' יצחקמנחת
 מלוחים דגים האוכל לענין והנה וכ'ו' ד ושטה, בד"ה במש"ש להלןועי"ש
 את שלוקח שאף שכ' שיט בסי' בתל"ד ועי' וכו', הערינג הנקראיםבשבת
 מתוך אוכל נקרא זה - בידו נשאר שהאוכל כיון מ"מ וזרקו,הפסולת
 כז. סי' רננה ובכנף ו קסב דף ובשה"מ קלא, דף במנ"ח ג"כ ועי'הפסולת,
 בבאה"ט עי' - הדגים לאכול התינוק שיוכל' תינוק, לצורך העצמותובבירר
 שכ' אוכל מתוך ד"ה ס"ד שיט ובבה"ל צהלון, מהרי"ט בשם ב ס"קשיט

 לאכלו שצריכים שבמקום שכ' עו סי' )ועי"ש הנ"ל' במני"צ כ"כ כזו,מציצה ע"י לעשות יכול לתינוק המברר וגם שמשליכו, לפני עצם כל מעטלמצוץ
 במזלג, האוכל את שלוקחים שמה ס"ב(, )עי"ל במזלג גם לאכלו מותרביד
 משתמש והוא - כלל לברירה מועיל לא שהמזלג - ברירה משום לאהוא
 ועוד חזו"א בשם וכ"ה הידים, את ללכלך ושלא המאכל את לזהם שלא רקבו

 שכח במג"א עי' בשבת בידים מוקצה מדבר תינוק האכלת ובעניןלהתיר(
 שמתרץ בבורר ובא"ט שם, א"א ועי' אחר באופן בא"א שמתיר טוס"ק
 המקוה מי שע"ג ה,טובלים, שמרוב הלכלוך הסרת ובענין בטטו"ד.דבריו
 לט סי' יעקב חלקת בשו"ת עי' בורר(. איסור בזה יש )ואם בבוקרבשבת
 כך לשתותו שיכולים שבדבר הפוסקים דעת )שלפי לצדדין לסלקושצדד
 לטבול יכולים מפונקים האינם ג"כ וכאן שנוי. ע"י ל'סננו מותר סנון,בלי
 לצדדין, סלוק של השנוי ע"י להתיר יש מש"ה שהם, כמו המקוהבמי



עג שבת הלכותקיצור

 כזה ענין על הזהיר וכבר שבת, מערב הדנים את לבררושיזהרו
 ז. שבת( )בממכת צט דף הברית לוחות שני במפרו זקניא"א

 וישב()לסדר

 מתולעים, בהם שיש ירקות או פירות בקטניות ייזהר צריךח.
 שנתערבו ואפונים פירות )או שהרקבו או שהתעפשועלים

 הפמולת מתוך שבהם האוכל את דוקא שיברור צרורות(, או עפרבהם

 ושאול דודתקון

 ב ס"ק שיט בבאה"ט הו"ד אבולעפיא הר"י דעת לצרף שיש כ'ועוד
 הרב ובש"ע אוכל, מתוך בפסולת אפי' מותר ולאלתר בידשלהרמב4ם

 סוף )ועי' אוכו,ים, שאינם דברים בשאר גם הוא לאלתר שההיתרמבואר
 מלבא הפסול למנוע מותר שתי' שבשעת וכמו ושאול(, דוד בתקון הס"ק
 וכ' ביד(, לסלקו מותר - טבילה בשעת שהוא כיון כאן כ4כ פיולתוך
 כמ"ש - לצדדין לויסלקם בידו, - הלכלוך עם ביחד - מים הרבהשיקח
 - לכוסו. שנפל' הזבוב עם משקה קצת שישפוך תקו וסי' שיט. ס" סוףבט"ז
 הוא שהמנהג - הקיץ בימות אבטיח האוכלים את לעורר ג"כוצריך
י אותו שאוכלים לפני הגרעינים את מתוכולהסיר  כך, יעשו יא שבשבת 
 עם מהאבטיח פיו לתוך יקח אלא אוכל, מתוך פסולת ברירת איסורמשום

 מתוך אוכל בורר הוא זה שבאופן הגרעינים ירוק ואח"כ שבו.הגרעינים
 אכילה. בשעת שמותר -הפסולת

 ג"כ ועי' - הרשב"א שהעתיקה )כפי מ"ו פי4ז בתוספתא עי'ז(
 ס"א ה"א בהזורה בא"ט התוספתא דברי והובא - יב ס"ק שי"טבמשנ"ב

 שניהם בברירת וכשרוצה ברירה, שייך א' במין שאפי' שם שמשמע ב(ס"ק
 פירות לו נתערבו שם שכ' ומין מין כל ברירת על: התוספתא לפי חייבאז

 בהמתו, לפני ומשליך בורר השלחן, על ומניח בורר ואוכל, בוררבפירות
 עפר מתוכן שלקט או חייב, - עצמן בפני ואלו עצמן בפני אלובוררן

 היא לעצמן" ואלו לעצמן /,אלו שמשמעת )שם( בא"ט וכ' חייב,וצרורות
 נ"ל וכן חייב, ואעפי"כ יותר, בא' שחפץ ולא שניהם/ בברירתשרוצה

 מוכח מהירוזעלמי גם א"כ וכו' אוכלין מתוך אוכלין הבורר שכ'מהירושלמי
 ברמב"ם משמע שכך וכ' בורר, חשוב אחר מין מתוך א' מין הבוררשלעולם

 ובבה"ל היו ד"ה תום' עד. ובשבת ח-ט ובהל' הנ"ל בא"ט עי"ש יב/ח
 השלחן בקצות ו'עי' א. בם"ק יעקב בישועות גם ועי' לפניו היו ד"השיט
 רבות בחתיכות רק היא ברירה שאיסור שבת שביתת בשם ס4ו קכהסי'

 כגון )או גדול' בדבר בורר איסור שאין כה -ם"ק בבורר אעט ועי'מעורבות/
 יש המעורבים בדברים ורק קאי, שלחודא במים המונח במים( הצףאגוז

 שיש מינים מהרבה א' מין בברירת ההיתר בטעם ג"כ שם וכ'איסור,
 כי עי"ש לברירה ולא לאכילה המיוחדת כלי שהיא בכף )שאלינט(בחמין
קצרתי.



 שבת הלכותקיצורעד

 שהולך מעודה לאותה שצריך מה רק יברור ושלא להיפך(,)ולא
 בקלחתן, והן מובדלים, אינם הירקות עלי )ואם יורנר, ולאלאכול,

 הפרי, כשומרי נחשבות שהן שמלמעלה, המעופשות העלים ימיראז
 ח. תוכו את לאכול כדי הפרי, קליפת כממירודינן

 שתצוף כדי המים, לתוך המעורבים, ופמולת אוכל ישים אמורם2.
 היא כשהפמולת )היינו לממה שתפול או למעלההפמולת

 ט. לממה( ונופלים במשקלם הם כבדים שממבע עפר, אומצרורות

 ושאול דודתקון

 "עי"ש וכו' ירק בקניבת מותר הכפורים יום קטו. ודף 1 קיד שבתה(
 ובמגיד ג א עשור שביתת ברמב"ם ועיין ירק(. קניבת בביאוררש"י
 העלין שבהסרת שם שכתב הא ד"ה ג ס"ק שיט ובמ"ז שם,משנה

 הנ"ל, למ"מ וצילן כמתקן, רק שהוא - ברירה משום איסור איןהמעופשין
 ה,ירושלמי על מש"כ שכא ובב"י שם, ובש"ג ובר"ן בזה, שם בירושלמיועי'
 והסמ"ק, הסמ"ג, דעות שהביא ירוחם, רבינו בשם שום בהקולף דשבתדפ"ז
 להניח, בקלפו רק בו אוסר אינו שהירושלמי ר"ח כדעת שדעתםוסה"ת
 ובא"ט תריא, בסי' בזה בד"מ ועי' עי"ש, וכו' כב פ' הג"ה דעתושכן
 ג, ס"ק ומג"א ס"א ובש"ע )וסק"ג(, ח ס"ק שיט ובא"א יז, ה.ל'בבורר
 שהביא המעופשים העלים מן ד"ה ובבה"ל ח ס"ק שיט ובמשנ"בובחי"א
 שכשהעלים הברכה( בשיורי )וכ"ה הנ"ל המ"ז דברי ג"כ והביא המג"א,דעת
 שמותר ועי"ש כנ"ל, המעופשים שיסיר וחזרת( חסה )כמו בקל"תםהם

 שא' במשנ"ב והו"ד ובברכ"י בד"מ, )וכ' ג, ס"ק מ"ז בסכין, גםלהסירן
 בזה, בזכ"ל שכ' מה ועי"ל המסובים, האחרים בשביל גם להכין יכולהאוכל
 בו שרוצה והמין בקערה, זע"ז יחד מונחים מינים כמה שאם במשנ"בוכ'
 שיכול ולאכלו, שלמטה להמין להגיע ורוצה למטה, מונח - לאכלו-

 בבה"ל ועי' שלמטה., המין אל שיבא כדי - למעלה שמונחים אותםלסלק
 מיד. לאכולד"ה

 ולא רש"י( )עיין הכרשינין את )שורין( שולין אין קמ. שבתט(
 ובמאירי, להרמב"ם, המשניות ובפי' שם, והרע"ב פרש"י ועי' אותן,שפין
 ועי' דש, משום אותן שפין ואין בורר, משום וכו' שורין אין שכ' ירושלמיועי'
 בש"ע )וכ"ה כה.ירושלמי ודלא בורר משום הטעם שכ' ס"ח ובש"ע שיטבטור
 שגם שכ' ובמשנ"ב ט, ס"ק מג"א ועי' עליהם, שתמה א"ר ועי' יא( שיטהרב
 האבק את להםיר כדי במים לתת אסור אדמה תפוחי כגון בה.מה מאכלשאר
 שצדד קכה סי' משה אגרות בשו"ת ועי' כט, ס"ק שם שעליהם,והעפר
 דבר שרית בין לחלק וצדד באבק, המלוכלכים פירות ברחיצתלהתיר
 לא דבר שרחיצת דבר, רחיצת ובין איסור, בו שיש הפסולת אתלהציף
 כשהוא אפי' בנ"א לרוב שראוי שמה כ' ושוב לדינא שצ"ע וכ'אסרו,
 בזה ועי' להתיר, שיש לאלתר לאכלו ברוצה או למנחה משחריתמכינו



עה שבת הלכותקיצור

 עשוי' שטוחה, נדולה כף )היא במקפה הזוהמה את להמירי.
 אםור, המרק, פני מעל וכדומה, ככברה( נקביםנקבים

 התבשיל, בבי שעל או המרק שעל השומן אוכלים שאינם אותםוכז
 לערורנ לקלוט, להם אםור אחרת, םבה בשביל או שמשמיז,מפני
 לפרוש אםור )וכז אחר לכלי התבשיל שעל השומז את לשפוךאו

 השומז( לםפיבת שבקערה, או שבצלחת המרק נבי על ניירמפת
 במערה )או התבשיל עם שומז במניח רק ומותר ברירה, איםורמשום
 י השומז( עם המרק מז מעט נם קולם()או

 ושאול דידתקין

 וכ' ביד אדמה תפוחי בדחיצת אף שהתיר טז ס"ק קכה ס" השלחןבקצות
 הפרי קליפת כהסדת דינו ביד הנ"ל שדחיצת וכ' בכלי, רק אסרושלא

 ראיתו מצא ששוב וכ' לדבריו ראי' שהביא ועי"ש לאכיל'ה, סמוךשהתידי'
 )והו"ד בח"ב כז סי' חיים מחנה שו"ת )ועי' עי"ש. אלעזר פקודתבס'
 נתבטל והחלב בשבת חם תבשיל לתוך שנפל בחלב שכ' ל'ה( עחבנז"י
 והתיר האיסור, את להסיד גם במכירו הצדיך שהרמ"א כנגדו, ס'שהי'

 למעלה החלב את להציף בשבת, צוננים מים בו לשפוך בזההמחנ"ח
 שבהיות שכ' קה ח"ב לבו"מ בשו"ת גם בזה ועי' מהמאכל,ולהפרידו
 יש המאכל קלקול ובמקום - חומרא משום רק נאמד הרמ"א שלשדינו

 להתירו יכולים בורד, איסור משום להפרידו שא"א בשבת א"כשמתירים
 בית ובשו"ת ב, ס"ק שי"ט ובסי' יד, ס"ק תק מג"א ועי' תקון, בליגם

 ביבש יבש בתערובת יד ס"ק שכג בסי' במג"א ועי' עד סי' או"חשערים
 א, להשליך מחמירין שיש במינו בתרי חד בנתעדבו ס"א ק"ט ביו"דשכ'

 משום - בשבת חתיכות משתי אחת חתיכה להשליך בזה המג"אוהתיר
 בזה עוד ועי' לט, לב וכלל טז, לח לקמן בזה ועי' חומרא( אלאשאינו

 ז(. סאק צח ובט"ז קיג. דףבשמב"ה

 שומן אבל יט שיט בסי' שכ' - שאסור מודה הרש"ז אפילו בזהי(
 לאלתר התבשיל לאכול כדי אפי' כולו  ר~יויואן,י אסור התבשיל ע"גהצף
 )השומן והשני אוכל, נקרא לאלתר שאוכל והתבשיל מינים, שני שהםמפני
 ועי' אוכל מתוך פסולת בורר והו"ל פסולת, נקרא לאכלו( רוצהשאינו
 בזה לערות שצריך יט טז בחי"א וב' כא סי' נחמי' ובדברי בסדורבדבריו
 שם, ובא"א טו שיט המג"א דברי זה והביא השמן(, )עם מהרוטבמעט

 ועיק צח סי' ובריש לתערובת בפתיחה בפמ"ג גם ועי' שם, וא"רותו"ש
 לכלוך בענין בממ"ק ס"ו ועי"ל דבריו, -על במא"מ שכ' ובמהבא"ט
 שאסור או להסירו, מותר אם - בשבת המקוה מי שע"ג הטובלים,שמרוב
 בעמ"ח בירושלים במ"ש רב מהרי"ט הרה"ג )ומו"ר עי"ש. בוררמשום
 הדמב"ם של לדינו נייר מפית ע"י השומן קליטת לדמות כ' בי"דספר
 תולדת משום חייב הר"ז לחבצו כדי קיבה בו ונותן חלב הלוקח ו זשבת
בורר(*



 שבת הלכותקיצדרעו

 )חלב הקום על העולה זבדה( )הנקרא השמן קרום את הקולטיא.
 מן מעט ישאיר החלב, שעל השמנת את אוהחמוץ(,

 קפה במערה הדין וכן ברירה, אימור משום החלב, גבי עלהשמנת
 השמרים, על הקפה מן מעט להשאיר שצריך המיר, שבשולימשמריו

 ארנ לאכול )או הקפה את לשתות, כשרוצה שרק שאומר מיויש
 ברוצה אבל מעט, להשאיר צריך אז שרק מאוחר, בזמןהשמנת(
 ממנה להניח צריך אין אז תיכף, השמנת( את לאכול )אולשתותה
 את )ולא לשמנת שמתחת הקום את רק לאכול רוצה ואםכלום,

 השמנת מן מעט להשאיר צריך זו לדעה גם אז שמלמעלה(,השמנת
 הקומיא.עם

 משום בלבדו, יוציאנו לא מרק, או יין כום לתוך זבוב נפליב.
 היין או המרק מן מעט יקח אלא אוכל, מתוך פמולתבורר

 כשנוטלו אפילו בכף הזבוב את להוציא שלא מחמירים וישאתו,
 ושאול דודתקון

 מהשמרים יין במערה יד שיט ובאו"ח סכ"ז לקמן הדין במקור עי'יא(
 ויניחן מלערותן יפסיק - הקלוח כשנפסק המטפטפות הקטנות הטפותהיינן - לירד באחרונ.ה הנשופות האחרונות הקטנות הנצוצותשכשמתחילים

 צריך - מהחלב הוטמנת את שהקולט יג תקי בסי' במג"א וכ' השמרים,עם
 דוקא וזה - השמנת עם מהחלב קצת שיניח או החלב, עם מעטלהניח
 חושש ואם חול, לצורך מכינו הוא הרי שאלא"ה ביום, לבו להבצריך

- ותפסד השמנתשתתקלקל  בחי"א "וכ' עכו"ם, ע"י לקלטה. מותר אז 
 בצמצום(, השמנת יקלוט שלא ליזהר צריך קול'טה כשא"י שגםובמשנ"ב
 אבל סב, ס"ק ובמשנ"ב ובכ"ש יז, שם בבאה"ט מובאים הנ"ל המג"אודברי
4 רק החלב עם השמנת מן מעט להניח צריך שאין כ' יח שיט הרבבש"ע

י מן מעט להניח צריך אינו לאלתר כשאכלו אבל ביום, בו לאכלוכשצריך ן בוררו ואין לאלתר, באכלו ברירה איסור שאין - החלב עםהשמנת
ן י טז חי"א ועי' אחד, מין והם וכיו"ב( כפיפה או סדור ע"י )היינובכלי

.~ כדעת היא המג"א דעת וגם האחרונים שדעת שכ' ז אות שםובתוס"ח
 בבורר ובא"ט א ס"ק שיט סי' ובמג"א ז, כ כלל בזת"מ גם ו'עי' הרב,ש"ע
 פסק אחר שנמשך יח פ בקש"ע ועי' מג ס"ק פ ובמסגה"ש יט, אותה"י

 ז*וקא זה לאלתר לאכול בדעתו השמנת כל את לאכול שמותר ומההחי"א,
1 השלחן(, בעמודי וכן נח, ס"ק ובשעה"צ סב ס"ק במשנ"ב )והובאהרב, ש"ע לדעת ואסוד היא ברירה דרך בכף הקולטה אבל לכלי מכליכשמערה  ומסיים המשנ"ב, בדברי קצת שמגמגם סד ס"ק קכה סי' השלחן בקצותועי'

 עבדינן, הכי השומן מקצת ולהניח חשש בלי לעשותו שאפשד כיוןמי,הו
 הדין שג"כ מע"ש מהצמוקים היין למנן שכח שאם ח תסז בפמ"גועי'

 הנ"ל. א"ט ועי' שכתבנו, כמו הצמוקים, עם מעט להשאידשצריך



עי שבת הלכותקיצור
 )ועיין וכדומה, יין מעט עם מהכום לשפכו רק ומתירים המשקה,עם

 יב. כאן( ושאול דודבתקון

 עובש )אבקת קמחין שיש פי על אף צלולים, שהם יין או כמימיג.
 שנפלו או היין פני על היין( על העולה וכדומה,לבנה,

 השמרים את בה שממננים )כלי במשמרת למננם מותר קממים,בם
 יג. מנון בלי גם לשתי' ראויים שהם כיון וצלול(, זך יורדוהיין

 ושאול דודתקון

 שיט או"ח מאיר בבית גם בזה )ועי' יג ס"ק ט"ז שיט או"חיב(
 ב אות בבאה"ט והו*ד הראב"ד, בשם נג( סי' או"ח ובחז"א מהריט"ץ/בשם

 בשבת( לצדדין קסמין לנפח להתיר הלקט בשם שכ' י' אות גם)רעי"ש
 שם שכ' ובסדורו, לשבתא רבתא בהלכתא ח"א ובסוף הרב בש"עועי'

 על ל'סמוך ושאין שיצא, עד פיו ברוח עליו ינפח לא פסולת ושארשזבוב
 חיוב חשש בזה יש כי עמו, משקה קצת עם בכף הזבוב את להוציאההיתר
 הפסולת שיצא עד מהכוס לשפוך רק תקנה בזה ואין סקילה/ ואיסורחטאת
 ובפסקי כד, שיט בתל"ד ומובא רוטב, בה שיש לקערה בנפל וכ"המתוכו,
 אף להחמיר סברא כ' טו שיט א"א שהפמ"ג שהיות כ' החדש צ"צדינים
 הרב שכ' ממה יותר להקל אין עכ"פ לכן משקה, עם הזבוב אתבהטופך
 להסירו ולא משקה" מעט עם הזבוב את 'לשפוך דוקא דהיינו -בסדור
 משום - להלכה הרב דעת עם הסכים ג"כ והתל"ד בכף, משקהעם

 בתל"ד שם עוד וכ' כמנער, דינו הכוס מן כששפכו אבל מוקצה,שהזבוב
 עליו, הזבוב שיעלה דבר בכוס לשים מותר אם שצ"ע חי הזבוב שאםבז.ה

 שם, השלחן בעמודי )וכ' עח-עט, במנ"ש והו"ד הנ"ל, הדבר ע"יולהוציאו
 בשוגג(. כשהסירו אפי' בשבת, המאכל לאכול שאסור בעצמו, הזבובבהסיר
 חיים עץ בשם שהביא קטנות הל~כ' שו*ת בשם שכ' עז ס"ק מנ"שועי'
 לנפחו שאין פניהם, על הצף אחר דבר או קש עליהם שיש שתי'שמי

 שהבאתי בבאה"ט ועי' זורה, איסור משום לשתותו, כדי - בשבת -לצדדין
 א"ט ועי' ושאול. דוד בתקון בס"ו ולעיל הלקט, בשם הזה הס"קבתחלת
- גד"ק שאינו מפסולת )אפי' מפסולת מים במסנן שכ'הי"ב  שדעתו 

 שעל מהירוקה כגון בורר( משום אסורים נמי גד"ק שאינםשדברים
 ס"ו. ובה"ג עי"ש בורר, משום שחייב מתולעים אופניו

 וכו' זעירי אמר ובגמ' וכו' מים נותנים במשנה : קלט שבת עי'יג(
 ס"י ובש"ע ובב"י שיט ובטור וברא"ש, ומאירי, ר"ן, רע"ב רש"י,ובפי'
 ולפי יג, שיט הרב ובש"ע יד, ח וברמב"ם קם, ופמ"ג ומג"א וט"זובב"ח
 מחמיר הב"ח אבל אדם, בני לרוב כך לשתי' כשראוי מיירי הזה הדיןדעתו
 שיהיו כדי רק אותם מסננים ואין כך, לשתותו יכולים כשכולם רקומתיר
 בחי"א אבל בפנים, שכ' כמו לדינא שכ' ובמשנ"ב כ"ש ועי' יותרצלולים

 הרב ובש"ע ובאה"ט, יב, ס"ק במג"א וכ' במשמרת, לסננו התיר לא זטז
 שמותר מע"ש הכתושים שקדים במשקה גם הדין שכך שם ובמשנ"בסי"ד,



 שבת הלכותקיצורעח

 איסור משום לבן, יין או מים למנן אמור )מטפחת( במודר אבליר.
 הם ואם מותר, משקאות ושאר אדום ויין וכבום,לבון

 יו. ברירה אימור משום בסודר, ובין במשמרת בין למננם אמורעכורים,
 כך, אדם בני לרוב וראוי שהוא כמות היין לשתות אפשר אמטך.

 במודר, רק למננו שמתיר מי יש אז שמרים, מעט בו ישאבל
 אבל אדום, ביין רק זה כל אך במשמרת, אפילו למננו שמתיר מיויש
 ומכבם, מלבן אימור משום .במודר, למננו אמור במים או לבןביין
 מקפידים אנשים רוב רק כך לשתותו ואפשר קצת, עכור הייןואם
 מי יש במודר אבל במשמרת, למננו אסור מנון, בלי לשווותושלא

 מי ויש מלבן, משום אימור בו שאין אדום כשהיין לשננושמתיר
 טי. אדום ביין גםשאומר
 משקאות ושאר ביין א( חילוקים, ד כאן יש זה לפי נכ~צאם~ז.

 שותים אדם בני שרוב צלולים, והם מלבניםשאינם
 למננן מותר קמחין, עליו שיש או קממין לרווכו שנפלו ואף כך,אותו
 במודר, ולא במשמרת, רק ימנן )ומים במודר, ובין במשמרתבין

 לשתות שאפשר מנון, בלי אדם בני לרוב בראוי ב( מלבנים(,שמים
 רק למננו שמתיר יש שמרים, מעט בו יש אך שהוא, כמותהיין

 ושאול ווותקון

 שבסודר שם עוד וכ' סנון, בלי כך לשתותם שיכולים הואיל, בשבת,לסננם
 לסחטו. שיבא חיישינן ולא מותר ג"כ לכך,המיועד

 ביין שאוסר ז ס"ק ובט"ז משום, ד"ה בבאה"ל שם וע" י, שיטיד(
 מתיר(. טז בם"ק הא"ר )אך במים כמולבן

 ומסננין בגמ', ושם א-ב( משנה )פ"כ קלט ודף קלז שבתטו(
 ס"ק ובמשנ"ב יב ס"ק ובמג"א י שיט ובאו"ח עי"ש, בסודרין הייןאת

 ערד יש כי להרמב"ם לחוש טוב ובז.ה סי"ג, שם הרב ש"ע ועי'מ-מב,
 בצלולין, מיירי בסודרין יין דמסננין מ"ב( )דפ"ב שהמשנה שדעתםפוסקים
 ועי' בבורר, בכ"ש ועי' לד, אות ובשעה."צ ובמאירי, הר"ן בחידושיעי'

 התירו אם לעיין שיש שכ' ג' אות בהרקדהמא"מ
 סנו~

 עם המעורבת קפ'ה
 אדם בני רוב הא החלב( עור - )היינו החלב שומן קצת בה וישחלב

 לכמה שמותר קצת עכור שהוא ליין לדמותה וצדד כך, אותהשותים
 שלא קצת שעכור יין ששאני ראיתו שהסתיר אך בסודרין, לסננופוסקים
 שיט מג"א ועי' עי"ש, הן מינים משני והכא הוא, אחד ומין לעצמוניכר
 מהמאכל שומן בענין טו ובם"ק במשקה, שמרים נתינת לענין ידבם"ק
 ובפמ"ג יג ס"ק תקי סי' במג"א וגם )ולבררו(, בשבת לעשותו מותראי

 בפ"כ(. בה"ג בתפא"י )וכן בבורר ובא"טובאחרונים,



עמ שבת הלכותקיצור

 רק מותר במודר אך במשמרת, אפילו מינונו שמתיר וישבמודר,
 באינו 3( מלבן, משום אימור בו ואין מלבנים, שאינם ממשקאותכשהוא
 מקפידים אנשים ורוב קצת, עכור שהיין מנון, בלי אדם בני לרובראוי
 אך במשמרת, למננו אמור עלמא לכולי אז מנון, בלי לשתותושלא

 ליבון(, משום אימור בו )שאין אדום ביין שמתיר מי ישבמודר,
 להחמיר שמוב ושאול דוד בתקון )ועיין בזה אפילו שאומר מיויש

 בלי כלל אותו שותים )שאין ל3מרי עכור הוא אם ד( במודר(,אפילו
 אימור משום במודר ובין במשמרת בין בשבת למננו אמורמנון(,
 טז. ושאול( דוד בתקון )ועייןברירה

 בכפיפה 03 למננו מותר במודר, יין למנן שמותר מקרם כליז.
 ערבה(, וממיני מ3ומא תמרים, מכפות קלוע קמן )מלמצרית

 מפח, התחתון, משולי )וכדומה( הכפיפה את לה3בי' שלא שיזהררק
 בכלי אבל ושאול( דוד בתקון בזה )ועיין החול מדרך לשנותכדי

 ממננים ואין כמשמרת, דינו לכך שמיוחד הואיל )ממננת( כנפההעשוי
 במעיף למעלה דינו )שמבואר שמרים בו שאין צלול משקה רקבו
 יז. י3( מעיף ה כלל לעיל 03 בזה ועייןי3,

 ושאול דודתקין

 ט-י ס"ק שם ובט"ז יב-יג ס"ק ובמג"א י שיט או"ה ע"טן(
 בקצת שאפי' אפשר לדידי' שלאיסטנית שכ' ו ס"ק מ"ז ג"כ ועי' ז,ובם"ק
 שלפעמים בפנים שהזכרנו ומה עי"ש, בכפיפה או בסודר לסננו אסורשמרים

 ל'יבון משום איסור בדבר יש אעפי"כ ברירה, משום איסור בו שאיןאף
 לבן ביין )וכן כיבום משום צלולין בהם אפי' איסור בם שיש במיםכגון

 שמתיר טז בם"ק בא"ר ועי' - מים כמו שאסור ז בם"ק בט"ז שםהמבואר
 זהו שר"תו לכלוך בו שאין בדבר שאף שכ' ס"ט שב ברמ"א )ועי'בזה

 טז. בם"ק הנ"ל בא"ר וכ"ה כב(, ום"ק כא ס"ק שם במג"א )ועי'כבוסו,
 מג"א שיט בנ0בת, מפה' ידי על למאעותמ אמור תולעימ בהמ שיש מימולפי"ז
 בם"ד ובא"ר בבורר, מע"א ועי' משום, ד"ה י שיט על בבה"ל ועי' יז(ס"ק

מ
 למאעותמ ומותר מלבן, משום איסור אין לבן ביין אפי' משקין שבשאר שכ' ,
 מועט דבר כ"א במים נשרה שאינו מאחר סחיטה משום גזרינן ולא מפהע"י 4נ

 הצריכה שרי' זו אין גם סחיטה, לידי אתי ולא פיו, הנחת כדי דהיינו (קמהפה'1,ה.

*,גל~

 יז ס"ק ומחה"ש סט"ז, )שם הוא ועומד גסחט בבגד מים שבהגעת סחיטה
- מ"א פ"כ ובשבת בבורר ובכ"ש יג בכלל לקמן ועי' שיט(, בב"יועי'  וב', 
 ובבה"ל מרקד, משום הוא שאיסורו משמרת בסינוך שכ' בבורר א"טועי'
 בכ"ש, וכ"ה בורר, משום הוא שאיסורו כ' ס"ט( )שם משמרת ד"השיט

 מרקד. או בורר תולדת משום הוא שאיסורו כ' יב שיט הרבובש"ע
 שהתירו הטעם שם שש' מז ס"ק שם במשנ"ב ועי' יב שיט או"חיז(
 הרבה יש אבל החול, בימי בה לסנן דרך שאין משום מצריתבכפיפה



 שבת הלכותקיצורפ

 את לקער שלא יזהר במודר, קצת, העכור משקה כשממנניםיח.
 אלא בחול שעושים כמו קבול בית לה לעשותהמודר,

 יח. מאליו וישקע הכודר על המשקהישפוך

 המשקה, בה שממתנן הכלי, פי על מתוחה היא אפילו משמרתיפ2.
 אם אבל בשבת, שמרים בה לתת אכור שבת,מערב

 להדיח כדי מים עליהם לתת מותר שבת, מערב השמרים בהנתן
 יט, מהיין טעם יקבלו שהמים וכדי השמרים בתוך שנשאר היין מעםאת

 ושאול דודתקון

 משום הוא טפח, כשיעור הכפיפה הגבהת איסור שטעם שדעתםראשונים
 בלא ולפי"ז הכי,י, ע"ג כאהל נעשית היא טפח, כשיעור הגבהתהשע"י
 שם במשנ"ב 'עוד ועי' אהל, איסור משום בו אין אז הכלי, חלל כלכסה
 שנוי. שהוי שאפשר השני' בידו ואוחז אחת ביד בשופךשכ'

 ובלבד וכו' א"ר ב"ח ר"ש אמר וכו' מסננין קלט! שבת עי'יח(
 וכו' לפיכך יז כא ורמב"ם ורע"ב, ר"ח, פרש"י ועי' גומה, יעשהשלא
 במשמרת", לשמר 'ויבא בחול עושה שהוא כדרך וכו' גומה יעשהלא
 ובמג"א סי"א שם ובש"ע בב"ח שיט ובסימן שם, משנה במגידועי'

 קצת עכור שהוא במשקה וזה סט"ו, הרב ובש"ע הגר"א, ובביאורובתו"ש

. במשמרת גם לסננו שמותר צלול יין בו כשממנניםאבי  בסודר אף אז 
 טו ס"ק ובבאה"ט א, אות בשע"ת ועי' מה ס"ק משנ"ב שנוי, שוםא"צ
 גומה, עושה שאינו כזה קטן שנוי די שבסודרשכ'

 וכו' א"ר ב"א ר"ח אמר מצרית, ובכפיפה י קלט חולין עי'יט(
 גיגית על ששוטחין )בגד פרוונקא האי א"ר טפח, מקרקעיתו יגבי'שלא
 שמיירי וכ' ורמב"ם, רש"י, בשם ובר"ן שם, ברי"ף ועי' ר"ן(, לכסותה,היין

 אהל, משום בי' אית שאז הכלי פי עד טפח וחסר מלאה, הכובאכשאין
 והראב"ד כלי, שהוא אף אהל משום בו יש ע"כ 'הרבה רחב הכובא כ'ובתוס'

 משא"כ כמשמרת, שמחזי משום אסור כובא אכולא שלפרוס כ')והרשב"א(
 וברא"ש שם, מאירי ועי' אורחא, היינו דלאו משום שמותר, דכובאאפלגא
 הרשב"א דעת שהביא שם משנה ובמגיד לג כב וברמב"ם שם,ובק"נ
 ועי' הגר"א, ובביאור שם ובט"ז ס"ט וש"ע ודרישה שיט טור ועי'וטעמו,
 ובש"ע ובפמ"ג ובתיו"ט הרע"ב פירושי ובב' במשנה ? קלט שבתעוד
 כגג שה.וא מפני בשבת הכלי פי על המשמרת למתוח שאסור שכ' חשיט
 לסננן, כדי - בשבת - השמרים בה לתת. ואסור מדרבנן, ואסורלכלי
 - החיוב מן בזה שיש שכ' ברמב"ם בזה )ועי' בשבת היין מהןשירד
 א"ז, בשבת, תזוב והיין מע"ש בה לתנו לו מותר אבל במשנ"ב(,והו"ד
 בורר, משום המים בנתינת ואין בשבת, מים ג"כ השמרים על לתתומותר
 ומותר לבוש, בירור, שצריך דבר בהם ואין הם, צלולים שהמיםמשום



פא שבת הלכותקיצור

 מקץ1)לסדר
 אדם בני שדרך כרותח(, )שנראה שתומם זמן כל מגתו ייןכ.

 וטורף למננו, אימור אין מנון, בלי עכור, כשהואלשתיתו
 ואם המשמרת, לתוך אפילו התומם היין ונותן בשמרי' החביתאת
 אפילו למננו אמור מנון, בלי כלל לשתי' ראוי שאינו כך כל עבהוא

 כ.במודר

 וקממים קשים בפיו יהדק לא מחבית יין לתוכו שמריקים כליכא.
 כא. למשמרת שדומה מפניבחוזק,

 ושאול דודתקון

 ומותד היין, טעם יקלטו שהמים בחבית שנשארו שמרים ע"ג מים לתתג"כ
 שם. במשנ"ב והו"ד אחרונים בשבת, ולשתותםלהוציאם
 זעירי אמר ובגמ' וכו' השמרים ע"ג מים נותנין קלט: שבתכ(

 הוא הגתות בין ואם ר"ח ועי' שנו, הגתות בין וכו' צלול יין אדםנותן
 יד ח ברמב"ם ועי' שם, ברא"ש ועי' בפרש"י וכ"ה וכו' תוסם ה"ןשעדיין
 עוד נפרשו לא תוסם היין שבעודו ברמב"ם וכ' יד, שיט ובטורובלח"מ
 כשמסננן, אפילו - בזה ברירה בו שייך לא ע"כ יפה יפה היין מןהשמרים

 אותו שותים אדם שבני מכיון ועכור עב שהוא אף בחומץ שה"ה הט"זוכ'
 הרבה ועכור עב כשהוא אבל לסננו, ומותר מגתו כיין דינו סנון בליכך

 בסתם וזהו בורר, משום בסודר אפ" לסננו אסור כלל ל'שתותו ראוישאין
 לסננו אסור השמש( לעין התולעים בו )ונכרים שהתליע חומץ אבלחומץ,
 יא שיט ועי/ ח, טז בחי"א כאן ועי' במש"ב, והו"ד לח, חכמ"א בחול,אפי'
 יתושים, בו שיש יין לסנן היתר שכ' גוור בשם א באות בשע"ת שםשכ'

 על סודר שנותנים העולם שמנהג וכ' שנוי, ע"י - תולעים בו שישוחומץ
 ואפי' גדול, שנוי 'הוי שזה הכום לתוך ממנו ושופכים החבית או הכדפי

 בהנוהגים למחות אין ולכן בכזה, שמודים לומד יש עכור יין ל!סנןלהאוסדים
 בחול. :התולעים סנוןבדיני - תשובה ובדרכי פד סי' יווד ועי' עא ס"ק פ במנ"ש :והווד בזה,היתד

 ור*ח דשוי פי' עי/ וכו' אינש ליהדק לא ר"פ אמר : קלט שבתכא(
 ובמג"א יג סעי' ובש"ע שיט בסי' ובב"י הראב"ד, שכ' ובמה ובר"ןובריוף
 אינם והקשים שהקסמים ואעפ"י ובפמ"ג. ובאור ובתו"ש ובמחה"ש ידס"ק

 משמרת כמו הנוזלים את ומסננים מזככים ואינם בהם, לסנןעץמויים
 שמסנן ראי' והא בהם, לסנן יכולים עכ"פ משמדיו, היין לסנוןהמיוחדת

 לתחוב שאפי' הרון וכ' סי"ג, בש*ע ועיוש בהם(, לסנן אסרו )משו*הבם,
 כאן ומיירי אסוד, ג*כ - בשבת לסננו כדי מע*ש הכלי בפיהקסמים
 אז שבו, דקים קסמים מפני רק ומסננו צלול הוא שאם קצת, עכורשהיין
 ובש"ע טז שיט בסי' באה"ט מ"ב ש"ג, בשם מג*א מותד, במשמדתאף
 יז. שםהרב



 שבת הלכותקיצורפב

 ונעירה חביצה ידי על החלב מן החמאה )שמוציא המחבץכב.
 חימוץ מיני שאר או קיבה מיץ הנותן או הקשה(או

 )קום( חמוץ חלב הנותן וכן שבחלב, החלבון את להקריש כדיבחלב
 הנוזל החלב מי )היינו החלב שנמיוב כדי שק, או גמי כליבתוך
 החמאה מן החמאה חלב ששופך או יטפו, החלב( גבון אחריהנשאר

 במלאכת לקמן שיבואר כמו חייב בכולם החלב מן החמאה שהמיראו
 או החלב מנמיוב והפרישו הקום את הקריש שהרי לד, כללהבונה,
 בדין לד בכלל לקמן עוד ועיין החמאה, מחלב החמאה אתהפריש
 גבינה המגבן ובדין גבינה, ממנו לעשות חם במקום חלבהמעמיד
 כב. החמוץ( )מהחלבמהקום

 משום בידו, ידבקם )לא בדבש ואגוזים שומשמין כשנותןכג.
 להפריד כדי בידו והמקבצם והמדבקם לישה(אימור

 כג. בורר הוי בחוץ, הדבוק הדבש מןאות,ם

 לאכול אבל להניחמ, כדי שזיפין ולגרען תפוחים לקלוף אמוךכר.
 השומים מתוך ולהמיר לברור אמור וכן מותר,לאלתר

 השומים, עם מעורבים ונשארו השומים( )מעל שנשרו הקליפותאת
 העליונה הקליפה את להמיר אין )וגם האוכל, מתוך פמולת בוררמשום
 מיד, לאכלו ברוצה אפילו השום, חלקי כל את המובבת השוםשעל

 ה בכלל למעלה כמבואר דדישה תולדה מפרק משום הואואימורו
 כו. כט(מעיף

 ושאול ווותקון

 של בפי' ובער:וך המאירי, פרש"י ועי' וכו' ת"ר צה. שבתכב(
 ומחה"ש ובמג"א יז, שיט ובש"ע ובמנ"ח, יא, ובפ"ח ך ז וברמב"םמחבץ
 מי"ב פי"ג מהתוספתא הרמב"ם על שמקשה יט ס"ק במג"א ועי'שם,

 במש"כ ו'עי: בטוטו"ד. שמיישבו בנ"א ועי' לש, משום שאסור שםשמשמע
 והחלב שהקום ואעפ"י שם וכ' כה-כו, סעי' הרב ובש"ע סב-סג.ס"ק

 לחים דברים והם הואיל אעפי"כ כלל פסולת כאן ואין א' אוכל מיןשניהם
 אוכל במפריד כמו בורר משום בזה יש מפרידם והוא יפה מתערביםשהם

 י-יא. טז הי"א ועי'מפסולת,
 ו יט כלל ובהי"א יט, ס"ק ובמג"א יז, שיט וסי' יא, שמ או"חכג(
 יז. הל' סוף כא ורמב"ם שיט סום"י בבה"ל ועי' כז, שיט הרבובש"ע

 חי"א הרב, ש"ע ל ס"ק מג"א ועי' בהגה, יט שכא או"הכד(
 פירות בשאר שה"ה ל א"א שכא ובפמ"ג ובמסגה"ש, טו פובקש"ע
 בשם נז"י ועי' בממ"ק, ס"ח לעיל ועי' לאלתר( ל'אכלם כדי רקלקלפם- )ומותר להניח, כדי לקלפם אסור ג"כ לאכילה ראויים אינםשקליפתם



פג שבת הלכות.קיצור

 כדי כלי איזה ידי על החלבון מן החלמון לברור ולא ליזהר ישכה.
 שיש כמו )וכדומה(, הקפה לרנוך ולשפכו אותולטרוף

 מקליפה עירוי ידי על לבררו מותר אבל בורר, חשש משוםנוהגים,
 טרופה ביצה לתת מותר וכן בידו, לבררו שמותר שכן ומכללקליפה,

 כה. שיצללו כדי המשקאות לתוך מלחאו

 בדינם עיין צרורות, או עפר בהם ונפלו אחד במקום פיוותיו היןכן.
 אפילו המל, לתוך יאמפם שלא שם שכתוב לח בכלללקמן

 משום בורר(, משום אימור בהם אין )שאז לאלרנר לאכלםברוצה
 כו. דחולעובדין

 ושא1ל דודתקון

 בקולפם רק הוא לאלתר, לאכלם שומים לקלוף שמותר שמה שכ'א"ר
 להחמיר וסיים סח-סט, פ במנ"ש והו"ד בפ"א, הרבה ולא מעט,מעט
 שם וכ' ל( ס"ק הנ"ל בא"א בזה ועי' )הסמוכה, סעודה לאותהאפי'

 שיש אפשר - שבת מערב העליונה הקליפה את להסיר בשכחשבד"עבד
 ס"ק א"א ועי' - פירוק בלי כך ויאכלו השום את שישבר ע"ילהתיר

 הפרי לאכול כדי הקשים גרעינם וזריקת שזיפים בפתיחת שכ' הנ"לל
 אבל שאסור, ג"כ י""ל כה"ג ובתפוחים בורר, איסור משום שעוברלאח"ז
 במשנ"ב, והו"ד מותר, ג"כ סעודה לאותה שאף ואפשר מותר, לפהמיד
 כ שיט וע",ה בבורר ובכ"ש סי"ג שם חי"א ועי' ב, בסוסע"י לעילועי'
 בבורר. בא"ט ה"וועי'

 שיט או"ח ובש"ע ב, כ שבת להרמב"ם המשניות בפי' עי'כוק
 א"א שם ועי' הם, מינים שני והחלמון שהחלמון שם ולבוש ובכ"שטו,
 בורר לענין מינים שני הוו בשמן או בטעמס שחלוקין שכל שכ' יטס"ק

 וביצים א ח ועי"ל מינים שני הם אם מחלוקת יש חלבון עםובחלמון
 שמותר שבמסננת בחרדל שם וכ' א', מין הוין עופות מיני כל שלשלמים
 החרדל עם למט,ה יורד שהחלמון אעפ"י לזככו טרופות, ביצים בהלתת

 אוכלים ששניהם לפי כבורר חשוב שלא בטור וכ' למעלה, נשארוהחלבון
 אם אבל החרדל מראה לתקן כדי אלא לתוכן אותם נותנים ואיןהם,

 נחשב לאכול רוצה שאינו שמה אסור החלמון את לאכול בכוונה זהעושים
 וצ"ל ברירה, שייך לא א' שבמין בס"ג שם ועי' ולבוש, ב"חלפסולת,
 כ' והט"ן ותו"ש, ומחה"ש, טן, ס"ק מג"א ועי' מינים, בשנישנחשבים

 א' במין שאפי' ושאול( דוד בתקון ס"ד לעיל )עי' לדבריו ראי' יששמזה
 נח, ס"ק ובמשנ"ב י, טז ובחי"א כא, הרב בש"ע ועי"ש ברירה,שייך

 מט. אותובשעה"צ

 ואוכל, מעט מעט מלקט פירותיו לו נתפזרו שאם ה שלה או"חכו(
 נפלו אם אבל )והקופה(, הסל לתוך אפי' נותנם א' במקום נפלו אםאבל
 א' א' ללקטם רק ומותר הסל, לתוך ליתנם אסור וכו' צרורותבהם



 שבת הלכותקיצורפד

 לאכילה ראויים שאינם פירות ושאר בומר תפוחי או בענביכז.
 מפרק אימור משום האוכלים לרנוך אפילו למחמםשאמור

 כז. ז מעיף ה בכלל לעיל בדינם עיין בורר, אימורומשום

 בשבת אמור השעוה, מתוך דבשן להוציא דבש, חלות לרמקכח.
 בכלל למעלה בדינו ועיין פמולת מתוך אוכל בוררמשום

 כח. יח מעיף ה ובכלל יז, מעיףג

 להלן בדינם עיין תולעים, בהם שיש מים רק לו ואין שצמא מיכמ,
 כט. בשתייתם להתנהג איך ד, מעיףיג

 השמרים את להשאיר כלי, אל מכלי בו וכיוצא שמן יין, המערהל.
 הקמנים שהנצוצות ורואה הכלי, בשולי הפמולתואת

 שאם בהרקתם, להפמיק יזהר למפמף, מתחילים באחרונההנישופים
 הפמולת, מתוך המשקה את מברר שהוא מוכיחים מעשיו הרי הכילאו

 ושאול דודתקון

 יח, יז ס"ק משנ"ב ועי' בה"ג. מ"ב סוף פ"ז שבת תפא"י ועי'ו~אכול,
 ובכ"ש. הרב, ובש"ע שםובבה"ל

 שם, הגולה הבאר זקני א"א של ובציונו ס"ה, שכ או"ח עי'כז(
 .שמתיר מי שיש ח-ט שכ הרב ובש"ע ס"ז, ה בכלל למעלה ג"כועי'

 ג"כ )ועי' הראשונה. כסברא להחמיר וכ' האוכל, לתוך הבוסרלסחוט
 אינו שהבוסר שכיון לעיל כתבנו ו'כבר ה(, בכלל ה לסעיףבהקדמתנו

 הפסולת מתוך אוכל בורר הוא - מימיהם לשם הסחטם לאכילה,ראוי
 למימיהם. לסחטם אסור ג"כ לאכילה ראויים שאינם פירות בשארוה"ה
 שסוחט הדבר את - לאלתר לאכול רוצה אם דלפי"ז בט"ז וכ'מג"א,
 אותה לצורך לסחטו להתיר שיש העו"ש וכ"כ מותר. לתוכו, הבוסראת

 לאכלו כדי מלאכה לעשות שרי מי דאטו עליהם תמה והמג"אסעודה,
 לאלתר לאכלו בידו דבורר ה.טעם אך דשבת, פ"ז הש"ג וכ"כלאלתר,
 ואסור ברירה, מקרי ותמחוי בקנון ולכן אכילה, דרך שהוי משוםשמותר,
 בזה ועי' בוסר, לסחוט שאסור ומכ"ש דלאלתר, לאכילה אפי' בםלברר
 ובט"ז ובמחה"ש, ז ס"ק שכ במג"א ח, ס"ק שם בבאה"ט אהרן,ביד
 הזורה. במלאכת ובמע"א ד,ס"ק

 יג. שכא או"ח גם עי'כח(
 וכו' תולעים בהם שיש מים בב"י שם טז שיט או"ח גם ועי'כט(
 מפה, עי' במים( )היינו אסור להאוסרין וא"כ שכ' יז ס"ק שםובמג"א
 יא ס"ק שיט סי' ובמג"א שם, הרב ובש"ע ט, שב בסי' הגה ג"כועי'

 נט. ס"ק שם ובמשנ"ב ובאה"ט ומע"א, טז ס"קובא"ר



פה שבת הלכותקיצור

 אימור משום עוד בו אין ניכרת, הפמולת כשאין הערוי נ:תחלתאבל
 ל.בורר

 ברירה למלאכת טניף - לעכו"ם אמירהדיני

 העניניםת1כן
 האלו( הדינים ומקור פרקים )ראשי ברירה למלאכת כסניף - לעכו"ם אמירהויני
 להביא הנהר פני על לשוט או לאילן, לעלות לנכרי לומר )כגון מצוה בדבר לנכריאמירה
 לא )אך עירב שלא לחצר מגג תורה ספר בהבאת לנכרי אמירה )לב(; וכדומה( לולבשופר
 דשבית שבות התירו לא )אך מילה לצורך לנכרי אמירה מא; ג"כ ועי' לב, לכרמלית(מרה"י
 לעכו"ם אמירה ומא'; לב, בביתו( למוהלו שאפשר משום הכנסת. לבית תינוקבהבאת
 דרך מביאו והעכו"ם הרבים, רשות שאין הזה בזמן גדול, בצורך אכילה צרכיבהבאת
 )לג(; לתחום מחוץ כשמביאו בהנ"ל לח(; וגם )לג מידו נוטלו ולא נותנו בלאכרמלית,
 עכו"ם ידי על בשבת שחל פסח בערב או בפסח ישראל מבית חמץ בהוצאת לעכו"םאמירה
 אמירה )לג(; ממכשול רבים להציל בשבת, שנתקלקל עירוב בתיקון לעכו"ם אמירה)לג(;

 על פותחת בשבירת יעכו"ם אמירה )לג(; מצוה לדבר )קוטירין( החלונות בהוצאתלעכו"ם
 )לד(ז בשבת בו שהדליקו )מנורה( נר בטלטול לעכו"ם אמירה )לג(; מצוה לדבר עכו"םידי

 לומר בהנ"ל )לה(; הישראל עם וילך הנר שיקח כבר, הדולק נר בטלטול לעכו"םאמירה
 החמין להטמנת סמוך שבת, בליל התנור בסתימת לעכו"ם אמירה )לה(; הנר להדליקלעכו"ם
 ממטאטא, שרביט בחתוך לעכו"ם אמירה )לו(; החדר וכיבוד בטאטוא לעכו"ם אמירה)לה(;
 )לו(; מרקחת של קטנות חביות חשוקי בהסרת לעכו"ם אמירה )לו(; התינוק עללאיים
 בשבת. נכרי ידי על שבות, בה שיש תרופה עשיית איסור )לז(; צער במקום לעכו"םאמירה
 להדחתו, השלישי יום שחל בבשר יעכו"ם אמירה )לז(; בעלמא מיחוש לו שישלחולה

 ושאול דודתקון

 שם פרש"י ועי' וכו' שיכרא שאפו פפא רב דבי קלט: שבתל(
 הפסולת שאין שפייתן ותחלת בא"ד שכ' הב"ח ובהגהת נציצותובד"ה
 במאירי ג"כ ועי' שם, בר"ן ניצוצות בסד"ה וכ"ה הוא, בורר לאוניכר
 טו ס"ק במג"א שם וכ' יד, סעיף שם ובש"ע ובב"ח ובב"י שיטובטור
 כשדעתו רק לירד, מתחילים כשהניצוצות בשפיכה, להפסיק צריךשאין
 ונימוקו הרב, בש"ע וכ"כ לאלתר, לאכלו כשרוצה לא אבל לאח"ז,לאכלו

 וכ' לאלתר, לאכלו כשדעתו פסולת מתוך אוכל לברור מותרשהלא
 בידיו, נעשה ,הברירה עיקר אעפי"כ כלי אל מכלי שמערה אףשכאן
 וכ*ה וכיו"ב. בכפיפה או בסודר כשמסננו רק בכלי בורר חשובשלא

 לאלתר. לאכלו ברוצה אפי' שהחמיר ט טז כלל בחי"א עי' אבלבאחרונים.
 את לתת שלא נהגו יד( )שיט במג"א כ' - הנ"ל. המג"א על מחה"שועי'

 לשתותם שראוי אעפ"י ל.העמידם, כדי - בשבת המשקה לתוךהשמרים
 במשקה השמרים שלתת ע"ז בא"א וכ' בורר, _ תולדת שהוי וכ'בשבת.
 כלל לשתותו ראוי כשאינו אבל בשבת, לשתותו כשראוי דוקאאסור
 במשקה יתנם שלא היכא - עכו"ם ע"י אבל אסור, ישראל ע"יאז

 מותר כה"ג הפסד במקום דשבות ששבות להתיר יש - ויפסידיתקלקל
. נכרי ע"י אפי' אסור בשבת לשתותו ראוי יהי' אם משא"כ נכרי,ע"י -  

 עי"ש. ע"כ, מה"ת ואפשר בורר, תולדת ד,הוידי"ל
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 )מו(; רישא פסיק שהוי אף )מו(; מתכוין שאינו בדבר לנכרי אמירה )לח(; השבתניום
 אי )מא(; מפסיד אינו המציל כל ולומר הפסד, במקום או בדליקה לעכו"ם לרמז ישאי

 לצורך נכרי ידי על בשבת בשול )מא(; מצוה לצורך השמשות בבין לנכרי אמירההתירו
 המצטער לרחיצת עירבו, שלא חצר דרך מים הבאת )מ(; לאכול מה לו שאין )תינוק(קטן
 לח(; שם אותם, לקבוע לא אך )לח, נכרי ידי על התיבה, שאחורי צירים הסרת )לח(;מאד
 )מ(; למים שנפלה בהמה הצלת )מ(; דם לה יקיז לא אם למות המסוכגת לבהמה דםהקזת
 עוד גמרו ולא אחר, נר באין שבת לסעודת נר הדלקת )מ(י הגוף כן בחולת שבותהתרת
 )מא(; לעכו"ם אמירה ידי על גדול(. בצורך וכדומה חתונה סעודת לצורך )אוסעודתם
 אפשר היתה בלא מילה מכשירי הכנת )מא(; הגכרי ידי על החורף, בימות הביתהסקת
 )יאהרצייט( נשמה נר הדלקת )מד(; בשבילו המים וחימום התינוק רחיצת דין וכן אחר,באופן
 מיד משכונו ליטול עכו"ם כשבא ; )מא( ישראל ידי על ערבות היתר השמשות,בבין

 והוליכתם חפצים הוצאת )מא(; השמשות בבין כלים הטבלת )מא(; השמשות בביןהישראל
 בעד שישלחו ומבקש עלמא לו שתקיף חולה )מא(; בכרמלית אמות מד' פחותבפחות
 צער משום וכדומה( אווזות פיטום )וכן בשבת עכו"ם ידי על בהמה חליבת )לג(,קרוביו
 בשביל היתה וכוונתו להדליקו אחר לנכרי צוה שנכרי מנר ליהגות )מ(; חייםבעלי

 עכו"ם נגינת )מא(; זרה( לעבודה מומר ישראל בשביל הנר שהדליק נכרי )אוישראל,
 )מדעת שהכנים נכרי )לג(; שירו כלי בתיקון בהנ"ל בשבת, החתן לכבוד שיר,בכיי
 שבת, בערב בדרך בבא לנכרי כיסו נתינת )לט(; השדה לזבל לדיר, ישראל צאןעצמו(
 בהנ"ל )יא(; עכו"ם ידי על מצוה במקום דשבות שבות עשיית )מ(; היום עליווקידש
 ידי ועל )קשים(, קשקשים בו שעלו צנור )לא(; ישראל ידי על רק לעשותו אפשרבאי
 לעכו"ם קריאה ז(, ג לעיל וגם )לח בצנעה ברגלו ממעכם ביתו, לתוך נוטף הגשםזה

 וכדומה גשמים ידי על הנפסדת בסחורה וכן לאיבוד הולך והיין החביתבנתרועעה

 קריאת )מ(; ישראל ארץ ישוב משום העכו"ם, מן ישראל, בארץ בשבת בית קניית)לח(י
 לתוך מים )נתינת( שפיכת )לא(; לארץ בחוץ או מדרבנן, פירות במעשר מעשד,שם

 )לח(; הקדרה יבער שלא בתנור, האש הצתת קודם נכרי, ידי על בתנור, הקבועההקדרה
 נכרי שכירת 1 )לח( נכרי ידי על מרובה בהפסד המפתח, בנאבד תיבה פותחתשבירת

 )לח(. הפסד במקום השבתות, לכל מכס, המחזיק ישראי ידי עלבאריסות,

 אמירה בדין ושאול, דוד בתקון ברירה בדיני שמיימנו בהיותלא.
 עכו"ם ידי על פעמים הרבה משתמשים ואנחנולעכו"ם,

 אמירה ידי על בשבות שהתירו אופנים איזה בקצור כאן אביאבשבת,
 בדבר לעכו"ם באמירה ונתחיל דשבות. שבות היא שאזלעכו"ם
 וכ"כ יב, מ"ק א"א שו בפמ"ג )ועי' דלקמן, במעיפים שיבוארמצוה,
 על רק מותר מצוה במקום דשבות ששבות ז מ"ק בא"א שזבמימן
 דשבות שבות לעשות אמור שלישראל ישראל, ידי על ולא גוי,ידי

 אפשר שבאי שכ' ו מ"ק שכה במי' בא"א עיין אך מצוה,במקום
 במקום דשבות שבות לעשורנ בעצמו לישראל גם מותר אחרבענין
 ובמי' ג, מ"ק שד מי' ובא"א ד, מ"ק מ"ז שז שם עוד ועייןמצוה,
 ח(י מעיף כא בכלל ושאול דוד בתקון ולקמן ה, מ"קשיז

 ע"ג לשום או לאילן לעלות לנכרי לומר התירו מצוה לצוררי11*
 בש"ע )כמבואר בו וכיוצא לולב שופר, להביאהנהר

 מפר להביא מותר וכן מ"ח(, ג בכלל לעיל בזה ועי' מ"ה, שזבמי'
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 לא )אבל ערוב ידי על תוקן שלא לחצר מננ נכרי ידי עלתורה
 ס"ק שז סי' השקל במחצית בזה ועיין לכרמלית( היחידמרשות

 לא אך מילה, לצורך לנכרי אמירה התירו וכן ובתו"ש, ובא"רח
 אפשרות יש )שהרי הכנסת לבית התינוק בהבאת דשבות שבותהתירו
 סעי' לט כלל לקמן נם בזה ועי' ה, ס"ק מנ"א שלא בביתו,למוהלו

 שאני, ד"ה כד: ובר"ה אין, ד"ה תום' קכא. בשבת בזה עוד ועי'כד,
 שבת בתפא"י ובה"נ שאני, ד"ה מנ ובע"ז אומר, ד"ה פ בב"קונם
 א-ב(. משנהפ"ז

 )שאין נדול בצורך אכילה, צרכי להביא עכו"ם לשלוח התירולג.
 רשות שאין הזה בזמן כלל( ולעותות לאכול לישראללו

 מידו נטלו או נתנו ולא כרמלית, דרך מביאו כשהעכו"םהרבים,
 נ(, סב כלל נ"א )עי' לתחום מחוץ כשמביאו אסור ובזה י(,)שכח
 שחל פסח בערב או בפסח ישראל מבית חמץ להוציא מותרוכן

 לתקן לנכרי לומר מותר וכן בהנה(, שכה )סי' עכו"ם ידי עלבשבת
 )כמבואר מכשול לידי רבים יבואו שלא בשבת, שנתקלקלהעירוב
 פמ"א שו"ת ועי' כד, ס"ק בתו"ש שסה ובסי' בתו"ש, רמנבסי'
 )שקורין החלונות הוצאת בדין ועיין ס"ב( רעו מסי' ובראייתובזה

 שאסרו ה ס"ק במ"ז ושם טז, בסעי' ושם ה שינ בסי'קוואטירין(
 לצורך עכו"ם ידי על הכלים פותחת מתירין אבל מצוה, לדבראפילו
 ס"ק שם במג"א בזה ועיין ס"ז, שיד בסי' במחבר כמבוארמצוה
 לה ובכלל ושאול, דוד בתקון סכ"ח לד בכלל לקמן בזה )ועייןיא,
 חולה בדין כן נם ועיין בתדו"ש( י"נ סעיף לד בכלל ונם ו,סעיף
 עכו"ם ננינת בדין כן נם ועיין ובלבו"ש, יח ס"ק בט"ז שםועיין ט, סעיף שו בסימן קרוביו אחר שישלחו ואמר עלמא לי'שתקיף
 שלח בסי' בשבת שיר הכלי ותיקון החתן, לכבוד בשבת שירבכלי
 מיועד, לזמן חובו לפרוע נשבע בדין כן נם ועיין עצמו(, שלשיר כלי יתקן שהעכו"ם מיירי שהרמ"א )ואפשר ובהנה במחברס"ב
 ועיין הם, מצוה דבר אלה שכל שמא בסי' בשבת, חל המיועדוהזמן
 שבת בתפא"י ובה"נ סל"ו, לב בכלל לקמן ונם ס"ן, ענ בחו"מנם
 מ"ח. טז ופרק א-ב,ז

 במי' )כמבואר נכרי ידי על בשבת, שהדליקו נר לטלטל ב~ןתךלר.
 ועי' מתחלה, עליו התנו כאלו שהוי בהנה, ס"דרעט

 כב(. סעיף לו בכלללקמן
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 ולכן דשבות, בשבות מותר ישראל ידי על היתר לו שיש כללה.
 הישראל עם ולילך כבר הדלוק נר ליטול לנכרי לומרמותר

 )מב"א שידליקנה, לנכרי לומר אמור אבל ב( רעו בהבה)כמבואר
 התנור במתימת לנכרי אמירה אמרו וכן במחבר( מ"ב ושם יא,מ"ק
 לקמן ועיין בהבה( מ"ז רנט )במי' החמין להטמנת ממוך שבתבליל
 בזה. שכתבנו מה ושאול דוד בתקון מ"ח לזבכלל

 משום אמור הוא אם באימורו, הפומקים מחלוקת, דאיכא היכאלן.
 לנכרי, אמירה ידי על הדבר לעשות לו מותר לא, אושבות

 ועיין ב, שלז במי' )המבואר נכרי ידי על החדר וכיבוד בטאטואכבון
 של קטנות חביות חשוקי בהמרת וכן ו( ומעיף מ"ב א כלללעיל

 לה בכלל לקמן ועי' במג"א, יד מ"ק שיד במי' )המבוארמרקחת
 לאיים כדי ממטאטא שרביט לחתוך לנכרי לומר אמור אבל ו(מעיף
 נפשך, ממה שאמור ין מ"ק בט"ז שח במי' כמבואר התינוק, עלבו
 ושאול(. דוד בתקון לב מעיף לד בכלל לקמן ובם שםעיין

 כל חולי, בקצת ואפילו לעכו"ם, אמירה התירו צער במקוםלז.
 לעשות אמור בעלמא במיחוש )אבל הרבה, שמצטערזמן

 בשבת( נכרי, ידי על שבות, משום בה שיש ותרופה רפואהשום
 לא אבל בשבת, מכתו בבי על רטי' לשים לנכרי לומר מותרולכן
 הבוף כל של חולי או אבר מכנת בחולי אין אם הרטי' אתימרח
 על רטי' שימת בהיתר שכ' שם כ מ"ק בט"ז ועי' כה, מעי')שכח
 כט כלל לקמן ועיין הרבה, במצטער רק שזה עכו"ם ידי עלמכתו
 יק.- נ,' 'כ,נ ו-0.מעיף

)_' 

 חצר דרך מים להביא התירו בדול לצורך או הפמד בככחחומלה.
 יטבות -טהוי משום מאד, המצטער בו לרחוץ עירבהשלא

 וכן 0 מ"ק ובמב"א בהבה, יטם ועיץ יטז, במימן )כמבוארדיטבורן
 ו ברב למעכם לביה, נוטף והבשם קשים, בו -טעלו בצנורהתירו
 ב בכלל ולעיל ט, מ"ק ט"ז שם ועיץ ט 'טלו במי' )כמבוארבצנעה
 במחורה התירו וכן -טם(, ט תדו" וב לח בכלל יח ובמעיף זמעיף

 חבית יטמתרועעה או אחר, דבר ידי על או בשמים ידי עלהנפמדרן
 -טהעכו"ם בבירור יטיודון אף לעכו"ם, לקרוא התירו לאיבוד, ותלךיץ,
 דוד בועקון מא מעי' לח בכלל לקמן )ועיץ ךוזקננה ממונויציל
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 והוא פתאום, - לאדם הבא היזק שהוא מאחר באלו והתירוושאול(
 וכן יט(, במעיף שז בסימן )כמבואר לתקנן, להעכו"ם מצוהאינו
 ובא"ר ינ מ"ק בתו"ש בדינו עיין בשבר2 שלו נ יום שחלבבשר
 פמידא, שחשוב בשבת, עכו"ם ע"י להדיחו שמותר שח()עיי"ש
 כז מי' מ"ת בנוב"י ועי' ז, מ"ק שכא המג"א על שחולק שםעיי'

 שבאווזות ו מעיף כח בכלל לקמז ועי' ט, אות שכא מי' ובשע"תובדנ"מ
 על להדיחם אופן בכל שהתירו צלי, ידי על נפמד ששמנםפטומות
 קודם בתנור הקבוע הקדרה לתוך מים בנתינת. וכן עכו"ם(ידי

 הנ"ל, הקדרה ישרף שלא כדי בנתינתן שהתירו נכרי ידי עלהמקתו
 מנ"א )עי' יא בכלל לעיל בזה עי' הפמד, במקום דשבות שבותוהוי
 שאפי' "שאפשר בדיעבד מים בה בנתן שכ' ועי"ש מא, מ"קרננ
 כמ"ש דלא וכו' דשרי ההנור שהמיק לאחר המים העכו"םבנתן
 עי"ש( וכו' המים ןועת אסור לישר4:ל אבל לאמור, אורות טלבם'
 לועוכו יתנם לא )אבל להחזירם מותר מהכר שנפלו במוכיןוכן

 לח בכלל לקמן בזה ועיין ה, סעיף שמ במי' דינם כמבוארבתחלה,
 נכרי ידי על התיבה שאחורי הצירים המרת התירו וכן יב(מעי'
 פותחת שבירת התירו וכן בא"ר, שיד אותם( לקבוע התירו לא)אבל
 נכרי ידי על מרובה בהפסד שבירתה והתירו המפתח, בנאבדתיבה

 המחזיק בישראל נם התירו פפידא ובמקום מ"ז( שיד במי')כמבואר
 לשכור ובמג"א, ו במעיף רמד בסי' שם המפורשים בתנאיםמכם,
 בשבת ברחיים הדין )וכן פפיד'א, במקום השבתות לכל בארימותנכרי

 במג"א המבואר ז( מ"ק בט"ז ועי' היטב בבאר המבואר לפמחהממוך
 יח. מייקרמד

 לנכרי, האמירה בו התירו שלא ואף זה, ממונ אופן יש עוךלט.
 הכנים כשהנכרי וזוי אותו, מצריכין אין למחות נםאבל

 במי' )המבואר בדיעבד שהתירוהו השדה, לזבל כדי לדיר ישראלצאן
 על בהם שהתירו דונמאות וכמה כמה לנו יש הנה יד(, מעיףתקלז
 אברהם במנן שכתוב מה לזכור צריך זה ובכל לנכרי, אמירהידי
 לדבר, דבר בהן מדמין ואין להדדי, שבותין מדמין שאין ן מ"קשז
 עי"ש. החכמים, שאמרו מה אלא להתיר בהן לנוואין

 אמירה בהן והתירו ההורה, מן הוא שאסורן מלאכות ישנםמ.
 חמור, יותר אימור על יעבור שלא כגון התורה, מןלעכו"ם

 רמו )עיין ממונו על בהול שאדם משום לנכרי, כימו לתת לוהתירו



 שבת הלמותקיצורצ

 שתמות שאפשר לבהמה, דם בהקזת זה טעם משום התירו וכןא(
 שה בא"ר כן גם ועיי'ן ד, שלב במימן )המבואר דם לה יקיז לאאם
 באו"ח דינו שמבואר למים שנפלה בבהמה ג מ"ק ובתו"ש חמ"ק
 דינם שמבואר מפרים בהצלת הקילו וכן מי"ב, כו כלל ועי' יט(שה
 עכו"ם מיד ישראל בארץ בית בקניית הקילו וכן יח, שלדבמי'
 כב, מ"ק ובא"ר יא מעי' שו במי' כמבואר ישראל, ארץ ישובמשום
 בשבת חיים בעלי צער משום עכו"ם ידי על בהמה בחליבת התירווכן

 מעי' ה בכלל לעיל ועיין ויג' ו מ"ק ובמג"א כ שה במימןכמבואר
 שהוי אף מתכוין שאינו בדבר לנכרי אמירה התירו וכן כו, ובכללי

 ובט"ז מא מ"ק וברנג ה מ"ק שיד במי' במג"א )כמבואר רישאפמיק
 ז, מ"ק במג"א רעז ובמי' מ"ז רנט במי' בהגה, א וברנג יח,שם

 קמ, מי' יו"ד בחת"ם עי' אימורים בשאר בדרבנן רישאובפמיק
 מג"א ועי' רכב(, מימן )בח"א דבריו על שחולק מהרש"םובשו"ת
 אפשר לא ד"ה כה פמחים תום' ועי' ת,ה"ד בשם ה מ"קשיד

 בכתובות ובערוך כט שבת ובמאירי הכ"ד פכ"ה שבת הל'ובשעה"מ
 פ"א בריש במ"מ וכ"ה עליו שחולקים שם ובתום' לד וביומאה

 חולה בצרכי שבות התירו וכן יב(, הל' בשעה"מ וכ"ה דשבתה"ו
 במי' כהמג"א ודלא השע"ש, לפי שאיב"ם( ואף הגוף, כל חולה)היינו
 לעשות לנכרי לומר התירו לאכול, מה לו שאין בקטן וכן ז מ"קשז
 בטור עוד )ועי' בהגה יז שכח במי' כמבואר לו ולבשל מלאכהלו

 ואי רפואה, לו לעשות לעכו"ם לו אומרים אי מכנה בו שאיןבחולה
 אי"ח הטור בזה שהביא דרבנן באימור עליו לחלל לישראלהתירו
 ועי' שיטות, כמה ג"כ יש הרמב"ם שבדעת ועי"ש דעות כמהשכח
 החולה קטן ובדין הרמ"א, תשובת בשם ט מ"ק שם במג"א גםבזה
 מוף פז מי' ובט"ז כא, מ"ק פא מי' בש"ך ג"כ עי' שאיב"םבחולי
 בו שאין חולה ובענין שם, ובא"א טו מ"ק שכח ובמג"א ח,מ"ק
 פשיטא בד"ה ו שכח במ"ז עי' מה"ת אימור מפק לפניו שישמכנה
 שיעשה השבת קודם דרבנן במלאכה לעכו"ם אמירה ובענין וכו'לי

 בשני שתלוי קכז מי' ששון מהר"א בתשובת עי' בשבתהמלאכה
 דבריו על שהשיג מה ה"ט פ"ו מל"מ ועי' רמד במי' הב"יתירוצי
 קודם ואפילו בשבות אפי' הרמב"ם שאמר שמה שנ"ל שם שכ'ומה
 עי"ש. וכו' דישראל אדעתא המלאכה שעשה בעכו"ם הואשבת
 האמירה את להעכו"ם לו התירו שלא אף הפסד במקום23א.

 ולומר לרמז לו התירו אבל דאורייתא, במלאכהבפירוש



צא שבת הלכותקיצור

 מג"א שז בסי' )כמבואר בדליקה שכן וכל מפסיד, אינו המצילכל
 וכן יז(, ס"ק מג"א שמז ובסי' ימ, וסעי' כו סעי' שלד ובסי' כזס"ק

 אחד, נר לו באין שבת לסעודת נר בהדלקת לנכרי אמירההתירו
 גדול בצורך ומילה חתונה סעודת לצורך או סעודתו, עוד גמרולא

 שוגגין(, שיהיו שמומב שכתב ועי"ש בהגה, ב רעו בסי')המבואר
 שצוה בנכרי רעו סי סוף ובמ"ז א"ר בשם ז ס"ק בא"א שם גםועי'
 נכרי או ישראל, בשביל היתה וכוונתו נר, לו להדליק אחולנכרי

 מאורו ליהנות לישראל שמותר לע"ז, מומר ישראל בשבילשהדליק
 שמקילים מה וכן לז( וכלל סי"ז, לו ושאול דוד בתקון לקמן)המבואר
 המבואר נכרי ידי על התנור שמסיקים החורף בימות הביתבהסקת
 במכשירי וכן כ, ס"ק תו"ש גם ועי' מו, ס"ק שם ובמג"א רעו סי'בסוף
 ס"ק שלא בסי' במג"א בדינם עי' אחר בדרך אפשר הי' שלאמילה
 התינוק, רחיצת בשביל לנכרי אמירה התירו שלא עו"ש )ועי'ה

 מג"א הרחיצה, במניעת סכנה שאין הזה בזמן בשבילו מיםולהחם
 מצוה לצורך השמשות בבין לנכרי באמירה התירו וכן מ( ס"קשלא
 )נר נשמה, בנר ב מ"ק במ"ז ושם בתו"ש ז ס"ק רסא סי'עי'

 מצוה לצורך בשבות הקילו וכן גדול צורך לדבר שחשוביאהרציימ(
 שז )עי' בחו"ל או דרבנן, פירות במעשר מעשר, שם בקריאתכגון
 )היינו ערבות התר ובענין ממ"ו, לח כלל עי' ל( ס"ק מג"אסכ"ב
 בהמבלת וכן ח, ס"ק מג"א שכה בסי' המבואר הנכרי בעד ערבלהיות
 וכו' היא ורבי לב: עירובין ועי' ע"ש, השלחן לפי בביה"שכלים
 חפצים ובהוצאת ושאול, דוד ברנקון סי"ג לח כלל ועי' השמשותבין

 ה, שממ בסי' המבואר בכרמלית אמות מד' פחות בפחותוהוליכתם
 ל% ולקמן שם, ובמשנ"ב א שמב ג"כ ועי' סק"א, שם המ"זולפי
 דאמירה ואמירה לנכרי אמירה בענין חת"ם בשו"ת עוד )ועי'ח,
 חו"י בשו"ת ועי' ם, מי' או"ח ובח' קפה ובסי' קה סום"י חו"מבח'
 לב, סי' אמת זרע בשו"ת וגם הגרשוני(, בעבודת )ושם ממסי'

 בהל' ה"מ ובפ"ו ד ס"ק מ"ז רעו בפמ"ג כב, סי' ח"ג יעקבבשבות
 י(. סי' משה השיב שו"ת גם ועי' שם, למלך במשנהשבת



 שבת הלכותקיצדרצב

 ויגש()לסדר
 )המרקד( הרקרה מלאכת חכלל

 שכד וסי שיט, באו"ח הקמח ונפוא רקוד מלאכתוהיא

 ל ל כ התוכן
 הרקדה שיעוד בהנ"ל ותקדו"ש( )א מקמח סולת הרקדת ז )א( האוכל מתוך פסולתהרקדת
 האבוס, לתוך לשימה כדי בכבדה, בו, מעורב שהמוץ הקש הובלת בהנייל )ב(י המוץממנו שיפול כדי גבוה, במקום התבן הנחת וכן המוץ(, מן קש )או שועל שבולת כבירת)א(י

 )ג(; הגסים מפרודים לבררו טחונה(, )ממצה קמח נפוי )ב(י נקבי' דרך יפול שהמוץואפשר
 )ג(. שנוי ידי על הנ"ל נפוי ; )ג( פרוריו( )להפריד קמחנפוי

 להפריד המממנים, את שרקדו במשכן היתה הרקדה מלאכתא.
 דומה הרקדה שמלאכת פי על ואף מתוכם, הפמולתאת

 מהם אחד כל כן פי על אף להם, אחד וימוד וזריי', ברירהלמלאכת
 נפרדות מלאכות הוו ששלשתם מפני עצמו, בפני מלאכה לאבנחשב
 הרקדה ושיעור חייב, הפמולת את להוציא כדי והמרקדבמשכן,

 א.בכברוברת
 לבהמתם, אותו שנותנים לפני הממפוא, לנקות שמדקדקים ישב.

 הפמולת, מן לנקותו בכברה וכדומה שועל השבולת אתוכוברים
 קטנים ולחלקים לתבן תבואות קשי קציצת, שלאחר אנשים, ישנםוכן

 ואינו פמולת )שהוא המוץ מן לנקותו כדי הקצוץ, התבןשכוברים
 ואפילו בשבת, לכברם שלא להזהירם וצריך בהמה(, למאכלראוי
 כאן התירוהו כן פי על אף נקביו, דרך נופל המוץ וכברה,בנפה מוץ עם קש כשנושא שלפעמים פי על אף האבום, לרנוךלשימה כדי( בתוכה, )ולהובילה הכברה לתוך קש לתת מותר אבלאמור. כן בם המוץ, ממנו ויפול שירד כדי גבוה, במקום התבן ארנלהניח
 ועוד מותר(, מתכוין שאינו )ודבר מתכוין שאינו דבר שהואמפני

 ושאול ווותקין

 שיט ובמשנ"ב ב. שיט עה"ש ועי' מ"ב, פ"ז ושם עג. שבתא(
 בדקה ת"ר ו עו מנחות עי' מקמח סולת ה.מרקד ובדין לס"א,בהקדמה
 עיקש מלאכה הוי מהקמח ,הסולת שריקוד תקי בסי' שכ' הב"חבשם שהביא ס"ב ה"ב במרקדד בא"ט ועי' וכו' מלמעלן וסולת מלמטןקמח - המרקדד ומה זעירא א"ר נ.( )דף ה"ב פ"ז כג, ובירושלמי וכו'בגסה
 שיט במג"א שכ' כמו מינים. שני שהם משום מרקד תולדת שהוישדעתו

 ועי' מהאחרונים, כמה לפי"ד מינים שני הוין וה'חלמון שהחלבוןטז
 שכתבנו הרקדה שיעור ובענין ושאול, דוד בתקון סכ"ה ז לעילגם

 .השבת. במוסך חנוך במנחת עי' בכגרוגרתשהוי



צג שבת הלכותקיצור

 או הנפה נקבי דרך יפול לא שהמוץ שאפשר רישא, פמיקשאינו
 נ.הכברה

 כדי בו(, )וכיוצא טחונה ממצה הדק הקמח את לנפות גמג.
 כדורי מהם לעשות, יפים שאינם הגמים, מפרוריםלבררו

 ג. אמור כן גם )כופתות(, במרק פמח בימי שמבשליםבצק
 ושאול דודתקון

 מאבות המדקד שם שכ' לב כא ברמב"ם וכ"ה קמ, שבתב(
 המוץ שירד בשביל וכו' בכברה התבן את כוברין אין יפיכך -מלאכות
 ולרקד בו, יש איסורא התבן מן המוץ ולכבור וכו' כמדקד שהואמפני
 לו מותר בכברה תבן .השם אבל בו, יש נמי חיובא התבואה מן המוץאת

 שהרי - הולכה בשעת המוץ שירד שאפשר אעפ"י לאבוס,להוליכו
 כ"ש ועי' פס"ר. ואינו בידים, מעשה עושה ואינו לכברה, מתכויןאינו

 א, יח ובחי"א הרב, בש"ע ושם שם, ובמשנ"ב א, שכד באו"חבמרקד
 מאכל את שירקד גזרינן לא אמאי שמקש.ה ב"אר )ועי' טז פזובקש"ע
 כאן בנ"א ועי' באבוס, לשימו כדי - בכברה אותו בהוליכוהבהמה
 לא בהמה ובמאכל הוא בהמה מאכל ותבן שכרשינים שכיוןשמתרץ
 לדבריו, ראי' שהביא ועי"ש לנקותו, כ"כ עליו מקפיד שאינו משוםגזרינן
 עי*ש(, ד' אות הרקדה במלאכת במא"מוהו"ד

 לברור שאסור המהרי"י דבדי שהביא שם ובמג"א בהגה, ג תקד עי'ג(
 שבשביל דבריו שמפרש במג"א ועי"ש הטחונים, מתוך הגדולים מצותפרורי
 איסור בו ויש עוד, נילש שלא קמח דין להן ויש כקמח, הן המצות,שנטחנו
 שמבאר כמו ט( ס"ק מג"א שם )עי' לישה שלפני הדברים כבכלברירה
 מרקדין שאין ב תקו סי' ועי' מינים כשני שהם שם שכ' דבריומחה"ש
 צרור בו ונפל מאתמול רקדו אם אבל שנוי, ידי על אפי' בתחלההקמח
 דגם בא"ר והובא ב"ח ועי' ואוסרים, מחמירים יש אבל וכו' קיסםאו
 החיאא בשם שם וכ' ט, ס"ק תקו במשנ"ב גם והו"ד שנוי, צריךבזה

 וכן עכו"ם, ע"י או הנפה באחורי לרקד כגון גמור שנוי בזהשצדיך
 שנוי- עעי ירקד הפרורין מן הנטחן הקמח לרקד וצריך ביו"ט מצותהדך

 בהגה ב תקו ובאו*ח ב יח חי"א ועי' החי"א, לדעת הנפה אחורידה"נו
 פד בחי"א גם ועי' שנוי. בקצת גוי עעי מותר הרקידה תחלתשגם
 ועי' קודש( במקרא )והו"ד א ס"ק בקו"א תקו הרב ובשעע א-ג,סעיף
 גמור שאיסור הנ"ל קו*א שהביאו שם במסגה"ש לה בס"ק צחבמנעש
- שם( מיירי )וביועט שנוי עעי אפי' טחונה ממצה הקמחלרקד  ובפרט 
 מין ונחשבים כקמח ה"ה מהמצות הנטחן שהדק ט תקד המגעא מ"שלפי
 הנעל במעק ועי' הראשונה כהרקדה זו הרקדה לאסור יש ולפיעז -אחר
 אפשר הי' כשלא אפי' בזה ביושט שאסור משמע הנ"ל הרב שמש"עשכ'

 בריקוד שכ' דחיעא דין על שחולק הרב בשעע )ועיין מעיו"ט,לעשותו
י 'לעיל( דבריו שהבאתי שנוי עעי לרקדו צרור בו שנפלהקמח  שלא 



 שבת הלכותקיצורצד

 )הטוחן( מח'נה מיאכת מכיי
 שכא, )או"ח ושחיקתם קטנים, לחלקים שונים חמרים פרור מלאכתוהיא

 שכח וסי'שכד

 )תקדו"ש הסעודה לפני שתיים או שעה דק דק כשחתכם בצלים שבקליפת בורראיסור
 )ב טחינה אחר טחינה אין ג(; )תקדו"ש קרקע בגדולי שלא אפילו טחינה יש איב(י

 לשבבים, עצים חתיכת בהנ"ל )ח( האיסור ימעט איך עצים לבקיעת אונסותקדו"ש(
 למאכל קצת )שראויים וקורנית איזוב פאה אכילת ח(; )תקדו"ש גדולות לחתיכותוחתיכתם

 )ג(; פומפי'( גם )הנקרא במגררת דהיינו לזה המיוחד בכלי גבינה גדירת )יד(;אדם
 גידוד 1 יא( יג וכלל ותקדו"ש ו ד, כט )כלל נעלים או הבגד מעל יבש ובוץ טיטגירוד
 חולה, מיחוש דיני )שם(; מידית לאכילה בהנ"ל )א(; הסכין )ידית( בכת תבליןדיכת בתקדו"ש(; )ה טיט מראה דק הבגד, על טיט ממשות באין בהנ"ל )ו(; כסכוס ידי עלהנ"ל
 דיכת תבלינים דיכת חי-מה(; )סעיף הסימן בסוף לקמן יבואר לחולה, תרופהועשיית
 )ב(; ירקות חתוך א(; )תקדו"ש שנויים בשני או אחד בשנוי שנוי, בלי מלח,סוכד,
 ; )ג( בסכין גבינה( )או קשה בשד חתיכת 1 )ב( דק דק חתכם ; )ב( לסעודה סמוךחתכם
 לצודך חי בשר חתיכת ב(; )תקדו"ש לכך המיוחדת עץ טבלת על בקופיץ בצליםחתיכת
 לכלבים ונבילה לבהמה, דלועין או חרובין שחת, חתיכת יא(י וסעי' ג )תקדו"שהעופות
 )סוכר תבלין תבואה טחינת )יא(; דק דק צלי או מבושל בשר חתיכת יג(;)תקדו"ש
 המשמשת במטחנה, ובצלים יבש לחם בשר טחינת )א(; וכו' מדוכה ברחיים וצמחיםומלח(
 מים בדחיים טחינה, )א(; שיעורו טחינה, ה(; )תקדו"ש וכו' יבש לחם בשרלטחינת
 א(; )תקדו"ש יד ברחיים טחינה, א(; )תקדו"ש רוח של ברחיים טחינה א(;)תקדו"ש
 בזו שונות ובעיות איסתפקתות טחינה, א(; )תקדו"ש במשכן היתה סממנים,טחינת

 מלח טחינת א(י )תקדו"ש לבינה טחינת וס"י(; א )תקדו"ש עפר רגבי טחינת א(;)תקדו"ש
 )תקדו"ש אחד לגוש נעשו בשולם ואחר לפרורים, ומפורד כקמח דק שהיו שלנו,וסוכד
 לבד דברים, בשאר מהני דלאלתד ההיתר אי ולאלתר, מיד )י(; לצורך שלא לעיסהא(;

 )ח(; עצים נסידת ה(; )תקדו"ש זמנו שיעור ולאלתר, מיד וא'(; ב )תקדו"שאוכלים
 הפסד במקום הנ"ל )טז(; לחשיכה סמוך מים, רחיים לתוך חטים נתינת )ח(; מתכתנשיפת

 בהנ"ל מט(; לח וכלל )ח, לשבבים חתיכתם עצים )טז(; גוי של הוא כשהרחייםאו
 וכדומה בחיל בקיעתם, אופן עצים מא(; לח ותקדו"ש )ח, גדולות לחתיכותבקיעתם
 דפואה סמי ולקיחת תרופה עשיית ח(; )תקדו"ש באיסוד למעט איך עצים, לבקועשצוהו
 בשבת סודה מי עשיית טחינה(; למלאכת כסניף הכלל, בסוף לקמן )תמצאבשבת

 בהנ"ל 1 )ד( ועוף( ת" בהמה אכילת )לצודך דק דק- ירקות וחתיכת פדוד ז יז()תקדו"ש
 פדור ד(; )תקדו"ש קרקע גדולי שאינו דבר ובין קדקע, גדולי בין בזה שישההבדל
 וכן ובצלים, יבש לחם בשד לטחינת כן ,גם המיוחד במטחנה טחינתו וכן לזה,המיוחד בכלי לחם פרידת ה(; )תקדו"ש הנ"ל ללחם מים נתינת בהנ"ל )ה(; דק דקלחם

 ריחה טבק דגבי פדידת 1 ( ) ביד הנ"ל פדידת 1 ה( )תקדו"ש במכתשת מצהכתישת
 פדידת א(; )תקדו"ש ונתיבשו ליחות מחמת שנדבקו מלח רגבי פרידת וז'(; א)תקדו"ש

 פטום )ו(; לעפר )הנדקב( עץ חתיכת פדירת א(; ותקדו"ש )ו עפד וגושי אדמהרגב
 ותקדו"ש(י )טו בזה דינים פרטי ועוד בשבת, עופות או חיותבהמות

 כשכבד בהנ"ן
 בהנ"ל )יג(; נוח יותד לעשותו לתקנו לאכייה, דאוי )טו(; פטום ידי על לאכולהותרגלו
 )ט(; וירקות פידות שעועיות אדמה תפוחי רסוק )יג(; הדחק ידי על דק לאכילהבדאוי
 )תקדו"ש אתד שנוי או שנויים, בשני - שום שחיקת ט(; )תקדו"ש בשנוי קטניותדסוק

 )יב(. וכתישתו בבגד, פ~פלין שימתא(;

 כמון, שומשמין, שעורים, חטים, והדר( )השוחק הכותש הטוחן,א.
 בטחנה ומממנים תבלין תבואה מיני וכל קפהקנמון,



צה שבת הלכותקיצור

 והמונע המופעל ברחיים אפילו )ואמור ברחיים או מכתשתמדוכה
 אמור, שבודאי המים, בכח המונע ברחיים שכן ומכל הרוח,בכח
 חייב( עלמא לכולי שבזה יד, של ברחיים שאמור לומר צריךואין

 לטחון הצריך )לפיכך בכגרוגרת. הוא באלו, הטחינה חיובושיעור
 שום, ולשחוק לכרנוש הפלפל, גרעיני לכתוש )וכדומה(, חריפהפלפלרנ

 כמו הטחינה, במכונת יטחנם אל בשבת מלח או מוכר לדוךאו
 'נ ן ו ' על וכדומה המכין ידית( כן, גם )הנקרא בקת 4כם רקשכתבנו,
 שיבואר כמו אמור, ולהניחם, במכין לחרנכם אבל וכדומה.השלחן
 א. הבא(במעיף

 ושאול דודתקון

 מעיו"ט לעשותו אפשרות שהי' במקום אלא שנוי הצריכו שלא וכ' דעתו,כן
 ביו"ט רק הצרור בו נפל' שלא וכיון שם(, ובט"ז הנ"ל תקו ובש"ע)עי"ש
 שנוי. בלי אפי' מותר א"כ יו"ט, מערב ולרקדו לחזור צריך הי' לאא"כ
 אז הפת, את ליפות רק ביו"ט שנית לרקדו וברצונו דבר בו נפל לאואם
 על בחול גם לרקדו דרכו ואם וכדומה, השלחן ע"ג שירקדו קצת,ישנה

 ובחי"א(1 הרב וש"ע שם ש"ע אחר בשנוי ירקדוהשלחן,

 מרגביו טחונה ממצה קמח לנפות אסור ס"ב יח כלל בחי"אכ'
- קצתשנדבקו  שהתדבקו - הקטנים וחלוקיהם פרוריהם להפריד ורוצה 

- בזהזה  וציין שנוי, 'ע"י לנפותו מותר אם עיון וצריך נפוי, ידי על 
 ס"א, לעיל וע" הנ"ל, תקו סי'לש"ע

 ועי' במשכן, היתה ו( מלאכה אב )הוי שטחינה מט: שבת עי'א(
 א"ט הס' בפתיחת ועי' וכו' סמנין נמי ולשו וטחנו זרעו הם ד"הרש"י
 למנחת שטחנו בתבואה במשכן היתה שטחינה האי ורב הר"ח דעתשהביא
 וכו' חדא מידק פלפלי !הני יהודה א"ר קמא. שבת ועי' וחביתין,תמיד
 ובפ' טו, ח וברמב"ם בשלטה"ג ובר"ן_ וברי"ף הני ד"ה ותוס' רעחועי'
 - י. ס"ק ובמ"ז ט ובמג"א ז ס"ק ובט"ז ז שכא ובש"ע ובב"י ובטור ככא
 של ברחיים שרק שם המג"א שדעת שם ובמחה"ש ב ס"ק רנב במג"אועי'
 וכיו"ב חטים שהנותן בה"ב שם וכ' בא"ט, גם והו"ד החיוב. מן בו ישיד

 שעל בתיבה חטים שהיו או טוחנים שהרחיים בשעה מים של רח"םלתוך
 את דחפו והמים הדף, את וסילק בא והוא סגורים היו והרחיים -הרחיים
 טחינת על אלא חייב אינו שמ"מ שם וכ' שחייב, - החטים ונטחנוהגלגל
 אבל והגלגל, הדף אצל צבורים אז שהיו המים דחיפת מכח שבאההחטים
 אח"כ, ונתוספו הליכתן כדרך שבאו המים מכח שנטחן מה על' חייבאין

 שהביא )ועי',ם פטור שלעולם שי"א שהביא עי"ש רוח של ברח"םובטוחן
 ואח*כ רוח, ואין פתוחים שהרחיים בשעה החטים את ששם א, אופנים, דבזה
 חייב שגעכ אפשר ולתוס' חייב, שלהנמ"י בז,ה וכ' ' ונטחן, מצוי' רוחבא

 שהרוח בשעה )היינו רוח שהי' בשעה הרחיים את שפתח ב, פטור.ולהרען



 שבת הלכותקיצורצו

 ששם ד. הרוח. בא ואח"כ רוח, הי' שלא בשעה ה,רחיים את בפתח ג.נושבת(,
 הדעות את שמבאר ועי"ש רוח, שיש ובשעה פתוחים ברחיים החטיםאת
 הרחיים לתוך החטים בנותן חיוב ,שאין שכ' בטוחן בכ"ש זה בענין ועי'בזה(.
 ועי' באמצע, הרוח שיפסקו שאפשר הוא ספק שהתראת משום רוחשל

 יטחון יפסוק אם שאפי' הרוח, יפסוק אם לן איכפת שלא בזה שכ'בבה"ל
 מודה המג"א שגם עוד שם והביא קול. להשמעת בד"ה עי"שכגרוגרת,
 שחייב הטחינה את לאפשר כדי - מים של רחיים של המים מסגרתבפותח
 אבה"ע, )הא"ר, שהאחרונים בבה"ל עוד ועי"ש הא"ט, בשם לעיל שכ'כמו

 נגד בזה הסכימו מאיר( בית ובם' ,המחה"ש, חיים, הנתיב הח"מ,הדג"מ,
 ובשעה."צ ט בבאה"ט גם ועי' ע"ש, מים, של ברחיים וחייבו הנ"ל,המג"א
 ג, אות בטחינה ובמא"מ או"ח אפרים ובבית ב, ובש"ת בטוחן ובכ"שלא,
 שכא באו"ח גם ועי' - בזורה יצחק בית ובשו"ת קטז, סי' אב"נ בם'ועי'
 שבכתי.שת שם ומשמע יא שכא הרב וש"ע וכ"ש, א יז וחי"א יב, וסעי'ז-ח

 שדה בשם טז יג )א"ח דינים בעיקרי וכ"כ אחד. בשנוי די שוםושחיקת
 שנויים שני שצריך כ' קודש אדמת בשם זכל"א בשם בנז"י אבלהארץ(
 בקת לכתשם דהיינו - שנויים שני שצריך שדעתו בט"ז ז בם"ק)ועי"ש
 ה.ש"ע דברי מפרש ט ס"ק ובמג"א במכתשת., ולא הקערה, ובתוךהסכין
 הקערה, בשולי שידוכם או במכתשת אפי' מותר ואז הסכין בקת וש4שידוכם
 וכן בזה(, המג"א על חולקים וחי"א שהא"ר יב ס"ק עח בנז"י וכ'עי"ש,
 כ' יא סעיף ובסוף שנויים, שני שצריך במוסגר ס"ז הרב בש"עמשמע
 שנויים שני בו להצריך במלח .שכ' כ פ קש"ע גם ועי' גדול, שנוישצריך
 והו"ד שהוד"ל, ובא"ר בעו"ש, וכ"כ השלחן( ועל הסכין בקת לדוכן)דהיינו

 ודי מפלפלין, קיל שמלח היא עצמו דעת אבל - ז שכא בסי' בתל"דגם
 .שכ"מ וכ' מה"ת. טחינה בו שייך ולא גד"ק, שאינו משום א' בשנויבו

 ורק מתחלה דק שהי' שלנו שבמלח בהגה ס"ח ועי"ש ומהש"ע,מהרמב"ם
 טוחן, אחר טוחן שאין דק דק לחתכו שמותר א' גוש נעשה שנתבשלאחר
 פטור לבינה והטוחן שחייב, עפר רגב בטוחן שכ' י ס"ק )שכא( מ"זועי'
 משום בו שאין אחד, גוש מתחלה היו שלא שלנו, וסוכר ובמלח אסור,אבל
 לכל שצריך כ' בכשש אבל כלל, שנוי בעי ולא דק דק לחתכו ומותרטוחן,
 שם שכ' ט ס"ק הנ"ל במג"א ועי' יא, יד בחי"א ועי' א'. שנויהפחות
 שדרך תבלין בכל וה"ה אסור, שלחתכם הסכין, בקת פלפלין לדוךשמותר
 מסופק י ס"ק במ"ז ב. בכה"ג, גם אוסר שלו בש"ע הרב א. דעות, ג ישבזה - מיד לאכקמ חתכם ואם ז(, ס"ק הרב בש"ע )וכ"ה תערובת, ע"י רקלאכלם
 בתבלין אבל מאכל, בדבר רק עוזר אינו דמיד שאכילה שאפשר )וכ'בזה,
 'עוזר אינו דמיד שהאכילה אפשר האוכל את לתבל רק ועשוי אוכלשאינו
 האוכל את לתבל רק ועשוי אוכל שאינו בתבלין אבל מאכל, בדבררק

 במנ"ש ועי' להתיר, כ' בטוחן בכ"ש ג, עוזר(, אינו דמיד שהאכילהאפשר
 ואם א"ט. בשם ס"ב סוף לקמן בזה מש"כ עוד ועי' בזה, להחמיר פבפ

 בעצמו והוא שמותר, א"ר בשם י ס"ק שכא בתל"ד עי' - ביד לפררםמותר
 שיש שאפשר הב"י, דברי הביא בסוף אבל גדול, שנוי שהוא הטעםהוסיף
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 ממש, למעודה ממוך רק ירקות, ושאר בצלים צנון, לחתוך אמררב.
 בהמה לצורך אפילו זה ובאופן דק, דק יחתכם לא אזוגם

 ב. לחתכם מותר כן נםועוף

 ושאול דודתקון

 )ריחה(, טבק רגבי לפרר מותר ואם ביד, במפרר אפילו מדרבנןאיסור
 אות שכח בשע"ת עי' אבל לטוחן, דדמי משום בזה, ליזהר שכ' בכ"שעי'
 סח, ס"ק כה בנז"י והו"ד רבים( מים שו"ת )בשם למללו להתיר שהביאא
 בעיקרי )והו"ד השע"ת כדברי ג"כ כ' אבן ובטורי יוסף, יסוד בם' לעי'וכ'

 אחר טוחן שאין משום שמותר טו שכא בתל"ד וכ"ה נח( יד באו"חהד"ט
 ונתיבשו, ליחות מחמת שנדבקו מלח ברגבי גם שלפי"ז במנ"ש ע"ז וכ'טוחן,
 פסוקה שהלכה שמאחר שכ' יג ס"ק שכא בתל"ד ועי' שמותר, כך הדיןג"כ
 שמותר ג"כ לכאורה לומר יש - טוחן אחר בטוחן לחוש שאין להרמ"א.היא
 רק הוא לזה המיוחד בכלי האיסור שכל שנוי, בקצת לזה המיוחד בכליאף

 דחול, דעובדין האיסור מידי להוציאו השנוי מהני ולזה דחול עובדיןמשום

 מחתכו רש"י פי' )פרים, סילקא דפרים האי פפא א"ר : 'עד שבתב(
 סילקא דקניב עג. פרש"י עי' סילקא וכו', אלא ד"ה : קיד בתום' וכ"ההדק,
 ברי"ף ועי' שם, ובתום' ירק בקניבת קי"ד: שבת ועי' וכו'(, תרדיןחותך
 ביום ג( באות )שם בהעלטה"ג באריכות והו"ד וברא"ש עג: בשבתובר"ן

 ח"ד הרשב"א שו"ת ועי' ירק, בקניבת שאסור בשבת להיות שחלהכיפורים
 בטור ועי' הנ"ל( השלתה"ג על שהעיר מה סי"ז בטוחן בא"ט )ועי' עה,סי'

 שכ' ס"י שם הרב ובש"ע טו, ס"ק ובמג"א יב, סעי' ובש"ע שכא,ובב"י
 מי על להם יש מאד, דק דק והבצלים הצנון במדינתנו שחותכיםשמה
 ע"ש, שלחן )ועי' ממש, לסעודה סמוך לחתכם יזהרו עכ"פ אך -לסמוך
 מסעודה להניחו אפי' דק דק צנון לחתוך להתיר שצדד - בנז"יהו"ד

 הצנון הלא כי הצנון, את מתקן אינו שהחתוך משום ביום, בו -למעודה
 קודם אפי' להתיר צדד הכי ומשום כלל, חתוך בלי מכהם לאכילהראוי
 שהחותכים שכ' ב יז כלל בחי"א עי' אבל הכנסת, מבית האנשיםיציאת
 שחייב, הדבר קרוב הסעודה קודם שתיים או שעה דק דק והצנוןהבצלים

 קליפת על בורר משום גם שחייב מלבד - באכילה אסורים הבצליםוגם
 ובפמ"ג פז, ס"ק פ ובמנ"ש בעמה"ש ומובא ובת"ש במע"א, וכ"כהבצלים,

 בירקות שאפי' שם"ל משמע שסתם שמדהם*ע האחרונים וכ' יד, ס"קא"א
 שתא שעל צדק בצמח ועי' באוכלים, טחינה יש ג"כ חיים לאכלםשראוי
 ההן מט,( )דף ,ה"ב פ"ז ירושלמי ועי' הנה. ד"ה פ"ז שבת משנהסדרי
 טוחן, משום - במדוכה( )כשדרכו במדוכתה שחיק כד וכו' תומאדשחק
 שהביא סכ"ז הי"א א"ט ועי' קפד, ובריב"ש עה, חאד הרשבאא בשו"תועי'
 ריחו לעשותו הדם, לפרך להתיר יהודה בית שו"ת בשם שכ' הברכ"יבשם
 מהני דלאלתר ההיתר שאין וכ' עליו חולק ז"ל והוא מיד, להריחונודף,
 כתישה, קעביד והא גבי - נעוץ בדקר ז: מביצה וראיתו באוכלין,רק



 שפת הלכותקיצורצח

 שכיון משום פומפי'(, גם )הנקרא במגררת גבינה לגרור אמורג.
 לחתכו מותר אבל כטוחן, לי' הוי בכך, לגררושדרכו

 על אף קשה, בשר לחתוך מותר וכן אכילה. בשעת דק דקבמכין
 יכולים אדם בני שרוב כיון חתיכה, בלי ללועמו לו אפשר שאיפי

 ג. בסכין רק לחתכו אין אבל שהוא, כמות כך,לאכלו
 ושאול דודתקון

 א"כ טוחן, תולדת היא וכתיש.ה הרגבים, לכתוש צריך שהלא רש"ישכ'
 לעיל ושאול דוד בתקון ועי' אסור, לאלתד ואפי' ביד אפי' שכאןמשמע
 ועי' ונותן, בשיניו לועס מע"ש שחק לא שאם קלג. משבת הביא ועודס"א
 שנעשה רק היא מלאכה נמי בשיניים שלעיסה שכ' יב ס"ק סוף שכאמג"א
 אלא .המילה, על תיכף נותנו היא שם גם והרי יד, כלאחר כמו והיאבשנוי,
 שהוא מידי ולא דלאכילה, במידי רק מהני דלאלתר ההיתר שאיןודאי

 ד. אות בטחי.נה ובמא"מ א, סעיף סוף ושאול דוד בתקון ולעיל עי"שלהריח,
 דק ידק לחתוך הרמ"א שהתיר שמה 1 ע דף ח"ב מהרי"ח בליקוטי גםועי'
 על או קערה על הבצלים כשחותך רק דוקא שזה מידית אכילה לצורךדק

 אסור, לקיצוץ המיוחדת עץ טבלת על בקופיץ בצלים לחתוך אבלהשלחן,
 משום שאסור שכא בסי' שמבואר חרוץ במורג גבינה לגורר דומהשזה

 עי"ש, דחול, עובדין הוא וגם במכחשת, תבלין כשחיקת והוי לכך,שמיוחד
 דק דק בצלים בחתיכת שכ' מה קלט סי' שלמה לך האלף בשו"ת)ועי'

 שיוכל כדי שומן, בהם ונותנים ביצים, עם לעשותם אותם)שחותכים
 שלמרות שכ' עבה( עיסה כעין )שנעשה השומן עם אותם ושגובליםלמולחם
 ועי' לישה(, משום איסוד בזה אין מ"ז(, )עי"ש יב ס"ק שכא הפמ"גדעת
 שכ' צנון גרידת שהתיד ד אות קכט השלחן קצות ועי' ט, שכא בע"העוד
 ובקופיץ. במגררת ואוסר היא אכילה דרך זהשגם

 סילקא, דפרים מאן האי ר"פ מאמר על 1 עד שבת פרש"י עי'ג(
 גבינה לחתוך שמותר יב ס"ק ומג"א י שכא או"ח ועי' וכו' טוחן משוםחייב
 מאד, קשה כשהיא ואפי' דק, דק אפי' - ומגירה( קופיץ )קרדום,בסכין,
 ובלבד בקו,~י, ללועסה שחזי מאחר - טחינה איסור בה ואין מותר,ג"כ
 כדי ואפי' מאד, קטן כשהוא אפי' לכך, העשוי חרוץ במורג יגרדושלא

 שכ' הנ"ל קפד סי' הרא"ש בתשובת בזה ועי' אסור, ג"כ לאלתר,לאכלה
 וכברה, בנפה לבורר דמי מגררת( )היינו חרוץ במורג הגבינהשלגרר
 ג-ד(, אות )שם עד, בשבת הרי"ף על ובשלטה"ג נו סי' בתה"ד עודועי'
 ואומרים ע"ז חולקים יש אך קרקע, בגדולי אלא טחינה שאין בתה"דוכ'

 - אוכלין ואעפי"כ טחינה, איסור יש ג"כ גד"ק שאינו בדברשאפי'
 מותר ממש, גד"ק ואינו הואיל וכיו"ב, קשה גבינה או צלי בשרכגון

 - הקשה והגבינה באוכלים. טחינה שיש להסוברים אפי' דק דקלחתכן
 קרדום בסכין, לחתכה התירו עלי', אוכל ושם בקהטי, ללועסה שאפשרכל
 - לגרידתה המיוחד בכלי אבל ללועסה, יכול שאינו למי אפי' מגירה,או



צט שבת הלכותקיצור

 בהמות לצרכי דק דק וירקות אדמה תפוחי ולחתוך יפרר אמורר.
 אז וגם ממש. לאכילתם ממוך מפררם כן אם אלאועופות

 בהמות( לצרכי כשחתכם )ובפרמ קצת גדולות לחתיכות לחתכםמוב
 קצרנו. גדולים כשהם אפי' לאכלם יכולים הםשהרי

 ואין נמחן, שכבר הואיל דק, דק אפילו לפרר מותר לחם אבלה.
 כשרוצה רק בזה גם שמתיר מי ויש מחינה, אחרמחינה

 ה. לאלתרלאכלו

 ושאול דודתקון

 ששם בדבר רק התירו לא בסכין שהתירו מה וכן אסרו, חרוץ במורגכגון
 לכוס יפה, שדעתו למי אלא ראוי ואינו הואיל - חי בשר אבל עליו,אוכל
 לפני דק דק לחתכו ואסור זה לענין עליו אוכל שם אין כדרכו, שלאאותו

 וח' ו-ז שכד ובאו"ח ג, סי"ז בה"ז ושם בטוחן, ה"ה בא"ט ועי'העופות,
 הט"ז(, קושית על בתירוצו )עי"ש ה, ס"ק ובמג"א ד ס"ק שםובט"ז

 ובש"ע לא--לז. שכא ובמשנ"ב ט, שכא ובש"ע ובמע"א, ו, ס"קובבאה"ט
 ח-יא. סעי' שםהרב

 שאינו בדבר דוקא הוא הקודם בסעיף שכתבנו שמה בתה"ד כ'ד(
 טוחן, משום בו יש גמור אוכל כשהוא אפי' גד"ק שהוא דבר אבלגד"ק,
 שאסור בפנים כ' זה ומשום וכדומה, בתבואה כגון טחינה, במינו וישהואיל
 חייב חתכם ואם הזקנים(, לפני וחרובים גרוגרת )וכן דק, דק ירקלחתוך
 שהוא איך לחתכם לו מותר אז לאלתר, לאכלם רוצה ואם טוחן.משום
 כפי קטנות, או גדולות בחתיכות מאכלו לאכול יכול שאדם משוםרוצה,
 אבל לכתחלה, ומותר מלאכה משום בה אין אכילה דרך שהוא וכלרצונו,
 לחתיכות הירק את ולחתוך לדבריהם לחוש ונכון בזה, שמפקפקיםיש

 בדבר בשבת לטרוח שאין יג סעיף ולקמן ז שכד או"ח )ועי' קצת,גדולות
 גדולות חתיכות גם אוכלים שהבהמות ומאחר טרחא, בלי אף לאכילההראוי

 שלא ליזהר צריכים פנים כל ועל קטנות( לחתיכות לחתכם אסורא"כ
 לסעודה סמוך שיכינם - מביהכ"נ האנשים יציאת אחר עד לחתכםיתחילו
 ושם שכא, שם בב"י ועי' שלעיל, בם"ק שהבאתי י שכא הרב ש"עממש.
 ה. אות בטחינה ובמא"מ טו, ס"ק ובבאה"ט ג, יז ובחי"א במג"א, טוס"ק

 יש גד"ק שהוא שבדבר שאעפ"י שכ' הרשב"ם בשם בב"י ועי'ה(
 אבל טחינה, במינו שיש הואיל גמור, אוכל כשהוא אפי' טוחן, משוםבו

 כבר ממנה נעשה שהלחם שהתבואה משום הכלל מן יוצא הוא לחםפרור
 בשם סי"ב שם בהגה והו"ד בטוחן( א"ט )ועי' טחינה, אחר טחינה ואיןנטחנדע
 שנותנים לפני רק לפררו ליזהר צריכים בזה וגם וסמ"ג( ר"ן ומרדכיהגה"מ
 ועי' טו, ס"ק הנ"ל במג"א ועי"ש מיד", לאכלו "כדי שהוא התרנגולים לפניאותו
 תורת שו"ת יח, כא רמב"ם גם )ועי' בח"ד עה סי' הרשב"א בתשו'ג"כ
 לאכול שצריך )שכ' ד-ו יז ובחי"א. ט( סי' שבת בחזו"א לא--לב,רפאל
 בתום' וכ' פוסק' לקצת החיוב מן בו יש שאל"ה לאלתר שנפררהלחם



 שכת הלכותקיצורק

 אדמה רבבי המפרר וכן לאבק, ועשאו שנרקב עץ חתיכת המפךךר.
 משום ליזהר צריך וכן טוחן. משום חייב עפר,ובושי

 מגרדו לח הוא שאם )ונעליו(, בבדו שעל יבש ובוץ בטיט זהאימור
 )ואפילו לברדו אמור יבש הוא אם אבל המכין, בבב אובצפורן
 שמבחוץ, והטיט הבוץ שיפול כדי מבפנים, בזה זה הבבד אתלכמכם

 יא מעיף יב כלל לקמן בזה עוד ועיין טחינה, משום אמור( כןבם
 ו. ד מעיף כטוכלל

 ושאול דודתקון
 זה וכל המים, עם יגבלם שלא רק מותר, להלחם מים לתת שגםירושלים,
 לזה המיוחד בכלי אבל בסכין אלא נאמר לא הלחם את לפררשמותר

 כמו אסור, - במכתשת מצה לכתוש וכגון ארצות( בכמה בושמשתמשים - ובצלים יבש לחם בשר, לטחינת המשמשת - במטחנה אפי')או
 מא-מה, ס"ק שכא מש"ב ועי' )פומפי'( במגררת גבינה לגרורשאסרו
 שיעור )ובענין בטוחן. וכ"ש ח-יב, שכא הרב וש"ע ב, יז חי"אובאה"ט,
 בשו"ת והובא ד, סי' ח"א יהוסף זכר בשו"ת עין - ולאלתר למידזמני
 לא(. סי'בנצ"י

 ועי' טו, ח רמב"ם כתישא, קעביד והא י ז ביצה : עד שבת עי'4(
 ז(, סעיף שב או"ח )ועי' מה ס"ק שכא ובמש"ב בטוחן, ובכ"ש ה-ז, יזחי"א
 שם( רש"י )ועי' חייב חביתא דעביד מאן האי א"ר ; עד .שבת עודועל'
 מלח, דשחק ההן נ: )דף ה"ב פ"ז ובירושלמי שם, ר"ח ועי' חטאות,שבע
 ועי' הי"ח, ופכ"א טו, פ"ט רמב"ם ועי' טוחן, משום חייב - פלפליןחסף,
 אבל בפנים, שמשפשפו המחבר שכ' ז שב או"ח ועי' טוחן, משוםחייב לעולם - מבחוץ מגרגרו ובין בפנים שמכסכסו בין דביבש שם וכ'וב"ח וב"י שב ובטור מבפנים, מכסכסו בגדו שעל טיט כהנא א"ר קמא.שבת
 ועי' טוחן, דהוי אסור יבש אבל בלח שה"מ וי"מ למלבן, שדמי מבחוץלא
 רק שם אין אם אבל הבגד, על טיט ממשות כשיש דוקא שזה ו ס"קט"ז

 זה אין - משם המראה את ולה.סיר לבטלו כדי מגרדו והוא טיט,מראה
 עליו ואין קצת, מטונף שלו שחלוק למי מתיר זה ומטעם טוחן,בכלל
 טובא בזה לעיין שיש לו בם"ק במש"ב שם ע"ז ועי' בנקיות.שיתפלל כדי המראה ולהסיר בצפורן לגרדו שיוכל - יבש והוא צואהממשות
 כאן וכ"ש ל:בון משום בם"ה שאסור דסודר מכסכוסי גרע שלאמלבן, והוי ולצחצחו, הבגד את ליפות בזה מתכוין הלא טוחן, משום בו שאיןשאף

 ועי' טוחן, דהוי ד"ה בבה"ל עי"ש שאסור, הבגד את ליפות מכויןשבודאי
 מראה להעביר לאסור שכ' ובמה יט ס"ק קטז סי' השלחן בבדיבזה
 היא, ליבונו ודרך לנקוי, העשוי כלי שהוא מברשת ידי עלהטיט
 אף מלהסיר ליזהר שצריך - עליו ומקפיד שחור בבגד שכ' ה-ו י"ז חי"אועי'
 ודוקא וכן מהעפר, טליתו בהמנער שם ופרש"י קמז. שבת )עי' המראהאת

 מותר אינו הט"ז לדעת שאף לו ס"ק במש"ב שם וכ' שם(, ואוכמיבחדתי



קא שבת הלכותקיצור

 מתירים ויש למוחן, שדומה משום אמור מבק-ריחה, רגבי להמךיךז.
 ז. מחינה אחר מחינה שאיןמשום

 )וכדומה(, בשופין מתכת לשון השף לנמורתם, וצריך עצים הנומרח.
 המחתך אבל חייב, משהו, משישוף באבקו, להשתמשכדי

 להדליק )קממים לשבבים שיחתכם עד מוחן משום חייב אינועצים
 מביצה, כגרוגרת בהם לבשל שיכול כדי ושיעורו האש(, אתבו

 משום שאמור לח, בכלל לקמן יבואר גדולות, לחתיכות עצים)ולבקוע
 ח. דחולעובדין

 ויחי()לסדר
 וכדומה, וירקות פירות שעועיות אדמה תפוחי יימק אסורמ.

 מרומקים היו אם אבל אחר, במכשיר או בתרוודבמרמק,
 רמוקם לגמור מותר מועמת, שחיקה אלא מחומרים ואין שבת,מערב
 ט. האש( מעל הורדתם )אחרבשבת

 ושאול דודתקון

 - אופן בכל אסור מבחוץ לכסכסו אבל מבפנים לכסכסו או בצפורן לגרררק
 לח מטיט עדיף לא ומ"מ טוחן, משום בזה שאין רק חידש לא הט"זשהרי
 כמלבן שמחזי משום מבחוץ לכסכסו אסור ואעפ"כ טוחן, שייך לא שםשגם
 לנקות שאסור משמע הזה המש"ב שלפי הגוזז בסוף )ועי' כאן. כןוכמו
 - באלקטרי מופעל כשאינו אפי' מרבדים, במנקה המרבדים אתבשבת
 המרבדים(. את לנקה כוונתושהרי

 )ריחא( רגבי-טבק מלהפריך ליזהר שצריך שהביא בטוחן בכ"ש עי'ז(
 מקיל שבשע"ת ואף וכ' ד ס"ק יז חיים בתוס' ומובא וכדומה(,מבגדו
 וציין בזה( דעות עוד שהבאתי שם ועיין ס"א( בסוף למעלה )הבאתיובזה
 בזה. טו-טז אות קכט השלחן קצות ועי' ע"כ. יוסף, יסוד לס'ג"כ

 להבעיר דקים )עצים סילתא דטלית מאן האי אר"מ עד: שבתח(
 עה, סי' ח"ד הרשב"א ובשו"ת )פ"א(, ובערוך ברי"ף ועי' רש"י(,האש,

 ופי' ע"ז מש"כ ובמאירי עי"ש מהעצים( שיוצא דק קמח משום)שהטעם
 במג"א הובא מרדכי ועי' מנסורתם, להנות כדי עצים הנוסר טו חהרמב"ם
 מקפיד שאם בגמ' שם וכ' בטוחן, ובכ"ש שם, ובמחה"ש יד, ס"קשיד
 ס"ק שיד במש"ב וכ"ה מחתך, משום גדולות בחתיכות אף חייב המדהעל
 בשבת עצים לבקוע יהודי אונסים אם כך שמשום בשעה"צ שם וכ'מא,

 קטנות לחתיכות יבקעם ואל מד"ס שאיסורה גדולות לחתיכותשיבקעם
 קנים במחתך שכ' סג בטוחן בא"ט וע' טוחן, של מלאכה אב משוםשאסור
 ובלח"מ. טו ח ברמב"ם עי' טוחן, משום חייב סל מהםלעשות

 הוא שהאיסור שמשמע שם במש"ב )ועי' יט, שכא או"ח עי'ט(
 ועי' טוחן, משום הוא שאיסורו כ' הטוחן במלאכת ובכ"ש ממחקמשום



 שמת הלמותקיצורקב

 י. לטוחן שדומה משום לאכלו, חפץ שאינו דבר ייערם אמורי.
 כדי אפילו מותר, במכין, דק דק צלי או מבושל נשר לחתוךיא.

 לצורך דק דק חי בשר לחתוך אבל זמן, לאחרלהניחו
 החתוך כן אם חתוך, בלי לאכלו יכולים שאינם הואיל אמור,עופות,
 שמותר מבושל לבשר דומה הזה החי בשר )ואין אוכל לי'משוי
 אלא ראוי אינו החי שבשר משום באוכלין, טחינה שאין מפנילחתכו
 אין כזו אכילה ומשום כדרכו, שלא אותו לכום יפה שדעתולמי
 העופות, לפני דק דק לחתכו ואמור טחינה, בו ושייך עליו, אוכלשם
 כך, בשביל עליו אוכל שם אין לכלבים ראוי שהוא פי עלואף
 חשיבותו, מפני לעופות או לאדם אלא לכלבים עומד ואינוהואיל
 כמו טחינה משום בזה ויש דק, דק חתיכת בלי ראוי אינוולהם

 יא.שאמרנו(
 ושאול דודתקון

 עם אותם שמערבים מבושלים בפולין גם ליזהר שצריך פד ס"ק פמנ"ש
 לרסקם אך מע"ש קצת מרוסקים היו כשכבר רק אותם לרסק שלאבצלים
 עח סי' נז"י ג"כ ועי' דעתו(. ע"כ מפלפלין, גרעי שלא מותר,בשנוי
 אחר בשבת בקדרה פרור בעץ הריפות שחיקת לגמור מותר שכ' כבסעי'

 בזה הוו ולא בשבת האוכל להחליק ומותר - האש מעל אותהשמורידין
 תפוחים במאכל המחמיר ומ"מ זה, בלא לאכלו שאפשר הואיל ממחקמשום
 עיבוד שיש אסור בל"ז לאכלו שא"א בדבר )אבל תע"ב בכך שדרכווכדומה
 תיכף סעודה לאותה ואפי' מג"א, כממחק הוי והמחליק מדרבנןבאוכלין
 ס"ק בט"ז יח סעי' שי"ח בסי' בזה עוד ועי' כט.( ס"ק א"א דאסוראפשר
 השבת שביתת ועי' בנחת. אותן לטרוף כ' ובא"ר מב ס"ק ובמג"אכג
 שא"ב וכ' אדמה תפוחי או צלוי תפוח רסוק להתיר שכ' תל"ד בשםשכ'
 בקצות כ' לסעודה וסמוך אוסר ותפ"י טוחן משום ולא לש משוםלא

 אופן. בכל שמותרהשלחן
 ,ובאו"ח שם ובפרש*י וכו' לועם וכמון וכו' עושין קלא שבת עי'י(

 שם. ומחה"ש יב, ס"ק במג"אשכא
 איסור טעם שהסביר ה ס"ק ומג"א ד ס"ק וט"ז ן שכד או"ח עי'יא(
- דק דק בשרחתיכת  לעשותה אם,ור טחינה כגון מלאכה שהיא שדבר משום 
 מתרץ שהמג"א שכ' י-יא ט*ק שכא מחה"ש ועי' ביו"ט, אפי/לבהמה
 )שהבאתיו בהגה ט שכא מסי' שהקשה ד ס"ק שכד בסי' הט"ז קושיתבזה
 הואיל העופות, לפני דק דק חי בשר שלחתוך דבריו ופי' סי"ב(לקמן
 טחינה שאין שם"ל הפוסקים אפי' זה משום חתוך בלי לאכלו יכוליםשאין
 שכד דסי' האי אבל טוחן, משום בזה שיש ג"כ מודים בגד"ק,אלא

 חסדא א"ר עי"ש קנה. בשבת יהודה כרבי דקיי"ל לדידן שרי זהאוכל משוי משום אלא טוחן משום בו שאין דק דק חותכין שאין נבלהבמחתכין
 בשר לחתוך שמות.ר שהטעם ס4א למעלה כתבנו וכבר וכו', א"רוכו'



קג שבת הלכותקיצור

 שיהא כדי ולוזקנו בו למרוח אסור לאכילה, ראוי שכבר דבר כליב.
 אין )ולכן לאלרזר, לאכלו ברוצה אפילו לאכילה, יותרנוח

 שנתבשלה( מרם שנקצרה ירוקה תבואה היא )שחת שחתחותכים
 הם חתוך שבלא משום דקה, ובין גסה בין בהמה לפני חרובים,או
 הכלבים לפני רכה נבלה חותכים אין וכן לאכילה, ראויים כןגם
 במה למרוח התירו שלא משום הבהמה, לפני רכים דלועיםאו

 על אלא לאכילה ראוי אינו אם אבל הכי( בלאו אף לאכילהשראוי
 ולוזקנו בו למרוח מותר לגמרי, ראוי כשאינו שכן וכל הדחק,ידי

 )ולפיכך בשבת שמותר אוכלים, אשויי שנקרא מה וזהולאכילה,
 קשה ונבלה הבהמה, לפני מאתמול(, )שנתלשו קשים דלועיםחותכים
 בערב בריאה בהיתה ואפילו בשבת, בנתנבלה אפילו הכלבים,לפני
 שחת חתיכת לאסור ושאול דוד בתקון ועיין מותר(, כן גםהדחק, ידי על לאכלה וראוי לגמרי קשה אינה כשהנבילה ואפילושבת,
 יב. להניח בחותכו עופות, לפני דק דק חי בשר לחתוךשאוסר מי ושיש לאלוזר, מאכילם באין דקזת לחתיכות וחרוביםדלועים

 ושאול דודתקון

 לחתכו ומותר בו, להתיר יש ולכן באוכלים, טחינה שייך שלא שס"לפו0קים יש שבלא"ה משום להתיר, יש אעפי"כ הקרקע( מן שנזונת )מפניגד"ק מקרי שבהמה להסוברים ואפי' בגד"ק, דק טחינה שאין מפני הואמבושל
 רק וכ"ז בזה, דעלמא רובא אחר הילכים שאנחנו משום לחתכו שריג"כ - לאכילה מכשירו חתיכתו וע"י ללועסו, יכול שאינו מי ואפי' להניח,אף

 החתוך חחעך, בלי לאכלו כלל שא"א חי בבשר אבל וכדומה, מבוש,לבבשר
 והטאז מותר, לד"ה מיד לאכלו אבל להניח בחותכו רק וכ"ז אוכל, לי'משוי
 ב, סעי' ועי"ל יב. בסעי' בהגה כמ"ש מותר. לד"ה מידלאכלו אבל להניח בחותכו דוקא זה חי בבשד שאסרו שמה שכד סי'הפמ"ג בשם שם וכ"כ לד. ס"ק שכ"א במשנ"ב והו"ד בזה. מקילים הגר"אודו"ז

 וברי"ף וברש"י כז: וביצה קנו ודף וכו' מחתכין קנה, שבתיב(
 אז באכלא, מטרח משום דבר איזה אוסרים ושאם לאלתר, מאכילםבאין דקות לחתיכות וחרובים דלועים שחת, לחתוך לאסור הפמ"ג שה"דטו שכד משנ"ב ועי' יב, וט"ק י ס"ק ובמג"א י ס"ק שכא ובסי' וח' ו-זשכד ובאו"ח נו סי' ובת"ה ובב"ח ובב"י שכד ובטור יח כא וברמב"םוברא"ש
 שהמג"א ושאול דוד בתקון בסי"ג ועי"ל לאלתר. להאכילם בדעתו אפי'אסור
- דק( דק כשהם רק לאכלויכולים אינם שהם )אף דק דק לפניהם חי" 'הבהסר כשחותך בעופות אוסריםוא"ר  בבה"ל ועי"ש בזה(, מקילים והגר"א )והט"ז כ ס"ק שכד משנ"בהביאם, אחרונים והרבה טחינה. חשש משום 
 וע"ל.ד"ה



 שבת הלכותקיצורקד

 מפנף בבבד, לכר2שו בבבד ר2בלףן ימאר או פלפלין ףשףם לאיב.
 יג. לכך מר2כוין באףבו אפףלו ואמור בבבד, רףחשמולףד

 להמקה שראוףףם עשבים מינף )שהם וקורנףר2 איזוב פיאה חבילייד.
 ממר2פקים אףן אז לעצףם, הכנףמן בהמה(,אםולמאכל

 בהמה, למאכל שהכנימם כמף נעשה אז מתם, בהכנימם אבלמהם,
 בראשי אדם( למאכל בם קצר2 ראויףם שהם )משום מהם ואוכלוקוטם

 יד. בכלף לא אבלאצבעותףו
 בפף המאכל את שתוחב הוא פיטום )פףרוימ המפטם ישראלמ~ך.

 להחזיר ףכול חף הבעל שאףן למקום )בברון(, חףהבעל
 ואווזיר2, ר2רנבולור2, ר2רנבולים, חףור2, בהמות, עבלור2, המאכל( אר2משם
 להאכילם( קטנףור2 שףשחק בזרה )משום בשבת לפטמם לואמור

 לפטמם שמר2ףרףם ףש אז בוי, לו אףן ואם בוףן ףדף על רק לווהתףרו
 )כי חיףם בעלף צער משום ףימר.אל, ףדף על אפףלו ביום, אחתפעם
 מאליו(, עוד אוכל אףבו פיטום, ףדף על לאכול הורבל שכבר חיבעל
 מעיף כו ובכלל לח, בכלל לקמן ועיףן קטן, ףדף על לפטמםוטוב
 טי. ושאול דוד בתקוןט

 ושאול דוךתקון

 עצמו שסותר ובמשנ"ב במע"א ועי' בט"ז, ז ס"ק שכא או"חיג(
 שאינו משום דשרי למהרש"ל והסכים בו שחזר או ח ס"ק תקיא בסי'למ"ש
 ז. שכא ה.רב ובש"ע בזה, ומ"ז תו"ש ועי'מתכוין,

 ד"ה ובתוס' ורש"י וכו' אזוב )פיאה( סיאה חבילי קכח. שבתיד(
 שם ובב"ח שכא ובטור יט, כא ורמב"ם מרדכי רא"ש, וברי"ףהכניסן,
 ד שכד או"ח ג"כ )ועי' שם ופמ"ג ובמג"א א שכא ובאו"ח שיט,ובב"י

 להתירן שמותר מקומות בשלש או בשני אותן שקושרין קשבאגודות
 שאין משום בידים, לשפשפן אסור אבל ש"ק, בקשר מקושרות אינןאם

 ולעיל ובמשנ"ב עי"ש יותר, ראוי שיהא לאכלו, ראוי שכבר באוכללהטריח
 ומפספס הבהמה לפני עמיר של אלומות שמתירין יד הל' בא"ט וכןסי"ב,
 ועי' עי"ש(, הטורח, מפני גדולות אלומות לא אבל קטנות. אלומותבידו
 לאכול אצבעותיו, בראשי השרביטין למלול שיכול במג"א ב ס"ק שכאשם
 בחול. עושה שהוא כדרך היד בכל לא אבל שבתוכן,הזרע

 ט-י שכד ובאו"ח שם, ובגמ' וכו' אובסין אין קנ"ה: שבתטו(
 שה במג"א )והו"ד גוי ע"י פ"א להמרות מתיר רמ"א ובתשובתוי"א.
 משום ישראל, ע"י אף להמרות מותר גוי אין שאם שם ומשמע יב(,ס"ק
 נט כלל ובחי"א בכ"ש, )והו"ד עי"ש. קטן ע"י להמרותם וטוב בע"חצער
 במשנ"ב )והו"ד כדבריו החמיר והא"ר ישראל, ע"י בזה אוסר והרש"ליב(,



קה שבת הלכות'קיצור

 אלא לחשיכה, ממוך מים של רחיים לתוך חטים יתת אסורפ~ז.
 נכרי, של הוא כשהרחיים או הפמד, במקום הוא כןאם

 בשבת, טוחן שהנכרי אף שבת, מערב להנכרי החטים לתת מותראז
 שומר, שם להושיב לו מותר וכן אצלו, הישראל יעמוד שלאאך

 טז. כלל בעמק עמו ידבר שלא ובלבד אחר,ישראל

 משום בשבת, רפואה ממי לקחת . או תרופה שום לעשות 41סוךיז.
 למממנים, זקוק כשאינו )ואפילו מממנים, שחיקתגזרת

 כן פי על אף כלל, במממנים משתמשים לא לו הדרושהובתרופה
 בגזרתמיז. ז"ל חכמינו חלקו שלאאמרו,

 ושאול ווותקין

 במשנ"ב וכ' ע, אות כד פ' שבת ובק"נ חיים, בנתיב וכ"ה כז(1 ס"קשכד
 האומרים, כדעת שדעתם משמע שבת על הר"ן ובחידושי במאירישגם
 ו-ז, שכד הרב ובש"ע עא, ס"ק שה ובמשנ"ב תרנגול ודין ד"ה בבה"לועי'
 חטה גרעין הוצאת בדין ושאול דוד בתקון י ה ולעיל בם"ט כו כללועי"ל
 מסוכנת, והיא ההלעטה בשעת האווזא גרון לתוך שנתחב תירם אודגן

 מהר"ם ובשם ס-סא( )בסי' להוציאו, להתיר מהרי"א שו"ת דברישהבאתי
 בהוצאתו, חבלה עשיית של פ"ר ויש בעומק שתחוב בין לחלק קנה( )בסי'שיק
 ועי' ט, פז ובמנ"ח ו, שה בא"ח דבריהם והובאו בעומק, תחוב שאינוובין
 בכל מותר להחזירו שיכולים למקום בפיהם, המאכל שלתת ט שכדרמ"א
 ליזהר צריך וא"כ לטלטלם, שאסור ד סעיף כה כלל לקמן )ועי'ענין

 להאכילם שאין ובאחרונים במשנ"ב וכ' יטלטלם(, שלא באופןלהאכילם
 למקום. ד"ה בבה"ל אסור, בכלי אבל בידרק

 פסק שר"ת התום' וכ' ור"י רבה בפלוגתת ועי"ש יח. שבתטז(
 לא והרמב"ם הכריע, לא בהלכות והרי"ף ברא"ש, וכ"ה עליו וחלקוכר"י.
 ובש"ע ס"ה, ובאו"ח שם, ובב"ח ובב"י רנב טור ועי' הזה, הדין אתהזכיר
 שם, ובאחרונים סט"והרב

 במי א שכח ובש"ע או"ח ובטור י(, ב )ובהמ"מ כ כא רמב"םיז(
 תרופה לו לעשות שאסור כבריא והולך ומתחזק בעלמא מיחוש לושיש
 שם, הרב ובש"ע שכח, בש"ע תמצא אלו דינים וסדר אסור, א"י ע"יואפי'
 ועי' בהטוחן, ובא"ט ובמע"א ובכ"ש צא-צב, ובקש"ע סח כללובחי"א
 רש"י ובפי' וכו' דם שאחזו ובאדם וכו' דם שאחזה בבהמה נ"ג:שבת

 : סד שבת גם ועי' האדם, תורת בספרו וברמב"ן כא פ' וברמב*םוברי"ף
 דמי שפיר ובד"ה למימשי מהו ד"ה רש"י : קח ובדף ובלבד ד"הובתום'
 בכלל עי"ל מסייע )ובדין בש"ם. מקומות ובכמה הט"ז, בא*ט : צדשבת
 לעשותו שאסור שדבר שכ' יז שכח ובהגה ושאול. דוד ובתקון סמ*חלב
  עז2או כשעכו"ם אבל בעצמו, החולה עעי אפי' לעשותו אסור ישראלע*י
 שהיינו המג"א וכ' ממש, בו אין דמסייע קצת לו לם"ע לחול" לו מותרלו



 שבת הלמותקיצורקן

 אבר, מכנת חשש אפףלו בו שאףן בעלמא, מףחוש לו שףש מיחי.
 בשבת, רפואה שום לו לעשות אמור כברףא, והולך מתחזקוהוא

 אם לרפואה, מממנףם שחףקת משום בזרה עכו"ם, ףדף עלאפףלו
 ערוך בשלחן כמבואר בשבת, ותרופות ברפואות לעמוק לוףתףרו
 א.שכח

 מחינה למלאכתסניה
 בש'בת לחולה תרופה ועש,יית חולה, מיחושדיני

 שכח( )או"ח טחינה למלאכת כסניף - בשבת, רפואה סמי ולקיחת תרופה עשייתדיני
 הכלל סוף עד יז מסעיף ט בכלל בפניםותמצאם

 העניניםתוכן
 כדי שבת מוצאי עד תרופה בעשיית להמתין צריך אם )מא(1 אלונתת )מ(1אפיקטוזין
 אבר, בסכנת התירו רפואה צרכי איזה )כו(; ימים( לת' )באמדוהו אחד שבת חלוללהרויח
 בהמה מיילדין אם )כט(; הגוף כל של לחולה התירו דברים איזה )כט(י מי ידיועל

 ושתיית באכילת גמור בריא )לא-לב(י בשבת בהמה רפואת על גזרו אם )לא(;בשבת
 מי להציל, ומסוכן בריא )יט(1 הקבה תבעורת נגד סודה, ולקיחת לרפואה שהואדבר
 עוקצים בשני הם שניהם אם מדקדקים מתי גרוגרות, לשני הרופאים באמדוהו (י )קודם
 מכאבו( יורדין )ודמעות בעיניו החושש )לט(י תי' ביצה גמיעת )כו(; אחד בעוקץ גאו

 החלפת י )לה( דם שאחזו למי הקזה ז )לד( גופו כל מהן ותלה בשיניו התושש 1)לה(
 רק לו שיש תולה 1 )לח( דם המושכת רטי' או משתה בגד החלפת )לח( המכה שעלבגד

 יכולים איך גופו, כל שחלה עד מאד שמצטער חולה ; )חי( כבריא והולך ומתחזקמיתוש
 שבת חלול 1 )כ( סכנה בו שיש חולה בשביל שבת חלול ; )כח( רפואתו צרכי לולעשות
 החולה צרכי לעשות כשאפשר הנ"ל בעבור שבת תלול ; )כ( מי ידי על הנ"ל תולהבשביל
 בשביל נר כבוי ז )מא( יינמולין ו נכ( ואחור דתוי בלי שנוי ידי על או נכרי ידיעל

 איך - בשבת לתולה כששותטין ; )כא- התולה( שישן כדי - הגוף כל )בתוליהתולה
 1 לה( הגוף, בתלל שאינם חליים בשאר שבת )תלול ו )כד( התי מהבשר לאכול הבריאמותר

 מכה ז )כג( לתולה בשר מליתת 1 )כב( נבלה אותו מאכילין ומתי לחולה שוחטיןמתי
 רטי' משיחת ו )לה( שוטה כלב שנשכו או עלוקה שבלע מי ; נלה( ברזל מחמתהנעשה
 מאבריו אחד נתקלקלו )לח(, קינוחה בהנ"ל ; )לח( בשבת החזרתה בהנ"ל ז נלת(בשבת

 עשיית 1 )כז( השבת את מחללים רפואה איזה על ן )לד( הגוף בחלל דהיינוהפנימיים,
 התירו מה בשבת, לאכול מה לו שאין קטן ; )לה( כשנצטנן - דם שאחזו למימדורה
 תולה בהנ"ל ; )לו( להשני בדעתו המתנגד אתד רופא י וס"א( )ל, מי ידי ועל בשבתלו

 אתר ורופא - צריך שאין אומרים החולה וגם רופא 1 )לו( להרופא בדעתוהמתנגד
 ; )לז( צריך שאין אומרים ושניים שצריך אומרים רופאים שני - וכן שצריך,אומר
 1 )לח( שנתרפאה מכה גבי על רט" 1 )לז( וכו' אומר בתכמה מופלג רופא אםבהנ"ל

 1 )לה( סימור עם שהיא תמה וקדחת הטבעת, בפי הבא שתין 1 )לת( אפטור גבי עלרט"
 ; )מב( בשבת להתמה בהנ"ל 1 )מב( בשבת ממנה לשתות בהנ"ל 1 )מב( התלתיתשריית
 טו סעין יא בכלל בו שבשלו או לחולה בבישל ועיין 1 מג-מד( בסעי' הנולד, וולד)יולדת,

 בס"י. ושםבתקדו"ש

 ומשקה מאכל שאףנו דבר לרפואה ולשתות יאכול יר אסורימ.
 שהוא דבר וףשתה ףאכל לא במור ברףא ואפףלוברףאףם,



קז שבת הלכותקיצור

 מלקיחת גם ליזהר צריך זה )ולפי לז בסעיף. שם כמבוארלרפואה.
 בזה(. עיון וצריך הקיבה, תבעורת נגד לרפואה, המשמשתסודה

 והזריז השבת, את לחלל מצוה סכנה בו שיש חולח על אבלמ.
 הוא והנשאל דמים, שופך הוא והשואל משובח, זההרי

 משתדלים השבת את עליו וכשמחללים ברבים, לדרוש לו שהי'מגונה,
 שם כמבואר דעה ובני ישראלים גדולים ידי על צרכו ולעשותלחללה
 יומא ברא"ש, וגם פם"ז, תוספתא ועי' ה, קמן סעיף ובם"ז יב בבסעיף
 יומא ובגמ' וכו' לריב"א קשה והי' בדבור עי"ש סי"ד, יוהכ"פ בפ' :פא
 שאפשר שהיכא בזה ונוהגים וכו' השבת את שדוחה לפק"נ מניןפה.

 או שנוי ידי על אותה שעושים ואחור, דחוי בלא התרופהלעשות
 ידו על עושים אין הנכרי, שיתעצל לחוש שיש במקום אבלנכרי,
 בצדו שנכרי אף שנוי, בלי בעצמו לעשותה והמיקל בהגה(,)שם
 מתאחרים בהול החולי אין )ואם ה. ס"ק בם"ז שם כמבואר הפסיד,לא
 בהיתר לעשותה שיכול כמה שכל שנוי, ידי על לעשותה כדימעם
 שאיסורו שנוי ידי על לעשות כדי איסור, ויעשה ההיתר ישבוקלא
 לה(. קמן סעיף שכח ברורה משנה מדרבנן, רקאינו
 בחולה שכן וכל הגוף כל של בחולי לחולה. הנר לכבות מותרכא.

 סעיף רעח בסימן כמבואר שישן כדי כבנה, בושיש
 להוציא אפשר בשאי דוקא שזה שכותב מי ויש א, ס"ק ובם"זא,

 יותר שמוב בודאי הכי לאו שאם האור, לכסות או אחר לחדרהחולה
 א. קמן סעיף שם ברורה משנה בשבת, נר מלכבות מוקצהלמלמל
 אותו מאכילין ואין לצרכו שוחמין לבשר צריך החולה הי'מב.

 מוכנת והנבילה לאלוער, לו צריך כן אם אלאנבילה
 יד בסעיף כמבואר נבילה אותו מאכילין שאז מתאחרת,והשחומה
 ו. ס"ק ום"ז מ ס"קומג"א

 ושאול ווותקון

 לאיסור(. או להיתר בזה שדןמי עוד מצאתי )ולא ולשתותה, בשבת, חומץ. עם לערבה מותר אם גםוצ"ע צ"ע, הקיבה תבעורת לפני האכילה אחר לקחתה לו מותר אילאפי'( )וגם לרפואה המשמשת פחמית "מצה בתרכבתה שיש סודהובלקיחת יג, א יקרה אבן בשו*ת קד סי' כוץ"ת בשמים בהרי בשבת סודה מיבעשיית )יעי' טן. ס"ק עי' עווענייים, ועצימת, בפתיחת לו מסייע וישראלישראל עין הכוחל עכו"ם ~גון לעשותו העכו"ם יכול הישראל גלעדי שגםבדבר



 שכת הלכותקיצורקח

 להאכילו או למלחו אם שונות דעות יש הנזכר בשר מליחת בעניןמג.
 על למלוח נכונה עצה שכותב מי ויש מליחה, בליכך

 עובר אינו שבזה המליחה אופן וילמדו אצלו יהודי שיעמוד עכו"םידי
 צדק(. אבני )שו"ת שבו אימור עלרק
 בשביל שירבה בו לגזור שייך )שלא בשבת לחולה השוחטמך.

 שצריך אך הבשר, מן לאכול לבריא לו מותרהבריא(,
 שעליו. בעין הדם בהדחת רק מליחה, בלא חי, הבשר אתלאכול
 מאתמול שנחלה לחולה שנשחט מבשר לאכול שרצה בין הבדלואין
 לבין דאיתקצאי מידי בזה אמרינן שלא היום, שנחלה חולהובין

 למלק יכול שהי' היכא רק שזה יומא, לכולה איתקצאיהשמשות
 האימור, את למלק יכול הי' לא כאן אבל השמשות בבין האימוראת

 לא הכי ומשום בדוק, מכין או שוחט לו יזדמן שלא שאפשרמשום
 קטן מעיף שיח במג"א כמבואר בשבת. ומותר בידים, כדחינהוהוי
 ב. מעיף שם ועייןד,
 שהרי לבריא, אמור החולה לצרכי ממחובר פירות הקוצץמה.

 שיח במי' כמבואר השבת ביום והולך גדלהמוקצה
 ב. במעיףברמ"א
 לעשות וצריך שבת, חלול בה שיש לרפואה הרופאים א13ךוהןמן.

 בעוקץ גרוגרות וג' עוקצין, בשני גרוגרות ב' אלא מצאו ולאגרוגרות לשני הרופאים באמדוהו וכן יא(, )שבת שבתות, שתי זה ידיעל שיתחללו פי על אף מיד, התרופה את לו עושים אלא שבת, מוצאיעד ממתינים אין רצופים, ימים ח' במשך הרפואהאת
 בעוקץ ב' לו ביש כן שאינו מה ג', בו שיש העוקץ את כורתיןא',
 שם. ובהגה טז מעיף שכח ערוך בשלחן כמבואר ואחורשהוי לידי יבואו שלא בכך מדקדקים אין ביותר ודחוק בהול הדברואם שנים, בו שיש העוקץ אלא יכריתו לא שאז אחד, בעוקץ וג'א',
 כמבואר מומחה פי על או ידועה ברפואה רק שבת מחללין איןמז.

 קנה. מימן מוף דעה וביורה א קטן מעיף שכח אברהםבמגן
 גופו כל שחלה עד מאד מצטער אבל מכנה, בו שאין חולהמח.

 כמבואר ישראל( ידי )ועל כדרכו שבות לעשות התירו אברובמכנת להתיר, יכולים שנוי ידי על אבל לו, התירו לא ישראל ידיעל שבות ואפילו בעצמו, החולה ידי על ואפילו ישראל, ידי על לאאבל עכו"ם, ידי על רפואתו צרכי כל לעשות לו מותרממנו,
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 באנלי אשר, במעדני יד, מ"ק ומנ"א ז קמן מעיף ובמ"ז יזבמעיף
 הרב. ערוך ושלחןמל,

 משום שהם דברים ולשרנורנ לאכול התירו הנוף כל של לחולהכט.
 מעיף אברהם במנן בהנה, לז במעיף כמבואררפואה

 זהב. כמורי ודלא רבה, באלי' מד,קמן

 שדינו בשבילו, לבשל לנכרי התירו לאכול, מה לו כשאין קטןל.
 בהנה, יז קמן מעיף שם כמבואר מכנה בו שאין חולהכדין

 אחר, באופן אפשר כשאי בידים, מוקצה דבר להאכילו כן נםוהתירו
 בזה עוד ועיין מו, קמן מעיף שכח אברהם במנן שםכמבואר

 שכח. במימן ו-ז מ"ק זהבבמשבצות

 ממעדין, )אבל בשבת שכן וכל מוב ביום בהמה מיילדין איןלא.
 ביום פיו לתוך הדד ולתת בחוממו, ולנפוח הוולדלאחוז

 מלא ונותן שלייתה מי מזלף וולדה שריחקה מהורה בהמה וכןמוב,
 ממאה לבהמה אבל מוב, ביום עליו, שתרחם רחמה לרנוך מלחאנרוף
 קכח: )שבת מרחמין, ולא ממעדין אין ובשבת כך(, לעשותאמור
 אברהם(. במנן א קמן ומעיף א שלב נ-ד, תקכנאו"ח
 לתענוג, בשמן אותה מכין ולא מכה, נלדי לבהמה מפרכמין איןלב.

 ב(. )שלב מכתה בתחלת אלא מכה,בנמר

 כדי בחצר, להריצה יכול ומצמערת הרבה כרשינין אכלהלג.
 להעמידה הוא יכול דם, באחזה וכן ותתרפא,שתתיינע

 לו מותר שתמות, ומפק חשש יש ואם שתצמנן, כדי המיםלתוך
 אדם ברפואת שנזרו ואף נ-ד(, )שלב להקיזה יהודי לאינולומר
 בהול אדם שאין נזרו לא בהמתו ברפואת מממנים, שחיקתמשום
 אדם שאז ממוכנת כשהבהמה ואפילו בהמתו, רפואת על כך_כל

 בהמתו, יפמיד שלא כדי דאורייתא, מלאכות ושאר מממנים,שחיקת לידי יבא לי' שרית לא שאי נזרו לא כן פי על אף ממונו עלבהול
 ב-נ(. אברהם מנן)שלב

 שהם הפנימים, איברים בכל דהיינו הנוף שבחלל מכה כללר.
 הבקיאים, אומד צריכה אינה בכלל והשינים ולפניםמהשינים

 ממש, הנוף בחלל ודוקא בחול. לעשות שרנילים מה כל לוועושים
 מחמת עצמם השינים או הפנימיים מאיבריו אחד נתקלקלשממש
 שידוע במכה או הנוף שבחלל במיחוש כן שאינו מה ובועה,מכה



 שבת הלמותקיצ'ורקי

 אז בשבילה, השבת את לחלל צריכים ואין להמתין, שיכוליםלנו
 שרגילים(, כל המתחיל דבור הלכה בביאור ושם ד. )שכח לחללהאסור
 לעכו"ם אומר גופו, כל שחלה עד כך כל ומצמער בשיניו חוששואם

 א, שכח ובמ"ז יג, כו לקמן ועיין בהגה, ושם ג שכחלהוציאה,
 ב(. ס"ק אברהם ובאשל בשע"ש,ובמע"א,

 שמות()לסדר
 אפילו השבת את עליו ומחללים הגוף בחלל שאינו מיחוש ישלך;.

 ציר בה ויש בעיניו שחושש מי כאן: ואפרמם אומד,בלא
 ום"ק מו, ס"ק מ"ז ועי' מ )שכח מכאב יורדות עיניו שדמעותאו
 את עלי' מחללים החולי, בתחלת ריר או דם השותתת וכןכ(,

 מכה על ברזל, מחמת שנעשה מכה כל על וכן מ, בש"ע שםהשבת,
 שומה, כלב שנשכו או עלוקה שבלע מי על הרגל, או היד גבשעל
 הבא שחין על ו"ן. שם ממית, אם שספק עפר( זוחלי משאר אחד)או
 עם שהיא אלא ביותר, חמה אינה אפילו חמה, וקדחת המבעתבפי

 בקדחת כן שאינו )מה ביחד, וחמימות בקרירות שבא דהיינוסימור,
 על או מכנה(, אין בזו חם, וסופה קר שתחלתה )והמצוי(המפסקת
 מקיזין דם שאחזו מי וכן השבת, ארנ מחללים אלה כל עלסיממא
 ונצמנן, דם, והמקיז הראשון, ביום ואפילו רגליו, על כשהולךאפילו
 מז-יח(. ח-מ ו-ז סעיף )שם תמוז, בתקופת אפילו מדורה לועושים
 מחללים )אם אומד צריך הגוף, בחלל שאינם חולאים בשאר אבללו.

 ימשך מזה שכתוצאה אומר שהרופא וכל עליו(, השבתארנ
 ואם השבת, את עליו מחללים בעבורו, שבת לחלל, וצריךסכנה,
 מומחה צריכים שאין אומרים ויש אותו. כופין רוצה אינוהחולה
 שמכיר שיאמר )והוא קצת מומחה חשוב ישראל שמתם אלאלאומד,
 אינו )או צריך אומר רופא אם מקום מכל וחולי, החולשהבאותה
 ס"י, שם להכחישו, נאמן מומחה שאינו ישראל המתם איןצריך(
 הולכים צריך, אינו ואחד צריך אומר אחד רופא ואם ו-ז, מ"קומג"א
 אומר רופא ואם ד, ס"ק תריח מג"א יותר, הבקי הרופאאחר
 אלא לחולה, שומעין פלוני, לרפואה שצריך אומר וחולה צרי,ךשאינו
 שכח )מג"א לרופא, שומעין שאז שיזיקוהו, אומר שהרופא כןאם
 אומר כשהרופא אפילו לאכילה מאכל ובדבר רדב"ז, בשם וס"ק

 תריח לחולה, ונותנם לרופא שומעין אין בו( רוצה )והחולהשיזיקוהו
 ג. מ"ק ומג"אס"א
 או שצריך אומר אחר ורופא צריך שאין אומרים וחולה רופא,לז*

 הרי צריך, אין אומרים ושנים שצריך אומר אחד שרופא . .ג.
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 שצריך, אומרים רופאים שני או וחולה רופא אם אבל מחללים, איןזה
 מופלג רופא ואם מחללים, צריך שאין אומרים רופאים מאה אפילואז

 מאה נגד אפילו לו ששומעים אומרים יש שצריך אומרבחכמה
 פי על אף צריך שאומר בחולה הדין )והוא צריך אינושאומרים
 הרופא ואם ה. מ"ק ובמנ"א נ-ד תריח צריך( אין אומריםשמאה
 להכחיש נאמנים כן פי על אף אשה, או עכו"ם הוא צריךשאומר
 מג"א )תריח להקל נפשות דמפק משום צריך, אינו האומרישראל,
 שם(. ובמחה"ש בלב"ש ועי' ו, מ"ק שם ובמשנ"ב א,.""ק
 בשבת רטי' למשוח שאמור מבואר ט-י במעיף כט בכלל לקמןלח.

 או נופו כל בחלה רק ומותר עכו"ם, ידי עלאפילו
 גבי על המכה( גבי )מעל שנפלה רטי' להחזיר אמור וכן אבר,במכנת
 רטי' לשים לכתחלה ושמותר המכה, מעל שהמירה אוהקרקע,
 כה(, שכח )שם טובא כשמצטער נכרי ידי על מכה נבי עלממורחת

 הפצע פי ומקנח הרטי' של אחת קצתה לנלור2 לאדם שמותרוכן
 הרטי' את לקנח לו אמור אבל השני', צדה את כך ואחר המכה,או

 כמבואר שנתרפאה מכה גבי על רטי' נותנים ונם ממרח, משוםעצמה,
 מותר מקום ומכל אפטור, נבי על לא אבל יא, מעיף כט כלללקמן
 ומשום ימריח שלא הבריות, כבוד משום שעלי' בנד להחליףלו

 ודם, ליחה המושך משחה או נייר או בנד להחליף אמור אבלצערא,
 מז(. אות שעה"צ ושם לנ מ"ק ומג"א כז )שכח חובלמשום
 להנעים כדי חי' ביצה ולנמוע מתוקים )"4,שבם לאכול מותרלמ.

 לח(. מעיף )שם הקולאת
 משום בחול אפילו קיא( גרמת )היינו אפיקטוזין עושין איןמ.

 בחול לו התירו מאכל מרוב מצטער ואם אוכלין,הפמד
 כמבואר מותר וביד אמור מם ידי על ובשבת מם, ידי עלאפילו
 לט. שכח חיים ובאורח : קמזבשבת
 ולערבם ופלפלין, דבש ישן יין שהוא יינמולין, לעשות מותרמא.

 עושין אין אבל וימננו, יטרפנו שלא ובלבדלשתי',
 לרפואה שהוא אפרממון ושמן צלולים ומים ישן יין דהיינואלונתית,
 ין(. מעיף)שכא
 נותנה אבל בצוננין ולא בפושרין לא החלתית את שורין אין,מב.

 בו שרוי' היתה ואם פתו, את בה ומטבל החומץלתוך
 וצריך ו או ה יום ממנו שתה ואם בשבת, לשתותו מותרמאתמול



 שבת הלכותקיצורקיב

 בצונן בשבת נם ממנו לשתות לו מותר בשבת, נם ממנולשתות
 רפואתה דרך היא )שכך שרי באור נם חמה ליכא ואי בחמה.וליתנו
 ממנה( ישתה לא אם היא וםכנה זה, אחר זה ימים ז ממנהלשתות
 השבת קודם לשתותה ובהתחיל כז, ם"ק ומנ"א יח מעיף שכחאו"ח
 הבריאים נהנו שלא במקום אפילו לשתותה שמותר שכותב מייש

 ומע"א(. שטים עצי )שלחןלשתותה

 הראשונים ימים נ' וכל םכנה, בו שיש כחולה דינה היולרתמג.
 צריכד; שאין כשאמרה ז' ועד ומנ' לה, יש יולדתדין

 אומרים והרופא וכשהמילדרנ בדעתה, צלולה כשהיא מחלליןאין
 מחה"ש הנהת לפי ט ם"ק במנ"א תריח )עי' דמחללין פשיטאשצריכה
 שאין כחולה היא הרי שלשים עד ז' ולאחר טז.(, דף מע"אועי'
 כליהם בנושא ועי' שם ערוך בשלחן של בםימן כמבואר םכנהבו
שם.

 ומרחיצין צרכיו כל לו עושין לז'( או לט' )בנולד שנולד הולרמר.
 הולד, שיחם כדי השלי' ו'טומנין אותו ומולחיןאותו

 מצער שנתפרקו איבריו ומיישרין ם"ז( )שם טבורו אתוחותכין
 )םע"י(, איבריו יתעקמו שלא בבנדיו אותו וכורכין )ם"ט(לידה

 )םי"א(. נרונו ערלתומחזירין
 בהמה יילוד ובדין של, בםימן עיין מיילדת וין פוטי ביתרמה.

 לחולה תרופה ועשיית מיחוש ובדין שלב, במימןעיין
 עיין השבת ארנ מחללין מי ועל נפש פקוח ובדיני שכח, בםימןעיין
 יח. חיימ באורח שלא בםימן עיין בשבת מילה ובדיני שכט,בםימן

 ושאול ווותקון

 בענין יח( צ בקש"ע )והו"ד קלד מאהבה תשובה בשו"ת עי'יח(
 עבעבועות, נסיוב כגון - מחלה מפני לחסנו בגוף לשמכניסין נסיובזריקת

 ואם כן, יעשו שבת, לאחר עד הזריקה את לאחר יכולים שבאם שםוכדומה(,
 יחזיק אל אז בשבת, לעשותה וצריכים בכסף הרופא את לפייס יכוליםלא

 הנ"ל מאה.בה בתשובה וכ' נכרי, רק הזריקה, בשעת הילד אתהישראל
 ל'הוציא מתכוין ואינו להדם, צריך אין )שהלא חבלה משזם איסור בהשאין
 כא, ס"ק בט"ז קצח ביו"ד בזה )ועי' מסייע, משום איסור בה יש רקדם(,

 יש אם מסייע בענין בדבריו שם שמ ובמג"א כב, שם ובבאה"טובנקה"כ,
 ירושת בשו"ת ועי' ? קעג המנחה ושיורי קד יהוסף בזכר והו"ד ממש(,בו

 ע"י להתיר מטשאפ הרה"ג שכ' לתולה-סוכר אינסלין בזריקת טופליט'ה
 וכו'( השבת לפני גם ברפואות בעסק החיים ספר דברי )עפ"י א"ירופא
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 )הלש( לישה מלאכת יכלל
 - נוזל חומר ידי על אחד לגוש קמחיים דברים וגגול גלילת מלאכת היא לישה י.כלל

 שמ. שכד, שכא,או"ח

 ל ל כ התוכן
 לתוך שחוקה מצה גנתינת וכן שגת(, מערג לערגם )גשכח והחזרת החרדל גלילתאופן
 להכינה )ושכח גשגת שחל פסח גליל חרוסת גלילת אופן וכן דגש/ מי לתוך אויין

 ן )ס"ג( תחלת להתערוגת יתן מהחמרים איזה גהנ"ל ; ותקדו"ש( )ס"ג שגת(מערג

 לתוכו משקה עוד להוסיף ורוצה - שגת מערב משקה מעט החרדל לתוך גנתןגהנ"ל
 איתם כשמערגים ומשקים אוכלים גגלילת שעושים השנוי אופן ן ג( )תקדו"שגשגת
 )ס*ה רגלים מי כסוי אופן ; ס"ג( )תקדו"ש התינוקות לצורך גשגת רכהגגלילה

 שגשתיתא רך גגול 1 )ס"ו( ומים מזון להם שמספיקים ועופות חיות גהמות ;ותקדו"ש(
 וקמח ~מורסן הקט חול אפר גגול י )ס"ו( קלי קמח הרגה גגול 1)ס"ו
 ; ב( ותקדו"ש א )תקדו"ש צגעים מיני ושאר דיו גגול ן ותקדו"ש( )גקלי
 אדמה, תפוחי וריסוק דייסא, מעשה שחיקת גמירת 1 )ג( שנוי ידי ועל נכרי ידי עלגגול
 הנתנים מורסן או סוגין גתוך מקל העגרת 1 יד( וככ"ט ט כלל )ס"ח, וירקות(פירות

 או רך, )מוצק, גסגון גמלח, התרחצות ; וממ"ק( )ג לכלי מכלי ניעורן וכןלגהמות,
 טיט גגי על ידים( נטילת )או השתנה ; גחול( גם - מחלג העשוי גסגון )או גשגתנוזל(
 גירק, החומץ גמערג גהנ"ל 1 מזריאה בעשיית גם שנוי ההצריכו 1 חול או )סיד(עפר
 תיכף שגא לישה החיוג ; )ס"ז( שנוי כן גם צריכים אי - וכדומה ומלפפון צנון,חסה,

 גמים עפר לישת או פירות מי שומן, גשמן, וכן גמים, קמח לישת ; )ג( מיםבנתינת
 - כשנוי גיד גבול או הכלי נענועת , )א( לישתם שיעור גהנ"ל ; ג( ותקדו"ש)א

 שומשמין זרע או פשתן זרע נתינת ן ז( )תקדו"ש גשגת בצלים עם מלוח דגגעשיית
 גין( )לשם שני גכלי סלק חמיצת לתוך טרופות גיצים נתינת ; )ד( גשגת מיםלתוך

 ביצה גטריפת גהנ"ל 1 ג( )תקדו"ש הרגה מחומצת החמיצה כשהיתה גהנ"ל ; ג()תקדו"ש
 גהמות לחיות מזון נתינת ; ג( )תקדו"ש עין מראית משום גו שיש - גשגתגקערה
 ן )ט( וכו' עגלות פיטום 1 ט( )תקדו"ש עליך מזונותם ושאין עליך, שמזונותםעופות
 דם רקיקת 1 ה( )תקדו"ש גרקקית רקיקה ן ותקדו"ש( )י הלחות גידיו מורסןקיחת

 ן י( )תקדו"ש כתושה מלגינה געפר מלח גמי ידים רחיצת ה( )תקדו"ש לעפרהמציצה

 1 ז( ותקדו"ש ו )תקדו"ש הכתוש גשום משקה שפיכת ; וחמץ שומן גגלילתשנוי

 אווז שומן או שמן, דבש, יין, במים, קמח ובלל שלש הלש,א.
 גרוגרת, כשיעור טים( לעשותם ומים עפר ערב אפילו)או

 ושאול דודתקוד
 בסי' ח*ג זכרון באבני גם ועי' עי*ש מאד, במצטער רק ובשבתביו*ט,

 זריקה בלי יומיים או יום יעמוד אם חשש אין הרופא לפי שאם שכ'מ
 הרופא לפי ואם בשבת, וירעב אז לאכול יוכל כשלא אפי' להקל, איןאז
 הרופא )שאין ישראל רופא ע*י אפי' לעשותה מתיר הזריקה, את לאחראין

 רותחים במים המחט את להגעיל שלא שיזהר רק עי*ש( - כלל נקבעושה
 עי*ש. המותר, באופן לעשותה התרופה בעשיית שיזהר וכו' באולקוהול()רק
 אפשר שבאם והוסיף דבריו שהביא סג סי' בנימין משנת שו"ת גםועי'

 לאסור השדה פרי בשם שכ' בשמב"ה ועי' טוב, מה עכו*ם ע*ילעשותו
 שהביא קמו דף במנ"ח ועי' עי"ש, בשבת לילדים הנ*ל אבעבועותבזריקת
 ריב*ם תשו' בשם בא*ח ועי' דרבנן, במסייע לכ"ע להתיר דע*תבשם
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 שאמור שיעור חצי )ככל התורה מן אמור מכגרוגרת ובפחותחייב,
 א. שבמשכן המממנים במלאכת היתה ולישה התורה(מן

 מחלוקת ויש חייב, המים בהם משנתן שתיכף דברים שיש לפיב.
 בדבר נאמר המים בו משנתן החיוב אם הפומקיםבין

 בר שאינו בדבר או שהזכרנו(, ועפר בקמח )כגון גבול ברשהוא
 שהוא כיון בשניהם, מחמירים אנחנו כן על וחול(, באפר )כגוןגבול
 לתוך מים לר2ר2 שלא ליזהר צריך ולכן התורה, מן האמורדבר
 ועופות, לבהמות ולתנם בשבת, גמים( מובין )היינו מורמן אומובין
 כדרכו, לגבלם אמור כן גם שבת, מערב המים בהם כשנתןואפילו
 לכלי מכלי ולנערם וערב, שתי מקל, בכלי, להעביר רק לווהתירו

 ושאול דודתקון

 )זריקה מורסא הרופא לו 'שעשה תינוק להוליך לאסור שכ' כב סי'שנייטיך
 בשבת, אחרים( תינוקות )לצרכי ליחה ממנה להוציא כדי אבעבועות(נגד
 החולה לצורך רפואה' סמי טלטול )ובנהון כו. כלל לקמן ושאול דוד בתקוןועי'

 ויש לחי' הראוי מאכל לו שיש שמי כט שח לאו"ח לדמותו ישלכאורה
 בתש'ך נ.תרפא החולה ואם לצרכו, המאכל לטלטל לו שמותר כזו חי' מיןלו
 לאחר האיזמל לטלטל ומותר שכ' בהגה ס"ב רסו יו"ד עי' הם(בתיום

 א ס"ק בט"ז עי' אך וכו' השמשות בין הוקצה לא דהא וכו'המילה
 שזה ונראה א. ס"ק ובמ"ז הגר"א. רו"ז א"א ובביאור מהרי"ל בשםלאסור
 ובמג"א ו שלא ובאו"ח טז פח במנ"ש גם ועי' הפוסקים, במחלוקתתולה
 בדבר(. וצ"ע שם. ובמחה"ש ה ס"קשם

 מאן שם ובגמ' וכו' וסממנים דיו שורין אין אומרים ב"ש : יז שבתא(
 ר"י וכו' המים את נותן וא' הקמח את ה.נותן א' וכו' לדיו מים נתינתתנא
 ? קנה לקמן וכן רש"י, ועי"ש וכו' שיגבל עד חייב אינו אומר בר"י()ר"י

 ועי' וכו' אביי אמר וכו' מהלקטין בגמ' ושם למורסן, מים נותניןבמשנה
 בהרי"ף גם ועי' שרי, וקטמא ד"ה : לב ביצה בתום' וכן ותום' דש"יבמאירי
 ובראב"ד טז ח וברמב"ם י קנה דדף בסוגין בחידו' וברמב"ן שם, ור"חברא"ש
 שכא ובמג"א ס"ג בש"ע ושם שכד יוסף ובבית ובמ"מ, ובלח"משם,
 אפר בין לחלק כהמאירי שדעתו הראב"ד בדעת שכ' א"ט )ועי' יטס"ק

 תוספתא ועי' בזה( הנ"א על שחולק ו-ז ס"ק ס"ט ה"ג שם עוד ועי'למורסן
 אין ת"ר בסופו 1 קנה שם ובגמדא לג-לד, כא ברמב"ם וגם יב, יבדשבת
 שסביב ובשלה"ג קנו. דף על ובר"ח נג, סי' תה"ד ועי' וכו', הקלי אתבובלין
 ליש,ה, תולדת משום עלי' שחייב עפר בלישת טז ח רמב"ם ועי' שם.הרי"ף
 ועי' המוציא(, בפ' )כמבואר זהב, צורפי של כור פי לעשות כדיושיעורה
 קמ. שבת גם ועי' יז. שכא וע"ה נ, ס"ק שם ומשנ"ב טו, יד שכ"אאו"ח
 זרעו הם ד"ה ? מט רש"י כמ"ש במשכן היתה ולישה וכו', חרדלאיתמר
 לצבוע. סמנין נמי ולשו רש"י וכ'וקצרו,



קמו שבת הלכותקיצור

 הרבה. לכלים התערובת את לחלק כך אחר ומותר שיתערבו,כדי
 יתן שהנכרי דהיינו נכרי, ידי על לנבלם להתיר יש הדחקובשעת
 ב. שנוי ידי על וינבלם המורמן, לתוך המיםאת

 בכלי החומץ את יתן בחומץ, בשבת וחזרת חרדל לעיב הרוצהג.
 )דהיינו רכה בלילה ויעשה החרדל, את כך ואחרתחלה

 יערבם לא ונם החזרת(, לתוך או החרדל לתוך חומץ הרבהשישפוך
 באצבעו(, או בידו שיערבם )או שיתערבו עד הכלי את ינענע רקבכף,

 ושאול דודתקון

 , קנה שבת שהחשיך ובמי וכו' תנא מאן שם ובגמ' יח. שבת שםב(
 ובמאמ ד וכא טז ח ברמב"ם ג"כ ועי' עי"ש, וכו' ימורסן מיםונותנין

 בתוס' כאן כן גם )ועי' וקיטמא ד"ה י לב בביצה ור"ח רי"ף ברש"יוכן
 תוס' שיטות שם שהביא בס"ט ה"ג א"ט ועי' וכו'(, דיו שורין איןד"ה

 רי"ד התוס' ודעת הרמב"ם, ודעת והראב"ד, והמאירי, בחידוש',והרמב"ן
 מלאכות, מאבות הוא שהלש שכ' טז שכא הרב בש"ע ועי' מכילתין,שבסוף

 שיגבל עד אלא הקמח לתוך המים בנתינת חייב שאינו שאומרים שמיוי
 שהם בדברים אלא חייב המגבל ואין רא"ש(, רמב"ם, )רי"ף בחולכדרכו

 ומורסן הגס וחול אפר אבל בנין של לטיט עפר או קמח כגון גבולבני
 מד"ס לגבל, אסור - הרבה קלוי קמח )אבל מה"ת אסור אינו קלויוקמח
 בני שהם דברים בין חילוק שאין ואומרים זה כל על חולקים וישוכו'(/
 )או לבד מים בנתינת חייב ובכולם גבול, בני שאינם דברים וביןגבול
 הגבול א"כ אלא וכו'( כלל גיבל שלא אעפ"י פירות ומי משקין משארא'
 לצורך והתירוהו מד"ס/ אלא איסורו ואין לישה, כאן אין שאז רךהוא
 גבול, בר שאינם בדברים ובין גבול, בר שהם בדברים בין שנוי ע*ישבת
 בני הם אם צבעים מיני ושאר דיו בענין ה"ד א"ט ועי' וגמ'. רש"יבשם
 בירושלמי ועי' בזה. דעות שתי שהביא עי"ש לא, או כקמח ודינםגבול
 בר בא ר' לש/ משום כולהון והעורך והמקטף הלש שכ' :( נ )דף ה"בפ"ז
 והסמ"ג והרמב"ם וכו' עריכתה ועל לישתה על חייב אמר תמן בעיממל

 שלרוב שנ"ל שכ' ה"ב שם א"ט ועי' אלו, הירושלמי דבריהשמיטו
 ועי' לישה, משום שלנו התלמוד לפי - והעריכה בקיטוף איןהפוסקים

 קילורין עפר )סובין( גירגבסין דגבל ההן )לפנ"ז( שכ' בירושלמי שםעוד
 - סממנין למכה(, )תחבושת מלוגמא, קילורין, מהן לעשות כתושין)סממנין
 דאה ובדריש,ה בב"ח ובב"י שכא, ובסי' שכד בטור ועי' לש. משוםחייב

 בחי"א ג, שכד ובש"ע גובלין, אין ד"ה שכד בסי' ובפרישה עבה/ היאאם
 יב ס"ק שכא ובמ*ז טז, שכא וסי' ג שכד הרב ובש"ע בלש, בכ"ש א/יט

 וכן דבש כגון משקים בשאר אפי' אלא גבול הוי מים בנתינתשל*ד
 שלו ובסי' יב, שמ ס" עו"ש ועי' ונדבק, לש שמ"מ וכדומה אווזשומן
 ומג"א. וסט*ז יט, ס"ק מג"א שכא ובסי' יב/ ס"קמג"א



 שבת הלמותקיצורקטז

 הדבש במף או היין בתוך כקמח שחוקה מצה לרנרנ, יכולים כןוכמו
 בתערובת, תחלה הקמח את לשים בחול דרכו אם )דהיינו שנוי ידיעל
 השנוי( הוא ההיפוך אם להיפוך, או תחלה, היין את, עכשיויתן
 וטוב שכתבנו, כמו בכף יערבם ושלא רכה, בלילרנו שתהא יזהררק

 מערב להכינה )ששכח בחרומת מיהו מעט, מעט התערובת ארנלגבל
 בשבת, שחל פמח בליל לה צורך לו שיש מצוה( לצורך שהיאשבת,
 היין את וישפוך המדר את ישנה רק אם התירו עב, להיות שצריךמשום
 ינענעו או באצבעו ויערבו החרומת, את בו ישים ואח"כ בכלי,תחלה
 ה. רכה בלילה עכשיו יעשה בחרומת שגם שאומר מי וישבכלי,

 ושאול דודתקון

 ה, תעג בסי' ועי' כט"ז, ודלא וש"א בא"ר וכ"ה רכה בלילה לעשותצריך השנוי שמלבד כא אות בבאה"ט הו"ד מג"א ועי' טו-טז, שכאג(
 קצת לתוכה ששפף שכל כ' בבאה"ט( )הו"ד בט"ז אבל בשבת, משקהעלי' להוסיף אסור אעפ"כ מע"ש, משקה מעט לתוכה נתן שאפי' במג"א כאןוכן

 בשבת עליו להוסיף מותר שאז - גבול קצת בו שנראה - מע"שמשקה
 מג"א ועי"ש כא(, ס"ק בבאה"ט )הו"ד יב-יג ס"ק בט"ז ועי"ש שירצה,כמו
 בשה"צ )ךעי' עבה, בבלילה לא: אבל שנוי, מהני רכה בבלילה שדוקא כדס"ק
 שכ' יג ס"ק בט"ז שם ועי' כהט"ז, ודלא כהמג"א, כ' וש"א שהא"רשכ'
 המשקה, ואח"כ המאכל לתת בגמ' שמפורש .השנוי יעשה לשנות איךידוע שאינו שבדבר כ' ג"כ בא"ר וכן בלש, בכשש וכ"ה ומתיר, עליושחולק כו ס"ק תעג ח"י ועי' בשבת, בשנוי לעשותו - החול בימי תחלהנותנים מה יודעים ואין ידוע, ודרך מקובל מנהג בה שאין מפני רכה,בלילה אפי' בשבת לעשותו שאסור - דבש מי עם או יין עם לערבושרגילים - לקמח כתושה שמצה יא בס"ק הט"ז וכ' כג, ס"ק במג"א וכאן ה, תעגסי' ג"כ ועי' א"ר, ועי' כך ע"י מגובל חשוב שלא וכ' - מע"ש משקהמעט בו בנתן אפי' אוסר המג"א אך שירצה, כפי בשבת, עליו להוסיףשמותר - גבול קצת בו נראה שאז בע"ש, החרדל לתוך משקה קצת נתנושאם
 כה, עח בנז"י והו"ד ס"ג, יט כלל בחי"א וכ"כ יא, ס"ק שכא במ"זוהו"ד
 היין תחלה לשפוך החרוסת בענין כ' ובמג"א לט, ס"ק פ במנ"ש והו"דבש"ס, הנאמר בשנוי סגי ידוע מנהג לנו שאין שאף והח"א משה. והחמד תו"שא"ר, בשם הביא וכך ה ס"ק שכא החדשות צדק צמח דינים בפסקיוכ"ה
 דינים בפסקי בזה ועי' כה. וסע"ק כב ס"ק שכא בתל"ד וכ"ה מעט,מעט ה,עושה ובין בפ"א הרבה העושה. בין לחלק שיצא נז ס"ק שם משנ"בועי' המנהג, לפי והכל ומסיים הנ"ל( בנז"י )והו"ד החרוסת, את ואח"כבכלי
 לשפוך ששכח שמי שכ' יב ס"ק בט"ז ועי' שכא. סי' ריש החדשותצ"צ
 החומץ וישפוך בשבת, רכה בלילה שיעשה )חריי"ן( החזרת לתוך בע*שחומץ
4 בכחיערבם ולא - בחול מדרכו לש,נות כדי החזרת, את לתוכה ישים ואח"כתחלה  בלילה שיעשה בפמ"ג וכ"כ ומנענעו, עצמו בכלי אוחז או 



קיו שבת הלכותקיצור

 כשנתנם תיכף מים, לתוך שומשמין זרע או פשתן זיע הנותןר.
 כשנותנם מיד, שמתדבקים משום לישה( )משום חייבלמים,

 ד. המיםלתוך

 וכשמכמה חול, או )מיד( עפר טיט גבי על מים יהשתין .אסורה.
 ה. כלש יהא שלא אפר או הול עליהם ירבה רגלים,מי

 ושאול דודתקון

 די עבה, לעשותה מדצריך שבחרוסת כ' בכ"ש אבל בחרוסת, -רכה
 ס"ק שם משנ"ב )ועי' ד, קל בח"א וכ"ה תחלה, המשקה בשפיכתלשנות

 לכאורה שהם הפמ"ג, דברי מתרץ שהוא איך - פו אות ובשעה"צסז,
 מהרש"ל בשם הב"ח שהביא יב בס"ק הנ"ל בט"ז שם ועי' הגמ'(,נגד
 כמו עבה שעשאוהו הקדמונים בימים שעשו והחזרת החרדל בין*לחלק
 וכ' ע"ז, חולק והב"ח גיבולו, שרייתו שאין - במדינתנו משא"כעיסה,
 עד סי' יצחק מנחת בשו"ת ועי' - הדעת. באומד בזה להקלשאין

 לערבם וא"א בשבת, לילדים רכה בכלילה דגן מיני קמחישכשמערבים
 נתינת בסדר שישנה שאחר שם שכ' כלי אל מכלי לערותם אובאצבע
 שלא דבר באמצעי תערובת ע"י שני שנוי יעשה הכלי, לתו והמשקההאוכל
 עושה כשאינו בפרט זה באופן והתיר - בכח יערב ולא - בחולכהרגלו

 ובתל"ד יב מ"ז שכא פמ"ג גם ועי' עי"ש. לאלתר, לאכול הצריך כדירק
 בקערה ביצה טריפת ובענין לח, פ במנ"ש שהו4ד לעיל, שהבאתי כבס"ק

 משום שאסור סח( ס""ק במשנ"ב )הו"ד רש"י בשם מג"א עי' -בשבת
 שאם כד ס"ק א"א בפמ"ג ע"ז וכ' לבשלם, שרוצה שנראה עיןמראית
 סלק חמיצת לתוך ליתנם להקל שיש אפשר מע"ש טרופות היוהביצים
 בזה גם להחמיר יש הרבה מחומצת החמיצה היתה ואם גוון, לשםבכ"ש
 בשול.משום

 מג'א ועי' ה. יט כלל חי"א טז, שמ הרב ש"ע יב שמ או"חד(
 יב. סקשלו

 שהי' הרא"ש שאף שאפשר במחה"ש וכ' יט, ס"ק מג"א שכא,ה(
- סט"ו( כ"ה )עי"ל שלג על מים מלהשתיןנזהר  שמותר, כאן מודה 
 חיי ועיין בלבד מים בנתינת גבול משום חייב שאינו דעה שישמשום
 וא"ר ש"ש מגדים פרי בשם שכתב שם חיים ותוספות ד יטאדם
 שהוי משום וחול )אפר( עפר טיט גבי על ידיו ליטול שאסורשה4ה
 מילה, ע' א' חלק זכל"א לעפר, המציצה דם ירוק לא וכן לישה,תולדת
 אם בצ"ע שהניח יט ס"ק בא"א כן גם ועיין אחרונים, בשםומנ"ש
 ועשוי - הגס או הדק חול אפר בו שיש )כלי ברקקית לרקוקמותר
 מי על עפר להרבות שצריך בחי"א וכ' יד. פ קש"ע ועי' בו(לרקוק
 אומרים וליש לישה, כמו הוי - מים מעט רק עליהם בנותן כירגלים,
 בלש כ"ש ועי' לטלטלו,שמותר - מע"ש המוכן בחול שמיירי ופשוט ע"ז המנ"ש וכ' מים, בנתינת בזהחייב



 שבת הלכותקיצ'ורקיח

 שאינו קמח ללוש שיבא החשש משום קלי קמח הרבה מגנלין איןו.
 )היינו שתיתא אבל מעט, מעט הקלי את לגבל ומותרקלוי,

 טחינה אותה טחנו כך ואחר אותה שקלו שליש הביאה שלאתבואה
 הרבה וכדומה, בחומץ ממנה לגבל מותר כחול, היא שהריגמה(
 שנראה מפני אמור, קשה אבל רכה, בלילתה שיהי' והוא אחת,בבת
 את מקודם שנותן דהיינו לשנות, צריך רכה בבלילה ואפילוכלש,

 שנוי, יעשה בטריפתו וכן החומץ, את שופך כך ואחרהשתיתא
 רוצה ואם הכלי, נענוע ידי על או בידו אלא בכף יטרוףשלא

 מערב משקה מעט בה כשנת.ן אפילו אז בשבת, משקה עודלהומיף
 משקה מעט ידי )שעל בשנוי לעשותו וצריך מהני, לא כן גםשבת
 י. זה( ידי על כמגבל הוי לא שבת בערבשנתן
 וטוב בכח, יערבנה שלא בשנוי, לעשותה צריך מזייעה כשעושיםז.

 האוכל, את כך ואחר גכלי החומץ תחלה לשיםליזהר
 דק, דק חותכים שאין וכדומה ומלפפון צנון, חמה, בירק,ומיהו
 ז. זה בכל ליזהר צריךאין

 תפוחי ורימוק דיימה(, )מעשה הריפות שחיקת גמירת בריןח.
 בכלל ולקמן ט בכלל למעלה עיין וירקות, פירותאדמה,

 יד. מעיףכט

 ושאול ווותקון

 ומג"א, יד שכא או"ח ועי' וכו'/ גובלין אין ת"ר קנו. שבתו(
- ס"בולמעלה  בחרדל משקה לשים שאסור וה"ה ושאול, דוד בתקון ס"ג 

 סעודה אותה לצורך )ואפי' שנוי ע"י לא אם לישה, משום הכתוש בשוםאו
 ועי' ס"ג. לעיל שמבואר כמו בכף לערבם אסור וגם בשנוי( רק התירולא

 סק"ג עי"ש כאן המובא ורכה עבה בבאור שהאריך קל סי' השלחןבקצות
 ברסוק שכ' מה יט ס"ק שם עוד ועי' הדבר. לישת בדרך שתולהשכ'
 ענבים או תפוזים מיץ עליהן שופכים שאח"כ בכף ומיעוכן לתינוקותבננות

 להתיר. בזה שצדד עי"ש מע*ש",ושנסחטו
 פ ומנ"ש טו, שכא ובבאה-ט בלש, מע"א ועי' יב, ס"ק ט"ז שםז(

 שעושים מלוח בדג שגם ו ס"ק שכא החדשות צ"צ דינים ובפסקי לה-לח,ס"ק
 ובנ"ז בכלי/ שינענע או בידו הגבול שיעשה שצריך דק דק בצליםעם
 כתושים שומים לתוך בשבת חומץ שנותנים מה בענין כ' זכל"אבשם
 השומין כותש הוא )שבחול בחול מדרכו החומץ בתערובת שישנהמע"ש
 והחומץ. השמן לתוך הכתושין השומים יתן ובשבת לתוכן( החומץונותן



קיט שבת הלעותקיצור

 וארא()לסדר
 כתבנו כבר תרנגולות, או אווזות חיות, עגלות, פימום ריןט.

 גזרה משום שאמור שם )עיין מו, מעיף מ בכלללמעלה
 ח. וכדומה( קמח לישת לידי שיבא או להאכילם, קמניותשישחק

 כלאחר )שגבול בו להתרחץ כדי מורמן בידיו לקחת מיתר הרוחץי.
 אמור בורית( )היינו מוצק ובמבון במלח אבל מותר(,יד

 ממחק(, משום בו יש אם ושאול דוד בתקון )ועיין נולד,משום
 נתפשט וכבר ממחק, משום גם אמור הרך שלנו במבוןולהמתבן
 וא"א נוזל, במבון שמתרחצים ויש בשבת, כלל להמתבן שלאהמנהג
 מחלב העשוי במבון להמתבן שלא וכתב מחמיר הגר"א בביאורדו"ז
 ט. חול בימיאפילו

 ישאול דידתקין
 למורסן מים )ונותנין וכו' אובסין אין ובגמ' במשנה קנהי שבתח(

 ועי"ל ט-יא, שם ובאו"ח שם, ובטור שכד ד"מ לה, כא רמב"ם ועי'וכו'(,
 הבית, יוני חיות, בבהמות, רק וכ"ז להאכילם, מותר מי וע"י אופןבאיזה
 וצפרים דבורים שובך, יוני בחזיר, אבל עליך, שמזונותם ותרנגוליםאווזים
 אפי' לכלב מזון נותנים )אבל מים ולא מזון לא להם להספיק התירולא
 יא-יב(. שכד או"ח המשי, תולעת להאכיל מותר וכן הפקר,בשל

 שאסור ב סעי' ולעיל בג' שלפנ"ז בסעי' ה~אול דוד בתקון עי'ט(
 המורסן, את הלחין בידיו לקחת מותר אבל עי"עה כדרכו מורסןלגבל
 שם ובמג"א י שכו באו"ח ועי' כלא"י, לגבל שמותר משום בפנים,כמ"ש
 לקחת שיכוליס לרחוץ ד"ה ובבה"ל כח ס"ק שם במשנ"ב והו.ד יס"ק

 זה שגם משום המורסן, אית לה,טפיח( ע"מ טופח כנמון )אפי' הרמובותבידים
 יש )אם בזה, קצת מסתפק שהמג"א שנראה ואף כלא"י, גבול בכללהוא

 שהיות המשנ"ב כ' מ"מ בשנוי, ג שכד בסי' לעיל האוסרים לדעת בזהלהתיר
 מים מעט בשפיכת אפי' התירו בלבוש וכן הנ"ל( במג"א )הו"דשהמרדכי

 אין ופמ"ג(, א"ר )עי' גמור שנוי בכלל הוא זה שגם ידו שעל המורסןעל
 וים"א, בכ"ש וכ"כ רטובות, בידים יבשים מורסן בלקיחת עכ"פלהחמיר

 ועי' מתחלה, במיס המורמן לערב יולא לידהלר שצריך ופשוט בבה"ל.ע"כ
 ימס הרחיצה שע"י משום במלח ידיו רחיצת לאסור האגודה בשם בהגהשם

 מותר, מלח במי ידים ורחיצת חדש. דבר ס(ה~וליד משום כמלאכה, והויהמלח
 שיזהר רק במים ידיו ירחץ המלח וכשימם במים מלח להשליך מותרוגם
 מים. ואחד מלח, שלישי שני שיעור כדי עד עזים אותם יעשהשלא

 במג"א ועי' שאסור, פוסקים בשם ס"י שכו בהגה שם כ' בסבוןולתרחץ
 ושאר בסבון להתיר מתירים יש בשם שכ' הש"ג דברי שהביא יא ס"קשם
 בלישה בכ"ש ועי' שם(, ג ס"ק ובט"ז ג"ו בשם ח ס"ק באה"ט ועי'חלב
 במשנ"ב הביא וכן יא שיד כבסי' ממחק משום אסור לכ"ע רך שבסבוןשכ'



 שבת הלמותקיצורקכ

 צל" אן אמ" בשול מלאכת 'אכלל
 הצולח( או האומה)המב'של

 וכדומה, אלקטדי או גז, אש, ידי על טגון או בשול צלי' אפי'מלאכת
 ושכו', שכא, דנד, שיח(או"ח

 ל ל כ התוכן
 ידה, על בשבת ולבשל בה( ונבעד השמש נצוץ )שמתעגל זכוכית ידי על המתהווהאש

 הדם בכסוי ההתנהגות בהנ"ל ; )ט( לחולה בשבת השוחט משחיטת בדיא אכילת 1)ממ"א(
 ; )ט( סכנה בו שיש חולה לצודך הנשחט מבשד לאכול הבדיא יכול איך ; )ט( הנשחטשל
 חיים ובבעלי באוכלים בפטיש מכה איסוד ; )טז( צלי' או אפין אחד צלי' אואפי'

 בהנ"ל ; )א( לשמוש בשול והן אכילה לצודך בשול הן נכלל בבשול ; יט()תקדו"ש
 בשול ; א( )תקדו"ש לסיד מים הטלת ידי על בשול ; ותקדו"ש( )א לחיוב בשולשיעוד
 ; )ד( החמה בתולדת בשול ; )ג( אש בתולדת בשול ; )ח( כמבושל חי שטובבדבד
 דאשון, בכלי בשול ; )ה( טבעיים חמים במעיינות בשול ; )ד( עצמה בשמשבשול
 בחמה או טבדי' בחמי נתבשל שכבד דבד בשול ; )ו( שני בכלי או עידוי, ידיעל

 )תקדו"ש הבשול ידי על מהנ"ל קצת שנמחה יבש, בדבד בשול אחד בשול ; ה()תקדו"ש
 מהו סכנה, בו שאין לחולה שאסדוהו סכנה בו שיש לחולה ובשלו )בשבת( בבשול ;ז(
 בשבת, לצדכו הנכדי באפוהו בהנ"ל ; )יג( שבת במוצאי שיעשו" "בכדי בהמתנתדינו
 בשבת מלאכה בעשיית ; )יד( בו שנתבשל הכלי דין מהו נכדים בשולי משום בדבדשיש
 בשול ; ס"ט( )תקדו"ש מהמלאכה עוד נהנה ש,אינו או ידה, על הדבד גוף נשתנהשלא
 דדוסאי בן מאכל כשיעוד בנתבשל בשול, אחד בשול ; )טז( לח בדבד בשולאחד

 גוש בדבד בשול אחד בשול ; )טז( ונצטנן צדכו כל בשול אחד בשול ; טז()תקדו"ש
 קדימת שהצדיכו פת באפית ; ותקדו"ש( )כא צלי' או אפי' אחד בשול ; ותקדו"ש()יז
 ; כז( )תקדו"ש שבת קבלת קודם או השמשות, בין קודם בנקדם סגי או -פנים
 האסוד - לעולם למבשל שאסור דבד 1 ותקדו"ש( )לח בשבת החלמון מן החלבוןבדידת
 )תקדו"ש חכם הודאת ידי על מלאכה העושה דין ; טו( )תקדו"ש לבהמתו להאכילוהוא
 בשוגג העובד דין ; טו( )תקדו"ש השוכח דין ; טו( )תקדו"ש מותד אומד דין ;טו(

 יבש דבד ; יב( )תקדו"ש לחולה הבשד מליחת דין ; טו( )תקדו"ש מלאכתוומבטל
 )לא שתאפה קודם לדדותה ונמלך בתנוד פת הדביק דין ; המדודה כנגדשנתבשל
 שאצל דותח באוכל בחישה דין ן כז( )תקדו"ש במחבת שנאפה עוגה דין ;ותקדו"ש(

 1 ותקדו"ש( )לג וכו' העצים את נתן ואחד האוד נתן אחד דין ; ותקדו"ש( )לבהאש
- החמין בו שהטמינו התנוד לתוך - תבשיל עם צוננת קדדההעמדת  בבוקר בשבת 
 בהקדמה הטמנה )בדיני שלנו בהטמנה - התנוד דופן אצל קדדה העמדת ; ח()תקדו"ש
 וקטום גדוף כשאינו - בשבת הסמובד שבמיחם החמים ממים הסתפקות ; ה(לסעיף

 היום עליו קידש השקיעה ובאמצע השקיעה, קודם ממנו בשותה בהנ"ל ; לג()תקדו"ש
 ושאול דודתקון

 מרש"י זה שלבד וכ' המעש"ר בשם מנחם דברי סמר בשם ל ס"קשכו
 בזה. להחמיר ישראל כל מנהג וכ"ה הר"ן וכ"כ השער מסיר שסבוןמשמע

 מע"ש מכינים יש אך שכ' יא ס"ק סוף שכו בע"ה עי' נוזל במבוןולהתרחץ
 מלבינה בעפר לנקות מותר וכן בזה, הידים את לנקות ומותר שניתךסבון

 יג ס"ק קכז סי' השלחן בקצות ג"כ ועי' י(, ס"ק שכא מ"ז בזה )ועי'כתושה
 בבה."ל והו"ד הגר"א בביאור עי' בחלב ולהתרחץ הנוזל. בסבון להקלשצדד
 הפוסקים מגדולי הרבה כדעת שדעתו הגר"א בביאור לעי' שכ' בשארד"ה
 נעשה שלא סבון להשיג יש שאם וכ' - בחלב להתרחץ אסור בחולשאף
 כט. בכלל ולקמן עי"ש המחמירים' לדעת לחוש נכון בודאימחלב



קכא שבת הלכותקיצור

 ; לב( )תקדו"ש צרכו כל מבושל ולא מרותח שהעבירו מאכל הגסת ; לג()תקדו"ש

 האדבעה 1 א( )תקדו"ש "צלי" הגדרת ; לב( )תקדו"ש הנ"ל מהתבשיל הכףהוצאת

 ונצטמק גרוגרת כשיעור בשר בשל ; )מד-מז( מים חימום לצורך שיש דודיםמיני
 )או והקמח מגרוגרת( פחות כשיעור ; לאפות( בצק )או ברחיים, חטים נתן וכןבבשול,
 שיש שבת( )במלאכת ההבדל ; ט( )תקדו"ש השיעור כדי עד נתפח אפי'( בשעתהבצק
 נב וסעי' )יט שלנו מלוח דג הדחת ; לישראל אמירה לבין לעכו"ם אמירהבין

 ; )כח( בשבת לאכול מה לו ואין בשוגג, לחשיכה( )סמוך לתנור פת הדבקת 1ותקדו"ש(

 נחוצים שאינם כלים הדחת ; )כט( שלנו תנורים ובין שלהם התנורים בין שישההבדל
 ; )נ( השלישית הסעודה לאחר עוד לו הנצרכים כלים הדחת ; )נ( שבת לצורך עודלו

 וכן ושפשופו, טרפה סכין הדחת 1 נ( )תקדו"ש אחרת לשבת זו משבת כוסותהדחת
 שפיכת ידי על - חמה קדרה לתוך שנפל החלב הצפת וכן קליפה, שצריך דברקילוף
 בשבת - הדחה בלי לאכלו אפשר שאי דבר הדחת ; נא( )תקדו"ש לתוכה צונניםמים
 )ח חמים הם שהמאכלים בעוד - בו שהטמינו התנור לתוך המאכלים החזרת ;)נב(

 המפסיק דבר ידי על - קיך" "ענגלישע לתנור קצת חם מאכל החזרת ;ותקדו"ש(
 בבגדים כולה הטמונה קדרה החזרת ; ח( )תקדו"ש בפשטידה בהנ"ל ; ח()תקדו"ש
 זה( ידי על )ולסתמו שבכיור, חמים מים בברז בורג הברגת ; כה( )תקדו"ש שבתמערב
 הנ"ל הברז השארת ; )מד( בשבת החמים ממים ויוציא ישכח שלא כדי שבת, ערבבכל
 ; )ד( בחול ביצה הטמנת 1 )מד( השבת ימי כל יורדים החמים ומים יום, מבעודפתוח

 הטמנה ; )כה( בשבת דבר באיזה הטמנה ; )ה( טבעי חם מעיין בתוך הקדרה כלהטמנת
 ברדיית מזיד אטו שוגג קנסו שלא הטעם ; כה( )תקדו"ש איסורו( )טעם הבל המוסיףבדבר
 ; )ב( רך( גוף )הקשת לבנים הלבנות ; כח( )תקדו"ש תבשיל( במשהה שקנסו )כמוהפת

 למלוי בנוגע והן להסקה בנוגע הן אוטומטי באופן המופעל מדוד חמים ממיםהסתפקות
 להסקת בו )שמשתמשים האלקטרי זרם כשחבור הנ"ל )טנק( מדוד הסתפקות ; )מד(המים
 מן שהוא מדוד הסתפקות ; )מה( שבת מערב ונפסק נתק אוטומטי( באופן -המים
 ; )מו( לתוכו זורמים אינם קרים ומים ההמים המים ממנו כשמוציאים שמתרוקןהמין

 בשבת יהודי ידי על המוסקת המרכזית הסקה ; וסל"ו( )ס"ז בשבת תה בעשייתהסדר
 התנוד על התבשילים העמדת ; )מח( בשבת חימום לצורך התנור הסקת ; מד()תקדו"ש

 קיכען( )ענגלישע ברזל תנורי על התכשילים העמדת בהנ"ל ; )מח( ההסקה לפניהנ"ל
 מן מעט רחוק מים העמדת ; )מט( שבאמריקה גז תנודי על התבשילים העמדת ;)מח(
 שנתבשל מתבשיל הואה ; )ממ"ח( לבריאוחו מזיקים קרים שמים מי לצורך -האש

 קדח בו שיש יין הפשרת ; ט( )תקדו"ש המאכל בה שנתבשל מהקדרה אובשבת,
 נקי כלי הצהרת 1 נ( )תקדו"ש אחרת לשבת זו משבת המטה הצעת ; לד()תקדו"ש
 במשך יורדים החמים ומים יום מכעוד פתוח החמים מים ברז השארת ; נא()תקדו"ש

 התכת ; נא( )תקדו"ש בתרי חד כשנתערב מהאיסור אחד השלכת ; )מד( השבת יוםכל
 י נח( )תקדו"ש וכו' בשבת והתקלחות התרחצות ; )ב( קשה( גוף )רפוי מתכתמין

 והשתטפות התקלחות )אחר המדורה כנגד התחממות ; )נה( בשבת טברי' בחמיהתרחצות
 חום 1 )נו( בצונן והשתטפות התקלחות )לפני המדורה נגד התחממות ; )נו(בצונן(

- בו'י נכוית תינק שלש,,כריסו  צרכו כל שנתבשל דבר חמום ; ו( )תקדו"ש שיעורו 
 )ונוהגים בפתלי' )הטמנתם( החמין חמום ; מ( )תקדו"ש עכו"ם( ידי )על המדורהנגד

 בה להטמין איך א קח ביו"ד ועי' חלב, מאכלי או בשר מאכלי רק בתוכהלהטמין

 הנערך שעון ידי על בשבת תבשילים חמום ן מט( )תקדו"ש בשר( ומאכלי חלבמאכלי
 מס, )תקדו"ש שבת( מערב התנור גבי על תבשילים בהעמדת )אפילו שבתמערב

 לחמם לעכו"ם בצוה מ ותקדו"ש ותקדו"ש, )מט שנצטנן תבשיל חמום 1 מ(ותקדוי'ש
 מדעת חממו כשהעכו"ם הנ"ל תבשיל חמים ; ח( סעי' על ובתקדו"ש שנצטננהקדדה
 )תקדו'יש רואהו כשהישראל בהנ"ל ; הטמנה( בדיני לס"ה ובהקדמה שם )תקדו"שעצמו
 ומדק בשד בקדרה ביש בהנ"ל ; מ( )תקדו"ש כך כל הקדדה נצטנן בלא בהנ"ל ;מ(

 ; )נח( מטומאתו אדם טבילת ; )נה( בהמ( )התרחצות בשבת שהוחמו חמין 1 מ()תקדו"ש

 גדול הפסד ויש בשבת בביתו פת לאפות הרוצה )אופה( ישראל ; )נח( בשבת גרטבילת
 כדיכת ; דרוסאי" בן כמאנל "נתבשל השיעוד כמות ; בתקדו"ש( )לא האפי'במניעת



 שבת הלמותקיצורקכב

 חי, בשר לאכול כשרוצה 1 לב( )תקדו"ש בשבת קדרה כסוי ; )יב( בשבת חולהלצורך ועוף חי' בשחיטת הדם כסוי ; יז( )תקדו"ש ראשון ככלי שדינו בו( סולדת שידגוש )בדבר שני כלי ן )כה( הראשונה לקדרה כך אחר שהחזירו אף - אחרת לקדרהממנה התבשיל כשפינה הנ"ל כריכת ; )כה( הטמנה( )לשם בה שנתבשל תבשיל עםקדרה
 איסורה מלאכה תוספת אי בהנ"ל י ח( )תקדו"ש שהוא כמות חי שנאכל דברכשהוא בהנ"ל ; )ט( שבת במוצאי טוב יום בחל דינו מהו - התבשיל מותר שבת שבמוצאיחולה לצורך מאכל כשבשל 1 סי"ב( ג"כ ועיין )מ חולה לצורך הנשחט מבשר לאכול לוהמותר
 )תקדו"ש קרוש חלב( )או רוטב מסמום ; )לד( הצלי על ושום שמן מריחת ; )כט(בשבת הנרדה מפת לאכול צריך מדוע ; )כח( בשנוי הפת את לרדות צריך מתי ן טז()מ"מ לו ורע מצטמק ומהו לו, ויפה מצטמק מהו ; טז( )תקדו"ש יבש בסוג - ומה לח,בסוג נכלל מה ; )ז( בשול ידי על הנעשה במלח תבשיל מליחת 1 )ז( בתבליןתיבולו וכן תבשיל מליחת ; ו( ותקדו"ש )ז בו סולדת יד באין אפילו ראשון כלי לתוךתבלין שימת מניעת י )נה( להזיע הנ"ל למרחץ כניסה ; )נה( בשבת למרחץ כניסה 1 וב'(כח ובכלל )נג בשבת - בחומץ ויין מים ונתינת עזים, מלח מי עשיית ומלפפונים,צנון מליחת כבשים, כובש ירקות, כבוש י טז( )תקדו"ש סופרים מדברי או תורהמדברי
 בשבת חם תבשיל לתוך סכרין נתינת 1 וממ"ק( )נא לכך המיוחד בסמרטוט כליםנגיבת ; ו'תקדו"ש( )נא צר כום נגוב ,1 ס"ל( לו כלל בתקדו"ש)לקמן האלקטרי אור קרני שובר הנשל המכונה ל"וך הידים שהמכניםבאופן שמופעל אלקטרי ידים )במנגב הידים נגוב 1 )כג( גפרית או זפת חלב דונג, מסמום 1לד(
- קפהנם ; )כז( לחשיכה סמוך גחלים( גבי על חררה )או לתנור פשטידה או פת נתינת 1)ז( - בו סולדתשהיד חמה תה לתוך התמצית נתינת י לד( )תקדו"ש להמם( )ויכול בו סולדת שהילדבמקום שמן צלי נתינת ; )לז( קפה ולעשותם ראשון מכלי עליו רותחים מים שפיכת  - פאנש על רותחים מים עירוי ; לה( )בתקדו"ש תה עלי עלרותחים מים עירוי ; )יט( הישן מלוח על עירוי , )לו( לתוכו התמצית שימת לפני - בכוםהרותח קפה עירוי ; לד( )תקדו"ש האש נגד ולחממם בשמן הידים סיכת ; לו( )תקדו"שחמה תה לתוך יי"ש( שפיכת )או לימון סחיטת ; )לו( שני בכלי שהוא   1 מא( )תקדו"ש. בשבת 
 )מז חמים מים ידי על כשמוסקים בהנ"ל ; מז( )תקדו"ש אוטומטי באופן בנפט אובגז כשמוסקים בהנ"ל , )מז( סגירתם בהנ"ל 1 ותקדו"ש( )מז הבית חמום בשביל החוםצנורי ברזי פתיחת ; טז( )תקדו"ש הגבינה של דינה מה - חולה בשביל החלב נסיוב שבשלעכו"ם 1 )נא( )להדיחם( לתוכו המלוכלכים הכלים שימת לפני שני כלי לתוך רותחים מיםעירוי

 )תקדו"ש רק בכלי ראשון מכלי חמין שאיבת י )נד( שבת מערב שהוחמו בחמיןורגלים ידיים פנים רחיצת 1 כח( )תקדו"ש בשבת - משנה לחם לצורך פת רדיית ; א(מ ותקדו"ש בתקדו"ש )לו בהיתר שנתבשלו חמים מים הרבה לתוכם לערות מאדחזקה תה או קפה ; לג( )תקדו"ש תה לעשיית בהם והשתמשותו בשבת, וקטום, גרוףשאינו )סמובר( ממחם מים קיחת י נ-נא( ללח ובכל נ, )תקדו"ש אחרת לשבת זו משבתטלית קיפול י בתקד"ש( סמ"ה ט כלל לעיל החולה בנתרפה רפואה סמי טלטול בדין ג"כועיין - בסופו טו )תקדו"ש המותר לשתות לו המותר - ונתרפה החולה ממנה ושתהישראל חולה בשביל עכו"ם שבשלו קפה ; ד( )תקדו"ש בחמה או גרוף בתנור אלקטריבמצלה בשר צליית , )כד( בלבד אחד ומצד דרוסאי בן מאכל כשיעור רק בו בשנצלהבהנ"ל 1 )כד( מקומות בשלשה או בשני גרוגרת כשיעור בו שנצלה בשר צליית ; )לד(צלי( על הנקפא שומן )סיכת 1 ותקדו"ש( )מז קיטור ידי על כשמוסקים בהנ"ל 1ותקדו"ש(
 שימת 1 בתקדו"ש( טז ובסעי' )ז, בשבת חמין לתוך בשר תמצית שימת ז )מט(בשבת הלהב ויגדיל ישכח שלא - מע"ש התנור ברזי על להסגר הנתן כסוי שימת 1ס"ו(
 )תקדו"ש ההטמנה תנור לתוך דבר שימת 1 )ח( שהוסק תנור על מים או פשטידהפרי
 - הרוטב את ממנו ששפכו מבושל דג או בשר שימת ; וכ'( יח )תקדו"ש בוסולדת שהיד שני בכלי בצל שימת ; וס"כ( ותקדו"ש )ס"ו בו סולדת שהיד שני כלילתוך נצלה או שנאפה בשר או פת שימת ן )ט( במזיד בעשאו בהנ"ל 1 )ט( מזיד אטושוגג קנסו אי מדרבנן, מלאכה בעושה הנ"ל בענין 1 )יא( במזיד בשבת השוחט שחיטת ;כח(



קכג שבת הלכותקיצור

 )במקום ביצה חלבון שימת 1 )כא( בו סולדת שהיד חום כדי עד להתחמם שיוכלבמקום
 שנצטנן ואחר התנור, על רותח בעודו חם תבשיל שימת ; )לח( הקפה לתוךחלב(

 לתוך צונן מבושל בשר שימת ; מ( )תקדו"ש התנור את יסיק העכו"ם -התבשיל
 האש גבי על עומדת אינה כשהקדרה - ראשון( בכלי לשרותו )או בו סולדת שהידרוטב
 נחלס שכבר כתוש קפה זרע על מים שפיכת י לס"ה( ובהקדמה מב, לסעי' ובתקדו"ש)יז

 חמים מים מלא )י( אמבט לתוך צוננים מים שפיכת ; ומ'( )לה שבת מערבברותחים
 כוס לתוך צונן חלב שפיכת ; )מב( בשבת חמים מים לתוך צוננים מים שפיכת י)מג(
 שפיכת י )מא( חמים מים ממנו שפינו מחם לתוך צוננים מים שפיכת ; )מב(חמין
 בהנ"ל ; )מג( שני( כלי לתוך קר דבר נתינת )וכן שני שבכלי חמין לתוך מועטיםצוננים

 בהנ"ל ; )מג( בשבת חמים מים לתוך מועטים צוננים מים שפיכת 1 ראשון מכליבעירוי
 בהנ"ל י )מג( החמים את שמפשירים כך כל מרובים הם החמים לתוך ששופכיםכשהמים
 1 ותקדו"ש( ומג' )מב חמים לתוך צוננים מים עירוי ובין תבלין, על עירוי בין שישההבדל

 )י( אמבס לתוך מרובים צוננים שפיכת ז מב( )תקדו"ש צונן רוטב לתוך רותח בשרשימת
 )תקדו"ש האש על שאינם חמים לתוך מרובים צוננים שפיכת ; מג( )תקדו"ש ראשוןכלי
 1 מב( )תקדו"ש מעט מעט רק אחת בבת החמים לתוך שופכם באינם בהנ"ל זמב(

 בשבת חלונות והצהרת נקוי אודות בהנ"ל 1 )נא( שועל בשבולת זכוכית כלישטיפת
 סולדת שהיד בחמין - ראשון בכלי שבת בערב שנשרה דבר שריית ; ותקדו"ש()נא
 י )יט( בו סולדת שהיד בחמין השבת( לפני נתבשל )שלא יבש דבר שריית 1 בשבת -בו

 יבש דבר שימת שבין ההבדל ן )יח-יט( שני בכלי או ראשון בכלי אותו כששרהבהנ"ל
 שני שבכלי מחמין הנ"ל יבש דבר על עירוי י ויב( )יח תבלין ובין שני, לכליהנ"ל
 נתבשל )שלא בשר שריית ; )יט( צוננים במים הישן מליח שריית ; )יט( בו סולדתשהיד
 שקל דבר שבין ההבדל בהנ"ל ן )יח( בשבת - בו סולדת שהיד ראשון בכליעדיין(

 מלוח דג שריית ; ראשון בכלי להתבשל דרכו שאין דבר ובין ראשון, בכלילהתבשל
 בין בזה שיש ההבדל ; )לט( קפה בבית קפה שתיית ; יט( )תקדו"ש חזק שאינובחומץ
 י )י( מינו שהוא אחר בתבשיל שנתערב בשבת שנתבשל תבשיל 1 חנוני ובין עכו"םסתם

 דבד דין להנ"ל יש מתי ; )י( עצמה בשבת או שבת במוצאי נתערב אם בהנ"לההבדל
 שבישל לעכו"ם מומר )או ישראל לצורך וכו' חרש שבשלו תבשיל 1 )י( מתידין לושיש
 הבשד ודין - בשבת וחממו שנצטנן ומדק - בשר תבשיל 1 )טו( ישראל( בשבילבעצמו
- לו( ורע שמצטמק)אף  בענין - חם( שומד )היינו תרמוס ; האסור המרק את שבולע 

 ; )כו( בתוכו נוזלהטמנת

 כדי המממנים, את בשלו שבמשכן מלאכות, מאבות הוא בשרלא.
 לאכילה מה דבר המכשירה פעולה וכל בהם,לצבוע

 כח באמצעות ונעשה אפי' או צלי' טיגון בשול, 'די על לשמוש,או
 שאמור )ופשוט זו מלאכה באב נכללת אלקטרי או גז, אש,וחום
 ושאול( דוד בתקון כמבואר שבת מערב שהוכנה באש אפילולבשל
 א. בכגרוגרת הוא הנזכר בשול מלאכתושיעור

 ושאול דודתקון

 סדורא תנא וכו' דידן תנא שבק ר"פ אמר : עד ודף עג. שבתא(
 או את האופה אחד חייב, כגרוגרת האופה א ט רמב"ם ועי' וכו', נקטדפת

 ענין הכל המים את המחמם או הסממנים או המאכל התבשיל אתהמבשל
 ועי' קטן, אבר בהם לרחוץ כדי המים את המחמם ושיעור הוא,אחד
 מקומות וג' בב' אפי' כגרוגרת בו נצלה אם גחלים ע"ג בשר הניח ה"העוד



 שבת הלכותקיצורקכד

 הגז( בחום או האלקטרי, )בחום באש קשה גוף ורכך שרפה מיב.
 משום חייב לצרפה, נתכוין שאם לרככה, )ונתכוין גחלתשנעשה עד שחיממה או המתכת ממיני אחד שהתיך כגוןוכדומה,

 ששרף או לבנים שלבן )כגון באש רך גוף שהקשה אומבעיר(,
 ושאול דודתקון

 מבש,ל משוום כולהן המעשו הש'ולק המטגן הצולה וכו' אבר המתיך שםוכן וכו' דבשול תולדה אפי' חמי את :( נ )דף ה"ב פ"ז ירושלמי ועי' וכו'חייב
 בהאופה, ס"ג בה"ב ובא"ט הש"ס, בגליון בירושלמי שם הלמ'עשץ בענין)ועי' וכו' קלה ביצה לבשל כדי לבשל אם גדי, פי כמלא לבהמה אםכגרוגרת, לאוכלין אם מלאכות( האבות של השעורים )כל שיעוריא אילין כלוכו'1

- מדרבנן, רק שאיסורו חמה, מתולדתעדיף שלא כ' יקרה ובאבן מה"ת, שחייב - ומבש'ל למיד מים ש,המטיל עד,סי' ח"ג חיים לב משו"ת שהביא קלא דף במנ"ח ועי' שם(, קה"ע הזפת,ממחה - זיפות )שרי מוסרין שרי זיפות, שרי כילוס, משיח במים( אותוהממחה קרדניתא, מהר סיד )הוא גירקדרין דאין וה.הן בירושלמי שם עודוכ' ו(, הל' ושם כליו ונושאי אסורות מאכלות מהל' פ"ט וברמב"ם א, ס"קשם ובמ"ז יב ס"ק שם, ובפלתי ובפר"ח, ו פ"ז יו"ד ועי' : נ דף קרבןובהטירי - )נאון נאון בנורות )ובהשתמשות עי"שולהיפוך, צלי אחר בשול יש לענין צלי וחומרי בשול חומרי עליו נותניםבקדרה שבצלוי א"ח על בפ"ת .שכ' זכרון ספר בשם שהביא כ ס"ק פ מנ"ש ועי'נז, ס"ק סוף שיח בעה"ש כמבואר הא,ש על בשופוד שצולין בש'ר אלא אינווצלי מבושל, אלא אינו )גיבראטינס( צלי בהער קוראים שאנחנו רמה מפוש'ל,בשר כל שאצלנו ודע חייבים, אש איזה על הבערה במלאכת לקמן עוד ועי'שבת( לכבוד הודלק אם אותו מתירים ויש הדלקתו אוסרים שיש - שכתמנר החש'מל הדלקת בענין מא סי' או"ח אברהם מחזה שו"ת גם ועי' לו,סי' הלכה דבר כב-כג, או"ח אלעזר פקודת קז, ח"ב מהרש"ג שו"ת ו,פליטה ירושת גם )ועי' מכבה, משום עליו שחייבים אלקטרי או גז, בנר קכיו"ד ח"א יצחק בית בשו"ת עוד ועי' סח( ס" כת"ס גם ועי' יב, צהובחי"א א תקב ובאו"ח וכו' המים מן ולא האבנים מן ולא וכו' האור אתמוציאין אין לג. ביצה )ועי' רנה, ר"ס בא"ח והו"ד יקרה, אבן בשו"ת וכ"כמדרבנן, רק ואיסורה חמה, תולדה רק שהיא כ' הזקנים שער בשו"ת אךמדינא, אסור השמש, בזריחת בשבת והודלק שבת מערב בעשאו ואפי' חייב, -פחם ועשה שבישל או הבית וחימם ע"י מדורה בעושה אבל אהני, מהבטיהרא ששרגא נר, ממנה. במדליק רק זה עליו חולק שבט"א ואף בחו"י,גם שכ"כ וכ' בשבת, כשעשאו מה"ת איסור על שעבר סה ח"ג חיים לבשו"ת בשם ס"ב פ במנח"ד עי' בה ונבער השמש ניצוץ שמתעגל זכ'וכיתע"י ה'מתהווה אש' ובענין מע"ש, הוכנה כשהאש אפי' החום באמצעות לבשלאסור וכן בשול, לצורך שלא אפי' בשבת אש להדליק שאסור הבערהלאיסור קשור אינו בשול איסור אעפי"כ הבערה, איסור ובין בשול איסורבין מגע נקודת שיש אף והנה:   הגזים אחד שם הוא 
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 ונעשה שנתקשה עד בכבשי, יוצרים, מימ מהומר עשוי אדמה,כלי
 ב. מבשל משום הייב הרם(ככלי

 כגון האש, בתולדת לבשל אמור כך באש לבשל שאמור כשםב.
 המדור על לשברה או באש שהוהמה קדרה בצד ביצהלשים

 בן כמאכל נצלה ואם מעמ. שתצלה כדי באש, שנתהמם)וכדומה(
 דנים ובשבת בשולו, הצי אומרים וליש בשולו שליש )שהואדרומאי

 ג. מבשל משום הייבלהומרא(,

 ושא1ל דודתק1ן

 שאין ההלכה לאור החשמל בספר ע" נוזל, אויר מתוך שמפיקיםהנדירים
 עי"ש(1 וכו' הדלקתה בשעת אפי' קרה נשארה המנורה כי עליולברך

 כופרא דארתח מאן האי וכו' סיכתא דשדי מאן האי עד: שבתב(
 לי מה ששת וא"ר ו': יבמות ג"כ ועי' וכו' חביתא דעביד מאן האיוכו'
 מתכות ממיני א המתיך ו הל' שם וכ' א-ז ט רמב"ם ועי' וכו' פתילהבשול
 וכן מבשל, תולדת הר"ז גחלת שתעשה עד המתכות את המחמם אוכ"ש

 המבשל וכן וחייב, מבשל תולדת הר"ז וכו' החלב את או הדונג אתהממסס
 רך גוף שבמקשה )וי"א מבשל משום חייב חרס שיעשה עד אדמהכלי
 יותר עוד שמתרפה הרפוי משום אלא מבשל, משום החיוב איןבאש

 קודם שמתבשלים שבו והמים הלחלוחית משום או לאש נתינתובתחלת
 משמע שכאן לשבת בחידושיו רמב"ן ועי' ה"ו בא"ט בזה ועי'שמתקשה,
 בבשולי לח דף מדע"ז שנא ומה ברישא, דרפי משום הוא בשולושאיסור
 רק לעשותו שא"א משום ומשנה מכוין קא מנא שלשרורי שאמרינןעכו"ם
 על במ"מ ועיין סכ"א, ועי"ל רישא(. בפסיק שמעון ר' שמודה ח"ב מעיקראברפי

 י: ס"ק שיח ובמג"א ה"א( )על ובראב"ד וב' ה"א יב ובפ' הנ"להרמב"ם
 שמותר בקור שנקרהסו שומן או ששמן שם שכ' טז סעי' ועל לזס"ק

 ו( כ )כלל הכלבו בשם נ"א ג"כ ועי' לקפוא(, שדרכם )משוםלהתיכם
 אחר בשול משום עליו חייב זא"ז פעמים מאה אפי' מתכת מינישלהתיך
 בחלב רק אינו חטאת שחיוב לח או"ח ח"א שבו"י ג"כ ועי' עי"שבהעול,
 פ"א. נתבשל בשכבר לא אבלחי,

 תולדות כשחושב יראים ובס' לח: ובשבת מ"ג, פ"ג שבת עי'ג(
 אור דליכא ואע"ג וכו' ביצה נותנין אין כירה בפ' ותנן כ'דאורייתא
 שכ' ב-ג ט ברמב"ם ועי' הי"א באופה בא"ט והו"ד דמי כאור אורתולדות
 בטור שיח ועי' בא"ט. עי"ש - מלאכה לאב שחשבה ונראה בזה,שחייב
 בחול לגלגלה היינו אסור בחול שלבשלה בפנים שכ' ומה ס"ג, ובאו"חובב"י

 בסי' כמ"ש - צרכה כל צלוי' כשהביצה אפי' אסור בחולשלהטמינה
 שגזרינן והטעם - חיים תוס' ועי' שם, במשנ"ב והו"ד פמ"ג, ס"ז,רנז

 באש שהשמש גזרינן לא אש אטו חמה אבל אש, תולדת אטו חמהתולדת
 שם. מיחלף,לא



 שבת הלכותקיצורקכו

 בחול דהףףבו החמה, בת,ולדת הנעשה הבשול את גם חז"ל אמרור.
 עצמה בשמש אבל השמש. מחום שהורתחו דרכיםואבק

 במקום מים לתת או שתצלה, כדי השמש נגד ביצה לשיםכגון
 שאין הא' טעמים, משני מותר שיתחממו, כדף לוהטות השמששקרני

 מתחלפת החמה שאין משום החמה על לגזור שאין הב' בשול, דרךזה
 ו.באש

 ושאול דודתקון
 כו-כז, פ מנ"ש ועי' מחי"א. כמשמע ודלא )בסופה(, ט ג רמב"םאסור, אבל פטור כמבושל, חי טוב שהוא דבר המבשל מיהו בהאופה בכ"שוכ' יז(, ס"ק שיח במשנ"ב )והו"ד מדרבנן, אסור שהוסק קודם ואפילו -שם נתבשלו אם חייב, שהוסק לאחר תנור על פירות או מים המניח - בחי"אכ' - ולפי"ז שם, ובאו"ח שם וברמב"ם וכו' חמה בתולדת פליגי כיוכו' דשרי ל"פ דכ"ע בחמה ר"נ אמר לט. ובגמ' במשנה לח: שבתד(
 )ברוילער( מצלה על בשר צלית )ובענין ושאול. דוד בתקון ס"חולקמן עישש בו, סולדת שהיד במקום בהניחם בשול, משום בם יש חיים(פירות כגון חי לאכלו שטוב )אף נתבשל שלא שדבר שכ' ס"ב ח"א ס"וובנז"י
 ליבונו(* לאחר אפי' חלב מאכליכזו במצלה לצלות שאין ובפרט אחרים, מא.כלים עלי' לצלות ואין עליו,מונח שהבשר הרשת או החוט את כשיסיקו רק עלי' לצלותו ומותר מלוח,שאינו בשר עלי' שצלו מצלה על שנמלח בשר מלצלות ליזהר כ' וכן הזב,הדם בולע הבשר זה ובאופן ממנו, רחוק יזוב הבשר מן הזב שהדם צריךשהלא - שאסור כסדר מתגלגל עליו מונח שהבשר שהחוט במצלה לאסור שםשכ' אך מליחה, בלי שרי הצורך שבשעת שם נפסק ובדיעבד ב, עו כהגהקצת ומליחה מעולה הדחה שצריך פשוט שלכתחלה וכ' משנ"א בעל נגדלהתיר דבריו לחזק ויצא בזה שדן איברא לב פירושי בס' גם בזה ועי'רה-רו, ח"א בשמב"ה רכן הענקין, הגר"י בדברי איברא לב בס' וכן תשי"אשנת טבת הודש פרדס בקובץ וכן בזה, שדן כח-כט דף אברהם משנתבס' בחמה או גרוף בתנור בשר צליית ובדין בזה ועיין תחתיו( נצלהוהבשר למעלה )שאשו בחול אפי' בו לצלות מותר אם שונות דעות ישאלקטרי

 בשול או חזרה הטמנה ריניקצור
הטטנה

 טמונה ושתהי' ג( בדפנות,י', מדובק גם שתהי' ב( מכומה, הקדרהכל שתהי' א( לאימור, תנאים שלשה יש להטמנה כי לו,יש שהי' דין רק שלנן ולהטמנה הזה, בזמן הטמנה לנו איןבאמת
 אין האלו מתנאים אחד ואף הרף, ובלי בתמידות הבל המומיףבדכר



קכז 1שא1ל ד1דתק1ן

 מודבקים דפנותיו שאין ב( מתקרר, הוא שעה שכל שלנו,בתנורים
 אינה התנור שמעזיבת מנולה, הוא למעלה ונם נ( לקדרה, צדמכל
 רננ. ובאו"ח ובירושלמי ולז. : לו שבת עי' בקדרה(נונעת
 שבת למעודת החמין לממון אין בעצים, ונימק הצד מן שפתחורצנוך

 שיתבאר, התנאים מן אחד בו כשיש רק שבת מערבבתוכו
 :והם
 )מביב במים מוח כשהתנור הוא( בו להממין שמותר א )אומןא(

 שהות באין אפילו בו להממין מותר זה ובאופןכמויו(,
 במה ליזהר צריך )ובזה דרומאי. בן כמאכל יום מבעוד עודשיתבשל

 התנור לפתוח שאמור שכ' ח רנם במי' שם עיין הרש"ז בש"עשכ'
 עדיין, נתבשלו שלא תבשילים עוד שם שיש שאפשר משוםבלילה,
 על נם למתמו ואמור בשולם, נורם התנור, שמותם מתימתו, ידיועל
 להתיר יכולים שבדיעבד אפשר עכו"ם ידי על במתמו אך עכו"ם,ידי
 ד"ה ובבה"ל כז, מ"ק שם ובמשנ"ב ד שיח בש"ע ועיין המאכל,את

 בדיעבד התבשיל לאמור שאין דרומאי בן כמאכל בנתבשל שכ'אפילו
 שכ' יב מ"ק א"א בשם בנז"י בזה עיין אך ישראל, במתמואפילו
 דרומאי(. בן כמאכל נתבשל כשכבר אפי' שלנו בתנוריםלאמרו

 א'. רננ וש"ע במור כמבואר הנחלים מכל נרוף כשךלתנררב(

 שהוא, כל בקמימה בזה ודי הנחלים(, על אפר )ששם בקטומנ(
 ועיין לן, איכפת לא כך אחר הנחלים כשיתלהמוואפילו

 שם, ור"ן לז ושבת ד נ רמב"ם נ מ"ק רננ ובמנ"א באו"חבזה
 בתנור החמיר כח מ"ק רננ ובמשנ"ב א, מומע"י רנג הרבובש"ע
 וקמום. נרוף בתנור אפילו רב, שחומונחתום

 שמתבשלים קמניות( ומיני פולין של )תבשיל החמין את 3טומןד(
 החמין שיתבשלו שהות שיש בעוד לממנם צריךמהרה,

 אלו קמניות דין )ואין השבת, כנימת לפני דרומאי בן מאכלכשיעור
 נבי על או השפוד נבי שעל צלי דין אפילו או בצק מיני)או

 להממינו שיכול לקדרה שנתנו חי בשר חתיכת לדין דומהאאאש*ש הנחלי*
 לקמן(. שיבואר כמו חשיכה,קודם

 חי' אחת חתיכה אפילו כשמשים בזה )ודי בחמין בשרוכשטומן
 עד ממנו דעתו ממיח הוא זו החתיכה ידי שעללתוכה,

 )ויזהר ממש, לחשיכה וממוך לנמרי חי להממינו יכול אזלמחר(,



 ושאול דודתקוןקכח

 לפני קצת יתבשל שאז יום, מבעוד ההמין לתוך ההתיכה לשיםשלא.
 בשולו, למהר כדי בשבת הנחלים את שיהתה והיישינן שבת,כניסת
 שבת כנימת קודם דרוסאי בן מאכל כשיעור כבר בנתבשלאולם
 שבת )ועיין התבשיל בשול למהר הנהלים, שיהתה הוששין ואיןמותר
 א(. ס"ק ובאה"ט ה, סעיף רנג הרב וש"ע ורנד רנג מי' ריש וש"ע :יה

 )להעלות להתקרם הפשטידה צריכה אז לשבת, פשטידהוכשאופה
 ונם הלילה, לפני עוד ומלמטה מלמעלה האש( מהוםקרום

 לפני דרומאי בן כמאכל מבושלת להיות צריכה שבתוכההמלוי
 כא. במעיף לקמן כמבואר השבת,כנימת
 שלא ליזהר צריכים שלנו בהטמנה שאף שכ' ו ס"ק רננ בט"ן)רעי'

 ההיתר שעיקר וכו' התנור גופן אצל הקדרה אתלהעמיד
 וכמ"ש הטמנה דין לו אין ולכך לדופן, הקדרה בין הפמק אוירשיש
 הטמנה, לגבי אפי' מותר בטיט שטוה שכ' בא"ר עי' אךבטור,
 עי' אך המי' במוף במהה"ש וכ"כ שיהתה, ההשש כלל שייךולא

 שלא במקומות שלפי"ן וכ' ז, בה"ב בזה שעורר מהרי"הבלקוטי
 הקדרות להעמיד שלא הט"ז באזהרת ליזהר שיש בטיט לטוהנהנו
 הסותמ((. הדף אצל )או התנור דופןאצל

 דעת דעות שני יש דרומאי בן מאכל שבשיעור לעורר רציתי)רערר
 כהצי שהוא הרמב"ם ודעת בשולו שליש כשיעור שהוארש"י

 מבושל התבשיל שיהי' מצריכים שבת הומר משום ולכתהלהבשולו,
 רנד או"ה בשולו כשליש כשנתבשל להתירו יש ובדיעבד בשולו,כהצי
 ב"ד מאכל בדין ועי' יג( רננ הרב בש"ע והו"ד ה, מ"ק ומנ"אמ"ב
 ס"מ(. ולקמן א-ו, במי' שבת אישחזון

הזרה

 התנור לתוך קדרה לההזיר שלא היא הפוסקים רוב שדעתהגם
 ומהזירין היתר נהנו העולם דלקמן, בתנאים אפילובשבת

 חם עוד והוא בשבת, התנור מן שנטלם צרכן כל שנתבשלוההמין
 שמהזירים דהיינו העולם, מקילים התנור מן הנהלים בגריפת ואףקצת,
 נתעממו שבטה שאומרים המעודה, אהר השבת ביום ההמיןאת
 את לשים שלא נזהרים וגם כגרופות, הם והרי הגהלים, כלכבר

 בו. מולדת שהיד במקום בתנור,הקדרה



קכמ ל ו א וש דודתקון

 ידי על נבו על הוזב-שיל מניחים קיך עננליעמע ישקייאיםטנוזנור
 בתוכה -שהתבעהל הקדרה בק יטמפסיק )דה"נו המפסיקדבר

 צרכו כל מבושל להיחז הוזבעהל צריך ובזה -שברעור(, האיטובין

 כ-שנמלו להחזירו יכל זה ובאופן חמימורע, מחמוז עוד לאכלווראוי
 ב-שבוז להחזירו אסור יום מבעוד מעלט )וכ-שנמלו ב-שבח,מעלט
 על המפסיק דבר ט בי ואפילו וחם, יבעם הוא כ-שהוזבשיל)אפילו
 בהקדרה עוד הוא 'טהוזבעהל כן אם אלא להחערו( אסור כן גםהוזנור
 ולא אחרת, לקדרה התבעהל את עוד פינה לא ונם בתוכה,שהוחם
 להחזירה הי' דעתו ונם מהוזנור, -שלקחו הזמן כל מ-שך מידוהניחו
 וע" לח(, בוזבשיל )אפילו לנמרי נצמנן כ-שלא להחזירו מותראז

 ס"ח. על ויטאול דוד בוזקון לקמן בזהמ-ש"כ

 )מטכבר בשבת בתחלה כהעמידו הף האלה מהתנאים אחד חסרח*ם
 יטלא הפוסקים כרוב להחמיר ומוב הראעענהג השהי'במלה

 בשבת מהתנור התבעהל כשהסיר אפילו האלה התנאים בלילהחזיר
 שיבואר כמו המנהנ נז, תנורי רק -שמצףים הבריז ובארצורצעצמה
 /61 מג. בסעיףלקמן

פדל

 : והם צל" או אפי' טול ב בדיני כללים איזה לנו ישרגור

 מברטל בשר לשים מותר ע"כ גוש, בדבר בעתל אחר בע~ל4*ין
 עומדת אינה כ-שהקדרה בה סולדרנ יטהיד רומב ברמךצוק

 ושאול דוד בתקון עוד בזה וע" יז, בסעיף שמבואר האש גביעל
 לשים אסור ולכן לח, בדבר בשול אחר בשול יש אבל סמ"ב.לקמן
 יד שיתהווה שאפשר במקום נתבשל( שכבר )אף שנצמנן לחדבר

 י. בסעיף שיבואר כמו בוסולדת
 אפילו האש אצל שנצלה דבר לשים מותר ע"כ צלי', אחר צלי'אין

 יבא שלא כדי ביותר, יקרבנו שלא )ובלבד הצלי נצמנןכשכבר
 כלי הפסק ע"י אלא התנור קרקעית על יעמידנו לא וגםלחתותו,
 סעיף כה סי' משה תורת זכרו ועיין יב, כ חי"א תחתיו(ריקנית

 צלי בשר לשים אסור ולכן צלי', אחר בשול יש אבל בסופו(,ח
 הצלי' מחמת רותח עדיין כשהצלי אפילו בו סולדת שהיד רומבבתוך

 עיין אבל קליפה, שצריך הבשר על כשעירה שכ' ג כ חי"א)וע"
 אפי' להתיר יש שבדיעבד שכ' בסופו יב סעי' שיח הרבבש"ע



 שבת הלמותקיצורקל

 בא()למדר
 טברי', חמי במעיינות כגון טבעיים, חמים במעיינות המבשלה.

 עם כשהקדרה )ואפילו מופרים, מדברי רק הואאימורו
 אימור בו אין בקדרה, מתבשל והתבשיל המעיין, על עומדהתבשיל

 רק יום, מבעוד המעיין על הקדרה את להעמיד ויכול התורה(,מן
 ה. הטמנה אימור משום המעיין, בתוך כולו יטמינושלא

 שהיד זמן כל מבשל האש, מעל שהעבירוהו לאחר אף ראשון, כלין.
 שום לשים אמור לפיכך שבו(, התבשיל )מחום מחומומולדת

 כלי רק ולא ושאול(, דוד בתקון )כמבואר בשבת ראשון בכלידבר
 גם אלא מבשל, האש( על האוכל את בו שבשלו הכלי )היינוראשון
 לערות אמור זה ומשום קליפה, כדי עד מבשל מראשון מכליעירוי
 את תחלה יערה רק שבקערה ומצות לחם חתיכות על רותחרוטב

 ושאול דודתקון

 בזה מש"כ ועי' א"ך, בשם טך אןת בבאה"ט גם בזה ןעי'בכ"ר,
 שם(.במ"ב
 וענור של בקאכי"ל פת חתיכת לתת מותר ולכן אפי', אחר אפי'אין

 בזת"מ כתוב )כך רעפים( של כלי הוא שקאכיל שכותב מי)יש
 משום בזה אומר המפרד מחכמי שא' ח"ב מהד"ג שו"מ ועי' מ"ז, כדמי'

 ו מי' ובנז"י בצ"ע והניחו דבריו על שכ' ובמה הרך, דברמקשה
 לשים אמור וע"כ בשול, אחר )וצל"( אפי' יש אבל כה(, מ"קח"ב
 להתחמם שיוכלו במקום מעליהם, הרוטב ששפכו מבושל, דג אובשר
 מקום בכל דכ"ה האש אצל דוקא )ולאו בו מולדת שהיד עדשם

 ששפכו המבושל בשר להחזיר וגם התנור, מחום להצלוועשיוכל
 במקום הקדרה את להעמיד שלא ליזהר וצריך אמור, מעליוהרוטב
 שיבואר כמו יעמידנה לא המפמקת קדרה ע"ג ואפילו בו, מולדתשהיד
 שהוחם עכו"ם ובענין לקמן, אלה בכל עוד )ועיין יד. במעיףלקמן
 מעיף על ושאול דוד בתקון לקמן עיין ישראל לצורך בשבתתבשיל
ט(.

 הוא, חמה דתולדת כרבנן והלכה ורבנן דר"י פלוגתא לט. שבתה(
 ס"ק שיח ובמג"א ג. ט רמב"ם מרדות. מכת וכו' רבינא אמר : מ שבתוכן
 יכ' כא, ס"ק שם ובמשנ"ב ח, שיח הרב בש"ע ועי' וג' ס"א שכו ובסי'י

 דבר על - טברי' בחמי שהוחם מכ"ר לערות שאסור יד ס"ק שםבא"א
 ועין ב, וקה' סח סי' ביו"ד בספרו לעי' וציין שבת, לפני נתבשלשלא
 מותר. שגם ואפשר שפטור, בחמה אוטברי' בחמי נתבשל שכבר דבר אש בחום שהמבשל ו ס"ק מ"ז שיח בסי'ג"כ



קלא שבת הלכותקיצור

 ואהר לאכילה, ראוי שיהא עד קצת ויתקרר הקערה, לתוךהרומב
 הוא אפילו רותה, שהרומב זמן )וכל הלהם, את לתוכו יתןכך

 י. המצות( ואת הלהם את לרנוכו לשים אמור שני(, בכלי )דהיינובקערה
 ושאול דודתקון

 - סולדת בפי' : מ רש"י שם גם )ועי' הסוגיא ובכל לט. שבת עי'ו(
 כירה, בפ' שם וברא"ש יח! בדף וכן תכוה( שלא מדאגה לאחורי'שנמשכת
 וכו' מע"ש בחמין שבא כל קמה: בדף וכן ובדרישה, בב"י שיחובטור
 ובב"י בטור ועי' אדם, מערה ד"ה מב.( )דף פ"ג ובמרדכי שם, רש4יובפי'
 שם בב"ח ועיין הרא"ם, של ראייתו שסותר הראבי' דברי שהביאשם

 הוא הפוסקים וכל הש"ם שמשמעות יב ס4ק יב ובהל/ ה"ט, בהאופהובא"ט
 ממיץ הר"א שיטת שהביא שם עוד ועי' חטאת, לחיוב הוי גמור מבשלדכ"ר
 בכ"ש אפי' שמתבשלים דברים -שישנם בכ"ש אפי' פת לשרות לאסורהנ"ל
 בכ"ר, המתבשל הוא ומי רכין, או קשין הדברים, הן מה בקיעים אנוואין
 לכתחלה ליזהר ונהגו מתיר הראבי' בשם המרדכי אך בסמ"ג, וכ"הע"כ,
 שיח ובמ"ז ד-ה(, סעיף שם עוד )ועי' ט שיח או"ח וע" בכ"ש,אפי'
 ירושלמי ועי' רתיחות, מעלה באין אפי' מבשל שהים"ב ראשון שכלי יבס"ק

 דבר ובדין עי"ש(. ראשון ככלי ועירוי וכו' תבלין ליתן מהו ן מטמעשרות
 בא"ט כ' מכ"ר עליו כשעירה דינו מהו בכ"ר, אלא בכ"ש מתבשלשאינו
 - הר"י( )בשם אבל בד"ה : מב שבת התום' דעת היא א, דעות, ד בושיש
י ודאמרינן בד"ה ר"ת בשם כתבווהר"ן  היא ב, ככ4ר, הוא מכ"ר שעירוי 
 שאוסר ר"ת( בשם ברא"ש גם )והובא הר"ת בשם : צה בזבחים התום'דעת
 )משום מבשל אינו קליפה כדי שאפי' הרשב"ם דעת היא ק, קליפה,עד

 שתיכף יונה הר' דעת היא ד. אמרינן(, לא מבשל, לי' ואדמיקר גבר,שתתאי
 לערות אוסר וע"כ מבשל, אינו - באויר שהקילוח בעוד מכ"ר,כשיצא
 - הראהטונה מהקדרה הרותח התבשיל שכשיוצא משום אחרת, רותחתמקדרה
 עי4ש מתחמם, הוא השני' הרותחת להקדרה וכשבא באויר, מצטנןהוא
 בהאופה בא"ט והו"ד בשמו, האלה הדברים שהביא טומנין במה פ'בר"ן
 עד רותח הוא אם גוש שדבר הפוסקים בהטם שכ' לה ס"ק מג"א ועי'סל"א,

 שם משנ"ב ועי' ה, שיח ועי' ככ"ר, ודינו בכ"ש, אפי' מבשלשהים"ב,
 מישים ליזהר לפי"ז, שצריך שים"ב, גוש דבר בכלי יש שאם שכ' סהס"ק
 ממים חוץ - דבר שבכל בבה"ל שם וע" שני, כלי כשהוא אפי' תבליןשם
 בהגהות וע" הנ"ל, בהגה בם4ה ועי"ש בכ"ש, אפי' לכתחלה ליזהר יש -ושמן

 - מבשל שהים"ב כ"ש שגם כ' הי"א פ"ג שברמב"ם ג4כ שכ'מהרש"ם
 המ"כ בשם יח( שיח )באו"ח שם עוד ומביא דמעףטרות פ"א מירושלמיומקורו

 בשם יט שי"ח הרב בש"ע בזה גם )ועי' בכ"ש, להקל שהעלה פ4דמשמה"ש
 ושמע ד"ה ? מ שבת תום' ועי' ס"ג, פ סי' על במנ"ח והובא לב(, ס"קמג"א
 ח ס"ק ובש"ך ברמ"א ס4ג קה וסי' ס"ד צד ביו"ד בזה עוד )ועי'מינה,
- הנ"ל ס"םובפמ"ג  ס"ק שיח במג"א ג"כ ועי' גוש, בדבר להחמיר שכ' 

 כדי היס"ב, באין אפי' לכ"ר תבלין מלתת למנוע שיש הירושלמי בשםכח



 שבת הלכותק,צדרקלב

 י. חם( רנבשיל לרצוך לרצרצו שלאליזהר צריך עשייתו, בשעת עוד נתבשל שלא חשש עליו שיש)ובמכרין, להקל, יש צורך ובמקום המוכר(, על רותח, הקפה אתשישפוך )ולא הכוכר, את לתוכו יתן כך ואחר המפל, לתוך או הכוםלתוך התה את או הקפה את תחלה יערה תה, או קפה לשתותהרוצה וכן ברכה. עליו תבא בזה גם והמחמיר מקילים, יש בשול, ידיעל שנעשה ובמלח לאכילה, ראוי ויהא קצת, שיתקרר עד ימתין אךרותח, שהרוטב זמן כל להחמיר(, יש שני בכלי )ואפילובקערה כשהוא אפילו הרוטב לרצוך תבלין או מלח לשים אין כן ןמב~וז.
 ושאול דודתקון

4 דהירושלמי בפירושא הרש"ל על חולק שהש"ך ראף הרש"ל,בשם הביא שכך ה ס"ק קה בסי' שם בש"ך ועי' לדבר והרחקה סיגלעזעות  צב. סי' ח"א מהרש"ם תשו' ג"כ ועי' לו, יש כ"ר דיןהאש, אצל העומד בכלי הדבוק שהצנור שדעתו כז ח"ב לאברהם חסד ועי'בו(, סולדת שהיד בזיעה ח סעי' צב יו"ד )ועי' ככ"ר, דינו שאין אפשרומש"ה הכלי, ולא המים רק מחמם שהצנור חמים, הכלי דפנות שאין הכימשאי"כ גבר", "תתאה בו לומר ויש שני, הכלי דופני מחמם ראשון הכליששם מזה, שואב דין ששאני או ומרתיחם הקרים המים מחמם הזיעההמוליך הצנור שהרי האש אצל העומד ראה~ון מכלי דבר כשואב דינם אי האש,אצל העומד שבכלי צנור-זיעה ע"י שמתחממים קרים במים שדן יא סי' בח"ההנ"ל בשו"מ עיד ועי' - אסור( לכתחלה הים"ב שאין שכ"ר הנ"ל כחס"ק שיח מג"א גם ועי' הוי, ספיקא וכו' מדברנו .העולה ומ"מ שם שכ' חצד ובשפ"ד ז, קז ובש"ך לב. צב ובחוו/'ד ל צב ובמ"ז יא, סי' ח"ה שו"מ גם)ועי' האש, ע"ג עומד הכ"ר מהכ"ר, ששאב שבזמן באופן רק ראשון ככ"רשדינו וכ' יצא שלחלק כ"ר בדיני דניאל חמודי ועי' למעשה, לא אבללהלכה להתיר מצדד צב יו"ד החדשות להצ"צ דינים ובפסקי להט"ז, מודההוא גם שבשבת ואפשר הגעק-ה, בעניני עי"ש כ"ר, נקרא אז המים בתוךהכלי בהשהה שרק ט ס"ק תנב או"ח מג"א )ועי' לחומרא, כ"ר דין לו שיששדעתו יט( ס"ק שיח סי' )רכאן ל ס"ק צב יו"ד בט"ז עי/ מכ"ר )ריק( בכלישואב רבדין - מלבו, הספק שיצא עד בו להחמיר וצריך בו", נכוית תינוקשל שכריסו כשיערר שהוא בשיעורו", בקיעין אין שאנן ים"ב, של בשיעורליזהר שצריך במסגה"ש פ בסי' כאן ועי' כט( א"א ובפמ"ג י-יא, סעיף וקמןועי' כא( ח"ב אהרן זקן בשו"ת גם )ועי' בו, חזר שהש"ך שכ' יעקבבבית עי' 
 דק מלח בין שמחלק ג אות דשבת פ"ג בתפא"י ג"כ ועי/ ולו', ידסי' א"ח דינים ובעיקרי יח ום"ק לא ס"ק שם א"א ג"כ ועי' בשול, משוםבו אין ממים בשול ע"י אותם שעושים במלח שכ' לא ס"ק שיח בסי'במג"א וכן מכ"ר, הסוכר על לערות טו ס"ק שיח מ"ז בפמ"ג התיר ומש"הבשול אחר בשול שאין הפמ"א דעת כבר שנתבשלו ומלח בסוכר והנהז(



קלג שבת הלכותקיצור

 יש אם שהומם, תנוה/ על פשטידה או מים פרי ישים אסורח,
 שיתבש*אפשרות

 קצרו, שיל(לגעמד ושדעא4 ג~קד שם"'
 אתבשי יהמי%'יזף41"יי4%1~%4 יצ%א שהפרי שאפשרסש1ם

 ושאול דודתקון

 יש אבל שטיינזאל"ץ, הנקרא )גוש( הגס מלח ובין - נתבשלשכבר
 כב, פ ובמנ"ש ולט לח. ס' לקמן בזה )עי' בזה/ שמחמירים אחרוניםהרבה
 בשול, אחר בשול שאין שאעפ"י הרב בסדור וכ"כ נה( סי' מנחי"צובשו"ת
 בלחלוחית בשול בו שיש אומרים אנו ממנו, קצת שנמחה יבהם בדברמ"מ
 לכתחלה ליזהר שכ' עא( ס"ק )שיח משנ"ב ועי' בו, סולדת היד אםהמחוי
-מכ"ר  אסור בכ"ר יבש דבר לשרות שאפילו ס"ד בש"ע ועי*ש בסוכר, 
 אעפי"כ - שהיס*ב בכ"ר מע"ש בנשרה ואפי' מע"ש, ממש נתבשל לאאם

 אסור, שבודאי מרק בו ביש וכ"ש שהיס"ב, בחמין בשבת לשרותואסור
 סעי' שם גם ועי' לכ"ר, אותו לתת שאסור ספק אין שאז כשנצטנןואצ"ל

 גם וכ"כ להחמיר, צריך בכ*ש שאפי' יא שיח הרב בש"ע גם וע"ט,
 דלעיל, בס"ק ועי' שהיס"ב, בכ"ש לשרותו לאסור לד ס"ק שםבמשנ"ב
 ובסי' יח ס"ק ובמג"א ס"ה ובהגה שם, ובמחה"ש לא - כט ס"קובמג"א
 שכ' נא סי' ח*א מהרש"ג בשו"ת ועי' מו. סי' גא"י ובשו"ת ט, ס"קתמז
 נתבשל כבר שאם בקופסות( אצלנו גם )שמוכרים בשר תמצית בעניןשם

 עי' צרכו כל מבושל )ובאינו - צרכו כל שנתבשל כוונתו )בטחהבשר
- הא"ט( בשם סט"ז שבסוף בממ"ק לקמן בזה שכ'מה  אם לי ברי ואין 

 כדין דינו אז - צרכו( כל הוא מבושל הנ"ל בקופסות אצלנו שנמכרהבשר
 אפי' לכ"ר לתתו להתיר לא ס"ק שיח סי' במג"א שכ' נתבשל שכברמלח

 בתשו' ככ' כך, הדין בסוכר שגם שכ' רע"א בהגה' )ועי' נצטנןכשכבר
 ועי' להחמיר, טוב מקום שמכל סיימו ואגודה שבמרדכי שם וכ'פנמ"א/
 בלא אבל בזה( המרדכי דברי שהבאתי ושאול דוד בתקון לז בסעי'לקמן
 ובאו"ח לט. בשבת הישן מליח כדין שדינו אפשר אז עוד/ הבשרנתבשל
 ואסורים מלאכתן גמר היא במים ששרייתן יט( בסעי' לקמן )והובא ס"דשיח
 בס' גם ועי' בשמב"ה(, הו"ד קלב, ח"ב מרדכי בלבושי וכ"ה בכ"ש,אפי'

 בזה להחמיר שדעתו נג סי' יוסף הוילקט בהמם מבשל מלאכת שבתשביתת
 התמצית את מטעימים הם להתמצית מוסיף שהוא הרותחים שהמיםמשום
 שאסור, הראשון מן טוב יותר השני הכתב שבאם כתב ע"ג כתב כדיןודינו

 שבת שביתת ס' ומחבר שם(, ושאול דוד ותקון ס"ו לב בכלל לקמן)כמבואר
 כמות נאכל אינו שאם לא, או שהוא כמות נאכל המאכל אם בין לחלקדעתו
 תבא המחמיר אך להתיר, יש שהוא כמות ובנאכל בו/ להחמיר צריךשהוא
 שכ' השלחן בבדי מד בס"ק ושם השלחן בקצות גם ועי' עי"ש ברכה,עליו
 שדין וכ' שהיס"ב/ בכ"ש אפי' חם ברוטב הנ"ל בשר תמצית לערובלאסור
 שפל"4ש וכ' לח, דבר והוי ברוטב, ונמחה קרוש שומן כדין הנ"לתמצית
 וכו' מלאכתו גמר הוי חמים מים לתוך נתינתו שע"י יותר חמורווירפו"ל
 ה"ט(. באופה א"ט גם ועי'עי"ש



 שבת הלכותקיצורקלד

 מחומו, להתבשל להם אפשר שאי תנוק על לשימם מותר)אבל
 החמין את בו שהטמינו"ואפש.'י~י~4ן-"%ת(ךיולץ~ך7,תנ~ר

 אפשרות כשאין אפילו חמום, לצורך צונן דבר שום לשיםאמור
 נוהנים ויש חכם, שאלת יעשה קצת חולה ולצורך בחומו,שירתיח
 כל שבת, לצורך בו שהטמינו התנור לתוך המאכלים אתלהחזיר
 ובעל אומרים, לנמרי, נצטננו אם אך חמים, הם שהמאכליםזמן
 הטמנה בדיני ושאול דוד בתקון לעיל )כמבואר ענין בכל יחמירנפש
 ח. ה( מעיףשלפני

 ושאול דודהקון

 פרש"י ועי' וכו' המדורה כנגד וכו' אדם מביא ת"ר 1 מ שבתה(
 שיתבשלו עד שם שישכחם "שחיישינן כתוב טומנין במה בפ' ובתוס'שם,
 ריב"א "כ' שם, סב סי' שבת הל' ובאו"ז רלא, בסי' כירה בפ' סה"ת)ועי'
 צריך שאין דבר או וכו' האור על המבשל ה"ג פ"ט רמב"ם ועי'וכו'"(,
 בחיד' גם ועיין שם, משנה במגיד ועיין אסור(, )אבל פטור כללבשול
 ועי' במנ"כ(, )וכ"ה יד בס"ק המג"א על שם שהערה מה ד רנד לאו"חרע"א
 שאסור חיים שנאכלים הדברים ובכל בפירות שם שכ' בהגה יד שיחבאו"ח
 בחי"א בזה ועי' שהיס"ב, חום כדי עד שם להתחמם שיכלו למקוםלקרבם
 צינתם, להפיג רק בכוונתו אפי' הפירות להעמיד לאסור שכ' יא סע4'כ"כ

 וכ"כ חייב", "ויהא שישכח שחיישינן שהיס"ד, חום לידי לבא שיוכלבמקום
 טז( בסעי' גם )ועי"ש "יתחייב" שם יתבשלו שאם כד, שיח הרבבש"ע
 בשעה"צ בשיח בזה ועי' כ"כ(, שג"כ ב כ בחי"א )ועי' מא"מ בס'וכ"ה
 לשונם ושמסתימת מבשל משום בזה שיש מהראשונים שנראה שכ' קידאות

 הרב, וש"ע החי"א דעת וכ"ה כאן מפמ"ג משמע ושכך מה"ת, שהואמשמע
 שהוא דבר במבשל שכ' מהתפא"י בכ"ש עי' אך בזה, מסתפק שבברכ"יוכ'
 )הבאתיו מהרמב"ם מוכח שכן וכ' אסור אבל פטור שרק כמבושל חיטוב
 שמסתפק יט בסעי' ה"י בהאופה בא"ט )ועי' כחי"א, ודלא וכ'לעיל(
 דעת גם שהביא אחר וס"ם מדרבנן או מה"ת הוא אם הנ"ל בשולבאיסור
 יראים והס' הרא"ש תוס' הסה"ת האו"ז, שהריב"א, ,ורדב"ז יראים,הרא"ש,

 פוסקים רוב שדעת שם כ' וא"כ כוותייהו, היא הרמב"ם דעת גםולפי"ד
 לז באו"ח החדשות בצ"צ ועי' שם(, להלכה העלה וכך מה"ת, שאיסורוהיא

 רחוק יעמידו ואם לשתות, וצמא לבריאתו מזיק קר שמשקה לאיששהתיר
 לפ"ד שהרי וכו' דברי על וסומך המק*ל רב זמן עד יתחמם לאמהאש

 אפי' להקל יש צינתן להפיג א"כ להפשיר, אפי' שרי ורש"יהרמב"ם
 דבר בחמום כזה בענין ג"כ ועי' בידו, שבת עונג ושכר למדורה,בקרוב
 ועי' משה אגרות בשו"ת יס"ב חום לידי לבא ויכול כ"צ שנתבשליבש
 מאכל החזרת ובענין טז, לסעי' ושאול דוד בתקון וגם ין בסעי' לקמןגם

 על שם בה"ל )וגם ויט' ס"ה שם הרב ובש"ע ס"ב רנ"ג או"ח עי'לתנור
 שכ' הגה על שכ' שם לה ס"ק מג"א ועי' להחזירה(, ודעתו ד"הט"ב
 רק בו נשאר שלא וכו' יום טבעוד בו שאפו התנור לתוך ליתן מתיריןויש



קלה שכת הלכותקיצור

 האמורות מלאכות משאר אחת שעשה )או בשבת וןב~בשלכ2.
 ולאחרים לעולם, התבשיל לו אמור במזיד,בשבת(

 ביום בו אמור ובשובב, מיד, שבת במוצאי )והקדרה( התבשילמותר
 טוב יום כשחל )אבל לו, אף מיד מותר ולערב לאחרים, בין לובין

 שאין משום טוב, יום מוצאי עד להמתין צריך אז שבתבמוצאי
 אף במזיד דרבנן שבמלאכה שאומרים מי ויש טוב( ליום מכיןשבת

 ושאול דודתקון

 שעדיין דבדבר ונראה המג"א וכ' לגמרי, נצטנן שלא ובלבד וכו'מעט
 ובשעע עי"ש, וכו' צונן בדבר אלא אינן הבקי ודברי כ"כ, לחוש איןחם
 ובט"ז כ ס"ק מ"ז שם ובפמ"ג ד ואות י אות שם ובקו"א סכ"ו שםהרב
 בם"ג שכ' עי"ש הקצש"ע בסוף שכ' בהשמטות במסגה"ש )ועי' יא,ס"ק
 לתוך תבשיל עם צוננת קדדה בבוקר בשבת ומעמידים טועים ישוז"ל

 להתחמם יוכל לא )והחלב( התבשיל כי ואומרין החמין, בו שהטמינוהתנור
 איסור בדבר יש הזה שיעור עד בו נתחמם אם )כי הים"ד שתהא עדשם
 לתוך לתנו אסור צונן תבשיל כי אסור, זה גם באמת אבל גדול(יותר
 על מח ס"ק בתו"ש שכ' )ומה עי"ש, קצת שחם תבשיל להחזיר אלאהתירו דלא וכו'( הרב וש"ע ומג"א ברמ"א כמ"ש שם הים"ד באין אפי'התנור
 מעט חום רק בתנור דאין משום בזה, תלוי התירא דעיקר כיוןהדמ"א
 על קאי זה עכ"ל אסור, בו סולדת שהיד כ"כ חם כשהתנור וא"כוכו'

 תבשיל אבל בהדיא, הרב וש"ע ברמ"א כמבואר קצת שחם התבשילהחזרת
 כמבואר בתחלה להושיב ולא חזרה, אלא התירו דלא אחר מטעם אסורצונן
 חמום בענין שכתבתי מה ועי' כ, כלל וחי"א הרב וש"ע במג"אשם

 בשם שכ' ה רנג בא"ח ג"כ ועי' ושאול(, דוד בתיקון ה סעי' שלפניהטמנה דיני בקצור ולעיל מט, סעיף שעל ושאול דוד בתקון לקמן גםהתבשילין
- מע"ש שהוסק התנור לתוך תבשיל שימת שהתיר יב סי' יוסף כתנותשו"ת  מע"ש, בתנור שנשאר מההבל השומן ימם התנור לתוך ובהטומו פניועל וצף נקרש והשומן מאתמול צרכו כל נתבשל כבר הפשטידה( )אווהתבשיל 

 במאכל שכ' יב( ס"ק במסגה"ש )והוה"ד טז שיח או"ח ועי' התיר,ואעפי"כ
 קיך( )ענגליש"ע לתנור להחזירו או הקאכלין על להעמידו שמותר קצתשחם
 )אינפנדי"ו( בפשטידה אבל בשבת משם נטלו אם - המפסיק דברע"י

- כ"כ צורך בושאין במקום להחמיר יש - לחוץ שיזוב עד - שומן הרבה ממנו שימםבמקום  משום שאסור - ברד חתיכת למרסק שדומה משום 
 בכלל ולעיל כ, כ כלל ובחי"א ח, רנג בא"ח בזה עוד ועי' נולד,איסור

 שכ' הי"ג פכ"א הרמב"ם על מרסקין ואין ד"ה בהמ"מ )ועי' יב סעיףה
 ז. אות שיח ובשע"ת נולד( איסור בזה שאין והרמב"ן הרשב"אבדעת
 עי' שהוחם עד שם שכחו ולא שהוסק תנור על וכו' פרי ששם מי)ובענין
 בקצור מג"א ועי' זה(. באופן שמותר שאפשר שכ' כט שיח בסי'בתל"ד
 הקבוע בקדרה משקין עם קנקון שלתת שכ' רנט סי' שבסוף הטמנהדיני

 ומואסררפקמןיכואבתנור



 שבת הלכותקיצורקלו

 )במה מיד, לו גם מותר ובשוגג שבת, מוצאי עד רק אמור אינולו
 עכו"ם ידי על אבל ישראל ידי על המלאכה כשנעשה אמוריםדברים
 ט. ושאול דוד בתקון כמבואר שיעשו( בכדי שבת במוצאיאמור

 ישאול דידתקין

 וברמב"ם שם, ותוס' ברש"י ועי' וכו' בשבת המבשל טו, חוליןט(
 ובשלה כירה ע"ג קדרה שכח לח. ובשבת שם, ושאול דוד ובתקון חב

 שיח ובטור שם, וברא"ש שה"ג רמב"ן בעה"מ ר"ן וברי*ף וכו'בשבת
 )וגם משנה ובמגיד כג ו וברמב"ם שם, ובמג"א ס"א ערוך ובשלחןובב"י
 )הו"ד מנ"ח )ועי' בכגרוגרת הוא האפי' ששיעור שם וכ' א-ו(בפ"ט

 בכגרוגרת הוא ששיעורו בשבת בשול לענין האיסתפקתא שהביאבמסגה"ז(
 לפחות נצטמק צלי'( או )אפי' בשול וע"י בקדרה בכגרוגרת בשר הניחאם

 שיעור כבשול לו ונחשב בשולו תחלת בתר בזה אזלינן אי -מכשיעור
 מכשיעור, לפחות נצטמק כבר הלא בשולו ואחר סופו בתר שאזלינן אומלא,

 המלך גן בשם שהביא רי בסי' בבאה"ט עי' זה באופן אחרונה ברכה)ולענין
 עליו, לברך שאין מכשיעור לפחות ונצטמק כזית בו שבהי' אהרן וידקכב
 פחות בבצק ג"כ שמסתפק ועי"ש לאחריו(, עליו מברכין ונתפח חזרואם

 בשו"ת בזה )ועי' חייב אם לכגרוגרת אפי' בשעת ונתפתחמכגרוגרת
 ד"ה קכז סי' או"ח בחת"ס הו"ד להרשב"א בשאלתו יד אות ב כללהרא"ש

 בתר אזלינן אי מכגרוגרת לפחות ונצטמק גחלים ע"ג בשר בהניח וכןאו(
 שחייב והמנ"ח בנ"א כ' הבשר בנשרף והנה עי"ש, השתא, בתר אוהנתינה
 שנשרף אע"ג פס"ר, הוי האפי' שבשעת כיון בטחינה( במא"מ גם)והו"ד
 קרימת בשעת ואם וצלי', האפי' שעת על בא החיוב וא"כ חייב,אח"כ
 אך הצלי' בתר בנצטמק אפי' חייב שיעור בו יש מאב"ד וצלייתהפנים
 שיעור בו הי' ובנתינה כשיעור, בו הי' לא החיוב בשעת אם הואהספק
 מכגרוגרת פחות כשיעור חטים בנותן מסתפק וכן הנתינה/ בתר ניזלאם

 סממנים ובבשול לא, או חייב אי כגרוגרת ונעשה נתפח והקמחברחיים,
 שנתפח בשיעור )ועי' לו אותו שמבשלים לדבר ראויים שיהיו הואשיעורו
 לכמות או בשיעורים, משערינן שהי' לכמות אם לענין במחלוקת נדבמנחות
 פי"ד וברמב"ם דמעיקרא, ד"ה ובתוס' וברש"י דשם/ בהסוגי' גמ' עי"ששהן,
 גבי לז ס"ק רנג מג"א ועי' הי"ג( הטומאה. אבות דשאר ובפ"ד ה"ד, מ"אמהל'
 שלא שכ' האש ע"ג שלא עכו"ם ע"י וחממו שנצטנן כ"צ שנתבשלתבשיל
 שכטוישראל מזה ומוכח לישראל אפי' מתירים הפוסקים שגדולי משוםלאסרו
 שכ/ מה ועי' לכתחלה, לישראל מתירים. שיש אעפ"י בדיעבד אסורחממו

 המג"א שהלא בזה צ"ע שלדינא ט אות בקו*א רנג סי' הרב בש"עבזה
 מכוסה תנור לתוך בשר שנתן בישראל גם בדיעבד התיר יא ס*ק רנגבסי'
 ואומר לחלק שכ' הרב בש"ע ועי"ש לכתחלה מתירין שיש מאחר יוםמבעוד

 התיר לא ע"כ מה"ת, בשול איסור יש האוסרים לדעת שנצטנןשבתבשיל
 שם משנ"ב ועי' ישראל' ע"י ולא עכו*ם ע"י בעשאו כ"א בדיעבדהמג"א
 זה בזה, שאסרו שמה יא!( )דף שבת מלאכת בדיני בכ"ש וכ' כז.ס"ק



קלז שבת הלכותקיצור

 התבשיל נתערב שבת ובמוצאי במזיד, בשבת תבשיל נישל אםי.
 הראוי' חתיכה בתבשיל )ואין מינו שהם אחריםבתבשילים

 מתירים לו שיש דבר הוי ולא באחרים שנערב התבשיל בטללהתכבד(
 כשנתערב אך מותר, רנערובת בלי גם ולאחרים לעולם, לו שאסורכיוז

 לו שיש דבר שהוי משום בטל אינו אחרים שלגבי כיוזבשבת,
 זה אין שאצלו אף עצמו, למבשל אפילו התערובת אסור אזמתירים,
 י. מתירימ לו שיש לדברנחשב

 נעשה שהשוחט כיון פסולה שחיטתו נמזיד נשנת השוחטיא.
 יא. זו בשחיטתומומר

 ושאול ווותקון

 בשבת, נד בכבה אפי' )או שחט או שבשל כגון שעשה מהמלאכה בנהנהדק
 שנשאר *מה - הנד מיתד עי"ז נהנה הוא מ"מ הכבוי, מגוף נהנה שלאשאף
 הדבד, מן לו אסור שבשבת אף לרשות, מרשות דבר בה,וציא אבלממנו(,
 או מההוצאה אז נהנה כשלא מזה ליהנות יכול המוציא, גם במו"שאבל

 ועי' שבת, ע(ל המלאכה .מגוף נהנה שאינו כיון - בשבת שעשהמההכנסה
 שהי' מכמות שנשתנה הדבר בגוף מעשה כשנעשה שדוקא שכ' יא טחי"א

 מכמות הדבר נשתנה שלא לדשות מדשות המוציא אבל וכיו"בכמבשל
 עד לאחדים אפי' אסור ובמזיד ביום, בו לו אפי' מותר בשוגג אזשהי'

 שיח בא"א ועי"ש שם, ובמחה"ש ובא"א ולט לז ס"ק רנג מג"א ועי'מוצ"ש,
 בכדי במוצ"ש להמתין שא"צ ונצטנן ישראל בשביל מים שבשל בעכו"םב

 שהרי לחוש, אין ג"כ אחרת בפעם לחממו לו שיצוה לחוש אין וגםשיעשו
 איסורא, בו איתעביד שהדי לשתותו אסור ביום בו אך צונן, שותהוהוא
 שהוציאה במצה מצה, י"ח שיוצאים שכ' ה ס"ק תנד סי' ח"י ג"כועי'
-לר"ה  בהמצה, עבידה שאין משום בעבירה, הבאה למצוה נחשב ולא 
 או עצמו להמוציא המצה אסורה ואם העבירה, את עשה אדםדק
 ט-י( בסעי' בפנים והוה"ד בס"א, )שם שיח בס" לעי' שציין עי"שלא

 התכוין ובודאי בסי"ט, שם זה בענין דבר שם מצאתי )ולא יט שזולסי'
 אסור שבמזיד שם ובא"א א ס"ק שיח בסי' במג"א ועי' שלאח"ז(,לסעי'
 בישל ואם חרס, לכלי אפי' מהני הגעלה ומיהו הקדרה, וגם התבשיללו
 ועי"ש עכו"ם, מבשולי יותר חמור שזה בלוע, נגד ס' צריך אז הגעלה,בלי

 אלא אינו אסורה שהקדדה שכ"ז המג"א בשם שהביא א, אותבבאה"ט
 בזה שכ' מה ועי' מותרת, הקדרה לחולה, בבישל אבל לבריא,בבישל
 יב. בסעי'לקמן

 ג, ס"ק במ"ז ג"כ ועי' ב ס"ק שיח מג"אי(

 הל' פ"ל וברמב"ם השוחט, ד"ה ובתוס' יב. ודף ה חולין )עי'יא(
 ובב"י בטור ועי' התורה, בכל שכופר כעכו"ם הוא שבת שהמחללטו,

 ועי' כתב( בד"ה להרשב"א שם שציין )ועי"ש קיט ובסי' ב סי'ביו"ד



 שבת הלכותקיצורקלח

 בשבת, שהלה ובין שבת מערב שהלה בין בשבת, להולה השוחמיב.
 משהיטתו הי בשר התיכת לאכול בריא לאישמותר

 אפילו בשבת, השהיטה דם יכמה ולא מ, במעיף לקמן שיבוארכמו
 יכמנו, ניכר, רשומו אם בלילה, רק יום, מבעוד נעוץ דקר לוביש
 יכול צואה, בו לכמות שהוכן מוכן עפר לו יש שאם אומריםויש

 יבש מלע על שישהום שאומר מי ויש בשבת, הדם את בולכמות
 יב. לכמותו יוכל ואז הלילה, עד הדם שם שישארוצהיה,

 ושאול דודתקון

 מישראל, עשרה בפני השבת בחלל שדוקא יז ס"ק ב ביו"ד ושם ד קנזש"ך
 תליתאי ובאוריין יא או"ח חלק זכי"ו ותשוב' יעלה וביהודה בברכ"יועי'

 שבת שחלל בי"ד בפני שהעידו או ביחד הם מישראל שכשעשרהשדעתם
 שצריך פרץ בית בשם כ' שבת )ובעונג עב במנ"ש והו"ד פרהסיא, חשובאז
 שציין ועי"ש מוחה, להאינו לו ואוי כוכבים, כמעובד ממנו לפרוש אחדכל

 תורה בדעת ועי' מעכומ"ז(, שבת לי' חמירא תנא )האי שם חוליןלרש"י
 והמרדכי הרמב"ם שלדעת הפלתי בשם שהביא ל ס"ק ס"ב שחיטהבהל'
 תשוב' בשם וכ"ה מעשרה, בפחות ואפילו בעלמא בפרסום אפילוסגי

 פרהסיא, הוי שביתו לומר שצידד הרא"מ תשו' בשם והביאמהרי"א,
 עכ"פ וא"כ וס"ם פרהסיא, הוי מעשרה בפחות שגם ראיות כמהוהביא
 להחמיר ג"כ צריך לבד שניים בפני שאף עי"ש, להקל אין לעשרהבידוע
 שג"כ קב סי' בקצוה"ש גם ועי' עי"ש ותע"ב, ויינו פתו לעצמולאסור

 ובש"ח שלו, השבת מחילול היודעים מישראל בעשרה הוי שפרהסיאכ'
 שפרהסיא בזה( דבריו העתיק בקו"א ע"ב ביו"ד )והרב כ' שחיטההל'
 ואפילו שיתפרסם, ידע והוא מפורסם שהדבר או מישראל עשרה בפניהוי
 מנח"א בשו"ת גם ועי' מה"ת, באיסור במזיד לתיאבון רק חיללבלא
 לא סעי' לב כלל לקמן ג"כ ועי' פה. בדף ח"א שבסוף מנחה שיריבדינ'
 ב. ס"ק יא סי' יו"ד מ"ז ועי' ושאול( דודתקון

 אך בשבת. לבריא למלוח שאסור מליחה בלי שהיינו פשוטיב(
 לו הותר וזה ב, סעי' סז סי' כביו"ד שעליו בעין מדם להדיחושצריך
 גם בזה )ועי' ס"ב, שיח עתה, לאכלו רוצה שהוא משום עכשיולהדיחו
 שכח סי' עי' לחולה מולחין ואם יא(, בכלל סט"ו ושאול דוד בתקוןלעיל
 אמרינן ולא לו, שוחטין בשר וצריך סכנה בו שיש חולה הי' שם שכ'יד

 מוכנת והנבילה לאלתר, לאכול צריך הי' כשהחולה אבל נבילה,נאכילנו
 בס"ק שכח שם וא"א מג"א ועי' נבילה, אותו מאכילין מתאחרת ושחיטהמיד
 טומאה אם פלוגתא יש בטומאה קרבן שבהקרבת שכמו שכ' ובמחה"ש,ט

 שלחולה הרא"ש שדעת כזה פלוגתא יש כאן כ"כ הודחה רק או בצבורהותרה
 גמור, כחול הנ"ל החולה לגבי השבת והויא שבת לחלל התירו סכנהבמקום
 אבל )נבלה(, אסור מאכל מלהאכילו לשחוט טוב יותר לצרכו לשחוט שמותרוא"כ
 ולא בשבת לשחוט טוב יותר ומש"ה הודחה רק ששבת היא הר"ןדעת



קלמ שבת הלמותקיצור

 בשלח()לסדר
 שאמור בשבת( לחולה מלאכות שאר עושה )או המבשל ריןיב.

 שירבה שחיישינן משום מכנה, בו שאין לחולה אולבריא
 בשבת, אמור, כן גם נכרי ידי על המלאכה בעשה ואפילובשבילו

 אה שעשה כיון שיעשו בכדי להמתין צריך אין שבתושבמוצאי
 יג. מ במעיף להלן יתבאר החילה לצורך בהיתר,המלאכה

 ושא1ל דודתק1ן

 עוד שם יש זה ומלבד איסור, בה יש וכזית כזית שבכל נבלהלהאכילו
 קל( סי' ח"א. הרדב"ז טעם )והוא נבלה מלהאכילו השחיטה להעדיףטעם

 סי' או"ח שיק מהר"ם שו"ת ועי' נבלה באכילת יקוץ שהחולהשחיישינן
 אבני בשו"ת וכ"ה הבשר, את שימליחו שם וכ' הרא"ש, דברי שהסבירקלח
 וילמדו הא"י אצל יהודי יעמוד שבאפשר שכ' אך לח, סי' בחאו"חצדק
 נכונה( עצה )והיא פ"א, ורק שבות על רק עובר אינו שבזה המליחהאופן
 - קמו במנח"ד )הו4ד במליחה להתיר יד( שכח )בא"ח המהרש"ם דעתוכן
 שיב"ם, לחולה הבשר למלוח שכ' לחולין בחידושיו אבות מגן גם ועי'קמז,
 על המהרש"ם שם שכ' מה שבת הל' על אבות מגן ספר בהקדמתועי'

 שדעתו נ ס" אברהם מחזה בשו"ת עי' אך קכ ח"ג יקרה באבן וכעהדבריו(
 שכתבתי מה עוד בזה ועי' עי"ש והר"ן הרא"ש בפלוגתת תלוישזה
 ובשוע4ת לג-לד ס"ק צב מנ"ש ועי' ושאול( דוד בתקון ס"ד יבבכלל
 עט. א*חחת"ם

 שאסור היינו לעולם למבשל שאסור שהא : יא דף בכ"ש עי'יג(
 לבהמתו מלהאכילה שיאסר לא אבל הנאסר גוף של בתשמיש אובאכילה
 לצורך - במזיד קמח בגבול שנסתפק יב סום4ק שכא בסי' עי' אבלוכדומה,

 עוד ועי' בצ"ע, שהניחו עי"ש לפניהם, לתתו לו מותר אםתרנגולים,
 שם כ' דו*ז שא"א הגר"א ובביאור ב, סעק ובלב"ש תקלח ססעיבמגעא
 מזיד. אטו שוגג בה קנסו שלא השעע דעת דרבנן שבמלאכהלהלכה
 הקדימו שכבר ראה ולא עצמו מדעת שכ"כ יא ט/ כלל בחי*א עי'וכן

 בעשה שכ"ש ס"ג ח"ב ו סי' בנז"י ומביאם ד ס"ק בא"ר ג"כ ועי'הגר"א
 לאחרים גם אסור ובמזיד ביום, בו לו אפי' שמותר בשוגג דרבנןמלאכה
 במו"ם אסור עכו"ם ע"י אבל ישראל ע"י שנעשה ודוקא מיד, מוצ"שעד
 בנ"א בעיני קל לנכרי אמירה שאיסור במג"א ועי' עעכ, שיעשובכדי

 תיכף לו מוכן שיהי' כדי בשבילו לבשל לעכו*ם בפעא שיאמרוחיישינן
 שיאמר לחוש שאין לאסור אין בידים הישראל שעושה מלאכה אבללמוצעש
 זה ומלבד למוצ"ש, מוכן שיהי' כדי בשבת מלאכה עבורו שיעשהלישראל
 ומג"א ב ס"ק שיח שם ועי' לו, ולא חוטא אדם אין כי לו ישמע לאהישראל

 מבשל ד"ה בבה"ל ומובא ובמ"ז בא"א ברה"ם שם בפמ""ג ועי' רעו,ר"ם
 ג ס4ק במג"א וכ' מו"ש, עד להמתין צריך ובשוגג להו אית דינאדחד
 הוי מלאכה שהיא או שבת שהוא ששכח או חכם הוראת עפ"י עשהשאם



 שבת הלכותקיצורקמ

 על המלאכה את בעשה שבת במוצאי שמותר שאמרנו ומהיר.
 שאם אפי' או מבשול חוץ במלאכות דוקא זה נכריידי

 בעצמו להחולה )ואף לבריא אםור בשבת, לחולה הנכרי בשל אואפה
 מותרים חרם, כלי אפילו )והכלים, נכרים בשולי משום שבת(במוצאי

 ושאול דודתקון

 משוגג חמור שאונם כ' ג ס"ק ובא"אשוגג,
 ובדי~

 נחשב אם מותר אומר
 שם, ובתום' מותר לאומר פרט אלא וכו' בשגגה ת"ר י ז מכות עי'כשוגג
 ובש"ע ח, ס"ק תקכז ובסי' ג, שיח ובסי' ו, קד ובמג"א ט, ס"ק צטובט"ז
 ובשו"ת רלט, אות ה"א מעדכת הכללים בקונטרס ובשד"ח סי"ד שםרש"ז
 שיק ובמהר"ם לד, ח"א חיים מחנה ובשו"ת וזאת ד"ה כב חו"מחת"ם
 פ סי' ד"ח בשד"ח עי' ובש'כח יד(, ס"ק רנג מג"א עוד )ועי' שידאו"ח

 ש'עבר ובמי ד, ואונם שוגג בדיני למשה ובהלכה ו ס"ק תקכזוהמג"א
- מלאכתו ומבטל איסור איזה עלבשוגג  )שכ' ג ס"ק שיח בתל"ד עי' 
 האוכל את ומחזיד בדירתו כשמבטל שמועיל אפשר שבשוגג הרשב"אבשם
 כד-כה רנג רש"ז בש"ע בשבת מבשל בדיני עוד ועי' הפסולת(,לתוך
 ע" במינו התבשיל ונתערב במזיד ביש'ל ובענין ט. - ס"ו רנדובסי'
 ב, ס"ק שיח במג"א בזה ועי' של"מ, דבר נקרא ש,לא בהגה ד קביו"ד

 יתקלקל מוציו"ט עד וכשימתין יו"ט הוא במוצ"ש שאם שכ' ב ס"ק א"אועי'
 המאכל מותר אפי"ה במוציו"ש, לעצמו שמותר בשוגג אף י"להמא,כל,
 וא"צ המאכל שיתקלקל כיון שיל"מ, דבר הוי דלא ביום, בובביטול
 שהזכרנו ביום בו בנתערב יב קב יו"ד בפ"ת וכ' מוצ"ש, עד אפי'להמתין
 שם המג"א )בדברי לעולם, שאסוד היא הכונה אם "שצ"ע לו שאסורבפנים
 כ' רע"א ובחידושי לעולם, לו שאסור כ ד שיח רש"ז בש"ע אבל ב(,ס"ק

 השוחט בענין שכ' שם ולב"ש במג"א ה ס"ק שיח ועי' שבת, לאחרשמותר
 שאסור מליחה בלא שזה - חי ממנו לאכול הבריא, שיכול לחולהבשבת
 אין הבלוע הדם על' אבל שעליו, בעין מדם להדיחו וצריך בש'בתלמלחו
 ס"ק בא"א וכ' במא"ק ס"ך כח ובכלל יב סעי' ועי"ל פירש שלא כ"זלחוש

 שיח באו"ח וכ' מיד, לאכלו שרוצה משום הוא - הבשר להדיח שמותר שהאה
 וכ' בשבילו, ירבה שמא משום לבריא שאסור לחולה, וכו' שהמבשלב

 במחה"ש )ועי"ש בתו"ש וכ"ה מיד התבשיל מותר שבמוצ"ש ז ס"קבמג"א
 יו"ט הוא מוצ"ש ואם עכו"ם( בשול משום איסור בזה שיש שכ' הט"זבשם
 שנאכל דבר אבל חי, נאכל שאינו דבר ודוקא א, ביו"ט לבריא אסוראז

 ש'הוחמו חמים ומים צ"ע, תפוחים ובשול מיד, למוצ"ש ,מותר חי שוהואכמות
 ס"ק א"א ומותרים, הכנה בהם ל"ש יו"ט שהוא למוצ"ש נצטננו אםבשבת

 הקדדה שישים קודם ירבה אפי' היינו בשבילו ירבה שמא שחיישינן והאב,
 מה"ת בזה האיסור אי בזה הפוסקים מחלוקת יש מיהו אסור, ג"כ האשעל
 הקדרה )שנתן( עהעם אחר מוסיף אם ודוקא מד"ם רק אינו מלאכה שתוספתאו
- שאב"ס חולה לענין ונ"מ ו, ס"ק שיח וא"א מג"א ועי' מה"ת הוא האשעל  

 שתוספת ולמ"ד תו"ש מלאכה, ולא שבות עבורו לעשות יכולשישראל



קמא שבת הלכותקיצור

 בו ויש בהכלי תבשיל בשל אם ובדיעבד, פעמים, שלשבהגעלה
 כמבואר הפמיד לא כלל להגעיל שלא והמקיל מותר, התבשילרוב,
 מ. שבמעיף ושאול דודבתקון

 מזיד, הי' והמצוה ישראל, לצורך שבישלו )וקמן( שומה חרשטך.
 לעכו"ם מומר וכן בשבילו, שנתבשל למי לעולם אמוראז

 שאין מהדברים הוא שהתבשיל )אף ישראל בשביל מעצמושבישל
 בשבילו. שנתבשל למי אמור כן( פי על אף עכו"ם, בשולי משוםבו
 צרכו, כל בנתבשל )ואפילו בשול אחר בשול יש לח גנרברכ~ז.

 שהיד חום כדי עד בשבת וחממו לגמריכשנצמנן
 יד. לו ורע המצממק בדבר אפילו מבשל, משום וחייב בו(,מולדת

 ושאול דודתקון

 שאפשר מטעם הוא שאב"ס לחולה כאן דאסוד הא מדרבנן היאמלאכה
 מותר, היא שאב"ס חויה יצודך שבות הלוא שאל"כ עכו"ם ע"ילעשותה
 שאיב"ס כחולה ג"כ שהוא לתינוק ליתן אסוד חולה לצודך כשבישלולפי"ז
 מותד ב,2לו וכשעכו"ם טו( וס"ק יז סעיף )שכח ומג"א ברמ"א כמ"שדמיא
 יט ס"ק קיג ס" באה"ט ועי' יב, ס"ק ח"ב ו סי' נז"י בשבת, לתינוקלתנו
 כמ"ש עכו"ם בשולי משום עכו"ם ע"י שנתבשל דבד לאכול להחמידשכ'

 חדס בכלי שהתיר בשע"ת ע'י הכלים ובדין לעיל שנזכד וכמובפנים
 ויש בהכלי בישל אם שבדיעבד שכ' טז סט כלל ובחי"א ג"פ,בהגעלה

 ג"כ ועי' הפסיד, לא כלל להגעיל שלא והמקיל התבשיל, מותר רוב,בו
 הגעלה, בלא מעל"ע לאחד הכלי את להתיר שיכולים שכ' סו כללחכ"א
 לט ס"ק כה סי' בנז"י ועי' הגעלה, בלא זה בכלי שנתבשל התבשילאת - בדיעבד - בפשיטות שמתיר בשול ערך חיו"ד ח"א לאבדהםובזכור
 נשאר ואם עכו"ם, בבשולי שמותר שאב"ס בחולה דעות הרבהשהביא
 חולק והמג"א עצמו לחולה אפי' שאסור והט"ז הש"ע בשם מביאלמוצ"ש
 סקכ"ג ביו"ד הש"ך הרמ"א וכ"ד כנ"ל לבריא אף שמותר ודעתו שיחבסי'
 המנחת בשם וכ"כ לאסור מסיק ובתו"ש הנוב"י בשם בא"א שיח בסי'וכ"כ
 שבשלו ובין עכו"ם שבשלו בין שאסור הקמח בלקט וכ"כ ושכנ"ה,יעקב,
 במוצ"ש לאכוך מה לחולה אין שאם שכ' ב ס"ק סח כלל בנ"א ועי'ישראל,
 ח"א זכל"א ועי' אסוד, עצמו לחולה אף ואל"כ המתירין על' לסמוךיש
 ונתרפא ממנה ושתה בשבת, קפה עכ"ום לו שבשל חולה שכ' חולהערך
 נסיוב לענין עו ח"ג מהד"ק שו"מ בשך"ת ועי' המותר, לשתות לואסור
 החלב שנסיוב שאף שכ' החולה לצודך עכו"ם ע"י בשבת שנתבשלהחלב
 טעמו, עי"ש לבריא גם מותרת הגבינה בש"ע משוםאסור

 מ: שבת ברא"ש וכ"כ ליבש לח דבר בין לחלק שכ' שיח טור עי'יד(
 בו יש ונצטנן מרק בו שיש דבר שכל ודי"ו בסמ"ק וכ"ה שהאריך,ועי"ש
 ויפה המצטמק בדבד שדוקא כ' יונה ר' בשם ירוחם יהדבינו בשול,משום



 שבת הלכותקיצורקמב

 ונתבשל כלל, רומב בו שאין יבש תבשיל )היינו גוש, ברבךין.
 בשול משום אימור אין לגמרי( בנצמנן אפילו צרכו,כל

 לתוך צונן מבושל בשר חתיכת להשים מותר ולכן בשול,אחר
 האש גבי על עומדת אינה כשהקדרה מחומו, מולדת, שהידרומב

 לח, לדבר וימם שימחה כדי רותח ראשון בכלי לשרותו גם)ומותר

 ישאול דידתקין

 הרשב"א, המ"מ והדמב"ם, מבשל, הוי ומצטמק והרתיחו נצטנן אם -לו
- קדדה להעמיד שמותר ודעתם בזה מחלקין איןוהר"ן  המדורה, כנגד 

 אפי' וקטומה גדופה, כירה ע"ג להחזירה או הים"ב/ שתהא עדלהתחמם
 שכ' בשלטה"ג ג אות טומנין במה בר4פ ועי"ש לגמרי, נצטננהכשהקדרה
 בהתחלת בר"ן עי' אבל יבש, ובין לח בין שמחלק הרא"ש כדעת הר"ישדעת
 שדעת שכ' רי"ו בשם כתבנו )וכבר וכו' ז4ל יונה ר' והרב בד"ההגמ'
- וו ורע מצטמק ובין לו ויפה מצטמק בין לחלק יונההר'  מצטמק ומים 
 סעיף ועי"ל הואי(, יונה רבנו ששני בזה שמתרץ א"ט ועי' הוא, ,לוודע
 בהאופה ה"ז בא"ט וכ' בשול, אחר בשול בעניני שם ושאול דוד ובתקוןו-ז
 אף צדכו כל מתחלה מבושל שהי' דבר לפיכך מה"ת בשול אחר בשולאין

 הי' לא ואם מדרבנן, בשול משום בו יש אבל פטור, וחממו זה ובאשנצטנן
 וגמרו זה ובא דרוסאי בן כמאכל מבושל שהי' אף צרכו, כל מבושלהתבשיל
 איסור עוד בו אין מד"ם אף ב"ד, כמאכל מבושל, שהי' שמאחר וי"אחייב,
 איסור עוד יש כמאב"ד שבמבושל היא הפוסקים רוב ודעת בשול,משום
 )ואף כלל בשול משום איסור עוד בו אין כ"צ ובמבושל מדרבנן,בשול

 שם, הרב ובש"ע ובאו"ח נג, סי' בריש ובב"י בטור ועי' לא(,מדרבנן
 יג, כ ובחי"א ובחה"ש, יג ס"ק ובמג"א בהגה, בסט""ו וגם ד שיחובאו4ח
 כא. סי' אהדן זקן ובשו"ת אפילו ד"ה ובבה"ל ט-י/ שיח הרבובש"ע
 שמבשיו שבתבשיל בשול, אחר בשול בענין שכ' יב ס"ק שיח בא4אועי'
 בא,ין אך בשול, משום בו אין שאז הראשון, מבשול ס4ב יד עוד והואבכ"ר
 מש,ום איסור בו יש אז ש,הימ"ב עד מחממו והוא הראשון, מבשולים"ב
 שעוד אף אז שני, לכלי הראשון בשול אחר המאכל הורק ואםבשול/
 נקרא מה ובענין לכ"ר, אח"כ מניחו אם בשול משום בו יש אעפי"כהים"ב
 ס"ק רנד ובסי' ובא"א שם וא"א מ ס"ק שיח מג"א עי' יבש נקרא ומהלח
 בשול אחד בש'ול נומ~ום בו יש ולח צלול שהוא שכל שם שכתב -א

 לח שכ' יג ס"ק רנג במ"ז ועי' מוהל/ או ש~ומן/ שמן/ יין/ מים/ ביןבנצטנן
 ורע מצטמק ומהו ויפה, מצטמק נקרא, מה ובענין רוטב, ש'רובו כלהיהנו
 לח. שבת ועי' בדבר בקיעים אנו שאין שכ' י ס"ק שיח בא"ר עי'לו

 כמו שלנו ולפת לו, ורע מצטמק - ותמרים חמים, מים דייסא,שלפת,
- וסלקגזר  וכ' יג. ס"ק רנג בפמ"ג שם לו, ויפה שמצטמק רואות עינינו 
 ולבשר- לו, ויפה מצטמק הוא ולרוטב יחד, ובשד רוטב בקדרה יש שאםשם

 הבשר אף בשבת כשמחממו - הרוטב ונאסר ונצטנן - לו ורעמצטמק



קמג שבת הלכותקיצור

 בתקון בזה ועיין האש( נבי על העומד ראשון לכלי נותנו שאינוכל
 יה. מב למעיף ושאולדוד

 בחמין בנשרה )אפילו השבת לפני נתבשל שלא יבש דבר אבליח.
 מחומו, מולדת שהיד בחמין לשרותו אין השבת(לפני

 ראשון, בכלכנ אותו שרה ואם בו(, נימוח כשאינו )אפילובשבת
 יבש ישיש דין לדמות )ואין מופרים. מדברי אמור שני ובכליחייב,
 עשויים שהם תבלין ששאני שני, בכלי ליתנם שמותר לתבלין,הזה
 תומפת לשם רק במאכל וניתנים התבשיל, את ולתבל לממתקאך

 יי. כמבשל נראה במאכל נתינתם ואיןמעם,
 שברנ, לפני נתבשל שלא יבש דבר לשרות שאמור שכתבנו ומהיפ2.

 לערורנ אבל בשרי', רק זה שני שבכלי בחמיןאפילו
 )אבל מותר בו, מולדת שהיד שני שבכלי מחמין היבש הדברעל

 מין ונם שעברה, שנה של מלוח דנ או בשר שהוא הישן,מליח
 מעמ, בשול רק צריכים אין שאלו אמור, האמפונין, קוליים הנקראדג
 במים ולהדיחם לשרותם מותר אלו נם אמנם מתבשלים, בעירויוגם

 שריי' בלי כלל לאכלו אפשר שאי הקשה דבר בכל וכןצוננים,

 ושא1ל ווותקון

 אף מינו אינו דהוי מים רוטב מבעי' ולא מהאיסור, שבלע משוםנאסר
 עי"ש. וכו' ס' צריך דרבנןבאיסור

 בשבת בחמין אותו שורין מע"ש, בחמין שבא כל קמה: שבתטו(
 כגון מאי, כגון בגמ' ועי"ש רש"י( שנתבשל, כלומר - בחמין )שבאוכו'

 ג ס"ק ובט"ז ס"ד ובש"ע שיח ובטוד ח, כב רמב"ם ועי' וכו' דר"אתרנגולתא
- שם,ובמג"א  שנשרה אעפ"י נתבשל שכשלא יד ס"ק מג"א ועי"ש 
 בשול לי' דהוי - שהים"ב בכ"ר בשבת לשרותו אסור אעפי"כ בכ"ר,מע"ש
 מעל שהוסר בכ"ר מע"ש ששמוהו שדבר שכ' בא"א ועי"ש שדי',אחר
 בכ"ר לתנו לו מותר אז כזה, בכ"ר לגמרי להתבהסל שקל דבר והואהאש,
 - )היינו כזה בכ"ר לשימו אסור עי"ז, בשולו גמר כשלא אבלבשבת,
 דבר שימת ובענין בם"ד. בש"ע ושם א"ר גם ועי' בשבת, מהאש(שהוסר
 בדיעבד, ולהקל לכתחלה, בו להחמיר שכ' כד ס"ק מ"ז שיח עי' בכ".שגוש

 שוהיס"ב( זמן כל כ"ר הוי השפוד שעל שדבר שהביא במה עוד )ועי"שעי"ש,
 סי' ובא"א המדורה, כנגד שנתבשל יבש דבר לענין סט"ו לקמן גםועי'
 לז. ס"קרנג

 ובמג"א ס"ד ובש"ע שיח סי' בטור ושם שלפנ"ז בסעי' עי'טז(
 שם, ובמשנ"ב י( בבאה"ט )והו"ד יד ס"קשם



 שבת הלכותקיצורקמד

 בעירוי להדיחו אפילו או לשרותו שאמור הוא הדין בחמיןוהדחה
 יי. שאמרנו( כמו להדיחם, מותר צוננים במים ורק שני,מכל'

 ושאול דודתקון

 ס"ד, )הנ"ל( שיח ובאו"ח יז בסעי' ושאול דוד בתקון בזה עי'יז(
 מלוח דג ולפי"ז ע"ז שכ' לו ס"ק ובמשנ"ב ה, ס"ק וט"ז טו ס"קובמג"א

 להדיחו ולא ליזהר שיש משמע ומהט"ז חמים, במים אף להדיחומותר - הדחה בלי אף ולפעמים - צונן הדחת ע"י לאכלו שיכוליםשבמקומנו
 בבה"ל ועי"ש למעשה, לנהוג נכון וכן ובחי"א, ע"ש, בשלחן וכ"כבחמין
 אך בו, סולדת היד שאין בחמין אפי' מלוח דג להתיר דעתו עלשעלה
 בד"ה )עי"ש בצונן רק התירו שלא אחרונים ושאר הט"ז בדברישמסיים
 ועי' צ"ע, שלמעשה וטיים בחמין התירו לא למה שצ"ע וכ' - גמרהיא
 בין שהבדיל בזה הנ"ל המג"א דעת שהביא סי"א שיח סי' הרבבש"ע
 בסוף בפנים כמ"ש - יבש דבר שאר ובין שני בכלי ליתנם שמותרתבלין
 שם לחלק ר"י שאומר וכו' כל ד"ה לט. שבת בתום' בזה )ועי' יבסעיף

 שיהם"ב לכ"ש לתתו להתיר נהגו בבצל שגם וכ' וכו( למתק עשו"ןשתבלין
 שהוא בבצל להחמיר שדעתו יד בם"ק ושם ח בם"ק הט"ז כדעת שלא)וזה
 בכל וכן מלוח ובדג טו, בם"ק במחה"ש בזה ועי' להתבשל( וממהר חריףדבר
 עירוי ע"י או( מכ"ש )אפי' שרי' ע"י רק לאכילה ראוי שאינו הקשהו.'בר
-מכ"ש  ראוי כשנעשה אפי' - בצונן רק מותר ואינו מבשל משום חייב 
 בסי' שכ' כמו בשבת אוכל לעשותו מותר אוכל, שאינו דבר שכל כך,ע"י
 בך שאין דבר לעשות לו שמותר והיינו יא ס"ק עח בנז"י ע"ז וכ'שכד,
 שכ' ו כ כלל בחי"א עי' אולם לח, ס"ק ובמשנ"ב עי"ש מלאכה,משום
 וכן בצונן, אפי' בשבת להדיחו אסור הדחה בלי לאכלו כלל שא"אשדבר
 פועל שהדחתו שכל שכ' טו ס"ק שיח א"א פמ"ג ועי' ו, פ בקצש"עהוא

 מלאכה, גמר שהוי - בפטיש מכה משום בהדחתו יש עי"ז לאכלושיכולים
 מבואר ה"ב דשבת פ""ז שבירושלמי שכ' טז שיח מהרש"ם בהגה'ועי'
 סק"ה כ כלל ובנ"א שיח, או"ח בלבוש וכ"מ בפטיש, מכה שייך באוכליםשגם
 סק"ה, טז ס"ק שיח בא"א וכ"ה מוכח, כך ד' שבסעי' הרמ"א מלשון שגםשכ'
 בפטיש מכה מדיך חיים בבעלי שגם שכ' עא סי' או"ח חת"ם בשו"תועי'

 סי' השלחן ובקצות בזה השבת בשביתת גם ועי' קל.( דף במנח"ד)והו"ד
 פ ומנ"ש במפתחות כא סי' בינה אמרי בשם שהביא ועי"ש סקי"ב,קל

 אותם מערבים ואח"כ חמוץ מלח עם מעורב מים שתיית לאסורסקצ"א
 לעיל בזה ועיין ומתיר. עליהם חולק והוא בפטיש מכה משום -בסודה
 מדוע שהתפלא ד שיח על והדחתן בד"ה הלכה הביאור בשםשהבאתי

 בקונטרם ועיין שם, עיין בצונן רק בזה אחרונים ושאר הט"ז התירלא
 הנ"ל מלוח הדג בהדחת להקל מצדד ששם שבמנ"ש ממהרש"םאהב"ש
 לטרוח לו מותר לאכילה ראוי שבאינו מוכח ששם קנה, משבתוהביא
 ובמחה"ש ום"ז סי"א שכא סי' ולמג"א לרשב"א עוד וציין אוכל, לשויאבו
 שם במ"ש ה ס"ק שיח במחה"ש עוד וע"ן ע, ס"ק שח ולא"רשם,



קמה שנת הלכותקיצור

 בדבר בשול אחר בשול שאין פי על שאף שכתבו מהפומקים ישכ.
 לרות ואסרו צלי', או אפי' אחר בשול יש מקום מכליבש,

 )ומשום בחומו, סולדת שהיד שני בכלי אפילו הנצלה או הנאפהדבר
 שנאפו דברים שאר או בשר או פת לכתחלה מלתת ליזהר נהגוזה
 יח. בו סולדת שהיד שני בכלי אפילו שנצלואו

 צלי' וכן בשול, אחר אפי' נם יש שהזכרנו הזאת הדעה ולמיכא.
 מבושל דנ או בשר חתיכת לשים אסור )ולכן בשול,אחר

 שהיד עד שם להתחמם שתוכל במקום הרוטב, את ממנהששפכו
 להצלות שתוכל מקום בכל אלא האש, אצל דוקא ולאו מחומו,סולדת
 בתבשיל נם ליזהר צריך זה ומשום אסור(, כן נם התנור, מחוםשם

 שהיד במקום יעמידנה שלא הרוטב, ארנ מעליו ששפכושבקדרה,
 יט. יעמידנה לא המפסקת קדרה על ואפילו מחומו,סולדת

 ושאול דודתקון

 מ'לוח דג בשריית רתתיר שמצדד יה ס"ק פ במנ"ש עוד ועי' תו"שבשם
 יותר ש'יהא חזק שאינו בחומץ - השבת ביום ע(עות איזה במשךבשבת,
 שאפשר וכ' לאכילה, ראוי הוא השרי' קודם שגם כיון לאכילה, ונוחטוב
 לש'ר'ותו, אסור הנראה שלפי כ' חזק בחומץ אך לזה, יודו והחי"א הפמ"גשגם

 האור על שיתנו )שבשיעור רגעימ כי"ח הוא בזה השריי' שיעור דעותולקצת
 יד. אות באפי' מא"מ ובס' עי"ש כבוש( הוילהרתיח

 ובב"י, פ"ג שבת במרדכי והו"ד ובסמ"ג הרא"מ בשם בטור שיחיח(
 רבי וכו' יוצאין לח:( )ברכות דתניא מא. מפסחים הרא"מ ובראיתעי"ש
 ובאאט ושאול דוד ובתקון בס"ו ולמעלה עי"ש וכו' יוצאין אומריוסי

 שכ' כא ס"ק שם ובא"א ה, שיח או"ח ובש"ע יז, אות בהאופהובמא"מ
 הט"ז דברי שהבאתי וי"ט סי"ג ועי"ל מדינא, אפי' אחר בשול יששבכ"ר
 ללשון כמלח שהוי אפשר כי שימ"ב/ במרק בצל לשים ולא להחמירשדעתו

 שבמה שם וכ' במשנ"כ והו"ד דרכיך, במידי בקיעים אנו ואין שמתבשלא'
 שיש משום ליזהר/ צריך שבודאי גוש תבשיל לתוך הבצלים לתתשנוה'גים
 ליזהר ג"כ וכ' ככ"ר, דדי!נו שני בכלי המונח גוש שדבר הסובריםפוסקים
 שננשורו האלו הבצלים ש'יורי על בקדרה הנשאר המרק מן ולערותמלהוסיף
 )שעירוי מה"ת, איסור חשש יש ס"ב ויד חם שהוא המרק בערוי כיבקערה/
 הנ.ל, הט"ז על חולקים שיש שהבאתי וי"ט סי"ג ועי"ל קליפה(, כדימבשל
 על חולק שהמג"א ראי' שאין התו.ש בשם שכ' סט אות שיח שעה.צועי'
 הט"ז. דברי העתיקו והכ"ש שלמה השלחן שגם וכ.ש בזה,הט.ז

 על הגמי"י ועי' וסמ"ג, רא"ם בשם מרקנטי יז ס"ק יח מג"איט(
 להחמיר הב"י דעת שהביא ט"ו אות בבאה"ט ועי"ש א, אות פ"טהרמב"ם



 שבת הלכותקיצורקמו

 ודבר צלי', או אפי' אחר צלי' או אפי' אין הכל לדברי אבלכב.
 בשכבר ואפילו האש, אצל לשימו מותר שנאפה, אושנצלה

 לה וקרוב וממוך האש, על ליוזנו אבל האש נגד )ודוקאנצמנן,
 יעמידנה לא וכן האש, לחתות שיבא החשש משום אמור/ביותר/
 במוף לעיל ועיין תחתי', ריקנית כלי הפמק בלי התנור קרקעיתעל

 כ. ושאול( דוד בתקון כאן שכתוב ובמה ה, למעיףההקדמה

 ושאול ,דודתקון

 להחמיר כ' והוא יט, ס"ק במג"א והו"ד הב"ח דעת וכ"ה דרכיך, בפתבכ"ש
- ג"כ דברים בשא.ר אפי' אלא בפת ול"ד בכ"ש,גם  ועל' יח, בס"ק כמ"ש 

 והו"ד בכ"ש להתיר שהביא מ"ב בשם בא"ר עי' אך יט ס"ק שםמחה"ש
 כ' מדורה, נגד כ"צ שנתבשל תבשיל חימום )ובענין טו/ אותבבאה"ט
 לח דבר כשהוא שאפילו כח/ ס"ק ח"ב ס"ו בנז"י והו"ד ברכהבשיורי
 ישראל, ע"י גם שמתיר שיש כיון עכו"ם, ע"י התירוהו ג"כ לגמרי,ונצטנן
 עצמו הישראל מותר כ"צ )שבנתבשל והר"ן הרשב"א בשם בב"יכמ"ש
 במג"א בזה שכ' מה ועי' עי"ש(, נצטנן, כשכבר אפי' המדורה נגדלשימו
 שלכתחלה. כט ס"ק ח"ב ס"ו נז"י ועי' ט-יא, הרב ובש"ע לה, ס"קרנג
 להניחו אבל בשבת מותר לסמוך שרק - בגו"ק אפי' תנור לתוך לשימואסור

 ויד, יב כ ובחי"א ובכ"ש/ ח/ כד סי' בזת"מ ועיין אסור. בשבת לתוכולכתחלה

 י/ כ וחי"א ז, כד זת"מ ועי' שם, ובמחה"ש יז ס"ק במג"א שיחכ(
 רעפים של כלי הוא - )בקעחיל ליבש פת חתיכת לתת שמותר שםוכ'

 וכ' כז/ ס"ק בנז"י שם והובא יס"ב/ כדי עד שיתחמם במקום אפי'יבש צלי להניח ג"כ )ומותר אפי' אחר אפי' שאין מטעם - התנור( עלשעומד
 הספרד מחכמי א' בס' שראה כ סי' ח"ב מהד"ג השו"מ בשם כה בס"קשם

 להיפוך, וכן מוקשה, כולו שיהא עד התנור על שנאפה לחם ליבששאסור
 אבל שמותר/ משמע אפי' אחר בשול שאין שכ' שמהמג"א ע"ז השו"מוכ'
 שהקשה או הקשה דבר שריפה שכל ברמב"ם שכ' משום בצ"ע הנ"להניח
 בעצם שהוא בדבר רק מיירי שהרמב"ם לחלק שיש ואף אסור/ הרךדבר
 שהלא נכון אינו זה שהחילוק אך נתקשה אח"כ שרק כלחם בדבר ולאקשה

 אינם ג"כ והם קשה, גוף כרפה זפת או שעוה ממרח ג"כ חשבהרמב"ם
 שיש יפה עולה דמיונו שאין השו"מ, ע"ד הנז"י וכ' ע"כ מטבע/קשים
 שיח בא"ח ועי' לאכילה/ עומד שאינו דבר ובין לאכילה שהוא דבר ביןלחלק
 שיתחמם חם תנור לתוך שנתקשה אפוי פת להניח שלא החמיר שג"כיח

 והו"ד ז/ ס"ק שכא במג"א בכה"ג כמ"ש מתקן ג"כ הוא שבזה וכ'ויתרכך,
 ומלחמות השו"מ דברי דחה שהמהרש"ם שם וכ' ס"כ עב סי' עלבמ"ח
 ושאול דוד בתקון לעיל עי' ובקשיותו, הפת בריכוך להקל וצדדארי
 ושאול. דוד בתקון בס"ח ועי"ל יט, סעיף שם נז"י גם ועי' ב/ס"ק



קמז שבת הלכותקיצור

 הבפרית את או הזפת, את החלב, את הדונב, את הממסםכג.
 כדין ודינו מבשל תולדת משום חייב בהם,וכיוצא

 כא. ב במעיף למעלה שכתבנו המתכות ממיני אחדמתיך

 בשני אפילו כברוגרת בו נצלה אם בחלים, בבי על בשר הניחכר.
 שחייב, אמורים דברים ובמה חייב, מקומות, בשלשהאו

 בן מאכל כשיעור רק כשנצלה אבל צרכה, כל החתיכהכשנצלה
 בם ברוברת כשיעור בהנצלה ביש אפילו אז האחת, ומצדהדרומאי,

 התורה מן עליו שפטורים דשבת, פטורי ככל אמור, )אבל פטורכן
 כולה החתיכה כל ויצלה שיהפוך עד מופרים(, מדברי הםואמורים
 כב. דרומאי בן מאכלכשיעור

 יתרו(נלסדר
 מומיף שאינו בדבר )ואפילו בשבת דבר בשום להטמין איןכה.

 נתחמם או נתבשל כשמאכל הכי ומשם אמור( כן בםהבל
 כדי וכדומה, בכמתות או בכרים לכמותה או לכרכה אמורבקדרה,
 אחרת, לקדרה התבשיל פינה ואם שבתוכה, התבשיל חום עללשמור

 מותר כן( בם הראשונה, לקדרה כך אחר כשהחזירו )אפילואז
 כג. ולכמותהלכרכה

 ושאול ווותקון

 דארתח מאן האי וכו' דשדא מאן האי וכו ר"א אמר ; עד שבתכא(
 שיח ומחה"ש ובמג"א ה"ו, פ"ט וברמב"ם ב בממ"ק ולמעלה וכו',כופרא
 ובא"ט לח, סי' או"ח יעקב שבות ובשו"ת לן, ס"ק וא"א ובמג"א יס"ק

 י-יא. ס"ק ס"ט ה*ובהאופה
 בשיל וכו' חייב, בו הפך גחלים ע"ג בשר הניח אר"י נז. מנחותכב(

 ברש"י נזכר )ששם ב"ד מאכל בד"ה שם רש"י ועי' וכו' כמב"ד א'מצד
 ה"ה פ"ט ברמב"ם זו בהלכה ועי' בשולו, שליש הוא מאכב"דששיעור
 וביו"ד ב, רנד בב"י והו"ד בשולו חצי כשיעור שהוא שכ' שם()ובמ"מ
 ובמג"א בש"ע רנד ועי' יא(, קיג )יו"ד בשולו שליש שהוא רש"י דעתהביא
 והו"ד דשבת, חומרא משום הב*י החמיר שלשבת שבבשול שכ' שם חס"ק
 ודעת הראב"ד דעת שהביא י ס"ק שיח מג"א ועי' ב/ ס"ק בבאה"טשם

 זה. בדיןהרמב"ם
 וכו', הבל מוסיף שאינו בדבר טומנין אין וכו' א""ר לד. שבתכג(
 )ועי*ש א-ב רנז ובסי' בהגה, ב רנג ואו"ח ובטור ה"ג, פ"דרמב"ם
 שאסרו ס"א שם ובאחרונים בב"י וכ"כ הבל(, מוסיפים דברים איזהבם"ג

 את כשפינה רק ושמותר הבל, מוסיף שאינו בדבר אפילו בשבתההטמנה
 דיני בסוף רנט סום"י ובמג"א ה, ד רמב"ם ועי' אחרת, לקדרההתבשיל



 שבת הלכותקיצורקמח

 ריק שביניהם כפולים דפנות בעל כלי הוא )שמרחם, תרמוםכו.
 מעלת על רב זמן במשך כך ידי על והשומרמאויר,

 רותח דבר לערות שנוהגים יש בתוכו(, הנתון הנוזל שלהחום
 ונימוקם, הממנה, אימור משום בזה שאין ואומרים, בשבת,בתוכו
 שמותר, אחרת, לקדרה כפינה דינו וא"כ זה לכלי שעירוהומשום
 מתירים ומשם שני, לכלי מקודם לערותו ומצריך שמחמיר מיויש

 כוו. לתרמוםלערותו

 ושאול ווותק1ן

 ס"ג עי"ש רנט ובסי' בש"ע ועי"ש ט, שם הרב ובש"ע והטמנה,שהי'
 לתוכם להחזירה מותר מע"ש בבגדים כולה טמונה הקדרה היתהשאם
 גזרה משום מבע"י אף אסרו הבל המוסיף ובדבר בכ*ר, התבשיל כשהי'אפי'

 בשוגג אפי' והטמין ,עבר ואם בשבת, ויחתה גחלים בו שיש באפרשיטמין
 שהי' או לו ויפה מצטמק הוא אם מוצ"ש, עד אדם לכל התבשילאסור

 ורע במצטמק אמי' אסור ולכתהלה הזו, ההטמנה ע"י ונתחמם צונןהתבשיל
 שאינן בתבשיל אף מחר, לצורך התבשיל את בשמטמין שמקילין )וישלו

 רנז בהגה עי"ש - מאב"ד של לשיעור הגיע כשיא ואף צרכו כלמבושל
 רק ע"ז לסמוך ואין - ובאחרונים שם ומחה"ש ובמג"א א,סוסע""י
 בחול, טמונה בכולה בע"ש, אפי' אסרו בחו'ל' קדרה, ה'טמנת ובעניןהטמנה, דיני ביתר רנז בסי' עוד ועי' כך(, לעשות רגיל יהא ושלאבדיעבד,

 אינו שאפי' שכ' כא עב וקש"ע ה-ח, ב בכלל גם עי"ש כב, כ חי"אועי'
 והתיר אסור, ג"כ בגדים שם השני' חצי' ועל בחול קדרה חצי רקמטמין
 שלא באופן הקדרה על וכדומה קערה שיכפה - באופן )ויסדרה באויר,תהי' - מחצי' שלמעלה החלק - והמותר בחול, חצי' עד הטמינה אםרק
 הקערה על לשים יכול ואז שכ', וכמו בינן/ אויר ויהי' בקדרה, הקערהתגע

 להטמין הנוהגים אותם על שכ' ה ב בחי"א ועי' כסתות(, או כריםבגדים,
 שאין שאף בבגדים, מלמעלה הכלי את ומכסים התנור שעל בגומהקפה
 על דף להניח פנים כל על וצריכים מוסקים, כמה כדעת כך, לעשותנכון
 לסמוך, מי על' כך לנוהגים להם יש אמנם בבגדים, לכסותו ואח"כהכלי,
 בו שייך אין וגם שעה, בכל יותר מתקרר שהתנור משום להם לאסורואין

 דומה ואינו בו, להטמין ראוי שאינו כיון כולו, בו יטמין שמאהגזרה
 בתוכו, כולו הכלי שיטמין וגזרינן הבל, שמוסיף דבר שהוא בחול,להטומן
 שנותנים שהמנהג יוסף יד הס' בשם שהביא ז, ח"ב מהרי"ח לקוטיועי'
 ומכסים הקדרות סביב אבנים מחיצות ועושים הגחלים תוך הקפהאת

 שכ' כטיחא שהוי - והטעם כירה פ' באגודה לזה סמך שיש למעלהבבגדים
 ולא מדכר והכי אדהכי הטיחא לסתור דבעי שעד משום שמהניהרמ"א
 שכ' יג ס"ק ח"ה ס"ו נז"י וע'י ידכר, האבנים שיסתור עד הכ*ניחתה,
 בחול, להטמין הנוהגים על זכות לימד ג בס"ק יעקב שהישועותע"ז

 מז"ב המאה"ג בשם שכ' מה סי' להועיל מלמד שו"ת בס' עי'כד(
 דוד ובתקון' סכ"ה לעיל שהזכרנו ה רנ"ז בסי' שכ' מה עפ*י בזהלהתיר



קמט שבת חלכותקיצור

 הגמרא, בזמן )שהי' לתנור פת נותנים אין יחשיכה ממדךכז.
 גרוף שאינו שלנו לתנור( או וקטום, גרוף כשהתנוראפילו

 שהות עוד כשיש רק גחלים, גבי על חררה נותנים אין וכןוקטום,
 פני' ועל בתנור הדבוקה במקום הפת, פני על קרום להתהווה יוםמבעוד

 את יפסיד שלא שיחתה, לחוש אין שאז התנור, חלל שנגדשלמעלה
 או דגים בשר, של במלואים אותה שמלאו פשטידה, )ובאפייתהפת.
 ; ובק המלוי, שממעל העיסה בין מפריד הבשר שאזנבינה,

 היי"ר
 וגם ומלמטה, מלמעלה פנים קרימת הפשטידה צריכה אזשמתחתו,
 שנאפה פת וכל דרוסאי(, בן כמאכל מבושל להיות צריך שבתוכההמלוי
 שבודאי אות זה הרי נמשכין, החוטין אין ממנה, פורם שאם כדיעד

 שהוא, צד באיזה פנים בקרימת שסגי אומרים ויש ומותרת, פני',קרמו
 שכננד פנים בקרימת ובין בתנור הדבוקים פנים בקרימת ביןומותרת
 קרמו ולא לתנור, לחשיכה סמוך הפת את שנתן ובדיעבד,האש,
 בחררה כן )וכמו זו דעה על לסמוך יכולים בתנור, הדבוקים פני'רק

 צריך ואין בשבת, לאכלה לו ולהתיר הגחלים( שלצד פני'שנקרמו
 שסני כתבו אחרונים והרבה שיעשה בכדי שבת מוצאי עדלהמתין
 כה. לכתחלה אף אחד שבצד פניםקרימת

 ושא1ל דודתק1ן

 בזה קצת לגמגם שיש עליך )וכ' שמותר, אחרת לקדרה פינה שאםושאול
 שמתיר כה סי' או"ח הלבונה בגבעת ג"כ ועי' עי"ש, ירתיח( בשמאמרש"י
 בזה מחמיר נה סי' ח"ב או"ח מרדכי לבושי בשו"ת אבל האמור,מטעם
 בשך"ת בזה עוד ועי' לתרמוס, וטהעם לכ"ש מקודם החמין לערותועצתו
 ובארץ בהוספות, שם ה סי' לב במערכי יד, ס" או"ח ח"ב אהרןזקן
 קט דף בשמב"ה שהו"ד ושיום חיים בדרכי ג"כ ועי' עליו, שהשיגטובה

 ועי' להתיר, השדה פרי בשם שהביא קנא סי' בגנז"י ג"כ ועי'להתיר,
 בשו"ת ג"כ ועי' ובמפתחות. ע"א סי' או"ח ישראל בית בשו"ת גםבזה

 בחזו"א וכ*ה לתרמוס, רותח דבר בעירוי ג"כ שהתיר צה בסי' משהאגרות
 דמותר לפי"ז ונראה והר"ן בד"ה שכ' ה"ה פ"ד שבת הל' הרמב"םעל

 ההיתר כאן יש אכתי .וכו' דאפי' בשבת טרמ"ו לבקבוק ממיחם מיםלערות
 שלא הטמנה, חשיב לא בבגד סביבו מרוצף דכלי ואפשר שני, כלישל
 שהרי הטמנה, בכלל אינו כלי בתוך ליתן אבל בבגד, כלי להטמין אלאגזרו
 וכו' שבתוכו מה על מגין כלי כל והלא בשבת, כלי לתוך ליתן אסרולא

 צרכה" כל ששנתבשלה קפה הטמנת בענין לדוד קרן בשו"ת )ועי'עי"ש,
 לה(, ורע מצטרף שהוה משום בה להחמיר שאין שכ' בשבת,לתרמוס

 אלא חשיכה עם לתנור פת נותנין אין כ. ודף יט: שבת עי'כה(
 שם, ובמהרש"א תוס' פרש"י, ועי' וכו' יום מבעוד פני' שיקרמוכדי



 שבת הלכותקיצורקנ

 לאכול, מה לו ואין בשובב, לחשיכה ממוך לתנור פת הרביק,כח.
 לרדותו דהיינו שנוי, ידי על הפת מן לרדות לוהתירו

 מה להם שאין לאחרים בם ואומר בחול, כדרכו במרדה ולאבמכין
 לו אפשר אי ואם מעודות,", שלש מזון לכם ורדו "בואולאכול
 כדרכו במרדה דהיינו שנוי, בלי אף לרדותה הוא יכול בשנוי,לרדותה
 כי.בחול

 ושאול דודתקון

 רנד, סי' יוסף ובבית ובטור והמ"י, ובמ"מ יח הל' ג פרקובדמב"ם
 )והוה"ד שם וכ' טז, - טו ובמג"א ב, ס"ק ובט"ז ה, סעיף שםובאו"ח
 לכ"ע הפת אסורה כל'ל פני' קרמו נ0בלא והרמב""ם( המג"א בשם הרבבש"ע
 לשם בנתנה ואפייו - במזיד לתנור בנתנה - שיעשו בכדי למוצ"שעד

 ליאפות, שממהר ובצק עוגה ששאני - אסור כן גם ממש לחשיכהסמוך
 אפייתן למהר כדי שיחתה לחוש יש וא"כ לילה, לסעודת עוד להגמרולוכל

 חי בשר חתיכת לנתינת הנ"ל הבצק אפיית לדמות )ואין שבת, ליללסעודת
 כמו להתבשל קשה שבשר משום - לחשיכה סמוך שהתירוהלקדרה,
 דו"ז א"א וכ' ה(, לסעיף בהקדמה הטמנה בדיני לעיל גם ועי'שבארנו,
 מהר( כך כל מתבשלת )ואינה עב היא שהפש,טידה שנשניל הגר"אבביאור
 שהמלוי שבשביל כ' ובדג"מ ושלמטה, שלמעלה פני' קרימת הצריכוע"כ

 מש"ה - התחתון חלקה ובין הפשטידה של העליונה חלקה ביןמפסיק
 עי' במחבת ש'נאפה ובעוגה פנים, קרימת צריכה אחת וכל ,עוגות, כשתיהוי

 גם ועי' ח-ט, ה"ו ובא"ט באבה"ע, ועי' כפת, שדינה טז ס"קבמג"א
 חשיכה, קודם ב"ד כמאכל מבושל יהי' כשהמולייתא שסגי שכ'בתו"ש
 תוס' בזמן כ"כ החמירו שלא ברכו, קודם וכו' פני' שיקרום בעיולא
 במשנ"ב. כט ס"ק גם ועי"ש א, רנג בבה"ל ביה"ש בדין ועי'שבת,

 והו"ד שם ר"ן ועי' וכו' בתנור פת שכח ת"ר 1 קיז שבת עי'כו(
 אטו שוגג קנסו לא פת שבהדביק ומ"ש( ד"ה רנד )ובב"י יז ס"קבמג"א
 חיוב שאין אחר( תבשיל לו באין )אפי' תבשיל במשהה שקנסו כמומזיד
 מצות לקיים א"א פת שבלא ס"ב רעד בסי' שעי' תבשיל לאכולכ"כ

 המאכל אותו רק לאכול אחר דבר לו אין אם מקום )ומכל שבתסעודות
 להתענות שאסור - השבת כבוד מפני לאכלו לו התירו - בשוגגשהשהה
 תקע(, תיח, רפח, סימן גם ועיין ט, ס"ק קפח סימן מג"א עייןבשבת
 ס"ק תרעח ובט"ז כג, וס"ק כ ס"ק ובמג"א ה, סעיף רנד סימןועיין
 חייב אר"א ? קיז שבת שם ועיין מה"ת, הוא מש,נה שלחם שכתבב

 חייב סעודות כמה רבנן תנו ושם וכו' ככרות שתי על לבצועאדם
 גם )ועי' בתוס'( )ועי"ש וכו' ארבע אומר ר"ח שלש, בשבת לאכולאדם
 יו ביש שאפי' אפשר )ולפי"ז הרשב"א תשובת בשם רעד בסי' במ"זשם
 משנה( לחם על לבצוע כדי התנור מן לרדות לו מותר ג"כ אחרככר
 בא"ר גם ועי' ד, ס"ק דעד בסי הא"ח על מהרש"ם בהגהת גם בזהועי'
 נכרי. ע"י פת אפיית בעניןבזה



קנא שבת הלכותקיצור

 נאפה כשהפת רק נאמר לא בשנוי לרדות שצריך שאמרנו מהכט.
 פני' שנקרמו כגון בהיתר, כשנאפה אבלבאיסור,

 שפי או וקטום, גרוף שהי' שלנו בתנור שנאפה או יום,מבעוד
 יחתה(, לשמא לחוש אין זה )שבאופן בטיט וטוח מכוסה הי'התנור

 פת לו שאין שבת לצורך הוא אם כדרכו במרדה לרדות לו מותראז
 וכל בשנוי( אפילו לרדותה לו אסור אחרת פרנ לו )ובישאחרת
 התנור, לדופני הפת את שהדביקו הגמרא, שבזמן בתנורים רקזה

 התנור שולי על מונחת שהפת שלנו בתנורים אבל רדיי', בוושייך
 שנאפה הפת כל מהתנור להוציא לו ומותר כלל רדיי' בהם שייךלא

 במרדה יוציאנה לא כן פי על ואף אחרת, פרנ לו ביש אפילובהיתר
 בשבת לאכול יזהר אך וכדומה, במקל או במכין רק בחולכדרכה

 לא אחרת, פת לו שיש פי על )ואף מהתנור שמוציא מהפתזו
 אסור בשבת, שרודה הפת מן לאכול דעתו באין אבל לן(איכפת
 משבת להכין שאסור משום שנוי, ידי על אפילו אותהלרדות
 כז. טלטול איסור רק בו שאין דבר אפילולחול,

 חייב, צד, מכל פני' שהתקרמו כיון בשבת, הפת את ילאופהל.
 כח. אפייתה נגמר לא כשעדייןאפילו

 ושאול דודתקון

 כא(, ס"ק במג"א גם )ועי' כג ס"ק ובמג"א ז סעיף ושם רנד או"חכז(
 במה )ועי' כט. ס"ק ובתו"ש צלי' בדין ובמע"א מותר, ד"ה ובה"לובמשנ"ב

 שבת בערב בידים מלאכה  לעץ2ות שבהתחיל א--יב רנב בסי' בע"השכ'
 שמ"מ בשבת, יהי' שהגמר ,ונמצא - שעות ג' של זמן משך לזהוצריך - לבשל לתנור קדרה( )או פת שנותן כגון בשבת, מאלי' נגמרהוהמלאכה
 שמתמה ועי"ש דבר, עושה אינו והוא נעשית, מעצמה שהמלאכה כיוןמותר
 סקילה חיוב לענין למה א"כ המלאכה התחלת אחר רק הולכים שאיןכיון

 התנור לתוך תבשיל( עם )קדרה עיסה הנותן כגון הגמר, אחרהולכין
 עד כשהניחן ואעפי"כ דבר, עשה לא הלא מיד, משם נוטלן הי' ואםבשבת,
 שאנחנו רק הגמר, ולא ההתחלה, רק עשה לא והרי חייב, ונתבשלשנאפה
 בידיו כשהתחיל גם וא"כ בידיו, גמרו כאלו - הגמר גם עליונותנים
 שלמה בית בשו"ת וגם ושאול דוד בתקון סכ"ב ה כלל לעיל גםועי' עי"ש( וכו' הגמר עשה הוא כאלו יחשב בשבת מעצמו ונגמר יוםמבעוד
 קכב. בסי' ח"ביו"ד

 בס"ה, וגם ו רנד באו"ח קודם, ד"ה ובתוס' וכו' גופא ד. שבתכח(
 ה"ד. האופה וא"ט י, ס"ק שיח א"א פמ"ג יא, השבת מוסך חינוךבמנחת



 שבת הלטותקיצורקנב

 התירו שתיאפה, קודם לרדותה ונמלר בשבת בתנור פת הרביקלא.
 רדיי', בהם ששייך שלהם בתנורים אפילו לרדותהלו

 אימור לושהתירו
 )היינו דאורייתא, אימור על יעבור שלא כדי דרבני

 לרדות לו אפשר ואם מקילה( או חמאת חיוב עליו שישאימור
 הפת בהוצאת ולאחר זה, ידי על להשהות יצמרך )ולא שנוי ידיעל
 ישנה, אז פני'( שיקרימו כדיעד

 ויכויי
 לכלבים, להאכילה בדעתו

 כט. מוקצה מאימור להפקיעהכדי

 מבשל משום חייב האש, שאצל רותח באוכל בחישה עללב.
 )ועייי

בתקוי
 להחמיר שהרוצה בזה שכותב מי שיש ושאול דוד

 בנתבשל להחמיר איי מהתבשיל הכף בהוצאת אבל ממש, בהגמהיחמיר
 ל. האש( על ואינו צרכו, כלהתבשיל

 ושאול דודתקין

 ג מצילין היום עליו וקידש בתנור פת שכח ת"ר ? קיז שבתכט(
 ה, דנד בש"ע הזו ההל' והובא בסכין אלא וכו' ידדה לא וכו'סעודות

 ס"ז ועי'"ם בדברנו, בפנים כמבואר וכו' בשבת נתנו ואם ו סעי' שםוכ'
 לרדות לאחרים שאוטר א"ר גם ועי' כט, ס"ק ובתו"ש מג, ובס"קובמשנ"ב

 שכ"ז ג ס"ק וביש"י לא ס"ק בתו"ש ועי' שלנו, בתנורים אפי' הפתאת
 בשמו אבל בתנור, יניחו אם סקילה לידי שיבא בשבת בתנור בנתנהרק

 שו"ת ועי' לרדותו, לעצמו( )אפי' לו אסוד השמשות בבין בע"שלתנור
 העיר משר האפי' זכות ששכר ישראל לנחתום לאסור ס"ב ח"אמהרי"א
 וגם יום, בכל חם פת ממנו לקנות צריכים החניות בעלי שכלבאופן
 הפסד האופה יפסיד חקו ישמור לא ואם יום, בכל לאפות התחייבהאופה
 לאפות לביתו עכו"ם שיקח הנ"ל האופה לישראל התיר לא ואפי"הגדול,
 ועי' להעכו"ם זו מאפי' הריוח כל נותן כשהישראל אפי' בשבת, הפתאת
 ד. ד בנז"י ההו"ד שז, ח"א מהד"4ג שו"מגם

 בסל"ה, לקמן הובא לד ובביצה מגיס, ודלמא יח: שבת עי'ל(
 ושאול דוד בתקון שם וכ' הרמב"ם כלי ובנושאי ד. ט ובפ' יא, גוברמב"ם

 שיתבשל - פ"א ומשהגיס הראשונה, בהגסה רק חיוב שאין שכ' מישיש
 הרמב"ן דעת גם נוטה שלזה וכ' עביד, דמה פטור המגיס אף הגסה, בליאף

 בהגסתו, חיוב אין חיוב, בבשולו שאין כל לד"ה ובודאי ז*ל,והדשב"א
 כמאב"ד מבושל בהגסת ולא רבינו, לדעת כ"צ מבושל בהגסת חיוב שאיןר"ל
 רנג בסי' שבב"י עוד וכ' מב, ס"ק במג"א והו*ד ע""כ ז"ל אחריםלדעת
 זמן כל כ4צ מבושלת בקדרה אף מבשל משום שח"ב במגיס כ' הכלבובשם
 רע"א בחידושי גם ועי' ב ס"ק רנג המג"א על בדג"מ והו"ד האש עלשהיא
 בהגסה להחמיר שם שכ' בהאופה, בא"ט והו"ד כג, ס"ק שיח בט"ז ועי'שם,
 הט"ז שכ' שמה ע"ז וכ' זהירות, כאן אין בעלמא בהוצאה אבלממש,



קננ שבת הלכותקיצור

 את נתן ואחד העצים, את נתן ואחד האור, את נתן אהרלג.
 ואחד הבשר, את נתן ואחד המים, את נתן ואחדהקדרה,

 מצרכי דבר העושה שכל חייבים כולם והגים, אחר ובא התבליןאת
 את נתן ואחד הקדרה את נתן אחד אבל מבשל, זה הריהבשול
 את נתן ואחד התבלין את נתן ואחד הבשר את נתן ואחדהמים
 שני והגים, אחר ובא האש(, )היינו האור את הביא ואחדהעצים

 ל". ושאול דוד בתקון כמבואר חייבים,האחרונים

 המדורה כנבד בעודו הצלי על ושום שמן ילמירח יסוך אמורלר.
 בנצלה ואפילו בו( סולדת שהיד כך כל רותח שהוא)או

 אבל השום, או השמן יתבשל שהלא כן, גם אסור יום מבעודהצלי

 ושאול דודתקון

 מדינא האש על אבל האש, על התבשיל באין היינו חומרא, הואשלהגיס
 מד/ ובס"ק מב ס*ק שיח בסי' הנ""ל במג"א ועי' הי"ז/ עי"שאסור,

 דעת שפי' יג ס"ק שיח במשנ"ב שם וכ' שנמצא, ד"ה שיד סוס"יובבה"ל
י אסור מרותחין בהעבירן "שאפי' בקדרההש"ע  כ"צ, נתבשל כשלא 

 ועי' ממנה"/ הכף להוציא מותר האש ע"ג בעומד אפי' כ"צובנתבשל
 הגר"א ודו"ז חי"א א"ר, הט"ז, שדעת שהביא קיז ס*ק במשנ"ב שםג"כ
 יחמיר להחמיר והרוצה כ"צ, המבושל בתבשיל הגסה לאסור להחמירשלא
 על ואינו כ"צ בנתבשלה להחמיר אין מהתבשיל בכף להוציא אבל'וכו'

 ל. שיח הרב ובש"ע לט ס"ק ובאה"ט כט חי"א סא רנג בש"ע ועי'האש,
 שאין כו השבת שביתת בס' גם ועי' הנ"ל, הרמב"ם על המשנהובמרכבת
 /שם הי"א פ"ג ברמב"ם בהגהמי"י גם בזה ועי' בשבת/ הקדרהלכסות

 סה*וק בשם ואות

 וברמב"ם רש"י, ובפי' וכו' האור את מביא א' תניא לד ביצהלא(
 בהאופה ובאעט סל"ד( ושאול דוד בתקון )ולעיל שם ובראב"ד ובכעמ ד/ט

 ובמשנ*ב לט, ס"ק שיח באה"ט ועי' ד, יב שבת ובתוספתא מא--מב.ס"ק
 רשעי פי' גם והביא והרמב"ם/ הגרשא גירסת לפי התוספתא שהביאשם
 מיירי הקדרה את והנותן מבעיר, בהטום חייב האור את שהנותן קיח אותשם

 נתינתה ע"י ומתחזקת מתלבנת שהקדרה משום וחייב - חדשהבקדרה
 ירושלים תוס' בשם שכ' שם עוד ועי' מבשל, משום  בולהו ואידך האש/על
 בו שמרתיחים ממובר מהמחם מים לקחת בשב71 לאמור הירושלמיבשם
 פרקים, שעשוי מפני הפחמים מן גרוף שאינו זמן כל - תה לעאעייתמים

 עכשיו ליזהר שהש וכ' בשבת, מים בו ויוסיף פירוקו, שיתעכלומתירא
 רגושעי' ובאמצע ט(קיעה, קודם )הנשל( ט(לנו בשול הכלי מן לעאעותביושב
 קיח* ס"ק שיח עי"ש המנו. לשתות ש'יפמיק היום/ עליוקידש



 שבת הלכותקיצדרקנד

 לב. בזה יב מעיף ה כלל לעיל ועיין בידים ירמקנו ולא מאליו,שימם קמעא קמעא עליו שיניחו באופן שנקפא פ,טבץ / אותו למוךמותר
 שבת מערב ברותחים נחלטו שכבר טחון או כתוש קפה זרעלה.

 חמים מים פעם עוד עליהם לשפוך שמיקל מי יש לחלוחית,שום עליהם נשאר שלא עד הנוזל מהם והורק תמציתם( את מהםלהוציא כדי ברותחים, שנחלטו מיובשים תה בעלי גם הדין)וכך
 ויש יבש, בדבר בשול אחר בשול שאין הוא ונימוקו וטעמובשבת,
 לג. בזה שנזהר מי ואשרי עכו"ם, ידי על רק שמתירמי

 ושאול דודתק1ן

 שריקא, ד"ה פרש"י ועי' שרי, טויא שריקא אר"ח קט. שבתלב(
 אעפ"י יבשס דבר )כדין בו סולדת מ~היד במקום ,שמן צלי לתתשמותר לט ס"ק באה"ט והו"ד ובב"י מ, ס"ק ובמג"א כ, ס"ק שיח ט"ז עי' האשנגד ומחממה בש'מן ידה שפכה אש~ה ובענין כ', סעי' ובחי"א ח, יח סי'ובזת"מ לא, סעי' שם הרב ובש"ע בשעה"צ, שם ועי' להחמיר, משמעמש"ע שגם וכ' לכתחלה, בזה להחמיר כ' שם במשנ"ב אבל בידים, לרסקושמותר ה"ה הכוס, לתוך ברד לרסק שמותר פוסקים כמה שדעת במ"א שכבסי' שכ' מה שלפי בידים השומן ירסק שלא מה בם"ק המג"א דברי עלשכ' א"ר ועי' :, מ ובשבת שם ובמחה"ש הנ"ל מ ס"ק במג"א ועי'ובפמ"ג, עי"ש המדררה, כנגד ,ואינו בו, סולדת ש,היד בש'ומן לאסור א,יןש'בדיעב'ד שכ' במשנ"ב ועי' ע"כ, קצת, בצ"ע הניחו ובא"ר הדרישה, בשם ,א"זוכו' וקמניות קמחימ מיני ע"ג שנקפא, אווזא ש~ותן למוח שמותר רא,י' שמכאןע"ז שכ' מב ס"ק בבאה"ט ועי' וכו' מעט מעט עליו יניחו רק בידיםירסקנו שלא ובלבד וכו' ליכא שנולד ומשום עי"ש( וכו' נתבשל וכבר יבשדבר שהוא משום הטעם שכ' מ ס"ק )ובמג"א בסט"ז כמ"ש בשול משוםבו שאין הצלי את לטוח מותן שבשומן שכ' מה ס"ק במג""א יט, שיחובאו"ח
 כ-כב. ח"ב ו ובנז"י כז ס"ק פ ובמנ"ש יא, ח"אמשה השיב בשו"ת ועי' פמ"א, בשם ובמ"ש ו-ז אות שיח סום"י שע"ת גםועי' רנט, סום"י ובמג"א לא, סן'ק במג"א רנג ובסי' ט, שכ ועי' לט, ס"קשיח בבאה"ט והו"ד א"ז עי' דף בה'פמק תנ'ור ע"ג א,ו בו מול'דת היד שאיןבמקום לה'פ,ש'ירו קרח בו שיש, יין כד לתת ושהותר מ, שיח א"א משקין מז'ונימוח על'יו בחישב א,וכל ה.וא קרוש, חלב וכן ס"ב על ושאול דוד תקון ג"כועי' עין'ש ז ס"ק קנח מג"א כמ(ניתוח נולד ה,וי קרדם( רוטב אבל אח"כ,מ(נימוח

 בשנת ל'ערות ש,לא שהזהיר מא ס"ק רנג בא"א עי' אך לחלוחית, עליונשאר שלא עד הינוזל ממנו בהורק בזה מיקל הטמנה בדיני בכשש ,עי'לג(
 הקפה את להחליש ברוצה גם הדין וכך גוי, ע"י עליהמ לערות כ'עד או"ח חת"ם ובשו"ת מבשל, והוי למטה, מלמעלה העלים עכשיומתהפכים שמ"מ מאתמול, עליהם ערה שכבר אף ותה קפה על ש'יס"ב מכ"רחמין



קנה שבת הלכותקיצור

 בכום, החמין את תחלה יערה בשבת קפה או תה העישהלך.
 התמצית גם ואם התמצית, את לתוכה ישפוך כךואחר

 לו. ז במעיף לעיל ועיין תחלה, התמצית את בכום יערה אזחמה,

 ולעשורנם קפה נם על ראשון מכלי רותחים מים לשפוך נוהגיםלז.
 מקודם, נתבשל כבר קפה שהנם ונימוקם, בשבת,קפה

 ומתערב לגמרי נימם קפה שהנם משום עצמם על שמחמירים ישאך

 ושאול ווותקון

 נז"י ועי' והוא ד"ה ובבה"ל יב שיח ע" חמים מים עוד בתוכהולשפוך
 רק עליהם לערות ש.לא שכ' החת"ם של נימוקו שכ' נה ס"ק ח"בס"ו

 ואף נשרה, רק שבת מערב נתבשלה לא הקפה שהלא משום הוא גויע"י
 בשו"ת וכ"כ צלוי' אחר בשול שיש אומרים יש הלא - אהם קלוישהיא

 ס4ק שיח תל"ד בשם שמביא טז פ מנ"ש ועי' קלב, ח"ב מרדכילבושי

 מע4ש, נתבשלו כשכבר רק תה עלי על חמין לערות להתיר שלא שכ'יט

 סי' ציון בנין ובשו"ת טו שיח החדש בא"ח עוד ועי' קול'ות לגבב ש'לאוכ'
 שלפעולות שכ' ש,ליש~י, מכלי אפילו תתה על לערות שלא שמחמיר מי וישיג,
 חמים מים נחוץ אין שלתה וכ' ס"ד(, סוף שיח )עי' עירוי גם מספיקהתה
 בשו"ת הו"ד ח"ב השלום נתיבות שו"ת גם בזה ועי' העלין, שיתבשלוכ"כ
 שם, ד אות ובש"ת בבאה"ט יד אות שיח גם ועי' ה: דף ואהלותמור

 יו"ד ובחת"ם אופה, מלאכת וביראים ב, אות וצד ז, אות צא יו"דובפ4ת
 מע*ש התמצית כל את לגמור שכ' לט ס"ק שיח משנ4ב וע" צ"ה/סי'
 לקמן שכ' מה גם ועי' בשבת למחר רותחין עוד עלי' לערות יצטרךשלא
 מ"ה, דשבת פ4ג במשניות בצ*צ שכ' ובמה הרב, ש"ע בשם בזה לזבסעי'

 במנאש שהו"ד קב סי' או"ח יהוסף זכר בשו"ת חיים, במקור עודועי'

 קסא,דף

 לערות כ' אמת זרע בשם שמח"ב בשע4ת ה אות שיח או*ח עי'לד(
 דכ"ר, ברותח דוקא שהיינו השע"ת וכ' הסוכר, בו לתת ואח"כ בכוםהקפה

 הכום/ לתוך הקפה את מקודם לשפוך שכ' טו שיח מ*ז ג4כ ועי'ושהים"ב,

 רותח קפה לתוך צונן חלב לשפוך שלא החמיר א' הטמנה בכלליוהכ4ש
 הוא צונן כשהחלב - איפכא כשהוא אפילו ואוסר הים4ב, אםשבכ4ש
 ואם ד, שיח בסימן בלח, בשול אחר בשול שיש לן כדקיימאמועט/
 אסור, זה התה, ע'ל וכו' חמין שופכין ובשבת וכו' שנוהגין מהכן

 מעל יריק הרותחין בשבת עליהן שיערה מקודם אך וכו' בדיעבדואפילו
 צריך וגם וכו' אתמול עליהן שעירה הלח כל הקפה ומעל התהעלי

 ובש"ך ט, סט יו"ד רמ"א עי' חמה תה לתוך יי"ש או לימון מלסחוטליזהר
 רותחין בשפיכת ואפילו ח, ס"ק מ"ז שיח או"ח ובפמ"ג שם, להס"ק
 שיח שע*ת עי' בשול, חשש משום ליזהר צריך לימון חתיכת עלמכ"ר
 ה.אות



 שבת הלכותקיצורקנו

 אחר בשיל יש המחוי שבלחלוחית המובר לדעת )וחוששים המיםעם
 לה. בזה המחמיריםעל ברכה ותבא ושאול(, דוד בתקון כמבואר בו, מולדת כשהידבשול,

 יזהרו חלב(, )במקום קפה לתוך ביצה חלמון לתת הנוהגיםלח.
 ויזהר החלמון, על הקפה את ראשין, מכלי לערות,שלא

 מחום יתבשל שהחלמון מהחשש שני, בכלי אפילו לשימושלא
 )פושר( כשהיא רק הקפה את עליו לערווצ שלא להזהרצריכים אנחנו ולפיכך קל, בחימום אפילו מתבשלת שביצה משוםהקפה,
 בברירת להתנהג איך כה במעיף ן בכלל לעיל גם בזה )ועייןפושרין
 לי. בורר( מאימור להנצל כדי החלמון מןהחלבון

 ושאול דודתקון

 על מכ"ר רותחין שפיכת לענין שכ' עד סי' חאו"ח חת"ס שו"ת עי'לה(
 שופכים ובשבת ממנה, הקפה והורק מע"ש, רות.חין עלי' נשפך שכבר כתושקפה
 ומ"מ למחות כח אין גוי וען'י דביבש שכ' עי"ש אותה ושותים עו"פ מיםעלי'
 שאין שאעפ"י שכ' לשבתא רבתא בהלכתא הרב בסדור ועי' בזה, הנזהראשרי
 משום בו יש קצת, ממנו ונמחה חוזר אם מ"מ יבש בדבר בשול אחרבשול
 יצחק מנחת בשון'ת ועי' בו, סולדת היד אם המחוי בלחלוחיתבשול
 מבושלים, וגם קלויים הנם קפה הנס את ממנה שעושים שהזרעיםהיתה שקבלו והמענה הקפה, זרעי גרעיני אודות חקרו דשם שהב"יד שכ' נהסי'
 נימס כאן שהקפה כיון מ"מ טו, שיח מ"ז עי' בשבת, מכ"ר עליהםלערות חשש שום אין לכאורה ממש מבוש,לים שהם תשובתם שלפי שאףוכ'

 לט, ס"ק בתו"ש והו"ד תע"ב, במלח שהמחמיר כ' שח( )סי' כירה בפ'בשבת והמרדכי סוכר( תרכובת קפה בנס יש זה )ומלבד וסוכר כמלח דינולגמרי
 לא(, ס"ק שיח מג"אעל בש"ע רע"א בחידושי גם )ועי' ועוד, ושע"ת הבאה"ט בשם שלפנ"זהס"ק של ושאול דוד בתקון ולעיל שם ובמ"ז כ, ס"ק בט"ז ועי"ש המחה"ש,של הסבירו לפי המרדכי כשיטת לאסור הוכיח הרמ"א שמסתימת קלב,סי' או"ח שיק במהר"ם ועי' הרר"ד, בשם שיח ובסי' ג-ד, תסב סי'ובד"מ

 ועי' אסור, ביעי פיעפועי שרי, טויא שריקא ר"ח אמר קט, שבת)ועי' אסור ג"כ דברים שאר אפילו אלא בלצים של"ד ומשמע לבשלם,כרוצה שמחזי משום אסור בקערה ביצים לטרוף אבל הקפה, ללבן כדי מיםמעט עם הנ"ל אחת הביצה את לטרוף ומותר יא, שיח כבס'י אסור שאזהיס"ב יהא שלא ליזהר ג"כ שכ' בהאופה כ"ש ועי' סכ"א, כ כלל חי"אלו(
 שם. ובמחה"ש כד ס"ק שכא מג"א ועי' רש"ז ועי' שריקא(, ד"התוס'



קנז שבת הלטותקיצור

 משפטים()לסדר

 )ומבשלים( שמוכרים חנות )היא קפה לבית בשבת ייכת אמורלט.
 משקאות, שאר או תה, קפה, להקונה בו ומגישיםשם,

 לז. קפה שם לשתות קלות( ארוחותוגם

 אפילו התבשיל אמור מכנה, בו שיש לחולה בשבת כשמבשליםכ2.
 בשבת "השוחט" אבל מכנה", בו "שאיןלחולה

 את לאכול רוצה )אם הנשחט מבשר לאכול הבריא יכוללחולה,
 לח* חי(הבשר

 ושאול דודתק1ן

 סתם ובין חנוני בין שמחלק ובמ"ז ס"ד שכה ואו"ח טור ע"לז(
 סי' שלמה לך האלף ושו"ת שכה, יא(,וברכ"י )ובס"ק ג, ס"ק עי"שעכו"ם,
 את לטחון יצטדך כי מוקצה, חשש גם בזה שיש שכ' בכ"ש גם ועי'קלך,

 )וגם א ס"ק קיד יו"ר בפ"ת עי' עכו"ם בשולי משום בו יש ואםהקפה,
 ובשאילת סב, אלף בסי' הרדב"ז בשו"ת א, ס"ק בפר"ח ושם קיג(בסי'
 יו"ד מהר"ק בנוב"י כנה"ג, ובשיורי יב, ח"א ובשב"י קמב-קמג,יעבץ
 א, אות שכה ובשע"ת לו, ח"ה מהרש"ם ובתשו' כב, תקטו במג"א לוסי'
 גזרה(, ד"ה תוס' ג' )ובביצה ס"ב, כס"ג ובחי"א שם, אפריםוביד

 לבריא אסור בשבת לחולה השוחט א"ר ב"א אר"י טו חוליןלח(
 שיח, סי' בב"י הו"ר ובר"ן שם ורשב"א רי"ף, רא"ש פרש"י, ועי'וכו'

 ובחי"א שם ובבאה"ט ובש"ך ובט"ז קיג וביו"ד ס"ב, ובש"ע שםובטור
 - לבריא מותר לחולה שהנשחט והטעם הכלים, ברין יב סו ובחכ"א סז,סט
 משום לבריא שאסור במבשל משא"כ שחיטה, ביא בשר לכזית א"אכי

 עכו"ם ובענין יר(, סי' יואב חלקת שו"ת גם ועי' בשבילו שירבההחשש
 עי' ישראל בבית האלקטרי שהדליק כגון ישראל בשביל איסורהעושה
 ובבאה"ט רעו סי' בש*ע )ועי' טז-יח( סעיף גם )ועי"ש טו לו בכלללקמן
 לחממה לעכו"ם שצוו שנצ.טננה, קדרה בענין וכן ובמשנ"ב(, א, אותשם
 נתנה כשלא ואפי' בצונן, אפי' המאכל לאכול שאסור ס"ה רנג דמ"אעי'
 משום אסור ג"כ האש, תולרת שהוא וכדומה התנור על רק ממש האשע"ג
-קנס  לו ס"ק במג"א גם ועי"ש עפ"י המלאכה שנעשה משום שקנסוהו 
 ועוד מג"א ממש, האש על הקדרה את שמו לא אם להתיר יש בדיעבד)אבל

 שם ובבה"ל צו, אות רנג שם שעה"צ עי' האש על שמוה ואםאחרונים(
 שכ"ז צו ס"ק במשנ"ב ועי"ש בקש"ע, פ לסי' בפתיחה מנ"ש ועי' בלבדד"ה
 על הקדרה את שם כשהא"י אבל - התנור על לשימה לעכו"םבצוה
 כיון בצונן, לאכלו מותר מעצמו, ישראל בשביל האש( על )ולאהתנור
 כשישראל אבל במלאכתו, רוצה הי' ולא כלל העכו"ם ממלאכת נהנהשאינו
 - בשר עם יחד רוטב או תבשיל איזה הי' ואם בידו, למחות צריךרואהו
 הבשר אבל אסורים, בצונן, לאכילה ראויים שאינם והרוטב התבשילאז

- קר לאכלושראוי  ועדיין כ"כ הקדרה נצטנן .לא ואם מב, פ עמה"ש שרי, 



 שבת הלמדתקיצדרקנח

 והוא המים, לחמום המשנה בימי בו שהשתמשו )כלי מחםמא.
 חמים, מים ממנו שפינה האש( על הנתון קמקוםמעין

 עד הכלי מחום לחממם מועטים צוננים מים לתוכו לשפוךאמור
 להפשירם מרובים מים לרנוכן לשפוך מותר אבל בו, מולדת שהידחום
 רישא, פמיק זה שאין זה, ידי על יצורף שהכלי חוששיםואין

 לט. לצרפו כעעכוין אינו שהלא ועוד יצורף שלאשאפשר

 ושאול דודתקדד

 במשנ"ב ע"ז וכ' לאכלו, מותר - העכו"ם אותו וחמם לאכילה, דאויהתבשיל
 יכול שהי' כיון בדיעבד מותד החמום מן שנהנה אע"ג ולכן צז,ס"ק

 מהדי"ל דרשות בשם מש"ה שם באה"ט עוד ועי' חמום, בלי אפי'לאכלו
 בסוף ושאול דוד בתקון שהבאתי במה גם )עי' ע"ז הע"תומש"כ
 מלמד שו"ת ג"כ ועי' טז וסעי' התנור( לתוך התבשיל העמדת בדין חסעיף
 חמום בענין שדן לאו"ה לשו"ת בהוספות האבה"ע הל' בסוף נח בסי'להועיל
 קנה ברז לפתוח מע"ש הנערך שעון ע"י - התנור על מע"ש המונחהתבשיל

 שאי"ב - מסוגרת .היא השלהבת הזה ובתנור התבשיל, ויתחמםבריוח הקנה את יפתח והשעון קטנה, בש~הבת מע"ש הדולקת הגזשלהבת
 מבושל והמאכל ברזל טם הפסק י'ש והקדרה השלהבת ובין יחתה, שמאמשום
- השו"מ, דברי וגם בשבת, נר להדליק כדי מע"ש מעורר שעוןבעריכת הידוע בהתירו שיק המהר"ם דברי בזה )והביא חמום, רק ומחוסרכ"צ  קכח, יושר אמרי ובתשו' טז, אהרן זקן ז, יו"ד מהדש"ג בתשו' גם בזהועי 
 שו"ת טו, לדוד בגורן עין שיק, המהר"ם של התירו על גם שמפקפקיםויש
 להתיר, ח"ו לבשול אבל מאור לענין להתיר המנהג נתפשט שכבר שאףשכ' ראיתי נז יעקב חלקת ובשו"ת עי"ש(, - ריב"א ובשו"ת קנא, יהודהבן

 )הו"ד טז הפלטה ירושת בשו"ת )ועי' הענין, לעומק חדרו לאוהמקילים
 ציץ ובתשו' פה, סי' בסוף מהד"ג יקרה אבן בתשו' גם ועי' במנח"י(גם

 שה"ד במזגה"ז )ועי' אי"ה, בזה, עוד שנדבר לו בכלל ולקמן ו, ה"באלעזר
 שהוסק, קודם התנור על רותח בעודו חם תבשיל לשים לישראל מותראם נסתפקתי יא ס"ק שיח המג"א דברי על הש"ע על בחידושיו שכ'הגרע"א
 בזה שיצטנן לאחר שירתח ומה הוסק, בשכבר אפי' מותר הי' התנורעל שהניחו שבשעה מותר שזה שי"ל התנור את העכו"ם יסיק שיצטנןואחר
 להועיל מלמד בשו"ת גם בזה ועי לדינא, בצ"ע וסיים מידי, קעבידלא

 בסופו(. מד סי'או"ח

 משנה ובמגיד ו כב וברמב"ם שם. ובג' מא, בשבת משנהלט(
 ברמב"ן עוד ועיין ובלח"מ, במ"מ א יב בפ' וכן שם, משנהובכסף

 שרק שם שכ' סי"ב ובש"ע ובב"י שיח ובטור שם, ובד"ןבמלחמות
 אבל מועטים, צוננים לתוכם לשפוך אסור מכ"ר שמערה או בכ"רכשהחמין

- מותר, בכ"ש הםאם  כא, שיח הדב בש"ע ג"כ ועי' מבשל אינו שכ"ש 



קנט שנת הלכותקיצור

 בשבת, חמים מים לתוך צוננים מ'ם ולשפוך להוםיף אמררמב.
 ולכן שבת, מערב כבר נתבשלו הצוננים כשהמיםאפילו

 בשבת, חמ'ם במים צונן חלב או )צונן( תה לערב כשבא ליזהרצריך

 שני, בכלי החמין שיהיו כדי הכום לרנוך תחלה החמין אתלשפוך
 מ. הצונן את בו ישפוך כךואחר

 ושאול דודתקון

 )שעל - והוא ד"ה בבה"ל ועי' לה, ס"ק ובמג"א בט"ז, ויח יז ס"קוע"
 מתערבים שהמים משום מכ"ר, בעירוי להתיר הנ"ל ט"ז דעת שהביאסי"ב(
 אך מועטין, בצונן אף מתיר הכי ומשום ככ"ש, רק כעירוי חשוב ולאזב"ז
 בעי צונן להוך בחמין שאף היא הפמ"ג ודעת הנ"ל המג"א שדעתכ'

 זכות שמלמד ועי"ש עי"ש, להקל אין ולדינא מרובים, הצוננים שיהיו)ג"כ(
 מים מעט עם מע"ש אותה ומבשלים קפה משקה  לעשות  הנוהגיםעל

 הרבה חמים מים עור עליהם מעדים ובשבת מאד חזקה שהיאבאופן
 כשאינו מקילין שיש טו )בסע' הדמ"א של בדינו שיש בהיתר,שנתבשלו

 בזה שערי2ים תה במשקה הדין )וכן להתיר, סעד וכו'( האש ע"גנותנו
 בו, סולדת שהיד זמן כל מכ"ר לערות שלא יחוש בע"נ כל אבלהאופן(,

 לדינא מסיק מאיר שהבית פאנש במשקה והוא( )ד"ה הנ"ל בבה"ל עודוכ'
 לחוש צריך ושלכתחלה בשבת חמים מים הפאנש עי ולערות להקלשאין
 חמין בו שיש שני לכלי קר דבר נתינת ובהיתר עי"ש, התוספת,לדעת
 שם הרב וש"ע יג שיח כבסי' להתיר שכ' להועיל מלמד בשו"תעי'

 רנח בא"ר עוד ועי' עי"ש, בכ"ר מיידי ח כב בחי"א שכ' ומהסכ"ג,
 ד'ס"ק

 ובתו"ש לה, ס"ק שם ובמג"א בט"ז ועי' יא-יב שיח או"חמ(
 אבל שם, שיתבשלו שאפשר משום אסור מועטים מים שדוקא שכ'ומא"מ
 הנ"ל, במג"א וכ' מותר, עי"ז פושרין נעהטו שהחמין כ"כ מרוביםמים

 הכא ככ"ר( שעירוי )משום בס"י כמ"ש תבלין על לערות שאסורואע"ג
 שהצוננים כיון - חמימותם ומבטלים הצוננים עם החמים שמתערביםשאני

 - צונן רוטב לתוך רותח בשר לשים לאסור בזה שם עוד וכ'מרובים,
 להוך שנפל רותח שבשר ד צא כבסי' כ"ק, מתבשל מתערב שאינושכיון
 דוד בתקון שלפנ"ז בסעי' ועי' קליפה, כדי עד אותו שאוסר וכו' צונןחלב
 צוננים מים לתוך מכ"ר לשפוך שמותר המג"א דברי שהבאתיושאול
 במעעא וכ' בהגה, שם האש, על וכשאינו מהחמין מרובים כשהצונניםומותר
 גדולה אחת בשפיכה כששופכם רק שמותר שאפשר ג כ בחי"א וכןבאופה
 ומה תיכף, מתבשלין שהרי אסור קמעא קמעא אבל אחת(, בבת)דהיינו
 שיש כ' ובשעה"צ פב, ס"ק במשנ"ב והו"ד אחעכ, המים כשיצטננונרויח
 כדי ושיעורו הראשון, ברגע מתבשל אינו ג"כ חריף בדבר שהרי בזהלעיין
 חלב או תה שפיכת ובדבר קיח, ס"ק להרתיח, ויתחיל האור עלשיתנו
 ועי' בשול, אחר בשול יש בלח שבלח ד באו"ח שם עי' חמים במיםצונן
 סט"ו. שיח וא"א ובכב', ט שיח הרב ובשעע הטמנה בכלליבכ"ש



 שבת הלמןתקיצןרקם

 חמים, מים מלא שהוא הגוף( לרחיצת גדולה )גיגית אמבט)י(מג.
 -והצונן מאד, חמים הם המתם מן לרחיצה, הם שבו שהמיםשכיון צוננים, מים בם מערה אין שני, כלי שהוא פי עלאף

 מא. מותר( זה, ידי על יופשרו החמיםשגם צוננים, הרבה כך כל בהם כששופך אבל החמים, במיםשיתבשלו שאפשר מועטים, במים דוקא הוא שאסרו )וזה יתבשלו, לתוכםששופך
 מים בו שמרתיחים טנק( )הנקרא, מדוד חמים ממים להסתפקמר.

 מרכזית הסקה ידי על להרתיחם שרגילים הבית,לצרכי
 והן להסקה בנוגע הן אוטומטי באופן מופעל הזה והדודוכדומה,
 ולהפסקתו, הגז( )או האלקטרי זרם להפעלרנ שגורם טמפרטורהבמסדר מתוקן הוא וגם אחרים, קרים מים לתוכו יזרמו תיכף חמים, מיםשל הברז פתיחת ידי על ממימיו כשממתפקים דהיינו המים, למלויבנוגע
 הבערה אימור משום אלו ממים להסתפק אסור המים, חום מעלתלפי

 המים, את יעכב הבורג החמים ממים להסתפק וירצה ישכחהבית מבני אחד שאם שבת, מערב הרחצה( )ושבחדר שבמטבחשבכיור הברז לתוך בורג ומבריגים שמדקדקים ויש בשול. איסורומשום
 את יותר ויפתח שישכח חשש בו שיש ואפשר עוד, וצ"עמימיו, בהסתפקות היתר שיש אפשר השבת יום כל במשך ירדו והמיםיום, מבעוד פתוח ויניחו החמים מים ברז והפותח מהם, להסתפק יוכלולא
 מב. החמים(ברז

 ושאול ווותקון
 וכו' תבלין על לערות שאסור ואע"ג טור( החמים, על מרוביםכשהצוננים צוננים, מים לתוך לערות מותר מכ"ר )ואפי' צונן של אחרת לאמבטיהזה מהאמבטי חמים מים הוא נותן אבל בש"ע שם עור וכ' מרובים, צונןאפי' לתת אסור שבאמבטי שכ' והרי"ו הר"ן לדעת לחוש יש ראשון כליהיתה כשהאמבטי אבל מותר עי"ז פושרים נעשו שהחמים צוננים הרבה בושופך שאם ומא"מ תו"ש בשם שכ' עז ס"ק ובמשנ"ב בנז"י עי' ושאול, דודבתקון סל"ו ועי"ל א( שכו ובאו"ח מח, סעיף כדלקמן מע"ש שהוחמו במיםאפילו בשבת, גופו כל לרחוץ אסור שהרי - גופו לרחיצת לא אבל ורגליו,ידיו פניו לרחיצת מעט מהן לקחת כרי הוחמו האלו שהמים )ומיירי יאשיח או"ח בש"ע ועי' עי"ש( ובמחהשש לה ס"ק במג"א )והובא מ: פסחיםועי' ובר"ן, שם ותוס' בפרש"י וכו' חמים אדם נותן מב. שבת עי'מא(

 שם. ובבה"ל ובמקונ"ב לה,ס"ק שיח מג"א נותן, ד"ה מב. שבת תוס' ועי' לו-לז(, ס"ק )עי"למרובים, שהצוננים כיון החמים חמימת ומתבטל מתערבים, במים שמים שאניהכי
 בהחלט ושאסור בשבת יהודי ע"י המוסקת מרכזית הסקה ע"י שהוחמובמים להשתמש ולא ליזהר )שעורר החזו"א בשם שהביא מול"ש בס' עי'מב(



קסא שבת הלכותקיצור

 שבת, מערב ונפסק נתק )וכדומה( האלקמרי כשזרם ואפילומה.
 למלוי בנובע רק אומוממי באופן מופעל )המנק(והדוד

 )לתוך תיכף יזרמו הברז, מן רותחים מים כשמוציאים )דהיינוהמים
 ממים להסתפק אסור אז היוצאים(, החמים תמורת קרים, מיםהדוד(
 הנכנסים הקרים המים )שהלא בשול איסור משום בשבת, האלההחמים

 מי שיש ושאול דוד בתקון )ועיין הרותחים( המים מחוםמתבשלים
 בהסתפקות לעכו"ם אמירה ידי על הדחק בשעת בזה להתירשכתב
 או סכנה בו שאין חולה כדין שדינו לתינוק האלה החמיםממים
 ויש שבת, מערב מהדוד נפסק כבר האלקמרי כשזרם מצוה,לצורך
 בדברים להחמיר ונכון לאסור, ודעתו עיון צריך שהדבר שכותבמי

 מג. נחוצים(שאינם

 ושאול דודתקון

 שיש המרכזית מהסקה חמים מים ךהספקת בנוגע וכתב( בם,להשתמש
 קרים מים )הטנק( הדוד לתוך זורמים אשר זו א( מינים בשנילהבדיל
י שמוציאים החמיםתמורת  שאין ואותם ב( להשתמש אסור הללו במים 
 - שכיחים( כאלה טנקים אין הברית )ובארצות חדשים מים לתוכםזורמים
 בעדות ג"כ ועי' מע"ש, היו והבשול ההסקה אם במימיהם, להשתמשמותר

 שעי"ז זו, במדינה חמין של הברז מלפתוח ךהחמיר שיש שכ'לישראל
 יח ח"ב אלעזר בציץ וגם היורה, לתוך זורמים שמבחוץ קריםהמים
 משום הברזא לפתוח לאסור איתא באר מי בהקדמת וגם לאיסור,העלה
 עז-עח סי' יעקב חלקת בשו"ת במ"ש ג"כ ועי' הנכנסים, מיםבשול

 עוד ועי' שטייף, יונתן רבי וכו' הגה"ג דבריו על שכ' ובמהובמפתחות,
 בבורג הברז הברגת ובענין לט, שבסעי' ושאול דוד בתקון שכתבתימה

 הברז פתיחת ובענין יע"א, מירושקים רמל"ו וכו' המופלג הרב ידידיהעירני
 לו. בכלל אי"ה עוד אכתוב השבת, יום כל במשך פתוח ולהניחומע"ש
 וצ'(. פט מספר המאור הקובץ בשם שאח"ז בסעי' שכ' מה)ועי'

 בשול איסור אבל הבערה, איסור משום בו שאין אף בזה והנהמג(
 בשם שמביא א' סי' תשרי תשיב הכוכב בהקובץ ועיין בפנים, כמבואר בויש
 שמופעלים שבאותם ע"ד העיר והעורך לעכו*ם אמירה ע"י להתיר א/גדול

 ועי' הבערה. איסור איסור, עוד בהם נוסף - אוטומטי באופןבהסקתם
 שהוא עי"ש ובמפתחות, עח בסי' במ"ש וכן עז, סי' יעקב חלקת בשו"תג"כ
 עכו"ם ע"י שפס"ר רנג סוס"י המג"א )לפי עכו"ם ע"י להתיר צדדג"כ

 לצורך או יז( שכח )כרמ"א שאיב"ס חולה כדין שדינו תינוק לצורךמותר(
 מע"ש, האלקטרי מזרם ונפסק נתק כשהדוד רק הוא זה שכל ועי"שמצוה,
 הדוד, רצפת על - ומתחת החמים, ממים נטל שהעכו"ם שאחר שאפשרוכ'
 ישראל, ע"י אפי' לצדד שאפשר צוננים, מים שטחו כל על מונחיםכבר
 סי' ובתשובה שהאריך, ובמפתחות עי"ש המים שיתערבו בזה חששושוב



 שבת הלכותקיצורקמב

 ובם הרותחים, המים ממנו כשמוציאים המתיוקן דרד עוד וישמן.
 היוצאים החמים תמורת לתוכו זורמים אינם הקריםהמים

 הבערה, אימור ולא בשול אימן" לא בו אין (שאז אומוממי,באופן
 ומצוי שכיח לא כזה שדוד אך בשבת3 להמתפק מותר כזהמדוד

 מד.במדינתנו

 המופעלים )רדימור( החום צנורי ברזי לפרנוח שלא ליזהר צריך יכןמז.
 מומק וכשהצנור הבערה, אימור משום אומוממי,באופן

 כשמומק ובם בשול, משום אימור בם בו שיש פשום חמים, מים ידיעל

 ושאול דודתקון

 ע"י לאסור שצדד שטייף יונתן ר' הרה"ג דברי הביא התשובה בתח~תעח
 להסקה דומה זה ואין האיסור, למעשה גם מתכוין שהנכרי משוםנכרי

 בסימן הט"ז וגם הקור, נגד כהגנה רק היא בהסקה העכו"םשכוונת
 מטעם להתיר נהגו שכבר אלא שבהסקה, ההיתר על פקפק יח ס"קרנג

 כך, כל צורך בו אין כאן כן שאין מה הצנה, אצל הם חוליםשהכל
 שם ומתבשלים - הברז פתיחת ע"י בהטנק הנכנסים - שהמיםובפרט
 בהקובץ ג"כ ועי' בדבר, שצ"ע כתב ומש"ה ישראל, לצורך נעשובודאי
 שצדד מקניהיטש האדמו"ר לאנגער אורי הרב בשם שמביא פט מספרהמאור
 מע"ש, נתחממו ככולן שרובן לו שברור באופן בשבת בהם להשתמשלהתיר
 שדוחה ראפפאפורט הכהן מאיר יצחק הרב בדברי צ במספרועי"ש
 ולא בטלים, צוננים דמים קימעא דקימעא מטעם )לא והקל שלא וכ'דבריו
 שאינו מטעם ולא היתד, לדבר לצרכו בהם להשתמש דנתכויןמטעם
 - לי' צדיכא דלא מטעם ולא הדוד, לתוך הקדים מים כניסת עלמתכוין
 ולא מדרבנן, איסור רק שהוא לי' ניחא דלא פ"ר שהוא מטעם ולאהבשול,
 שהשומר וכ' האלה, מהטעמים א' כל שדחה ועי"ש גורם( רק שהואמטעם
 בשתי ו בקונטדם שם וכ"כ בשבת, האלו בחמים מלהשתמש יזהרנפשו
 הנ"ל יעקב בחלקת ועיין האדמו"ד דברי שם שדוחים עי"ש -הערות
 עם בהם שמשתמשים טנקים מיני הארבעה תמונות ציור שםשהביא
 מה לפי בזה להתיר שצדד בנעימים בחבלים ועי' פעולתם, אופןהסבר
 פעולתם שאופן דודים מיני ד שיש הנ"ל לפי אך הדוד, פעולת אופןשצ"רו
 במשפט בזה עוד ועי' כיון, ולמה לו ציירו מה לדעת קשה זמ"זשונה
 מנחת בשו"ת )ועי' בזה, ובהערותיו מג. ובשמב"ה מה, סי' ח"בעזיאל
 שמותר סכנה, בו שאין כחולה תינוק דין ט, בן שעד שכ' עח סי'יצחק
 בהגה(, סי"ז שכח באו"ח דינו המבואר עכו"ם ע"י תבשיל לולעשות

 איש החזון דברי שהבאתי ושאול דוד בתקוד לח סעי' לעיל עי'מד(
 כלל מופעלים ואינם חדשים מים לתוכם זורמים שאין הטנקים שאותםבזה

 מע"ש היו והבשול ההסקה אם בהם, להשתמש שמותר - אוטומטיבאופן
 מד(. או"ח להועיל מלמד בשו"ת גם )ועי' פשוט,והוא



קמג שבת הלכותקיצור

 למים, מתהפך הקטור לפעמים כי בשול חשש יש קיטור, ידיעל
 אימור שאין שכותב מי יש ובמגירתם, שם, מתבשלים המיםואותם
 בתקון כמבואר מוקצה, חשש יש הבורג שבהברגת שכותב מיויש
 מה. ושאולדוד

 על גם לעשותו אמור בשבת, לעשותו אמור שישראל דבר כלמח.
 להמיק שמותר כיון החורף, בימות מקום ומכל עכו"ם,ידי

 ושאול דודתקון

 בגז האלקטרי בכח מוסק אם הבערה איסור יש בזה גם הנהמה(
 הקרים והמים חמים מים שמוציאים פעם )שבכל אוטומטי באופן בנפטאו

 שהבאתי מה ועיין מתגדלת, - המים את המחממת - הלהבתנכנסים,
 המים שמתבשלים בזה יש בשול איסור וגם הכוכב, מהקובץ לעילבזה

 ההסקה כשאין אפי' בזה לאסור שכ' יח סי' יהודה בלב ועי'שבצנורות,
 וכשפותח בצנורות, ונשארים למים, להתהפך הקיטור טבע כי חמים, מיםע"י

 - לתוכו הזורם החום ע"י שבצנור בצוננים המים יתבשלו בשבתהצנור
 בשם יב ס"ק שכו במג"א כזה נדון שיש )ואף בשול באיסור פוגעוהוא

 זה, גב על זה חדרים שני שיש שמבארו שהמחה"ש ועי"שהאגודה
 יעיה החום התחתון החדר את שכשיסיקו התחתון, החדר בתקרת נקביםויש
 הנקבים לפתוח אסור כן אם וכו' לאסור יש וזה העליון, לחדר הנקביםדרך

 דומה זה אין באמת אך עי"ש, בשבת, מסיקו כאלו לי' דהוי הנ"לשבחדר
 ששם יט ס"ק בשעה"צ באורו וכפי לא, בס"ק שם המשנ"ב לפי שלנולצנור
 רק כאן משא"כ הניסק, באש הוחמו כולו המרחץ וגם המים גםבמדחץ
 עי"ש, קר, לחדר חם הדר לפותח רק דומה והדבר ה,טני, לחדר נכנסהחום
 בשו"ת עי' ומתבשל למים מתהפך שהקיטור יהודה הלב של החששועל

 בבשול לי' ניחא שלא )ונימוקו להתיר וצדד בדבר שמפלפל יעקבחלקת
 מדרבנן, רק הוא לדידן שאיסורו שאיצ"ל, מלאכה הו"ל וא"כ הללוהמים
 רק במתכוין שלא דרבנן ואיסור - לבשול מתכוין לא הוא זהומלבד
- פ"רע"י  - לעכו"ם אמירה מאיסור עדיף לא עכ"פ - יחדיו שניהם 
 במתכוין, לעכו"ם אמירה מתירים שאנו וכיון ממש, במתכוין רק פ"ר, ע"ילא
 כוחו ורק גורם רק שהוי שי"ל בני"ד להתיר צריכים היו שאנחנוה"ה
 הטכניקה בטוב בקי שאינו בהיות אבל ומסיים א(, סעי' סוף שנה בסי'כמו

 עדיף( ודאי עכו""ם ע"י" שלפתוח )וכ' היתר, לומר ירא הוא זובהסקה
 לי' ניחא שלא קיטור ע"י נעשית כשההסקה רק נאמר שלו הדו"דוכל

 )ודרכי צוננים מים מלא כשהצנור אבל למים, שנתהפך הקטורבבשול
 ניחא בודאי שאז הבית( מתחמם ידם ועל מתחממים שהמים היאההסקה
 יהודה במי גם ועי' לפתחו, אסור שאז המים, שיתחממו הוא ורצונולי'
 שאינו משום למעשה דבריו כותב שאינו ג"כ ומס"ם לו בסי' כזהשכ'
 מוקצה הוא שהברג שאפשר לומר והוסיף זה, שבתנור המעשי בחלקבקי
 סק"ח במ"ז בכזה שכ' מה רע"ז ובסי' כט, ס"ק לו בכלל לקמל בזה)ועי'



 שבת הלכותקיצורקםד

 שהאינו נוהנים יהודי, אינו ידי על הבית, את להמם כדי התנור,את
 ההםקה(, )לפני התנור על שנצטננו התבשילים את מעמידיהודי
 בהסקה הכונה שאין שכיון משום הוא להתיר וטעמם מםיקו, כךואהר
 שאם ופשיטא הבית, את להמם אלא התבשילים, המום לשםהזאת
 התבשילים המום בשביל רק הבית המום בשביל בהמקה כונתואין

 מעמיד כשהנכרי רק התירו שלא פשוט )וגם ענין בכל אםורשודאי
 אומרים ויש כך(, אהר ולא ההמקה, קודם הת,נור על התבשיליםאת

 עצמו על יהמיר נפש בעל כל מקום מכל כהמתירים, שהמנהנ פיעל ואף הבית,, המום בשביל היא כשכונתו אפילו התנור אתלהםיק
 העשויים ברזל בתנורי שכן ומכל כך, כל צורך שם שאיןבמקום
 המום לצורך בשבת בהם שממיקים פי על )אף תמיד עליהםלבשל
 מו.מזה ימנע ה' דבר את הירא מקום מכל ההםקה, לפני עוד התנורעל התבשילים את מעמיד שהעכו"ם ואף לההמיר, צריך שבודאיהבית(

 ושאול וודתקון
 להחמיר, שיש - מים הצנור בתוך נשאר לפעמים שאם שכ'לישראל בעדות גם דידן בנדון ועי' , נח(, סי' יצחק מנחת בשו"ת והו"ד ג ס"קובא"א

 קכ. דף בשמב"ה וגם כב, ס"ק שכו תל"ד ועי' שבברג(מוקצה באיסור יהודה מי בשם לפנ"ז שכ' במה )ועי' להתיר, שם כ'ובסגידתו
 דבריו על רב"פ בהגהות ובמ"ש יח רנג שם בט"ז ועי' וכו' הצנהאצל הם חולים דהכל ר"ל רעו( בסי' )כמ"ש השקל במחצית ועי"ש וכו'הבית לחמם כונתו עיקר דהא דשרי, לעכו"ם באמירה משא"כ וכו' אסודישראל ע"י שם שכ' מא ס"ק במג"א ועי"ש בהגה, ס"ה רנג ס" או"חמו(

 להסיק רק לו צוה ולא לשליח העכו"ם עשה לא שהישראל שהסביר)עי"ש
 הישראל שהרי - בזה מענינים אנו אין התבשילין חמום על גםיחשוב הגוי אם ואפי' הצנה, אצל הם חולים שהכל משום מותר, שזההחדר
 ועי' קעח, בסי' הטטעו"ד ובשם א"ש, מהר"ם הרה"ג בשם שהביאמה השלחן בפאת בקש"ע עי' אעפי"כ עי"ש(, שאמרנו, כמו מותר זהלו שצוה ומה זו, במחשבה שליחו הוא ואין כך, לחשוב להעכו"ם אמרלא
 הקדרה, תבקע שלא רק היא שכונתו בתנור הקבוע הקדרה לתוךמים בנתינת להתיר שכ' מא בס"ק הנ"ל במג"א ועי' כח. רנג הרש"ז בש"עגם

 צא, ס"ק שם ובמשנ"ב סכ"ט, הנ"ל הרב ובש"ע שם, בבאה"ט,והו"ד
 מלאכת בדין ובכ"ש צה בבית ובשד"ח יח כ ובחי"א מא, ס"ק שםובא"א
 בדין מש"כ ע"ה בס' גם ועי' טו-טז(, כ חי"א גם )ועי' ויא', ושבת
 סי' בסוף בשע"ת ועי' הנ"ל, רנג בסי' קיכען( )ענגלישע אנגלייםתנורי
 אבל להבא בו ליזהר שכ' שהוסק קודם החורף בית תנור עלישראלית משרתת שהעמידה מבושלת בקפה כא סי' אפרים בית שו"ת בשם שכ'רנג



קמה שכת הלכותקיצור

 ימות כל עליהם שמבשלים גז ת,נורי לנו שיש באמריקה כאןמט.
 השבת, יום מעודת לצורך התבשילין את מחממיםהשבוע,

 או מתכת לוח )היינו פח שמים יום מבעוד שבת שמערבבאופן
 ומכמים הקדרה, ובין השלהבת בין להפמיק כדי התנור, עלאזבממ(

 בשול, לצורך החול בימות בו שמשתמשים התנור צד כל אתבו
 למדוצ בדיוק מכוון הוא )והבורג התנור על המאכלים אתומניחים
 ויכולים השבת, יום מעודת זמן עד השבת( יום למשך הדרושההחום
 שהתבשיל רק השלהבת, מעל הקדרה את ולהזיז להרחיק כןגם

 השלהבת, במקום הפח על להעמידו יכול הצורך ולעת קצת, חםישאר
 )וכדומה(, הקרקע על והעמידוה התנור מעל הקדרה את המיר אםאבל
 הנזכר בלוח לכמות נזהרים )ויש בשבת להתנור להחזירה אמורשוב
 כמוי הנ"ל הברזים על ושמים שמדקדקים ויש התנור, ברזי אתגם

 שלא כדי חשיכה לפני שבת בערב הכמוי את ומוגרים להמגר,הנתן
 להחלשתה, או בשבת החום הגברת לידי לבא אופן בשוםיוכלו
 מז. בזה( ושאול דוד בתקוןועיין

 ושאול ווותקדן

 והוא עכו"ם, כשהוא האור את נותן בא' שכ' מה )ועי"ש לשתותו התיראז
 אווח הד"ט בעיקרי ועי' עי"ש( וכו' התנור על התבשילין מעמידג"כ
 ובד"ח יב או"ח יעקב שבות ובתשו' ב, סג ובחי"א יד, אות יגסי'

 וגם מ, סעי' שעל ושאול דוד בתקוד לעיל ג"כ ועי' ז, עכווםבבשולי
 גז. תנורי על התבשילין בחימום כאן מנהגנו בענין מט בסע" זהבכלל

 משה אגרות בשוות בזה גם ועי' באר, מי בהקדמת בזה עי'מז(
 לצורך שמשתמשים ויש הנ"ל, בפח הברזים כסוי בענין שכ' מה צבבסי'

 ודפנות גג שליים לו שיש פח ששמים דהיינו בפתילי', שבשבתהחמום
 כפי השלהבת את ומתאימים נפט, הרבה לתוכה ושופכים הפתילי'על

 את בה מניחים וכך יום, מבעוד מוכן הכל החמין את בה ושמיםהצורך,
 רק )או בשר מאכלי רק בה שמים ואין השבת, יום סעודת עדהתבשיל

 זה, בסימן שהזכרנו התבשיל חימום תנאי בכל בה נזהרים וגם חלב(,מאכלי
 שצריך כמו - השלהבת את להקטין או להגדיל שלא מאד ליזהרוצריך
 א, אות א סימן שבת איש חזון ועיין אלקטרי, או גז בתנורליזהר

 שעון ידי על התבשילים חימום בענין שהבאתי מה מ' סעיף לעיוועיין
 והשו"מ שיק המהר"ם של להתירו הסכימו שלא פוסקים שם הבאתי)וגם
 יעקב חלקת שוות כן גם ועיין מעורר( שעון ידי על נר בהדלקתגם

 בזרם וההסקה מאד, מצומצמת היתה הגז שהסקת בזמן שכ' מה נזבסי'
 ע*י אפי' לאסור והשיב שעון, ע"י מיוחדת לשעה רק אש דליקתלתקן שחשבי והלו ביוקר, עלה שבת יום בכל בעורה, השלהבת והנחתהאלקטרי
- מעוש התבשיליןהעמדת  להעמיד הרמוא התיר עכו"ם ע"י שרק מטעם 



 שבת הלכותקיצורקמו
 תרומה()רסדר

 )דהיינו השבת יום מעודת אחר קערות או כלים יהדיח אמורנ.
 בזה )ועיין זו בשבת עוד אלו בכלים ישתמשו שלאאחר

 מח. יד( מעיף לח בכלל לקמןגם

 מעיף ה בכלל דינם המבואר רותחים במים כלים כשמריחיםנא.
 בשומן( )שמלוכלכים הכלים על המים את יערה לאכט,

 הכלים, ארנ ויניח שני כלי לתוך הרותחים את תחלה יערהאלא

 ושאול דודתקון

 האור נותן בא' מב ס"ק במג"א שיח בסי' כמ"ש ההסקה ,קודםהקדרה
 יעקב בחיקת וכ' עי"ש, בהא' יש שאיסור וכ' עי"ש/ וכו' הקדרה נותןוא'

 שהשעון כיון מה"ת, איסור בו שיש הקדרה המעמיד בישראל שחוששהנ"ל
 דתוס' מצידות פורסין לאין דומה והדבר מע"ש, כבר נערך האשלהדלקת
 וציין בשבת, שיעשוהו גזרה משום להתירו אין מע"ש שגם וכ' יז:שבת
 ובפרט עי"ש, קנז( או"ח בח שיק במהרום גם )ההובא כירה בסוףלתום'
 עירובין הידוע להברטנורא וציין ובשול כבוי, הבערה, מלאכות ג שישבני"ד
 שנתפשט שאף וכ' בדאורייתא, כמו מחמירים ד"ם איסורי שבכמהפ"ג

 שמתירים כמה ששמע ואף להתיר, ח"ו לבשול אבל מאור, לעניןההיתר
 אפרים ולבית הנ"ל, להועיל למלמד וציין הענין, לעומק חדרו לאלעצמם,

 עוד )וראיתי ושאול. דוד בתקון ח סעי' בסוף לעיל גם ועי' שהו"ל,כא
 שמחובר ישר כדף והוא מפח או ממתכת שעשוי ישראל מארץ ומותקןמכשיר

 האלקטרי לזרם מתחבר הוא שע"י תקע בו ויש אלקטדי חוט ע"ילהאלקטרי
 השבת(. יום כל משך חומו מחזיק הוא הזה המותקן שעל והחמיןוהתבשיל
 מלאכת בדין ובכ"ש צה, בבית ובשד"ח מא ס"ק רנג ובא"א יח כובחי"א
 שהעמידה צוננת מבושלת שקפה ה בסעי' שם שכ' ובשעות ויא' ושבת

 להבא בו ליזהר שכ' שהוסק קודם חורף בית תנור על ישראליתמשרתת
 או"ח הד"ט בעיקרי ועי' כא, אפרים בית בתשו' לשתותו התיר אזאבל
 בבשולי ובד"ח יב או"ח יעקב שבות ובתשו' ב, סג ובחיוא יד, אות יגסי'

 לחמם כאן מנהגינו בענין מט בסעיף זה בכלל לעיל גוכ ועי' ז.עכוום
 גז. תנורעל

 מי שם, ט ס"ק ומג"א ו שכג או"ח וכו' קערות ת"ר קיח. שבתמח(
 לאחר גם לכלים צריך שאם בפמ"ג וכ' כח, ס"ק ומשנ"ב בהקדמה,באר

 מיירי שהש"ע רק תשמישו, לצורך להדיחם מותר כן גם שלישיתסעודה
 עוד בכלים משתמשים אין השלישית סעודה לאחר הסתם שמןבסתמא,
 בשבת בהם להשתמש כדיי זו, בשבת כוסות הדחת ובענין שבת,לאותו
 זו משבת המטה הצעת ובענין עה, - עד היים שלמת בשו"ת עי/הבאה
 הטלית לקפל שאוסר שלתל"ד שם )וכ' רנג סעק פ במנוש עי' אחרתלשבת
 במגוא עוד ועי"ש הנ"ל(, המטה בהצעת ג"כ אסרו אחרת לשבת זומשבת
 אכילה, לכלי שתי' כלי בין שיש בההבדל שם ובמחהעש ובא"א חבם"ק



קמז שבת הלטותקיצור

 )מחשש במפה הכלים את לנבב שלא )ויזהר לתוכם לנקוי,העומדים
 למחטו עליו מקפיד ושאינו לכך. המיוחד בממרטוט רקשימחטה(,

 שועל בשבולת זכוכית כלי ולשטוף מלהדיח יזהר ובם בחול.בם
 מט.וכדומה(

 ושאול דודתקין

 נ סעיף לח כלל ולקמן בא"א, ט בס"ק גוכ ועי' יותר/ הקילו שתי'שבכלי
 שם. ושאול. דוד ובתקון ויז' ידובסעיף

 בשומן כשמלוכלכים שדוקא שם וכ' מחה"ש ועי' מא סוק רנג מגואמט(
 איסור בו אין מדוע שמקשה רע"א בחידושי ועי"ש נולד משוםואיסורו
 משום בו יש ומצהירו נקי כשהכלי שאף כ' ובתל"ד בצ"ע והניחובשול
 לחתוך שרוצה טרפה שסכין שכ' ז שכג ובמ"ז יא סוק באוא ועי' כליתקון
 כמתקן. הוי - בשבת ושפשפו מדיחו אם ושפשוף, הדחה שצריך לחםבה
 מותר אם קליפה, שצריף איסור בדבר שמסתפק יד בא"א עודועי'

 בא כשאיסורו ובין עירוי עוי בא כשאיסורו בין לחלק וכ' בשבת,לקלפו
 שמתיר בתלוד ועי' בזה לקולא די"ל בצוע והניחו - גבר תתאיעוי

 אלא אינו שהדחה החוווד דעת לפי הוא שכך שכן שכל וכ'בשניהם
 ובין התורה, מן היא שהקליפה היכא בין מחלק החיים בס' וגםחומרא,
 קליפה שצריך במקום שאפי' תק בסי' עוד וכ' חומרא, רק שהיאהיכא
 רק הוי לא מעיקרא האיסור שהוכר כיון בשבת לקלפו מותר אפיוהמהוד/

 בענין קה חוב בלבוומ וע'י ק, סוק פ ובמנ"ש בנז"י הווד זמ*מכמפרידם
 את להכיר כהמיכולים רק ס' והי' בשבת חמה קדרה לתוך חלב נפלאם

 מים לתוכו לתת שצריך ד צח יו"ד בהגה וכ' להסירו/ צריך אזהאיסור
 משום אלא אינו הרמוא של שדינו שהיות וכ' האיסור/ שיצוףצוננים
 שאסור בשבת א"כ שמתירים, יש המאכל וקלקול הפסד ובמקוםחומרא,
 )ועי' תקון, בלי גם מותר בכהוג אוכ - בורר משום האיסור אתלהפריד
 - המאכל לתוך - לשפוך להתיר לח( ס*ק עח בנז"י )הווד חיים מחנהשו"ת
 ביו"ד שדינו ביבש שביבש שכ' יד שכג במגוא עוד ועי' צוננים(המים
 לאכול א' לאדם שאין הדין מ"מ אך שמותר, בתרי חד נתערב שאם - אקט

 או מהם א' להשליך מחמירים שיש ע"ז הרמ"א וכ' בזאוז, אפי'שלשתן
 כ' ואוכ הרמוא, עוכ בעלמא, חומרא אלא ואינו לגוי, אחת חתיכהלתת

 בשבת, אחד ממנו להשליך מותר בעלמא, חומרא אלא שאינו כיוןהמג"א
 סחיטה חשש משום במפה לנגב שלא בפנים שכ' ומה כמתקן(, חשובולא
 לא אבל במים רק שייך לא שיסחטו שהחשש י שיט עוד ועי' יב, שבעי'

 לא והמפה הסחיטה, לו יועיל לא כך ובין כך בין שהרי - משקיםבשאר
 הרוצה ובין במפה( לסחטו )שאסור יין בין מחלק שם והמגוא עיוז,תתנקה
 התי' לפי כז ס"ק שם במגוא )עי"ש משקים, שאר בו שהי' כלילנקות
 אפי' להחמיר שיש האחרונים כ' צר ובכוס שם(, במחה"ש ועי'הראשון,
 אין שהעולם ריג ברדבוז ועי' משום(, ד"ה שב בבה"ל )עי' משקיםבשאר
 הכלי בדופני שאין משום לחוש אין ולדינא במפה, כוס ומנגביםנזהרים



 שכת הלכותקיצורקמח

 בשבת להדיהו אפור הדהה, בלי לאכלו כלל אמשר שאי דברנב.
 צוננים, במים לשרותו מותר מלוה ודג בצונן,אפילו

 ג. לאכילה ראוי הי' השר" קודם שגםלפי

 ומלפפונים, צנון מליהת איפור וכן כבשים, כובש ירקות., כבוש דינינג.
 שלישי שני )דהיינו עזים מלה מי עשיית איפור כןוכמו

 שיתהפכו כדי בהומץ, ויין מים נתינת ואיפור מים( ושלישמלה
 מעיף כה בכלל מעבד במלאכת לקמן בדינם עיין להומץ,כולם
 גא. יד פעיף ב ובכלל ויג,ו-י

 ואפילו שבת, מערב שהוהמו בהמין אפילו להתרהץ יאדם אסורנד.
 אבר רובו או גופו כל כשרוהץ ואפילו אפור,להתקלה

 ושאול ווותקון

 צריך ואז הרבה בה כשמנגב רק סחיטה, לידי שיבא מים הרבהכ"כ
 מותר, לכ*ע לסחטו עליו מקפיד שאינו ה.מיוחד בסמרטוט אבל בוליגער
 כלים אף לנגב מותר המיוחד שבסמרטוט במש"כ נט ס"ק שבועי"ש
 אפי' אסור צר בכום אבל. אחר, מצד בו ינגב א' מצד ירטב שאםהרבה

 ט שכג ועי' ושאול, דוד בתקון ס"ג יג כלל לקמן ועי' המיוחד.בסמרטוט
 זכוכית כלי שטימת לאסור הרא"ש דברי שהביא ובבאה"ט טו ס"קומג"א

 סי' נז"י גם )ועי' ס"ז, שב וסי' טו בא"א שם ועי' להצהירו שועל,בשבולת
 בתחלת שכתבתי מה עי' בשבת ונקוים חלונות הצהרת ובענין לה(, סקעח

 סי' בא"א ועי' לאסור, שכ' קד סי' לוי ובחלק התל"ד/ בשם הזההסעי'
 הסעיף. בתחלת לדבריו שציינתי טו ס"קשכג

 דג ,ולהדיח לרחוץ להתיר שכ' ה ס"ק בט"ז ושם ד שיח או"חנ(
 במשנה קמה שבת גם )ועי' עי"ש הרבה מלוח כשהוא אפילו בצוננים,מלוח
 וכ' שע"ש, במשנ"ב, וכ"ה וחי"א, באה"ט, גם והו"ד וכו'(, בחמין שבאכל
 ובמחה"ש ובתו"ש בבה"ל, ועי"ש למעשה, לנהוג נכון שכך במשנ"בשם
 ושאול, דוד בתקון יג בסעי' לעיל גם ועי' יז, בם"ק ח"ב ו ובנז"ישם,
 במים, הודחו שלא זמן כל לאכלו יכולים שאין הוא האלה הדבריםוטבע
 דברי בזה שהביא הנ"ל שריית לענין שהביא יא ס"ק עח בנז"י ג"כועי'
 ראוי שאינו הרבה מליח שהוא דבר שכל שכ' שיח בסי' הרבהש"ע

 דבר שכל ראוי, עי"ז שנעשה אף קרים במים לשרותו מותרלאכילה,
 שמותר והיינו הנז"י ע"ז וכ' בשבת, אוכל לעשותו מותר אוכלשאינו
 ט. בכלל ועי"ל מלאכה, משום בו שאין דברלעשות

 בגמ' וכן וכו' בשבת הילמי עושין אין במשנה וע"ב קח. שבתנא(
 וכו' תני וכו' מיא ותילתא מלחא תל'תא תרי אביי אמר עזין מלח מימה
 אסור והכובש שם וכ' י כב רמב"ם ועי' עי"ש, וכו' צנון מולחיןאין

 שכא. בסי' וש"ע טור ועי' וכו' מבשלמשום
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 פניו שבת, מערב שהוחמו בחמין לרחוץ מותר אבל אמור,אבר,
 נב. נופו רוב רוחץ שאינו כל אברים, שאר או ורגליו,,ידיו

 החשש משום הוא, במרחץ להתרחץ ז"ל חכמינו שאמרו הטעםנה.
 להכנם כן נם ואמרו בשבת, המים את יחמושהבלנים

 שאמרו זה וכל להזיע, רק להתרחץ כונתו כשאין אפילולמרחץ
 כל אפי' להתרחץ מותר טברי' בחמי אבל אש, בחמי רק אמרולא

 בקרקע, כשהם רק התירו לא טבר" בחמי נם אך אחת, בבתגופו
 נג. בהם להתרחץ ואמור אש, כחמי דינם בכלי כשהםאבל

 כנגד ולהתחמם בצונן גופו כל ו(להשתטף )להתקלח לאדם אסררנן.
 שהוא ונמצא שעליו המים את שמפשיר מפניהמדורה

 *עאעק~אה ויוצא המדורה כנגד אדם מתחמם אבל בחמין,כרוחץ
 כךנו. כל מתחמם שעליו המים שאין מפני בצונןומשתטף

 להתרחץ אמור בהיתר כשהוחמו אפילו בשבת שהוחמו המיןנז.
 מעט, אלא הוחמו כשלא )ואפילו אחד, אבר אפילובהם,

 יש לפיכך בהם( להתרחץ אמור כן נם בהם, מולדת הידשאין
 שינגבם, קודם ידיו, את יחמם לא בצונן ידיו שהרוחץשכותבים

 שהוא ונמצא ידיו, שעל המים את שמפשיר מפני המדורה,כננד
 נה. בשבת שהוחמו בחמיןכרוחץ

 ושאול דודתקךן

 מזיעים ואמרו וכו' רוחצין היו בתחלה וכו' ריב"ל אמר מ. שבתנב(
 שכו וש"ע ובטור ב, כב רמב"ם ועי' וכו' הזיעה את להן אסרואנחנו,
 סי' שלמה לך האלף שו"ת גם ועי' טז אות ומא"מ ב סאקובמג"א
 סנ"ה.ולק'

 שהביא בשע""ת ועי"ש סי"ב, שכו ובש"ע מ. שבת הנ"ל בגמ' שםנג(
 בענין תשו' ועוד כד-כה בסי' מ"ת נוב"י ותשו' יא בסי' הח"צדברי
 תשו' בשם שם הביא ב ובאות א( אות )שם בשבת, לנשים לבניםלבישת
 להתרחץ שאסור וכ' טעפליץ, במרחץ הרחיצה לאסור צדקהמעיל

 שבת חלול לידי שבאים הדבר וקרוב לרפואה, שהם החמיםבהמרחצאות
דאור"תא.

 כנגד ויתחמם בצונן ישטטף שלא ובלבד וכו' ת"ר ? מ שבתנד(
 ד. שכו ש"ע ג, כב רמב"ם ועי' וכו'המדורה

 בזה ועי' ה, סעי' בש"ע והו"ד ובמרדכי ברא"ש וכ"ה טורנה(
 ועי' ל, סעיף לו בכלל לקמן שכתבתי ובמה ידיים, נגוב בערךבמפתחות

 להעביר בו שמשתמשים בקנה שכ' יט סי' בחאו"ח מלכו ישועות בהטו"תגם



 שבת הלכותקיצורקע

 בשבת מטומאתו לטבול לאדם מותרנח.
 נו. מותר בדיעבד שרק ערוך בשלחןכתוב

 )הגוזז( גזיזה מלאכת יבכלל

שכו~
 ושכו, שב, שמ()או"ח - החי גוף על הגדל דבר עקירת או תלישת כריתת

 הכללתוכן
 ; )יב( מהחי צמר טוית 1 ט( )תקדו"ש השערלסריקת מברשת טלטול י ג( )תקדו"ש מבהמה שער או צמר בתלישת - מגדולו דבר עוקרחיוב ; )ח( לחה יבלת חתיכת 1 )ח( מדבקה הדבקת ידי על או כימיים באמצעים ביד, בכלי,יבלת חתיכת ; )ה( פלפלין בעפר או לבינה בעפר הידים חפיפת 1 )טו( כאיזמל החריפהמתכת במראה בשבת הסתכלות ; )י( במסרק הנשים של הנכרית הפאה הסתרקות י ום"ט(ד )תקדו"ש לשבת רק המיוחדת קשה(, )שאינה במברשת השערות תקון וכן בשבת,הסתרקות ד(; )תקדו"ש סם ידי על בעצמו להתגלח או בתער, שלהם הספר ע"י )בצבא( להתגלחהטוב ; תקדו"ש( )ב עור מאדרות כנים והסרת הוצאת ותקדו"ש(1 וה' )ד גלוח במשחת אוגיד גופו או פניו שערות הסרת 1 )יד( במגרדת בהמה גרידת ; א( )תקדו"ש בהם צורךלו כשאין השערות גזיזת ן )ד( במכונה( )או במספריים השערות גזיזת ; )א( לחיובהנ"ל גזיזה שיעור ז )א( ממנו הופשט שכבר או החי לבשר מחובר עוד שהעור בין וכןמיתה, לאחר או מחיים גיזה בין הבדל בו יש אי הנ"ל גזיזת 1 )א( בכלי צמר או שערגזיזת
 להנתק וקרובה שנפרשה צפרנו רוב ן )יא( בשבת הצמות והתרת בשבת, השערותקליעת 1 )ג( שבגופו אחר ממקום או משפתיו הצפורן, סביב - אצבעו מעור שפירשוציצין ן )יג( בשבת - שטיחים מנקה במכונת שטיחים נקיית ז )ו( רגלי' צפרני לקצץגשכחה בהנ"ל ; )ו( שבת מערב צפרני' לקצץ ושכחה בשבת טבילתה ליל שחל אשה -בהנ"ל 1 ו( )תקדו"ש זקנו או שפמו שערו, או - בשיניו בזו, זו צפרניו נטילת י )ו(גכלי צפורן נטילת ז )ב( פרווה שער סריקת או נתוק י ג )תקדו"ש ביד תלישתו אואחד, שער ליקוט 1 )ג( בחול( )או בשבת להיפך או שחורות, מתוך לבנות שערותליקוט
 לאחר או מחיים - מעוף אחת נוצה ותלישת מריטת עור, כנף תלישת 1 א( )תקדו"שחי' כשהיא בהנ"ל 1 א( )תקוו"ש מיתתה( )לאחר בהמה מעורות שער תלישת 1 ה()תקדו"ש בהנ"ל הראש שער רחיצת ז )ה( משיר שאינו בדבר השער את המשיר דברגהתערב בהנ"ל 1 )ה( השער את המשיר בדבר - ורגליו ידיו פניו רחיצת י )ז( ומצערתו-

 )יב(.מיתה
 ובין מחיים שגזזו בין בכלי, חי בעל מעור שער או צמר הגוזזא.

 חום ממנו לטוות כדי כשיעור ממנו שגזז כל ממנו, הופשטשכבר ובין להבשר, מחובר עוד שהעור בין מיתה, לאחרשגזזו

 ושאול דודתקון
 להחמיר.שכ עי"ש בחמין רחיצה איסור ומשום יחתה, שמא משום בו יש אי בזהודן מוצ"ש עד מע"ש פתוח להניחו מותר אי גם בזה ודן להמקוה הקיטור ידועל

 שמתקנו, מפני בשבת כלי טבילת שאסרו שאף שם וכ' והלאה, יח.דף שם ובגמ' וכו' בשבת ואדם וכו' מטבילין וכו' חל ז יז ביצהנו(
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 השיעור שבמחצית אומרים )ויש חייב, מפחים, לארבנעה קרובארוך
 התחשים צמרי גזזו שבמשכן במשכן, היתה זו ומלאכה חייב(,הזה

 א. למשכן מכמה מעורותיהםלעשות

 אומרים ויש מיתתה, לאחר בהמה מעורות שער יתלוש אסורב.
 השערות לנתק שלא ליזהר צריך ולכן החיוב, מן בזהשיש

 השערות, להמריד כדי למרקם )וגם שנדבקו, עור( )אדרות פרוותשל
 גזיזה אימור אין חי', שהיא בעוד מבהמה שער בנתולש אבלאמור(,
 לה ולגרום חי' מבנהמה שער לתלוש דרך שאין )משום התורהמן

 ב.צער(
 ושאול ווותקון

 ח, כג רמב"ם ועי' טובל, הוא עצמו את לצנן שרק שיאמרו שאניאדם
 ובבהעל כד ס"ק ובמשנ"ב ובבאה"ט ח ס"ק ובמג"א ח, שכו וש"עובטור
 הנ"ל, בנוב"י עי' שבת בליל נדה של מצוה ובטבילת מותר, אדםד"ה

 גם ועי' נח, ס"ק שא בסי' ושם ח ס"ק שכו ובא"א ה"ג, פ"גובתפא"י
 תיקוני ד"ה בתוס' ושם מתקנינן, לא בשבת גברא תקוני מו:יבמות
 וש"ע בטור ועי' וכו' שם לעמוד ת"ח ב דבעי משום לטומאה דומהשאינו
 בזה להתיר יג ס"ק בש"ך )ועי' בדיעבד רק התירו גר שבטבילת ד'רסח

 לז ח"ב חיים מחנה בשו"ת בזה שכ' מה עי' אך בה"ג, בשםמסמ"ג
 ועי' יא(, ס"ק בט"ז גם ועי"ש הט"ע, של ההלכה כפסק להלכהוהעלה

 הרב ובש"ע י, סט ובנז"י ד, סעי' ע כלל ובחי"א ח ס"ק שכו שעלבמחה"ש
 - בשיבת בצוננים במקלחת קימוח )ובענין כח כה בכלל ולקמן ו-זשכו
 כח סי' אדם תפארת בשו"ת עי' ביותר שחם בימים במקוה שטבלאחר
 ובענין בצ"ע( וסיים עין, מראית ומשום דחול עהבדין משום בו לאסורשכ'

 מהרשד*ה בשו"ת עי' מטומאתם להתטהר כדי בשבת ואנשים נשיםטבילת
 ובענין שבספר( האחרון בדף יוגרייז ד"ה מוהר"ר הרה"ג ובהערת להסי'

 בכלל וגם שם, ושאול דוד ובתקון כח בסעי' ה כלל לעיל עי' שערסחיטת
 כ. סעיףיג

 'שם( )והמ"מ ז ט רמב"ם ועי' א, ט שבת תוספתאא(
 טפחים לד' קרוב ארוך חוט ממנו לטוות כדי הוא גוזז ששיעור שםודעתו
 א--ג ס"ק ובמג"א א שמ או"ח ועי' חייב, הזה השיעור שבמחצית רש"יודעת
 בביאור דו"ז א"א בביאור ועי' ס"ב( לקמן והו"ד שלו סוס"י ט"ז גם)ועי'
 שבת ועי' ג, ס"ק א"א ובפמ"ג א שמ הרב ובש"ע א, ס"ק שמהגר"א
 שחיוב מזה נמי )ושמעינן פשוט, מחוי ד"ה רש"י ובפי' קו. ודףקה:
 באין ןפי' שחייב מזה נשמע וגם וכו' הבע"ח מיתת לאחר גם ישגוזז
 שבממחק לממחק, בזה הבדל שיש ב אות בגזיזה במא"מ וכ' להשערותצריך
 העור, פני את להחליק צריכין היו כי בלבד, השער בהעברת חיובאין

 עי"ש(. העור, את שפין שהיו כ'ובירושלמי
 הצמר את הגוזז )נ-נא( פ"ז שבת ובירושלמי הנ"ל, בתוספתא עי'ב(

 שהתולש שכ' י ס"ק שלו ט"ז ועי' וכו', חייב המיתה מן תל,ם עדוכו'
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 נראה יהא שלא כדי השחורות, מתוך הלבנות שערותיו המלקםג.
 )ואפילו אחד שער רק ליקם בשלא אפילו אזזקן,

 שחייב(, לבנות, מתוך שחורות בליקם הדין, )וכן חייב, ביד(בתלשו
 לא אימור משום שחורות, מתוך לבנות ללקם אמור בחולואפילו
 ג. אשה שמלת גברילבש

 חייב אחר, בכלי או בממפריים, חבירו שערות או שערותיו הגוזזר.
 התורה, מן אמור אחד ובשער שערות, שני עלוחיובו

 צורך לו שאין פי על ואף התורה, מן שאמור שיעור חצי כלכדין
 מכונת ידי על שערו בממיר הדין וכן לגוזזם, אמור כן גםבהשערות,

 תער, ידי על בגלוח שיש האימור )מלבד וכדומה תער ידי ועלגלוח
 ד. בתער( להתגלח האמור ממקום שערותיובהמיר

 ושאול דודתק1ן

 עם שהדין כ' א שמ והמשנ"ב מדרבנן, רק שאיסורו ודעתו הט"ז עלחולק - בפוסקים מובא - אהרן והיד מה"ת, ח"ב מתה בהמה מעורשער
 יב בנתיב עי"ש וברי"ו ובר"ח, הדמב"ן, בשם מהרא"ש, משמע שכךהט"ז
 ס"ו, ה"ה בגוזז ובא"ט שם, וברמב"ן דבכורות פ"ג אלגזי וברי"טחי"ד,
 מבהמה צמר בתולש שכ' שם ובמחה"ש שם( )ובא"א ג ס"ק שמ מג"אועי'
 ובמ"מ ז ט וברמב"ם עד: שבת עי' מגדולו, דבר עוקר משום ח"בביד
 דבד עוקר משום וכו' ידו הושיט שמואל אמד קז: ובשבתשם,

 ובא"ט סבר, ד"ה כו. ובע"ז כה, בבכורות ר"ל ואמר ד"ה ותוס'מגידולו,
 שמשום שאף שכ' בגוזז בכ"ש ג"כ ועי' לג-לה, שלו ובע"ה ז, אותה"ה
 משום אבל מדרבנן, איסור רק חי' מבהמה שער בתולש אין גזיזהאיסור
 רק שהוא שכ' ו אות בשעה"צ בזה עי' אך מה"ת, חייב מגדולו דברעוקר
 כאן הפמ"ג דדברי וכ' מדרבנן, רק ואיסורו כלא"י מגדולו דברעוקר
 א שמ הרב ש"ע ועי' ג ס"ק שמ במג"א בזה ועי' עי"ש, בדקדוק, שלאהוא

 שלו בסי' הט"ז )כמו ג"כ שהביא כא ס"ק שטז במג"א ועי' א. כאובחי"א
 בפנים( דבריו שהבאתי מפרוות שער מלתלוש ליזהר שצריך שכ' יס"ק

 סי' חסידים מס' והוא הצמר, את ינתק שלא מעורות כנים להוציאלאסור
 לסרוק לאסור שכ' י ס"ק שלו במ"ז ועי' ג, ס"ק שמ בבאה"ט והו"דרסח,

 אלי' מנחת בס' מ"ש )ועי' בשבת, - בהמות מעורות שנעשומלבושים
 יג סעי' לקמן שכ' ובמה בהטבת, - יחלון שנקרש מעיל בתלישת שכ'מה

 יא(. סע" קכז סי/ בקצה"ש שכ' מה גם בוה ועי' ושאול דודבתקון
 שחורות מתוך לבנות במלקט לר"א חכמים ומודים צד: שבתג(
 שם, הרב ובש"ע א, שמ ובאו"ח אסור. בחול אף וכו' חייב, אחתשאפילו
 לו שחשוב - אחד על אף ג"כ חיובו מש"ה אחד, על אף שמקפידומשום
 שיהא כדי לבנות, מתוך שחורות בליקט גם שחייב בתוספתא וכ'הדבר,
 ד. ס"ק שמ במשנ"ב והו"ד כזקן,נראה

 ובש"ע 'נהקדמה, ושם א-ב ובמג"א א, שמ או"חד(



קעג שכת הלכותקיצור

 אפילו ואמרוהו בשבת, אמור הגוף, או הפנים שערות הםרתה.
 אמורה(, אשה גם )ובזה גלוח, )מם( במשחת אוביד

 1שא1ל ו1ותק1ן

 התחשים צמרי גזזו במשכן שגם ס"ב שם וכ' א שמהרש"ז
 מהריב"ש הזה הדין ומקור וצמרם, צריכים היו .שלא פי עלאף
 בחידושיו בר"ן הובא לזה ודומה כב* ס"ק שג במג"א )והב"ד שצדסי'

 על שמתמה מה שג, בסוס"י - הש"ע שעל חת"ס בהגהת ועי' -לשבת
 מה"ת, חייב אין שביד בבה"ל ועי' פ"ב(,, סי' ח"צ שו"ת ועי'הריב"ש
 בענין שהביא סד - סג סי' יצחק מנחת בשו"ת ועי' שערות. בב'אפילו
 בתער, רק מגלח אינו הצבא של והספר בשבת. להתגלח שנפקד צבאחיל
 לבחור כדי ישראל, חיל יבחר דרך איזה בעצמו, להתגלח יכול החילאבל
 בעצמו שיתגלח משרים הדובר בשם שהביא ועי"ש במעוטו, הרעאת

 שמ או"ח שכ' ביד שערו למעביר נחשב שהוא - )בסם( הגלוחבמשחת
 שהוא תקיפו לא על יעבור בתער יגלחו הספר ואם מדרבנן,שאיסורו
 פ"ד למשל"מ )וציין הנ"ל הדו"מ על חולק הנ"ל והמנחי"צ מה"ת,איסור
 הספר ע"י להתגלח להחיל טוב שיותר וכתב תמוה( ואני ד"ה מלוהמהי'
 איסורי שני משיעבור תעשה( ואל )בשב מה"ת איסור על .שעובר אף-

 לשחוט שעדיף שכ' הראב"ד בשם הר"ן דעת והביא ועשה(, )בקוםדרבנן
 נבלה, לו יתן אם משאי"כ אחת, פעם רק עובר אינו שבשחיטהלחולה,
 גם וא"כ לאווין, כמה על עובר הוא שאז וזית, זית כל על החולהיעבור
 ייכא הזקן גלוח איסור משאי"כ שערות ב בכל איכא שבת איסורבני"ד,
 הסם את שכשמתקן אפשר זה וזולת קפא, ביו"ד כדאיתא הזקן, בפאותרק

 אפשר פניו על הסם תערובת וטפוח ובסדור במים( )ומגבלו הגלוחלצורך
 מ"מ וכו' דרבנן איסורי רק הוי לא זה כל אם אף וכו/ איסורים עודשיש
 שם עוד וכ' עי"ש, וכו' דאורייתא איסור דוחים דרבנן איסורי הרבההרי

 חודש - כה סי' תשי )בפרדס הדו"מ דברי דחה שליט"א רצפ"פ.שהרה"ג
 שערו בנוטל שדוקא ועוד הוא, אורחי' - בסם בגוזז משאי"ככלא"י, שהוי משום הוא - פטור ביד שהגוזז שכ' שמה א. טעמים, משנישבט(
 סוף סוף בכלי לי ומה בסם לי מה בסם אבל שפטור, אמרו ממשביד

 הראב"ד בשם הר"ן משם הסברא גם ב. ביד, נעשה אינה השערתלישת
 אחד/ לאו על אלא עובר אינו הרי שחמור אעפ"י שבת באיסורששם
 זקנו במעביר כאן משאי"כ - וזית זית כל על שעובר לנבלה דומהואינו
 הוא דשבת חיוב שיעור הרי המחובר, מן תולש משום שחייב -בסם
 שבהעברת ונמצא מיתה, בהתראת הוא שערות שני כל ועל שערות/בב'
 הכפולה העברה וגם בי"ד, מיתת חיוב - איתנהו תרווייהו בסם זקנושער
 שני כל על דשבת תעשה בלא שעובר - הזקן דגילוח לאוין חמשהנגד

 תער/ ידי על מנכרי להתגלח לו שטוב מסיק ולכן עצמו/ בפנישערות
 הפליטה ירושת בס' נדפס הנ"ל מהתשובה וחלק סם, ע"י בשבתמלהתגלח

 ד"ה י דף מלכו ישועות בס' עוד ועי' טו, פ שמב"ה בס' הו"ד ומשםיט/
והנה



 שבת הלכותקיצורקעד

 משיר שבודאי בדבר הרנליים או הידים הפנים, רהיצת אסרווכן
 משיר שאינו דבר בתוך בודאי המשיר דבר נתערב ואם השער,את

 את המשיר מדבר הוא הרוב ואם הרוב, אהר הולכים אזבודאי,
 בו( להתרהץ מותרים לאו )ואם בו להתרהץ אסור אז בודאי,השער
 מותר וכדומה פלפלין בעפר או לבינה, בעפר הידים את להופףאבל

 ה. מתכוין( אינו שהרי ידו, על השער את שישיר הושש)ואינו
 לאהרים, שנמלם ובין לעצמו שנמלם בין בכלי, צפרניו הנומךו.

 ליל שהל ואשה אהת(. צפורן על אפילו )והייבהייב,
 שבת, מערב צפרני' את )לקצץ( לימול ושכהה בשבת,מבילת,ה
 ביד, אפשר אי אם בכלי )או ביד לה לימלן יהודית לאינהתאמר
 אהרת יהודית לאינה תצוה יהודית שהאינה לההמיר מובובזה
 אינה תמצא לא ואם לעכו"ם(, דאמירה אמירה שתהי' כדילימלן,
 הימב שתנקר הנקור על הדהק בשעת לסמוך יכולה היא אזיהודית,
 שאם שכותב מי )ויש לכלוך, שום שם תשאר שלא צפרני'תהת
 ידי על מבילתה להתיר מוב יותר הרנלים, צפרני להתוךשכהה
 בתקון יעיין ה. עכו"ם( ידי על מלהתכם צפרני' שתהת הלכלוךנקור
 ושכהך; יהודית, אינה לה אין שאם שכותב מי נם שיש ושאולדוד

 שמורה שמי שכותב אך תמבול, שלא שראוי הצפרנים כללימול
 י. הפסיד לא הניקור על שתממוך בזה נםלאהרים

 ושא1ל דודתקון

 צד: ובשבת וד', ב' א' סע" ושאול דוד בתקון למעלה עי'ה(
 וכו' שרי לבינתא עפר להלן וכן שערו, את בהן יחוף לא שם נ.ובשבת

 השער משיר שבודאי שבדבר עי"ש דמי, שפיר אהלא רובא דליכא היכאכל
 ובמ"מ( יג כב )וברמב"ם ט שכו או"ח ש"ע געכ ועי' להתרחץ/אסור
 שאינו בדבר השער את בודאי שמשיר דבר שכשנתערב שםוכ'

 בעפר הידים את לחופף אבל הרוב, אחר הולכים אז - בודאימשיר
 - השער את ע"י שישיר חושש ואינו מותר, וכיו"ב פלפלין ועפרלבינה
 ס"ק,  קלג  השלחן בבדי ועי' ח  שבו  הרב בש"ע ועי' מתכוין אינושהרי
 לתוס' שם וציין נ: בשבת כמבואר אסור ורגליו ידיו שער במשירשאפי'
 משיר שאינו לפי ידי, בי' למימשא שרי' לבינתא שעפר וברי"ף דמאיד"ה
 שהביא כה בס"ק שכו משנ"ב ועי' ל. ס"ק שכו במשנ"ב גם בזה ועי'שער,
 ביש ושגם כב"ח(, )ודלא הקילו הראש בשער שגם האחרונים דעתעפ"י
 כשהרוב הרחיצה אחר שערו יסחוט שלא רק - פניו לרחוץ לו הקילו זקןלו

  להחמיר  הביא יא סט בנז"י אבל השער את משירים שאינםמדברים
 נזירות וברמב*ם ובמג"א בהגה כז שג או"ח ועי' התו"ש/ בשם ראשו.בשער
 ס"ק. יג בכלל וכן השערות בסחיטת כח ה כלל ועי"לפ*ה

 שפמו וכן שערו. או בשינוי או זב"ז צפרניו הנוטל : צד שבתו(



קעה שבת הלכותקיצור

 מביב האצבע מעור שפירשו דקות רצועות כמין שהן ציצין,ז.
 שבגופו( אחר ממקום או משפתיו, שפירשו )אוהצפורן

 וקרובה צפרנו רוב שנפרשה או מבשרו, בשר קליפת שנקלףאו
 להמירו )ומותר בכלי לא אבל ביד/ להמירו מותר ומצערתו/להנתק,

 כלפי בפירוש הראשונים בין מחלוקת ויש מעלה, כלפי בפירשורק
 שאומר מי ויש אצבעותיו, ראשי כלפי שהוא שאומר מי שישמעלה,

 ושאול דודתקון

 ובב"י שמ ובטור שם ובמ"מ ח ט רמב"ם ועי' וכו' זקנווכן
 ולעיל א שמ ובמשנ"ב שם ובמג"א א שמ ובאו"ח שם ובפרישהובב"ח
 על שאף שמשמע וכו' שפרשה צפורן שם שכ' לא שכח או"ח ועי' אסעי'
 )ועי' שמ לסי' בהקדמתו ובמג"א קצח יו"ד בנקה"כ גם ועי' חייב/אחת
 שם/ עליו חולק והנקה"כ לנקרם, שדעתו בט"ז כא בסעי' ביו"ד שםבזה
 שהסביר המג"א על שמ בסי' וכאן שם סכ"ב הש"ך על במחה"שועי'

 ע"י טבילתה בליל צפרני' ליטול לאשה יהתיר במג"א שם וכ'מהלקותם(
 אותן שלחתוך )ועי"ש מצוה במקום דשבות שבות שהוי משוםעכו"ם
 שאין שכ' שמ בם" במ"א ועי"ש גמור(, שבות הוי בכלי עכו"םע"י

 שא סי' בישי"ע וגם בשיניו, או ביד ליטלן רק לחתכן לעכו"ם לומרלהתיר
 ב ח"ב שבו"י שו"ת ועי' עכו"ם ע"י בכלי ליטלן להתיר ברור הדבר שאיןכ'
 בשיניו/ או בידו נכרי ע"י ליטלן כהנקה"כ למעשה עיקר לו שנראהשכ'
 מודה/ בכה"ג אבל בכלי ליטלן דוקא היינו עליו השיג חכ"צ שבשו"תאף
 דמילתא לרווחא ורק בשיניו/ או ביד אלא התיר לא עצמו הנקה"כוגם
 אלא ע"ז לסמוך אין למעשה אבל בכלי אפילו פוסקים לקצת להתירכ'
 קצח סי' על ישראל טהרת ובם' יא/ קצח בפ"ת גם והו"ד בשיניו, אוביד
 ולא שיניים/ או בידים עכו"ם ע"י ליטלן אפשר שאם בזה כ' סט אותס"כ
 בסכין/ רק יפה ליטלן א"א רוב שעפ"י שם שכותב אלא טוב. כלי/ע"י
 במקום דשבות שבות רק דהוי בסכין צפרני' לה לחתוך א"י לבקש ישע"כ

 בבאה"ט(/ )ועי"ש ח ח"ב ולזטבו"י ולנקה"כ הנ"ל להמג"א וצייןמצוה/
 תבדוק אז - ניקור צריכין ב' או א' צפורן רק אם א"י ע"י א"אואם

 אלא הצפורן מן תגרר שלא ובלבד הצפורן, תחת היטב ותנקר היטבותעיין
 בין ריוח שיהי' כדי למטה הבשר שתדחוק דהיינו בלבד )והלכלוך(הטיט
 ראוי א"י, ע"י וא"א הצפרנים כל ליטול שכחה אם אבל לצפורן/הבשר
 הפסיד לא הניקור על שתסמוך בזה גם לאחרים והמורה תטבול/שלא
 בחכ*א כ' וכן )ולכלוך(/ טינוף שום שם יהי" שלא היטב שתעייןובלבד
 תטבול/ שלא ראוי הצפרניים כל ליטול שכחה שאם וכ' כן שהכריעקיט

 בפ*ת ועי' הפסיד/ לא א"י ע"י בא"א הניקור על שתסמוך בזה גםוהמורה
 כ*כ/ מקפידות לא הנשים הרגלים שבצפרני דניאל ר' בשם שכ' י אותקצח
 ע"י להתיר יותר טוב האשה רגלי שבצפרני זה משום וכ' במשנ"בוהו"ד
 ס"א/ על שמ בם" וחייב/ ד"ה בבה"ל עי"ש עכו*ם, ע"י מלחתכןניקור
 סט*ז. כט ח"ב נז"יועי'



 שבת הלכותקיצורקעו

 פירש: יא :אם ק141'יי"%"'ש, ינהן"ה~י:י94,1עגג'זין
 בכלי והנוטלן בידו, ליטלן אמור אותו כשמצערות אפילו אזרובן,
 יש בשיפן גם צפרניים, במברד אותן לשוף שדרך הזה )ובזמןחייב
 ז. ושאול( דוד בתקון ועיין היא, כך מלאכתן דרך כיאימור,

 באמצעים ובין ביד, בין בכלי, בין מגופו יבלת יחתוך אסורח.
 ואם מדבקה(, הדבקת ידי על להמירה גם )ואמורכימיים

 ח. גוזז משום חייב לחה, יבלתחתך

 במברשת מעט, שערותיהם לתקן נוהגים ויש בשבת, להמתרק אסורט.
 כעובדין יחזי שלא לשבת, אותה ליחד ונהגו קשה,שאינה

 שגם משום במברשת, גם השערות מלתקן שמחמיר מי )וישדחול
 ט. השערות( עוקרתהמברשת

 ושאול ווותקךן
 וכו' רובן שפירשו וציצין רובה שפירשה צפורן צד: שבתז(

 ברמב"ם ג"כ ועי' שם, ר"ת ופי' פרש"י ועי' מעלה כלפי שפירשווהוא
 ס"ל ראשונה דהדעה כ' ובא"ר לא, סעי' בש"ע ושם שכח ובטור ט,ט

 מקום באיזה סביבו הצפורן אצל מעלה מצד הציצין נפרש להיותשצריך
 שמובוילים ס"ל השני' והדעה הצפורן, תחת באצבע מטה לצד ומחובריםשיהי'

 דצריך דהא שכ' מ"ז ועי' האצבע, בצד ומחוברים למעלה ממטהומפורשים
 מלמעלה וקצת מלמטה תלוש קצת שיהא עד היינו הפירושים לב'לחוש
 ליזהר וצריך כג ס"ק מ"ז שם עוד וכ' ברוב, דסגי אפשר שניהםובין
 ,הרוב מהיכן יודע שאינו שכ' שם עוד ועי' דם, יצא שלא בעניןליטלו
 שם ועי' דמי, כתלוש ממנו הרוב שם לקלוף שדרך כל ,ואפשר וכ'מתחיל,
 - דמיין וכתלושים להנתק קרובים הן רובן שפירשו שכיון שכ'ברש"י
 ועי' בידו, דהיינו - שנוי ע"י כשמסירו גזרו לא צער במקוםלפיכך
 שכיון שכ' ד כא כלל ובחי"א לז(, )שכח הרב ובש"ע סל"א בש"עשם

 ליטלן אסור רובן פרשו אפי' ולכן מעלה, כלפי בפי' הפוסקיםשנחלקו
 ס"ק שכח מ"ז גם ועי' ס"ב, שמ בסי' יבלת ד"ה בבה"ל ועי' ביד,אפי'
 אסור. אבל שפטור המכה שעשג העור בגוזז שכ'כא

 שם )והגמ'( הסוגיא כל וכו' במקדש יבלת חותכין קג. עירוביןח(
 ,בהל' ושם שם, ובמ"מ ח ט וברמב"ם סתי ופסחיםופרש*י
 והחותך ג, ס"ק ובמג"א סשב בששע ושם שמ בב"י ג"כ ועי' יח, א פסחקרבן
 להתפרך, העומדת ביבשה אפי' יש ואיסור החיוב מן בו יש בכלי לחהיבלת
 הרב בש"ע ועי' ובזה, ד"ה ג אות בגזירה ובמא"מ שם, במשנ"ב בזהועי'

 ג. שמ שם שחתך, למה צריך באינו אפי' חייבשבלחה
 או"ח ועי' שצד, סי' ריב"ש וכו' ומפספס חופף נזיר : מב נזירט(

 רש"י( זמ"ז, בידיו, שערותיו שמבדיל )היינו לפספס שמותר בהגה כזשג
 שלא שא"א משום - במברשת אפי' להסתרק שאוסר ה כא כלל חי"אוע"
 לשבת, המיוחדת רכה במברשת אפי' לאסור בתוס"ח וכ' השערות,יעקרו
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 בממרק שלהן נכרית הפאה את למרוק שלא ליזהר צריכות הנשיםי.
 באנשים הדין )וכן בשבת השערות את שתולשקשה

 י. וכדומה( קרחת, לכמוי נכרית פאההחובשים

 כמו בשבת, צמתה להתיר או שערותי' לקלוע אמורה אשהיא.
 יא. לח מעיף לד בכלל לקמןשיבואר

 והתולש והמורט גוזז, תולדת משום חייב העוף מן כנף התולשיב.
 מיתה, לאחר בין מחיים בין מעוף, אחת נוצהאפילו

 ואימורו התורה, מן פטור החי מן הצמר את הטווה אבלחייב,
 דרך ואין בכך, גיזה דרך שאין משום מופרים, מדברי רקהוא
 יב. בכך ניפוץ דרך ואין בכך,טוי'

 שטיחים מנקה במכונת - השטיחים את לנקות שלא ייזהר צריריג.
 האלקטרי(, בכח מופעלת שאינה במכונה אף )והיינובשבת

 לנקותם, וכוונתו דעתו שהרי מלבן, אימור בנקוים שיששמלבד

 ושאול ווותקון
 א"ר בשם לאיסור, שמלאכתה כלי שהוה משום לטלטלה אפי'ואוסר
 שמקילים אותם על מש"כ ב ס"ק סוף שג סי' בישיע"ק ועי' שלמה,ושלחן
 להזהירם שצריך ראשם בסריקת בידים השבת ומחללים נפש בשאטועוברים
 לשבת, המיוחדת במברשת להתיר צדד בכ"ש אך מוסר, ויקחו ישמעואולי
 השערות להפריד שמותר )ובש"פ( שם וכ' כג ום"ק כב ס"ק שג במג"אועי'
 ה"י ובא"ט יג, ס"ק שג בבאה"ט ועי' רע"א(, בחי' )ועי"ש ביד מזה?ה

 השער. סריקת באיסור הנ"ל הריב"ש על מש"כ יד באותבגוזז
 שינתק פם"ר כאן שיש סי"ג שעל ושאול דוד בתקון לקמן עי'י(
 י צד בשבת עי"ש וכו' לנתק אסור לעקור שאסור מקום ובכלהשערות,
 מג"א ועי' וסותר, לבונה שדומה משום - והטעם כו שג או"חיא(

 משום שערותי', לקווע אסורה בתולה כ' ובקש"ע שם, ובמחה"ש כ ס"קשם
 )והחמירו חתונתם בעת שערותיהן לגזוז האורתודוקסים הנשים נזהרושבארצו

 קלעו הבתולות רק ובמילא ראשן( בכסוי אפי' ללכת שלא עצמםעל
שערותן.

 הכנף את התולש והתניא גוזז היינו לאו ותולש כה. בכורות עי'יב(
 נוצה שהמורט שם בבכורות ברא"ש ועי' ז ט רמב"ם ועי' וכו'והקוטמו

 חייב בתלישה להסירו שדרכו דאת ודע חייב מת מעוף ובין חי מעוףבין
 במידי ר"י מודי קלז. כחולין בגיזה, חייב בגיזה שדרכו ואתבתלישה,
 כמו בתלישה דרכן שבעופות שכ' משנ"ב ועי' שם, ופרש"י וכו'דאורחא
 בתולש נא דף ובירושלמי יג, פ"י בתוספתא 1 עד שבת ועי' גיזה, ע"יבבהמה
 ובט"ז סק"ג, שם ובמג"א ג ס"ק שמ באה"ט גם ועי' ה"ד ובא"ט וכו' עוףכנף
 גם ועי' ג ס"ק בבאה"ט שהובא דבריו על אהרן היד שהקשה ובמה י ס"קשלו
 ס"ב. ולעיל קכב אות ס"ה לאווין הסמ"ג על בר"מ בם' וגם כא, סעי' שטזמג"א
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 ותולשת מורטת שהמכונה משום בה, מלהשרנמש לףזהר כן גםצרףך
 יג. השטיחים מן הצמראת
 יד. השער את שמשרת מפני במגרדת, בהמה מגרדין איןיר.
 )המראות כאףזמל החרףפה מתכת במראה בשבת להמתכל אמורטן.

 הףטב(, ומצוחצחת מלוטשת ממרנכת עשוףות היו קדםבףמי
 בה שףשףר החשש מפנף אמור, כן גם בקףר, קבועה כשהיאואפףלו
 אףבו הזה החשש וכל בחול, כדרכו שבשערו, המדולדלףן הנףמףןאת

 ושאול דודתקון

 המכונה תיבת שפותחים פעם בכל כי בזה ליזהר שצריך הטעםיג(
 עי' ברוד, בזה ההיתד אין מ"מ התלוש, בפסיקת מקלקל שהוי ואףפ"ר, והוי הנקיון במשך מהשטיח הנתלש צמר שם מוצאים אנחנו הנקוי,אחר

 בדבור )עי"ש דבריו, על שיז סי' בסוף בא"א שכ' ובמה יד, ס"ק שידבמג"א
 שהניחו עי"ש וכו'( וצ"ע וכו' תלוש דפסיקת זה ס" וב"י יד אותומג"א
 )אבל יח שכ בא"א כמ"ש אסרו רישא לפסיק הדבר בקרוב ואףבצ"ע,

 ויש עי"ש(, לפ"ר, קרוב דהוי הטעם משמע סחיטה משום המחבדמשמעות
 ע"מ חזק בקשר שם שנארג אדיגתו ממקור הצמר שימתח חשש עודבזה

 סוף הרב בש"ע )ועי' קימא, של קשר התרת חשש בזה וישלהתקיים,
 חשש יש ג"כ לקשור ע"מ שלא במתיר שאפי' ו, ס"ק שיז ובא*א שיזסי'

 שאסור מקום ובכל השערות שינתקו פ"ר כאן יש אופן ובכל דרבנן(איסור
 וברמ"א ו סעיף בסוף הנ""ל הרב ש"ע עי' לחתוך או לנתק אסירלהתיר
 דרבנן במייי לי' ניחא דלא פ"ר רק שהוי לומר שיש והגם ג,שיז

 שבדרבנן מסתבר שם צריכא לא ד"ה ובתוס' קג. שבת )ועי' הואשמקלקל
 דרשב"א אליבא מ"מ אפשר(, לא ד"ה כה פסחים תוס' ועי' איסורא,ליכא

 הגה' בשם שכ' לב פ במנ"ח ומובא פ"ר, אסור דרבנן במילי גםורמב"ם
 לי וכ"כ מלבן, משום איסור בזה שיש פשוט זה ומלבד לאו"ח.מהרש"ם

 וציין בי"ש, וספר ב.י*ד ספ' בעמ"ח בירושלים, במ"ש רב מהרי"טמו"ר
 יונתן ר' הרה*ג וכן טיט ד"ה ובבה"ל ומשפשפו ד"ה לב ס"ק שבלאו"ח
 טיט מראה העברת ובענין מלבן. משום שאסור בפשיטות לי אמר זצ"לשטייף
 שנ"ל לו ס"ק קטז סי' השלחן בקצות עי' ס"ד( יג כלל )עי' מברשתע"י

 מברשת ע"י עפר נקוי בדין בכ"ש ועי' ליבונה, דרך שזו אסורשבודאי
 דחול. עובדין משוםשאוסרו

 וכו' ת"ר בגמ' ושם וכו' ומקרדין וכו' דברים ג' כג. ביצהיד(
 שהן שלנו במגררת אבל וכו' ושלש בתוס' ועי"ש וכו' חבורהועושין
 ס"ב תקכ"ג או"ח ועי' שערות שתולש וכו' דאסור מודו כ"ע ברזלשל

 להשיר מכוין שאינו ואעפ"י פ""ר, שהוי משום ב ס"ק ובמג"א שם()ובב"י
 ועי"ש יח, שכ בסי' כמ"ש אסור אעפי"כ לי' ניחא לא וגם השעראת
 השער, משיר ומשום חבלה משום בדבר שיש וכ' שהביאם במשנ"בגם

 בבה*ל.עי*ש
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 מתכת, של שאינה )ראי( במראה לא אבל )מתכת(, במראהרק
 טך. בקיר( קבועה כשאינהאפילו

 )הכובם( כביסה מלאכת יבכלל
 תשא( כי)לסלר

 שלה. וסי' שב, שא, שכ( )או"ח נקוים לשם בגדים רחיצת מלאכתוהיא

 ל הכלתוכן

 מראית איסור 1 קרקע בגדולי נבלע כשאינו - מלבנים שאינם משקין שבסחיטתאיסור
 תלויים בשכבר ולא לייבשם, החבלים על תלייתם )בשעת - הכבסים שבשטיחתעין
 עירוב שיש במקום בידו, להביאה לסחטה( עלי' )במקפיד אלונטית ז ה( )תקדו"ששם(

 הארץ שעל רגלים מי על מים בשפיכת י כ( )תקדו"ש לבלן למסרה בהנ"ל ; כ()תקדו"ש
 שמצטבעים המפה( על )שנשפך צבוע משקה בגרירת י ב( )תקדו"ש כמתקן הוי אי-

 טפח וחסר - מכוסה פי' שכל חבית גלוי ; ג( )תקדו"ש גרירתו ידי על אחריםמקומות
 נעליו, שעל ורפש בוץ גרוד 1 י( ותקדו"ש )י' ותקדו"ש( )י שבה המשקה ובין הכסויבין

 הנ"ל הבוץ )יד(י יבש או לח ברפש המלוכלכים בגדיו גרוד , )יד( במיםוכשכושן
 הנשפך המשקה בגרירת הסכין דחיקת י )יד( עכו"ם ידי ועל הבגד, כסכוס ידי עללהפילו
 המים, אמת הקפת ; )כ( כביסה ידי על וכתם לכלוך הוצאת ; ג( )תקדו"ש המפהעל
 בהליכה - בנהר העברה 1 )ו( בשבת( עליו )בעובר - עדיף מינייהו הי עליו, קפיצתואו

 ן )ז( חזרה בדרכו בהנ"ל ; )ז( בנעליו או בסנדלו הנ"ל העברת 1 )ז( בשנוי מצוה,לדבר
 הצעת ; )ז( לתלמידו הרב בהלכת בהנ"ל י )ז( פירותיו שמירת לצורך בהליכהבהנ"ל
 אינו ידי על בהנ"ל 1 ח( )תקדו"ש ברחיצתו התינוק תחת מלוכלכים( )או נקייםחתולים
 מגיפת או ברז הוצאת או הכנסת ; ח( )תקדו"ש טוב ביום בהנ"ל ; ח( )תקדו"שיהודי
 סתימתה בשעת - החבית תחת עומד כשכלי בהנ"ל ; )יא( במטלית שכרוך -חבית
- מקוואות שני שבין הפקק הסרת י)יא(  לאחר הנ"ל הפקק החזרת 1 )יב( להשיקן 

 1 )יב( הרבים לרשות ולא לבור, המים שירדו ביב, פקיקת בהנ"ל 1 )יב( במקוהטבילתו
 אחר למקום יוצאים והמים שנקב, המעיין( מן מים למשיכת )העשוי ביב פקיקתגהנ"ל
 יין או מים בחבית )ואין החבית תחת כלי כשאין פשתן בפקק חבית פקיקת בהנ"ל 1)יב(
 ; )יח( מברשת ידי על או בידו, קסמים, של מכבדות ידי על מבגד נוצות הסרת י )יג(לבן(
 הגדרת 1 יז( )תקדו"ש חדש( )בבגד "חדש" הגדרת י )יח( בבגד התחובות נוצותהסרת
 התקלחות 1 )כ( הרחצה( בגד )וסחיטת ובנהר בים התרחצות 1 כה( )תקדו"שקצץ

 )תקדו"ש הרחצה מן כשעולה - שעליו מים הוצאת ; נח( תקדו"ש יא )כללבמקלחת
 ישראל ובין בשבת, - בביתו מלאכתו עושה שעכו"ם היודע ישראל שבין ההבדל ;יח(

 ז ותקדו~ש( )כו "רבים" הגדרת 1 כו( )תקדו"ש בשבת מלאכתו עושה שהעכו"םהרואה
 שיסוחם - חתולים י ח( )תקד"שו בשבת( )טלטולם השמשות בבין הרטוביםחתולים
 שיטוחם - חתולים 1 )ח( בשמש הנ"ל של שיטוחם - חתולים 1 )ח( לייבשםבחדר
 והספגותו באלונטית אדם טבילת י ח( )תקדו"ש בו סולדת שהיד במקום האש נגד הנ"לשל

 )תקדו"ש בשבת - בזמנה שלא נדה טבילת ; כ( )תקדו"ש קרי טבילת 1 )כ(באלונטית
 שכר, לו קצץ ולא בשבת, הישראל( )מלאכת מלאכתו עושה עכו"ם הרואה ישראל זכ(
 בפרהסי' ישראל בגדי כובס עכו"ם הרואה ישראל ; )כו( בחנם מלאכתו שעושהאו

 )אפ" לעכו"ם, מחאתו הבעת בענין - ישראל של שהם וידועים נכרים והבגדיםבשבת,
 ושאול דודתקון

 הט"ו יד בתוספתא וכן וכו' בשבת במראה רואין אין קמט. ,ןבתטך(
 יג סעי' שם או4ח וש4ע ,ובטור יד כב רמב"ם וכו' במראה רואיןואין
 סה. לאוויןוסמ"ג
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 בהנ"ל ; )י( במפה - מים בה שיש חבית כסוי ; ותקדו"ש( )ד צבועים בבגדיםכביסה י א( )תקדו"ש כביסה במכונת - כביסה י )א( נקיים בגדים כבוס י )כו( שכר( לובקצץ
 שמכבסים כבסים ; )י( לגמרי מלאה אינה כשהחבית בהנ"ל ; )י( לכך המיוחדתבכסוי
 בספינה כזה באופן בה,נ"ל ; כו( )תקדו"ש עליו" בעליו "שם בכלל הם אם הנהר ידעל

 - הבגד שעל לכלוך ז כו( )תקדו"ש בשבת הנכרי שכבסם כבסים לבישת ; כו()תקדו"ש
 בחיק ילד לקיחת י )ב( הבגד( לדחוק )שלא - בקינוחו להזהר בהנ"ל 1 )ב( בסחבהלקנחו
 שיכולים במקום ללכת ן )ו( בשבת בתעלה לעבור ; ב( )תקדו"ש כר בלי -בשבת

 )תקדו"ש בצנעה מלאכתו עושה העכו"ם אם - לחקור ן )ו( המים לתוך וליפוללהתחלק
 למלאכתו( יום לו יחד )כשלא בקציצה נכרי לכובס כבסים או לבורסקי עורות נתינת 1כו(

 בחנם המלאכה לעשות רוצה כשהעכו"ם בה:"ל ; )כד( בביתו המלאכה יעשהוהנכרי
 )תקדו"ש שבת במוצאי ללבנים צריך שהוא ישר בלתי באופן להעכו"ם לרמז בהנ"ל 1)כה(
 לעשות לעכו"ם לומר 1 כד( )תקדו"ש בחול - ברמז להעכו"ם הנ"ל לומר בהנ"ל 1כד(

 מלאכת עושה כשעכו"ם בהנ"ל 1 כד( )תקדו"ש בשבת עצמו( מלאכת )היינומלאכתו
- קציצה בלא בהנ"ל ; כד( )תקדו"ש בקציצהישראל  ממלאכתו נהנה לא כשהישראל 

 שהות ואין קציצה, בלא - שבת בערב לעכו"ם כבסים נתינת בהנ"ל ; כד()תקדו"ש
 מן שחור בגד ניעור ז )כה( ה ביום לעכו"ם כבסים נתינת ; )כה( יום מבעודלגמרה
 לארק שנפל כובע נקוי 1 יז( )תקדו"ש מעפר מצוה טלית נקוי ; )יז( העפר ומןהאבק
 המיוחו בסמרטוט כלים נגוב ; )כא( יבש נקוי י )כ( בשבת( לחים בלבנים)נגיעה ז )יט( שטיחים מנקה במכונת שטיחים נקוי ן יז( )תקרו"ש נעלים אבק ניעור ;)יז(
 זו בשבת עוד בהם שישתמש כלים ורק בחול, גם - לסחטו עליו מקפיד ושאינולכך,
 שעל המים ניעור ; וח'( ב )תקדו"ש הבגד על צואה ביש בהנ"ל ; ב( )תקדו"ש תינוקעליו שהשתיז בגד על ידים נטילת 1 )ג( במטלית וכדומה כוסות נגוב י ג( ותקדו"שכב

 ידי על הנ"ל סנון ; )ד( ברירה( איסור משום בו ואין מלבן משום )איסורו מתולעיםמים סנון י )א( ממימיו בגד סחיטת ; )יח( המפה שעל או בישן( גם או חדש בבגד )רקהבגד
 )וכשיש פשתן בבגדי א בנייר, במוך, פך או זכוכית פי סתימת 1 ותקדו"ש( )דשנוי
 הנ"ל סחיטת ; כ( )תקדו"ש )בששותה( שפמו שער סחיטת ; כ( )תקדו"ש פניושברחיצת השערות סחיטת ; )כ( עור או האלונטית, או שערות סחיטת ; )יא( יין( או מים וכו'בפך

 כד(, )תקדו"ש בשבת הוא השוק ויום - שכר בקציצתלמכרו לעכו"ם חפץ נתינת י ח( )תקדו"ש השמשות בבין הנ"ל שטיחת י ה( )תקדו"ש שבתמערב הרטוב האלונטית שטיחת ; )ה( המים ויתבשלו מחומו, סולדת יד כשיעורשיתחמם לאש, סמוך כך כל הנ"ל הבגד שטיחת 1 )ה( מימיו על ומקפיד טלטולובהנ"ל י )ה( האש נגד הנ"ל שיטוח 1 )ה( הזיעה מן או הגשם מן שנתרטבו בגדיושטיחת 1 )ב( במגבת נגיבתן לפני - הידים שפשוף י )ב( עור על או עץ, כלי קרקע, עלמים שפיכת י בתקדו"ש( ושם )ב תינוק עליו שהשתין הבגד על )וכדומה מים שפיכת ;)טו( הבשר לעור הלבוש חלוק וכסכוס רכוך ; )טו( בגדים וכסכוס רכוך ז בתקדו"ש()שם הנ"ל הספוג טלטול ז )טז( ספוג ידי על כלים קנוח ; נ-נא( לח ובכלל - )כג בגדיםקפול 1 יד( )תקדו"ש מחובר( )שאינו הסוס בזנב הנ"ל קינוח ; )יד( עליו שמקפיד ובדברהידים, את בה שמקנחים במפה - שנתלכלכו ידיו קינוח ; )ג( עליו שמקפיד בבגד -וכדומה השלחן על שנשפכו משקאות שאר או מים קינוח ן כז( )תקדו"ש בפרהסי' עושהואינו וגם ישראל, בשביל שעושהו לרבים מפורסם שאינו דבר והוא מלאכה, העושהעכו"ם 1 כו( )תקדו"ש עכו"ם ידי על - בשבת שנקצצה ערבה י כו( )תקדו"ש מדינא בולמחות צריך אס - ישראל לצורך שנעשה ברבים ונתפרסם בפרהסי' שעשאו רק עליונקרא ישראל שם שאין בדבר מלאכה העושה עכו"ם 1 כו( )תקדו"ש בקבלנות לתתו העירבני כל שמנהג שידוע בדבר מלאכה העושה עכו"ם ; כה( )תקדו"ש זו מלאכה בשבילשכר נותנים שלעולם שידוע אך - שכר קציצת בלי מלאכה העושה עכו"ם ; תקדו"ש()כז ישראל בשביל המלאכה שעושה וידוע בהנ"ל 1 )כז( ישראל לצורך ובביתובחמריו מלאכה העושה עכו"ם ; )כו( ספינה כגון - עליו נקרא ישראל ששם בדברמלאכה העושה עכו"ם ; )ד( כתנתו )שרוול( יד בית ז'רך מים סנון ; ח( )תקדו"ש השלחן עללשטחה כדי - תנור על מפה נגוב ז כ( )תקדו"ש פיו לתוך שבשפמו המשקהבשמוצץ



קפא שבת הלכותקיצור

 ממנו להוציא שהוא מין איזה או פשתים צמר, בגד המכבםא.
 דרך כשעושה הוא זה וכבום חייב, וכתם,לכלוך

 לשם במים ומכבמם השני, על אחד צד כשמשפשף דהיינוהכובמים,
 לכבמם, אמור כן גם נקיים, והם בבגדים, כתמים באין ואפילונקוים,
 שהמחיטה חייב, כן גם שפשפו ולא ממימיו הבגד את המוחטוכן
 צמר בלבון במשכן היתה כבימה ומלאכת הכבימה, מצרכיהיא
 א. הכהונה ובבגדי בהיריעות פשתןאו

 וכדומה, בממרטוט או במחבה מקנחו לכלוך איזה עליו שיש בגרב.
 על כי הבגד, את לדחוק ולא בקלות, לקנחו יזהר)אך

 מחיטה(, אימור על ויעבור בו, הבלוע הלכלוך את יוציא דחיקתוידי
 ושאול דודתק1ן

 והםוחט המכבם הי"ג פ"י תוםפתא קה-קו, שבת צד. זבחיםא(
 או פשתן צמר המלבן שם שכ' יא - י ט רמב4ם ועי' וכו', אחתמלאכה
 כדי ושיעורו ח"ב, כיבום דרך ללבנן שדרכן מדברים וכיו4ב"השני4
 וכ' טפחים, ד שהוא כפול הםיט רוחב כמלא ארוך חוט ממנולטוות
 שיוציא עד הבגד את הםוחט מלבן. תולדת מש,ום אםור שכיבום שםעוד
 שההגםה כמו הכביםה מצרכי היא שהםחיטה - וח"ב מכבם הר"ז שבוהמים
 וע"ל איכא, איםורא רק חיוב אין ועור שער ובםחיטת הבשול, מצרכיהיא
 שכו ובםי' םכ"ג שכ' ובמג4א כח םעיף ה' ובכלל ושאול דוד בתקוןם"ה
 שבדברים שב בםי' בב"ח )ועי"ש שב םי' וש4ע טור ועי' ם4א, של ובםי'ם4ח

 יא( ם"ק )שם מהרש4ל בשם בפרישה אבל מלבן, ג"כ שייךהצבועים
 שכ' הרמב"ם מלשון מוכיח קנז םי' ובאב"נ מלבן, בהם שייך שלאכ'

 שייך צבועים בדברים שגם מזה מוכח א*כ אדום, דבר הוא ושניהשני,
 שכ' הרמב"ן דברי שהביא במ"מ הי*א בפ*ט ועי"שליבון,
 שלא שכ' םי' בםוף ובב"י בכ"מ ועי4ש וכו' צובע תולדת הוא בגדהםוחט
 עפאי שמישבו ט כלל בנ"א מש4כ ועי' הרמב*ן, של דעתו לםוףירד

 צד: ובשבת מלבן/ תולדת הוא אפא דשרקא איתתא הדא פ4בהירושלמי
 קםה( םי' באב"נ ע4ז שהקשה מה )ועי' צובע, משום כ' בבליבתלמוד
 שכ םי' ובט4ז במלבן( ובמע"א ובכ4ש ם4א, כב כלל בחי"א בזה עודועי'
 לחלקים נחלקת הכביםה מלאכת והנה נו. שא םי' הרב ובש4ע יבםעי'
 שמשפשפים ב. במים, אותם ושורין הלבנים, על מים שנותנים א.שונים,
 שםפט. ממימיהם הלבנים את מוחטים ג. הכובמים, כדרך דהסני על הא'צדם
 בהכנה מים פעם עוד עליהם מזלפים ה. ליבשם, בחמה אותם תוליםד.

 והיום במגהץ, לגהצם כדי או יד, במעגל או )זירה( מעגילה במכונתלעיגולם
 באופן האלו המלאכות כל עושה שהמכונה - כביםה מכונות לנויש

 שגם ופשוט - הלבנים את מיבשים שגם כביםה מכונות וישאוטומטי,
 איםור מלבד - ביד( המכבם )כמו מלבן משום חייב כביםה במכונתהמכבם
 בשבת. האלקטרי להםפקת במחברם בזה שישהבערה



 שבת הלכותקיצורקפב

 מים שנתינת משום אמור, הבנך, על אחר( נוזל )או מיםולשפוך
 לשפוך אמור תינוק, עליו שהשתין בנך ולכן ככיבומ, הוי בנךעל
 מי על )אבל בתוכו, שנבלעו הרנלים מי את לבמל כדי מים,עליו
 מים לשפוך מותר העור, שעל או עץ כלי הקרקע, שעלרנלים

 מוב במנבת, לננבן ורוצה )בשבת( ידיו נומל וכשאדםולבמלם(.
 )שמעמ מים מעמ רק עליהן ישאר שלא בזו, זו הימב ידיולשפשף
 ככיבומ(, הוי לא לכלוך, דרך שמובלעים כיון במנבת, המובלעיםמים
 במנבת המקנחן ובין צבועה, במנבת ידיו המקנח בין הבדלואין

 רק ישאר שלא ליזהר צריך צבועה במנבת )שנם צבועה,שאינה
 לחוש אין צבועה שבמנבת אומרים יש אבל ידיו, על מיםמעמ
 ב, כך( כל כיבום שייך לא צבועה שבמנבת אופן,בשום

 ושאול ווותקון

 ד"ה ישנים ובתוס' ; עז וביומא האי, ד"ה ובתוס' קיא, שבתב(
 מאוס( )דבר לשלשת עליו היתה י קמב שבת גם ועי' ובטור, וביראים,עובר,
 הרב ובש"ע יא, ט וברמב"ם שב שם ובב"ח ובב"י וכו' בסמרטוטמקנחה
 שב סי' ועי"ש מלבן, תולדת הוא שמכבס הרמב"ם לשון שהביא נושא

 משום - הבגד על לשפוך אסור המלכלך משקה שגם שם וכ'כ-כא,
 ט-י, שב או"ח וע' יותר, גדול לכלוך מעביר הוא עליו, המשקהשבשפיכת

 בנתינת שבמכוין בסמ"ג משמע וכן )א"ר(, סה"ט, בשם שם במשנ"בוכ'
 שב( שם בב"י )עי' לשפוך, אסור מועטים מים אפי' כיבוס לשםמים

 קלב: דף מנ"ח בס' גם ועי' בקו"א, כא שב הרב ובש"ע בבה"לועי"ש
 שכ' ק סי' מהר"ש מדרשות שהביא הלבוש על יו"ט מלבושי בשםשהביא
 במים ידו מטפיח שהי' שבת של מלבושו על השתין שכשתינוקשם

 המג"א דברי שהביא שאחר בשה"מ עוד ועי' הרגלים, מי מקום עלוהטפיחה
 הוא שזה משום אסור, הבגד על ידיו ליטול שאפי' כו ס"ק שבשבסי'
 סמ"ק, סמ"ג, בשם הביא ל ס"ק שבא"ר מהרש"ם לתשו' ציין -כיבוסו
 שבהמ/'ר וכ' התינוק, עליו שהשתין הבגד על בנט"י להקל ואגודהמרדכי,
 בדרך שלא אפי' מ"ר על מים לשפוך שמותר ריב"א בשם כ')בפי"ח(
 שב לסי' בהגהותיו עוד וכ' להקל, יש נטילה בדרך עכ"פ וא"כנטילה,
 שלנו שבבגדים לר"ת הישר ספר בשם שהביא יח ביצה הרשב"א בשםיא

 וכ' כיבוסן, זהו שרייתן אמרינן לא גווני בכל הרבה כיבוסשצריכים
 הישר ספר דברי לא הביאו לא המחברים שכל בשמו קלב: דףבמנ"ח
 עי' לכלוך שום עליו שאין בגד על מים ולתת הנ"ל, הרשב"א דבריולא

 כיבוסו זהו שרייתו אמרינן שלא משום שמותר שי"א ט-י שבבש"ע
 נקי כשהוא לא אבל הלכלוך, להעביר מכוין הוא שאז כשמלוכלךרק
 החשש משום במרובים לא אבל מועטים במים רק התירו לא הם)וגם

 בנז"י )והו"ד כ ס"ק במג"א ועי"ש - בנקי גם אוסרים ויששיסחוט(
 נקיון, בדרך ,המים כשנתן דוקא הוא להאוסרים שאף עי"ש( יג להסי'



קפג שבת הלכותקיצור

 אמור וכדומה, השלחן על שנשפכו משקאות( שאר )או 23ימג.
 מים בו שיבלעו שכיון עליו, מקפיד שהוא בבגדלקנחו

 שאר )או כומות יננב לא וכן ממימיו, שימחמו חיישינןמרובים,
 הם, צרים הכומות שפי משום במפה, או בממלית צר( שפיהםכלים

 ג. המים ימחמו לננבם, כדי לתוכם המפה דחיקתומחמת

 ושאול ווותקון

 הנטילה- אחר במפה ידיו המנגב כגון לכלוך בדרך אבל - כיבוס כמודהוי
- מ"ר תינוק עליו שהטיל בבגד הידים את לנגב נוהגים וכךמותר,  
 על צואה כשיש אבל לכלוך, דרך רק זה שאין משום - לבטלםכדי
- מ"ר תינוק עליו שהטיל'הבגד  רק זה שאין משום - לבטלם כדי 
 לכלוך, בדרך אפי' להעבירו אסור הבגד על צואה כשיש אבל לכלוך,דרך
 ליטול ואפילו לבטלם, כדי שבבגד מ"ר על ממש מים ללתת אסורוגם
 ס"ק שם וע' כד, ס"ק ומג"א בש"ע עי"ש כיבוסו שזהו אסור עליהםידיו

 ע"ה ועי' ס"ט ועי"ל כר בלי בשבת, ילד ליקח שלא שם וכ' כו, -כב
 לשפשפם טוב ידיו שהרוחץ בפנים ומ"ש כא. ס"ק שם הרב ובש"ע כא,שב
 שאפי' י"א מרובים שבמים הוא והטעם - א כב ובחי"א בקש"ע כ"כזב"ז,
 בשיעור בקיעים אנו ואין כיבוסו, זהו שר"תו אמרינן לכלוך דרךכשהוא
 שאין בדבר להחמיר שטוב כ' כא שב הרב ובש"ע הוא", כמה -'מרובים

 ט שב בבה"ל ועי' עיקר, וכן להקל, שהמנהג שמסיים אך כלל, הפסדבו
 שלשפוך וכ' שונות, דעות שהביא ב שם ובשע"ת לכלוך, עליו שישד"ה
- כמתקן דינו ואין לכתחלה/ מותר הארץ שעל מ"ר עלמים  הוא )שהרי 
 שמותר ריעי של גרף למסיר דומה שזה משום בשבת( האיסור אתמבטל
 נטילה בדרך מים עליו לשפוך שמתיר הא*ר בשם ובמ"ש עי"שבשבת,
 שהוא הידים שעל מים שסיפוג יז לה נז"י ועי' שבבגד/ מ*ר עלאפי'
 שמקפיד בדבר מרובים ובמים מימיו, על שמקפיד בדבר אף מותר מועט,דבר
 במג*א ועי' סחיטה/ לידי שיבא מחשש - לכלוך דרך אף אסור מימיועל
 צבועה מפה בין לחלק שדעתו בקש"ע ועי' שם/ ובא"א שהוזכרנו כבסאק

 )ועי"ל שב, סוס"י ובפרישה בב"ח הו"ר הרש"ל כדעת - צבועהלשאינה
 מחלק שאינו יח ס"ק שב בא"א ועי' ושאול( דוד בתקון א סעי'סוף

 בעמודי וכ' הרב, בש"ע להדי' מוכח וכך סט, פ בבמסגה"ש וכ"כביניהם/
 בתדו"ש(. ס"י לקמן )ועי' אחרונים. בשם ברורה במשנה שכ"כהשלחן

 ממעל ולשטחו לפרשו והמנהג פלסתית, מפה המציאו ועכשיוג(
 וכשנשפך בשבת, בהשתמשותה יש רבה ותועלת - מכותנה  העה~וי'למפה
 הנשפך המשקה בגרירת יזהר משקאות, - לתוכה הסופגת מפה עלמשקה
 שאר יצטבעו שלא יזהר הצבועים ובמשקאות בכוח, לדחקו שלאבסכין/

 במ"ז שם וכ' א"ר, בשם שם ובמ"ז יב, ס"ק שכ ט*ז שבמפה,המקומות
 לסי' וציין במחה"ש, והו"ד אסור ג"כ המפה מעל המים את לנערשגם
 ס,ק לה ובנז"י 1 ס"ק ומג"א ס"ג וש*א סמ"ו שא ועי' ב, ס*ק ומג"א אשב
 לסחטם המים על מקפיד באינו שאפי' בנז"י עי"ש הכוס ובניגוביז



 שבת הלמותקיצורקפד

 אימור משום במפה, למננם אמור תולעים, בהם שנמצאו כןימר.
 לשתות אחר מים לו שאין הדחק ובשעת וכיבום,ליבון

 לליבון חיישינן לא שבפיו, המפה או המודר שבמעט )משוםמותר
 יד בית )היינו שרוול דרך ישתה לא כן פי על ואף למחיטה(,או
 והמפוגה הרטובה הכתונת בלבישת וימתגף שיצטער משום כתנתושל(
 ד. ממימי' שימחטה וחיישינןמים,

 ושאול דודתקון

 כשמנגבים במפה הבלוע מהמשקה מעט יסחט שלא שא"א משום אסורג"כ
 החול, בימי גם לסחטו עליו מקפיד כשאינו התיר!ו בספסל ורק הכום,את

 הבלוע מים ובין במפה הבלועים משקאות שאר בין הבדל שאיןועי"ש
 ס"ק שכ בט"ז ג"כ ועי' שב, בסי' וא"א כב ס"ק ובמג"א בש"ע וכ"הבה,
 שמקפיד בבגד אפי' מותר הנטילה לאחר הידים את שלנגב שם וכ'יב,
 ללמד הרדב"ז בשם ברכ"י בשם רימ"א בליקוטי ,שם עוד וכ' מימיו,על
 משום במפה, תכום את ומנגבים בזה נזהרים שאין העולם מנהג עלזכות
 מנגב אא"כ סחיטה לידי שיבא שנחשוש הכלי בדופני מים הדבהשאין
 וכ' בו, לגעור צריך שאז - סחיטה לידי שיבא וקרוב כלים, הרבהבה

 לסחטו עליו מקפיד שאין לכך המיוחד שבסמרטוט כז ס"ק שבבמג"א
 בם"ק עוד וכ' כג, שב ע"ה ועי' נט, ס"ק במשנ"ב והו"ד מותר,לכ"ע
 מצד הסמו*טוט יתרטב ואם בו, לנגב יכולים כלים הרבה שגם במשנ"בנט
 הדחק שבשעת שכ' משום, בד"ה בבה"ל ועי' אחר, מצד בו לנגב יכולא'
 לסחטו עליו מקפיד שאין בדבר צר כום לנגב המיקל ביר למחותאין
 )ועי"ש הניגוב, לפני הכלי מן המים כל לשפוך נזהר והוא הניגוב,אחר
 י"ל "א"נ שכ' עי"ש הראשון, מתירוצו נד השני בתידוצו שהמג"אשכ'
 חיישינן לא רחב בכום זה תי' שלפי וכ' וכו'" צר שהכום כיוןדה"ק
 שמקפיד במפה אפי' לנגבו ומותר מועטים שהמים כיון לסחיטהשיבא
 ועי' עי"ש(, וכו' זמנינו אחרוני איזה שהבינו כמו לא שזה וכ'עליו,

 ג"כ צר פיהם כשאין אפי' בכוסות שלפי"ד שם שכ' עד ס"ק פבמסגה"ש
 כלל ובחי"א סכ"ג שם הרב ובש"ע שם ובמג"א יב שב או"ח ועי'אסור.
 בהמלבן. ובכ"שכב,

 שיט ובאו"ח הרב., בש"ע א"ר ועי' בב"י, מובא הרא"ש תשובתד(
 כב כלל ובחי"א שם, ובמשנ"ב שם רע"א ובחי' בא"ר יז, ס"ק ובמג"אטז

 )בשתיית לעצמו יחמיר שמים ירא אבל כא שב הרב בש"ע וכ' במלבן,ובכ"ש
 שייך בצבועים שגם לצבועים, לבנים בגדים בין בכעז חלוק ואין במפה(המים
 יח( ס"ק שם ובא"א ושאול, דוד בתקון ס"א לעיל )ועי' כיבוםאיסור
 הדבר במתקן רק שייך לא בורר שאיסור - בזה אין בורר איסור)אולם
 שלא הפסולת את מעכב רק הוא זה באופן אבל שתי', או אכילהקודם
 המים לשתות שיעץ ב כא שבת במשניות בצ"צ ועי' פיו( לתוךתכנם
 שע"ת ועי' עי"ש, מתכהה, לבנוניתה השתי' שע"י מאד לבנה מפהע"י
 פי על הסודר שנותנים - שנוי ע"י לסנן שנוהגין גו"ר בשם שכ' יאשיט



קפה שבת הלטותקיצור

 הנשם, )מן בנדיו ונתרטבו נשמים בירידת בדרך הולך הי'ה.
 חוששים אנו )ואין לביתו, בהם ללכת לו מותר הזיעה(, מןאו

 שיתיבשו, כדי לשוטחם לו אמור בביתו וכשפושטם למחטם(שיבא
 להתהוה יכול שהבנד במקום האש ננד לשטחם שאמור שכןוכל
 לשטחם אמור מנור בחדר )ואפילו בו, מולדת שהיד בחוםחם,

 מקפיד שהוא ובנד שעליו, המים מן בנד לנער אמור וכןבשבת(
 אמור מללבשה( נמנע הי' ממימיו מנערו הי' לא )ואם מימיועל

 ה. שימחטו שחיישינן מעליו, שפשטה לאחר לטלטלו,אפילו

 ושאול ווותקון

 ואפילו - גדול שנוי שהוי הקערה או הכום לתוך ושופכים החבית אוהכד
 במי למחות אין לכן - כזה בשנוי שמודים י"ל עכור, יין לסנןהאוסרים
 שכ' מהרש"ם בהגה' גם ועי' עא(, ס"ק במנ"ש )והו"ד בזה, היתרשנוהג
 בשעע הרב כדברי כ' שג"כ במלבן בכ"ש ועי' קמחין, בו שיש בייןכך
 שי"ם מג"א ועי' הדחק, בשעת לא אם - המפה ע"י לסננם ואוסרשלו
- לכלוך, עליו שאין נקי, מים לתת שלהאוסרים שכ' הנ"ל יזס"ק  זה גם 
 כב(. לה בנז"י )והו"ראסור

 אלא לשוטחם אסרו שלא שם וכ מה-מו, שא או"ח ן קמו שבת5(
 שגזרו מה ובכל - בשבת שכבסם שיאמרו עין מראית )משוםבשבת
 א"צ מע"ש כששטחם אבל אסור(, חדרים בחדרי אפי' עין מראיתמשום
 ולא לייבשם, החבלים על הבגדים תליית בשעת היא עין )שהמראיתלסלקם
 שם, ובא"א נה ס"ק מג"א שא ועי' לבו"ש, ועי' תו"ש שם, תלוייםכשכבר

 שא סי' הרב ובש"ע נז, ס"ק שם ובמג"א לח, אות פכ"ב, שבתובתפ"י
 שיתחממו - כך כל לאש סמוך הבגדים לשטוח שאסור שכ' ועי"שנך-נט
 יוטו בן תינוק של שכריסו כשיעור )שהיינו ים"ב שיעור עדהבגדים
 ובפמאג, יד שיח באו"ח בזה ועי' כא, ס"ק קטז סי' קצוהאש ועי' בונכוית
- סק"ח( ושאול דוד ובתקון נא ס"ק תשובה ובדרכי קה, יו"דובפ"ת  אגב ובדרך 

 על יעבור הזה כשיעור הבגדים יתחממו ואם מאד(, קטן שיעור הואזה
 מועטת, שריי' רק בנשרו אפילו לאש סמוך לשטחם ואסור בשול,איסור
 איסור בהם אין שאז בם, לבוש כשהוא מנגבם רק שטחם כשאינוואפי'
 שיוכל לאש סמוך אינם ואם בשול, איסור משום אסור אפי"ה עין,מראית
 בסי' עי"ם שטחם, אינו אם מותר - ים"ב כשיעור להתחמםהבגד
 אפי' אסור מרובים במים שבנשרו ועי"ש שם, ומחה"ש ובמג"א מו,שא

 ס"ק שא בטהטנ"ב ועי' שיסחטם, מחשש - עליהם כשמקפיד -לטלטלם
 או בשכר נשרו ואם שם וכ' הרב, בש"ע גם והובא ד-י כב ובחי"אקעא,
 בנשרו אפי' לטלטלם מותר מלבנים שאינם משקים בשאר או אדוםביין

 שם כמשאכ עליו לסננם כגון בהם להשרותו מותר לכתחלה ואפי'הרבה,
 שיש הרב, בש"ע ס"ב ושם א, שב באו"ח ועי' עי"ש. שכז, וסי' שיטבסי'
 חדש בגד בין ניעור באיסור לחלק היא הראשונה הדעה דעות, בבזה

 לא )שמסתמא ישן בגד ובין במים( שמתקצר מפני עליו מקפיד)שמסתמא



 שבת הלכותקיצדרקפו

 ממקום מףם להעברת תעלה או )צנור מףם לאמת והגףע הולך י2י'ך.
 שלא אמור, בה לעבור אבל להקףפה(, לו שמוטב אומרףם )וףשבהףלוך שמרבה מפנף שףקיפה, ממה המףם אמת על וףקפוץ שףדלגומוטב רחבה, כשהףא אפףלו התעלה, פנף על לדלג ףכוללמקום(,

 במףם, וףשרו בגדףו וףרטבו שףתחלק שאפשר משום ללכת, לואמרו כן גם במףם ולףפול להתחלק שףכול במקום ואפףלו מחףטה, לףדףףבא
 י. מחףטה לףדףוףבא
 שגדול מף או רבו אבףו, פנף לקבלת כגון מצוה, לדבר הולך הי'ז.

 שףעשה ובלבד פנףהם, ולקדם בנהר לעבור ףכול בחכמה,ממנו
 ולא שףזכור כדף חלוקו, שפת . מתחת ףדו ףוצףא שלא כגוןשנוף,
 להדקו אפשר שאף שכףון במנדלו לעבור לו ואמרו מחףטה, לףדףףבא

 לעבור לו התףרו אבל לאתוףף"ן ואתף ]שףפול חףףשףבן ףפהולקשרו
 וההולך לחזור. אף לו התףרו מצוה, לדבר שהלך ומשוםבנעלףו,
 לו מותר מצוה( קצת כן גם הוף כמפו )ששמףרת פףרוועףולשמור
 ז. בחזרה לא אבל בהלףכה,לעבור

 ושאול דודתקיד
 הלבו"ש. בשם שם שהבאתי מה ישאול דוד בתקוד ג לחכלל ועי"ל ומג"א. רמ"א בשם לטלטלם, אסור ג"כ בהם, לבוש היו שלאבמים השרויים בבגדים גם שכ' עט פ מסגה"ש ועי' לדבריו, לחוש וטובשם וכ' בישן, ובין בחדש בין שאוסר מי ויש הוא, מתכוין שאינו דברהמים( ממנו נסחטים בגד )שכשמנערים המים ממנו יסחט אם ואף עליו(מקפיד

 הגר"א. בביאורזקני דודי רגליו, בשתי שקופץ היא וקפיצה ברחבה, רגליו ומפסיק גסהפסיעה כשעושה מקרי דלוג בהגה. מו סעיף שא ובסי' ז, ום"ק ז יח סי' ובנז"יו ס"ק ובא"א שם ובא"ר מג"א ועי' נ שא או"ח : קיג שבתו(
 מגו אמרינן אז, לטלטלם יכול שלא להטפיח ע"מ טופח כדי עדהשמש,ות בבין רטובים היו החתולים ואם י, שב או"ח רעי' קסד( ס"ק שאבמשנ"ב )הו"ד ז כב וחי"א מה-מו, שא וסי' ה-ז, תריג או"ח ח( יג יז תרי"גבסי' עוד ועי"ש הדילוג על דבר כ' ולא הרפש על לפסוע שהתיר א שאבפי"א הרב בש"ע ועי' במח"ה י ס"ק שם ועי' שם, רבע"ה י, תריגבבאה"ט והו"ד בהמסקנא ומג"א( ט"ז, ב"ח, )מהרש"ל שיקיף כ' והאחרוניםעדיף בהליכה שלמעט יקיף ולא בה שיעבור מוטב אמת-המים את להקיףשיכול אחר דרך לו בהי' אפי' במים לעבור לו שמותר שכ' בהגה ס"ה'ועי"ש לתלמידו, ללכת כדי במים לעבור ל,הרב שאסור ז תריג סי' ועי"ל לזפ ובקש"ע ג, שא הרב ובש"ע ד, שא או"ח פ"ד יתוספתא עז. יומאז(
 בצ"ע( הדבר רהניח ע"ד שמקשה מה פא סי' יצחק מנחת שו"ת )ועי'סג ס"ק שח במשנ"ב הובא יומא, לכולי איתקצאי השמשות לביןדאיתקצאי



קפז שבת הלכותקיצור

 מותר תינוקות(, בהם ועומפים שמלפפים אריג )חתיכת חתוליםח.
 כן גם השמש נגד ואפילו להתיבש, בחדרלשומחם

 אם התינוק, צואת גם עליהם יש ולפעמים שנתלכלכו דכיוןמותר,

 גם צואה עליהם באין שאפילו ואפשר בשבת, כבמם שלא מוכחכן

 יודעים שהכל משום רגלים, במי כולם נרמבו לא אם מותר,כן
 אותו יחשדו ולא החתולים, את ולהרמיב להשתין, התינוקותשדרך

 ושאול ד1דתקון

 הבא לענין שמב לס' שם שציין קסו ס"ק שא ובמשנ"ב בהגה מו שאועי'
 שבת, מערב הרטוב והאלונטית המגבת את לשטוח שצריך המרחץמבית

 צריך הוא שאם מוכח שמב שמסי' וכ' השקיעה, אחר עד ימתיןולא
 שלא שיזהר אך בביה"ש, לשטחה להקל שיש שבת לצורךלהאלונטית
 אסור שנתרטבה מפה ולפי"ז בצנעה, לשטחה ליזהר נכון וג"כלסחטה,
 יס*ב כשיעור חם להיות שיכולה במקום החורף בית תנור עללשטחה
 שכתבנו כמו שבת, לצורך השלחן על לשחטה כדי לנגבה כשדעתואפילו
 בשכר כגון נתבשל שכבר בדבר נתרטבה המפה ואם בחתולים,בפנים

 או בשול אחר בשול יש אם שתלוי יא בכלל לעיל בזה עי' - דבשובמי
 ס*ק שא מ*ז )עי' צבוע במשקה גם ליבון ששייך ואפשר ס*י(, שם )עי'לא

 שהפמ"ג שמשמע שכ' ז ס"ק לה בנז"י בזה עי' אך נז(, ס"ק מג"א בשםכט
 עין מראית משום רק איסור אין ס"ב היד שאין שבמקום שבהיותס*ל
 מה"ת( אסור בשרל חשש ויש שהיס"ב במקום בשטחו )שרק מד"סשהוא
 הנצרכים ובחתולים שבת לצורך הנצרכה במפה ע*כ נז(, ס*ק א"א)עי'

 ישטחם שלא רק וכ' בחתולים להתיר בחי*א וכ*ה להתיר ס*ללתינוק
 כ*ש ועי' מה*ת, איסור שהיינו בשול, איסור בהם יש שאז התנורנגד

 נקיים, חתולים - רחיצתו בשעת תינוק תחת להציע שמתירבמלבן
 לשים שכ' רק בפמ*ג )וכ"ה הדחק, בשעת להתיר יש מלוכל:כים שאףוכ'

 ס*ק שב מ*ז עי' המים, עליהם לערות ואחוכ מקודם בעריבההחתולים

 שכ' אמרינן דלא ד"ה י שב בבה*ל ועי' קצת, ישנה ואעפ*כ ומסייםו(

 וכ' להתיר, כ' א*י ע*י אך מתיר, שהפמ*ג אף במלוכלכים, להתירשלא
 - שיב*ס חול'ה כדין שדינו - התינוק תחת להציעם שמתיר בנקייםשאפי'

 בס"ב ועי"ל המים, לתוך ישימם שא*י טוב אעפי*כ - ביו*טברחיצתו
 וכו' האי ד*ה תוס' בסוף קיא. בשבת גם בהנ*ל )ועי' בהגה י שבובש*ע
 י שב ברמ"א גם הר*ת והו*ד ר*ת, דברי שהביא בפ"ח ביומא שםוברא"ש
 שהניח )בנ*א( בחי*א ועי' בצואה, לאסור שפוסק כד ס*ק שם ובמג"אהנ"ל
 מבוארים המג*א שדברי קסא סי' או*ח אב*נ בה2ו"ת מש*כ ועי' בצ"ע,דבריו
 טופחים ידיו והמקנח רגלים, למי צואה בין הבדל שיש ועי*ש בריב*אגם

 בלבו"ש כד, ס*ק א"א ועי' חטאת(, עליו שחייב כ' בצואה שנתלכלךבבגד
 לקמן )ועי' שב בסי' הרב ובש"ע פכ*א שבת במשניות ובצ*צובמחה"ש

 הנ*ל התינוקות חתולי בחבור שהבאתי מה וז2אול דוד בתקון א כגבכלל
 .תפירה( משום איסור בו יש דאמ בשבת, בטחוןבסכת



 שבת הלכותקיצדרקפח

 סולדת שהיד במקום האש נגד ישטחם שלא ובלבד בשבת,שכבסם
 ח.מחומה
 ט. כר בלי בשבת, לחיק תינוק ליקח ולא להזהר ם2ובנם2.
 מחשש במפה, לכסנה אסור בם( )וכיוצא מים בה שיש רקבנירןי.

 ויש שיסחטה, חיישינן לא לכך )שבמיוחדת לכסותה, מותרהחבית לכסוי המיוחדת במפה אבל ויסחטנה, המפהשתתרטב
 המים בין ויש לגמרי, מלאה אינה החבית ואם בזה( גםשנזהרים
 שאין אומרים )ויש מגולה פי' מקצת יניח אלא אהל, עשייתאיסור משום כולה, פני על אותה יכסה לא אז טפח, חלל להכסוישבתוכה
 ה כאן ושאול דוד ובתקון כט סעיף לד בכלל לקמןועיין להקל( הנוהגים ביד למחות אין כן על אהל, משום כליםבכסוי

 ושאול ד,ודתקון
 דש'רקא אתתא' הדא העדה( קרבן מלבן, משום )חייב אליקה ממדינתהבאין ותבלין בגדין על בגפרית דמעשן )האי אליקה נחבלין מני עאילדמגפר ההין המלבנו, שם שכ' נא,( )דף ה"ב פ"ז שבת בידושלמיועי'

 ס"ה(1 בלאוויןקלא באות ע"י שבסמ"ג בבר"מ גם ועי' בו, לו היתה אחרת שגירסא כנראהאך דשרקא, אתתא הדא ,המאמר את מביא שהדוקח שכ' דאשונים שלבתורתן הירושלמי בסוף ועי' הנ"ל, הירושלמי את הביאו לא והמפרשים בקה"ע(,שם מלבן, משום חייב וכו' ללבנו כדי בפיו החוט שנותן חייט והאיפומי' גו חוטא דיהיב חייטא ההן ללבנו( כדי שלה, המטווה על סרקלשמעבדת מעזלא דשדקא בשדה( ללבן כדי פני' ער סרק דמעברת אתתא )האיא'פה/
 כג. ס"ק שב במג"א :והו"דרסז סי' בס"ח הובא בפנים שכ' ומה, ב, בסעי' לעיל בארוכות מבוארט(
" ממיםולבנים בגדים סחיטת היא ו'הב'( מפרק, תולדת והיא פידות סחיטת הא'(סחיטה, מיני שני שיש סט"ז ה בכלל וכתבנו למעלה זה את באדנו וכברלהתיר, כ' וכיו"ב שכר או שמן אדום יין חבית שע"ג בגד בפריסת אךשיסחטו, חיישינן לא לכך העשוי שבבגד משום לכך, המיוחד בבגד להתיר שכ'כא שכ' הרב בש"ע ועי' כבוס משום אסור החבית על לפרסו העשוי בסודרגם כבוסו, זהו שרייתו אומדים ג"כ לכלוך בו שאין בבגד שאפי' ס"ט שבשבסי' מחמירים שלהיש שכ' טז ס"ק תקי בסי' מחה"ש ועי' טו, שכ וש"ע טורועי' קלט. שבת גם ועי' שאול. דוד בתקון יח סעיף לד בכלל עי' - אהלבעיניני בזה שכתבנו ומה עי""ש מוריד( ולא מעלה לא הסודר על כלי ששימתטו הל' כב מהרמב"ם שכנראה שכ' בש"ע רע"א ובחידו' מע"א ועי' -עילוי' נטלא )ואנח דכובא אפומי' דסתודר דפרס חזי' הדר מח. שבתי(  מלבן, משום חייב הוא אז לבן( יין )או ממים בסחטם היא- הא'לשניים, בגדים סחיטת גם שחילקו ויש ומכבס, מלבן תולדת והיא 



קפט שבת הלכותקיצור

 ויקהל()לסדר

 פי למתום שאמור כו במעיף ה בכלל למעלה כתבנו כבריא.
 בבגדי או בנייר, גפן(, צמר )היינו במוך פך, אוזכוכית,

 כשמטלית מחבית מגופה או ברז להוציא או להכנים ושאמורפשתן,
 כלי יעמוד שלא ליזהר ושצריך מחיטה, אימור משום מביבו,כריכה
 החבית כשנקב להקל יכולים ואז שמותמה, בשעה החביתתחת
 שיש זכוכית או ושבפך לבן, יין לאמור שכותב מי ושישבצדה,

 שמטלית המגופה את להוציא או להכנים אמור אופן בכל מיםבו
 יא. מביבהכריכה

 ושאול דודתקון

 מטנפים ואדרבה מכבסים, שאיל )אדום( ו"7 משמל בסחטם - היאוהב'
 ויש מלבן, משום ולא מפרק, משום הוא האיסור שאז - הבגדיםאת

 שאינו מה הנסחטים, למשקים בצריך רק חייב אינו שבמפרק ביניהםהבדל
 כמו לאיבוד הולכים והם המים את לסחוט הוא הדרך שבמלבן - במלבןכן

 וש"פ, הרן בשם יב סעי' שכ' בט"ז והוה"ד הנ"ל ה בכלל לעילשכתבנו
 הרב בש"ע כ' וע"כ נה( ס"ק שכ ובמשנ"ב כא שכ בבאה"ט גם בזהועי'
 כיון שיסחוט, מהחשש מלבנין שאין במשקין בגד בשריית גזרושלא
 המשקין שיחזיק לחוש, אין ולזה הנסחטין, למשקין צריך אא"כ חייבשאינו המשקין שיחזיק לחוש, אין ולזה הנסחטין, למשקין צריך אא"כ חייבשאינו

 .* לשרות אסור המלבנים במים אבל כך, לעשות בנ"א דרך -[4הנסחטין
 בכלל לעיל כמבואר מלבן, משום ויתחייב ללבנו כדי שיסחטו מהחששבגד
 שבסחיטת שכ' שכ סי' ריש ובא"א יב-יג, יד בחי"א בזה ג"כ ועי' הנ"ל,ה

 שאינו י"ל אפי"ה הנסחטים להמשקים בצריך אפי' מלבנים שאינםמשקין
 - גדולין גדולי הוי שצמר ועי"ש פשתן, כמו בגד"ק נבלע אא"כ מה"תחייב

 שבכל ועי"ש גד"ק, בכלל הוא אם מסתפק הוא בזה משי, בבגדמשא"כ
 שהסכים הט"ז כדעת שדעתו הרב בש"ע ועי' מדרבנן, הוא אסוראופן
 הר*ן דעת שהביא שמתיר, מי יש ד"ה בה"ל ועי' שמלבן לבן בייןלהר"ן
 חבית לגלות שאסור יג שטו בסי' עוד ועי' כביסה, לענין למים דומהשיין
 אסור )וכן שבה המשקה ובין הכסוי בין טפח וחסר מכוסה, פי'שכל

 גן בשם שהביא שם, סי"פ שעל שע"ת )ועי' אהל(, משום כולהלכסותה
 חבית מלאו שלא במנחות כמבואר החבית לאויר שצריך יין בין לחלקהמלך
 חסרים טפחים כשכמה אפי' דבש או שמן בחבית אבל נודף, ריחו שיהאיין
 אלו(. שבחביות בחוסר צורך לו שאין לכסותם, מותרג"כ

 הרב ש"ע בין מחלוקת שיש שכתבתי סכ"ו ה כלל לעיל ועי'יא(
 הכריכה במגופה שפקקה סי"ח( שכ )שבסי' החבית בפקיקת המשנ*בובין

 הרב ש"ע )ועי' המטלית ליבון משום ואיסור חשש בזה יש אםבמטלית,
 את שהסברתי הנ"ל ה בכלל ועי"ל הנ"ל(, וכו' מי יש דה"מ ובה"ל כדשכ
 נהנה והוא הזכוכית לתוך נכנס שהמשקה מחמת הוא כאן שיש שהחומרזה,

 ובכ"ש. שם הרב ובש"ע ויח' טז שכ או"ח ועי'מהם,
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 נוטל כשיעוי אחד בכל אין ן זה גב על זה מקוואות שנייב.
 ארבעים לשיעור אותן )לחבר ומשיקן מבנתיים הפקקאת

 למשיכת העשוי וביב הטבילה, לאחר למקומו, הפקק את ומחזירמאה(
 יוצאים והמים צנור( )היינו בביב נקב ויש להבור, המעיין מןמים

 ועל האוכלים על המים יצפו שלא כדי לפקקו מותר אחר,למקום
 את דוחק ואינו מועטים מים יצאו אם חושש שאינו לפיהכלים,
 הביב את פוקקים אין אבל יפה, כך כל מתקנו ואין כך( )כלהפקק
 מקפיד הוא שאז משום הרבים, לרשות ולא לבור, המים שירדוכדי
 יב. יפה ומתוקן מהודק שיהאיותר
 שהברזה שכיון משום פשתן בפקק חבית לפקוק שמתיר מי ישיג.

 כמפוג הוי להפשתן, מגעת ידו ואין לפשתן חוץארוכה
 יעמוד שלא ליזהר צריך אבל לפוקקה, שמותר אחיזה, בית לושיש
 משקאות בשאר דוקא וזה יא, במעיף שכתבנו כמו החבית ת,חתכלי
 לבן( ביין גם יא מעיף לעיל שכתבנו )ולהדעה שבמים במים,ולא
 יג.אמור
 שמקפיד בדבר יקנחה לא ובצואה, בטיט בבוץ ידו נתלכלכהיד.

 לא הידים, את בה שמקנחים במפה ואפילועליו,
 ורפש בבוץ נעליו ובנתלכלכו שיכבמנה, גזרה משום ידיו, אתיקנח
 לטלטלו שמותר בדבר לגרדן שמותר יח א בכלל למעלה כתבנוכבר

 שם ועיין העור(, המקלף וכדומה במגרד לא )אבל בקורה אובשבת
 הטיט ושאם מכבמן, לא אבל במים, משכשכן עור שכשעשויותעוד

 בגדיו ובנתלכלכו טחינה, אימור משום גם ליזהר צריך יבששעליהן
 לח הוא שאם ו-ז( כט )ובכלל ו מעיף ט בכלל עיין בטיט, אוברפש
 )ואפילו לגרדו אסור יבש הוא אם אבל המכין, בגב או בצפורןמגרדו
 שמבחוץ, והטיט הבוץ שיפול כדי מבפנים, בזה זה הבגד אתלכמכם

 עכו"ם ידי שעל אומרים )ויש טחינה אימור משום אמור( כןגם
 צריכה שאינה מלאכה והוי' הנגרר, לעפר צריך אינו שהרימותר
 אפילו שמתיר מי יש היחף, רגלו שעל והטיט הבוץ ולכבםלגופה(
 יו. יבשבטיט

 ושאול ווותקון
 כב. פ' שם ,ובראב"ד ובמחה"ש, כג מ"קשכ' ובמג"א בכם"מ בהנ"ל ועי' כא, כב רמב"ם ה, ח עירובין תוספתאיב(
 ושאול. דוד בתקון י סעי' בסוף ועי"ל שם, ובמג"א יב מ"ק ובט"זיח טעי' ובש"ע ובב"י שכ בטור ועי' קיא.( ובשבת נא: ובזבחים ? לגובמוכה קלג. שבת גם )ועי' צריכא לא ד"ה ובתום' ! קג ובדף ! קיג שבתיג(
 הסום בזנב מקנחה בטיט ידו שנתלכלכה מי יט פכ"ב רמב"ם14(



קצא שבת הלכותקיצור

 לאהר קשים שהם הבגדים ולשבר( לפרך )היינו יכמכם אסורטן.
 מצטחצחים, הם הרכוך שמתוך לרככם, כדיהכבימה,

 כתונת( )היינו חלוק אבל כמלבן, לי' הוי בצחצוחו, ומתכויןומדנהנה
 לרככו, רק מתכוין הוא מבחוץ, נראה ולא הבשר, לעורשלבשו
 מפשתן, העשוי התחתון חלוק ריכוך אפילו שמחמירים )וישומותר
 העולם אבל לדבריהם, לחוש ונכון קצת, אפילו לרככו התירוולא
 דוד בתקון כמבואר לכך, המיוחד בכלי רק ונזהרים להקל,נהגו
 יה.ושאול
 בכלל למעלה דינו כתבנו כבר אחוזה, בית לו שאין םפוגטז.

 הטבלה ואת הקערה )את בו מקנחים שאין כז מעיףה
 יו. בהם(וכיוצא
 להמיר אבל העפר, מן או האבק מן לנערו אמור שחור נ~גריז.

 ואם בזה, גם שחוששים ויש מותר, מעליו, בידוהנוצות
 ושאול ווותקון

 במ"מ וכ' וכו' הידים את בה שמקנחים במפה לא אבלוכו'
 שב הרב ובש"ע סי"א, שב .באו"ח ועי' מהתוספתא, שהוא הדיןבמקור
 בסמרטוט לקנחן שמותר הפמ"ג בשם שכ' שם בתוס"ח ועי' יג, כב ובחי"אכב,
 מחובר" 'שאינו הסוס בזנב ידו שיקנח היא שהכוונה בזה ' שכ בתו"שועי'

 עי"ש אסור, במקצת ואפילו חי, בעל לטלטל שאסור קיי"ל הלאשאל"כ
 בגדיו ובנתלכלכו ושאול, דוד ובתקון סי"ז כ"א עי"ל נעליו נתלכלכוובדין
 במ"ז ועי' לו, ס"ק ש"ב במשנ"ב תמצא בזה הי"א ודעת ס"ו, ט בכללעי'
 היחף רגלו שע"ג אבל נעליו מע"ג היבש טיט ליטול לאסור שכ' ג ס"קשם
 שם וכ' גבול, משום בו שאין וכ' צער, משום במים לרחצו אפי'התיר
 ד"ה שם בבה"ל והו"ד בקיר רגלו שע"ג הנ"ל היבש טיט לקנחשמותר

 דו"ש. בתקון יג סעי' יב בכלל ועי' וכו'. עלאו
 וכו' כיתניתא לכסכוסי מהו וכו' ראב"י ואזיל מיסתמיך קמ. שבתטו(
 כדי אותו ומשפשפים הכביסה לאחר מתקשה שחלוק ועי"ש שם,וברש"י
 בסודר רק אסרו לא ואפי"ה יותר, מצטחצח ג"כ החלוק הרכוך ועעילרככו,

 שאדם תחתון בבגד לא אבל לצחצחו, כמתכוין שנראה אחר עליון, בבגדאו
 בחלוק שאפי' וי"א ליבונו, על מקפיד אדם ואין נראה, ולא בשרו, עללובש

 אסור פשתן של אבל משי, של או צמר של כשהוא אלא התירו לאהתחתון
 ורק להקל, נהגו העולם אבל לדבריהם, לחוש ונכון לא, מעט ואפי'לרכבו,
 ה' שב או"ח ועי' יב, שב הרב בש"ע כ*כ ליזהר נהגו לכך המיוחדבכלי
 ח( אות בבאה"ט )והו"ד שם במג"א ועי' הש"ל, בשם הב"י בשם שכ'ובהגה
 ~טם בא"ר הסכים וכן אוסר, בש*ל אבל בידים, לכסכסן העולםשמנהג

 כד-כה. סעק שב ובמשנעב ז, כב וברמבעם ח, ס*ק מגעא עי"שבבאהעט(,
 גופו לצורך לא אם אסור לטלטלו שאף בפמעג וכ' למעלה עי'טז(

 מקומו.או



 שבת הלכותקיצורקצב

 במכבדות להמירם וגם להמירם, אמור בודאי בבגד תחובותהנוצות
 במברשתיז. אף להחמיר ונהגו אמור, קממיםשל

 ללבשו שלא ומקפיד השלג, ומן המל מן חדש שחור בגד יומנעךיח.
 מקפיד שהוא או מקפיד, אינו ואם חייב, ניעור,בלי

 שהבגד או הצבעים, משאר או לבן, או אדום, הוא הבגד צבעאבל
 הבגד, על מל בנפל אמורים דברים במה לנערו, מותר אזישן,
 צבע איזה הבדל אין אז חדש, הוא והבגד גשמים, עליו בירדואבל
 שיש כאן ושאול דוד בתקון )ועיין לנערו, אמור ובכולם לבגד,יש
 יח. ישן( בבגד אפילו שאומרמי

 ושאול דודתקון

 מן שהיינו ופדש"י וכו' טליתו המנער ד"ה אמד קמז, שבתיז(
 ובסמ"ג רש"י לדבדי לחו,2 כ' שהא"ז שהביא שב בס" בב"ח ועי'העפר
 חולקים שרבים ואף כהסה"ת, והוא כ"כ במדדכי וכן כרש*י, מפדש שר"חכ'
 שם וכ' בהגה, והו"ד ליזהד, יש לכתחלה המנער ד"ה קמז. שבת עי'ע"ד

 שחשש הזכדונות ס' בשם שכ' ד ס"ק במג"א ו'עי*ש הנוצות, בנטילתלהתיר
 איסוד הללו בנוצות שאין ג שב בסי' שכ' הרב ש"ע ועי' לאיסוד,בזה

 להחזירן הן וראויות באו, הכרים מן האלה שהנוצות שבטח משוםמוקצה,
 ועי' שחור בבגד בזה להחמיר שחוכך מד כלל בנ"א ועי' עליהן,ולשכב
 במנער שחייב בגמ' שם וכ' הבגד. לגבי שבטל שכ' שבת בשביתתבזה
 עדיין בו נשתמשו שלא זמן כל נקרא )וחדתי וחדש שחור כשהבגדרק
 ועי' שב, בסי' בב"י והו"ד פ"י ברמב"ם ועי' בחידושו, הוא ועדייןכ"כ

 ב( שלז )ובהגה בבה"ל, יא ד"ה שב ובמשנ"ב שם ובמג"א ס"א שבבאו"ח
 ומחזי שבת באיסור כמזלזל הוא במכבדות הנוצות שהמסיר שםובבה"ל
 ,להחמיר שכ' א ס"ק יעקב בישועות ועי' במלבן, בכ*ש ועי' דחול,כעובדין

 ג"כ ועי' א( ס"ק לה בנז"י )והו"ד בשבת מצוה מטלית עפד לנערולא
 בבה"ל שם ,עוד ועי' לארץ, וננפל כובע לנקות ולא ליזהר שכ' שםבמשנ"ב

 וכ' נעלים, אבק לנער שהתיר קלא סי' יצחק בית בשו"ת ועי' עלי',ד"ה
 צחצוחן. בכלל אין נעלים אבקשניעוד

 רמב"ם בזה ועי' שם ובגמ' וכו' טליתו המנער הנעל קמז. שבתיח(
 של שחידושו ושאול דוד בתקון יז בס"ק' ועי"ל שם ובמ"מיח

 ס"א שב ובש"ע עי"ש כ"כ בו נשתמשו בלא רק בכיבוס תלוי אינוהבגד
 לנערו, לו אסור אז בבגד גשמים מי וכשנבלעו שם ובא"א סק"אובמג"א
 בד"א הניעור, בשעת ממימיו להסחט ממים, בלוע בגד שטבעמשום
 ישן בבגד אבל תיכף, לנעדו על'יו מקפיד והוא במים, שמתקצר חדשבבגד
 ממנו יסחט אם שאף משום - לנערו מותר לנערו( עליו מקפיד שאינו)או

 מקפיד הוא ואם מתכוין שאינו בדבר ומותר לזה, מתכוין אינו הואהמים,
 אפי' אוסר בחי' והרשב"א בניעורו, המים ממנו שיסחטו פ"ר הוי אזעליו
 ובבהעל קסד, ס'י' או"ח אב"נ ובשו"ת ד, ס"ק שב סי' א"א ועי' ישן,בבגד



קצג שבת הלכותקיצור

 שמיחים לנקור2 שלא ליזהר יג מעיף יב בכלל למעלה כתבנו כבךימ2.
 במכונה אפילו )ואמור בשבת, השמיחים מנקהבמכונת

 מלבן משום אימור בו שיש שמלבד האלקמרי(, בכח מופעלתשאינה
 השמיחים, לנקות ודעתו מו(, מעיף כלעיל לצחצחם, מתכוין)שהרי
 הצמר את ותולשת מורמת שהמכונה משום בזה ליזהר עודצריך
 יט. השמיחיםמן
 להמתפג מגבת או )מדין באלונמית ולהמתפג בשבת יהמבל מותרכ.

 האלונמית, או שערותיו ימחומ שלא ובלבד הרחיצה(אחר
 הפומקים, פי על לאמור נהגו כבר לתענוג ובנהר בים להר2רחץאבל

 מהמים מעמ למחומ מבלי הרחצה בגד את לפשומ אפשר שאיובפרמ
 מחימה, משום לחים, בלבנים מלנגוע ליזהר יש )ובכלל בו,המפוג
 יא כלל עין בצוננים במקלחת ולהתקלח ה, מעיף לעיל בזהועי'
 כ.נח(

 ושאול דודתקון

 ובבה"ל ב שם הרב ובש"ע ובא"ר ב ס"ק במג"א גם ועי' להוש/ ד"השב
 התלונות זיעת העברת )ובענין סק"ג. קנ"ז סי' השלהן ובקצות עלי'ד"ה

 שאוסר, קד סי' לוי הלק בשו"ת עי' מלבן משום בזה יש ואםבסמרטוט
 בכלל לקמן והו"ד שועל בשבולת זכוכית הצהרת באיסור טו שכג מג"אועי'
 ושאול(. דוד בתקון טזכט

 יג. כי"ב לעיל עי'יט(
 בכלל כמבואר בנ8בת גר להטביל ג"כ ומותר מקריו, להתטהר20(

 דוד ובתקון נה )סעי' בדיעבד הוא בזה שההיתר יא כלל לעי' בזה ועי'לה,
 תקוני, ד"ה ובתוס' וכו' תקוני י מו וביבמות יה, ביצה ועי' שם(,ושאול
 נט-ס שא הרב בשעע ה סוק ומג"א ה שכו ובסי' ד, רסה וש*עובטור
 גביו ומננל המים את להוציא שלא ליזהר צריך והטובל בזה, שונותדעות שהבאתי נה סעי' יא כלל ולעיל לז ה"ב היים מהנה ובשו"ת תריגוסי'
 הגר"א דועז א"א )ולפי מימיו על מקפיד שאין באלונטית ומסתפג אמות,ד'

 במקום בידו ומביאה מימיו( על מקפידים שאין דבר הוא אלונטיתסתם
4 לבלן האלונטית את מלמסור יזהר אך עירוב,שיש  השודים שהבלנים 
 שם, ובמג"א ז-ה שכו ובסעי' מה--מט שא בס" כמבואר הסהיטהעל
 בזמנה שלא טבילה לטבול שלא הנשים שנהגו ה ס"ק במג"א שםוכ'

 שם ותוסוח עד הי"א ועי' שער, וסהיטת סהיטה השש משום -בשבת
 בה"ג )הו"ד ובק"נ כה סי' נוב"י שו"ת ועי' התירו, מצוה בטבילתשרק
 שלא שכ' בכ"ש ועי' שבת, בליל נדה בטבילת בתפא"י( דשבתבפאג
 שמ*מ כג סאק שכ מהה"ש ועי' לקריו( להטבל מותר )אבל מקלינן,לא קולי וב' מנא, כמתקן נמי שמיהשב משום בזמנה שלא נדה טבילתלהתיר
 הבריות, כבוד משום בזה התירו שעריו שסוהט ואף פניו/ לרהוץמותר
 איסור על עובר העור או השער את שהסוהט כה ה לעיל כתבנווכבר



ז

 שבת הלכותקיצורקצד

 במכונה רותח בנפמ הבגדים את שמכבמים יבש, נקוי גםמא.
 משום אמור וכתם, לכלוך כל מהם להוציא כדיממובבת,

מלבן.
 בכלל ג ובמעיף מה, מעיף יא בכלל למעלה כתבנו מברמב2.

 הכלים את לנגב צריך שבשבת ושאול, דוד בתקוןזה
 ושאמור בחול, גם למחמו עליו מקפיד ושאינו לכך, המיוחדבממרמומ
 כא. זו בשבת עוד בהם ישתמש שלא כליםלהדיח

 נ-נא. מעיף לח בכלל לקמן תמצא בשבת בגדים קפול דינימג.
 פקודי()למדר

 לעבדן, לבורמקי עורות לחשיכה, ממוך שבת ערב יתת, מותרכ2ד.
 תשלומים לו כשקצץ )לכבמם(, נכרי לכובם כבמיםאו

 ואינו שכרו, לקבל כדי מלאכתו עושה הנכרי )שאז מלאכתובשכר
 את לעשות לנכרי אמר כשלא רק זה וכל ישראל(, כשליחנראה

 כב. הישראל בבית ולא בביתו, המלאכה יעשה והעכו"ם בשבת,המלאכה

 ושאול דודתקון

 השותה גם צריך שלפי"ז שכ' בתו"ש ועי' בדברים, שהארכתי עי"שמד"ם,
 לסמוך מי על להם ויש בזה, נזהרים שאין וכ' שפמו, שער מלתחוטליזהר
 ובמחה"ש וכו'( מותר לאיבוד הולכין שהמשקין שהיכא הרשב"א על)היינו

 כבוד משום מעודה לאחר בקנוח אין מדוע ידעתי לא וכ' עליו חולקהנ"ל

 כבוד משום לחצוץ לו שהתירו השניים שבין מבשר הוא גרע וכיהבריות
 לחלק, דיש ואפשר לו, היא גנאי רטובה כשהיא השפה, גם והלאהבריות,

 לו, היא גנאי רטובה כשהיא משפמו המש'קה למחו,ט שלפי"ז בנז"י וכ'ע"כ,

 פיו לתוך משפמו ה'משקה לסחוט שלפי"ז בנז"י וכ' ע"כ, לחלק, דיטואפשר
 לבנים נגיעת ובמניעת אסור בודאי ל,איבוד ה'ולכין ה'תשקין שאיןבאופן
 ולעיל נח ס"ק ומג"א מו סעי' שא בסי' גם עי' סחיטה איסור משוםלחים
 ג.סעי'

 ושאול. דוד בתקון עי*שכא(
 לכובם כלים ולא לעבדן עורות נותנים אין אומרי' ב"ש ן יז שבתכב(

 ועי"ש ב רנב ובאו"ה פ"ו וברמב"ם שם ובתום' יט דף ול!הלן וכו'נכרי
 נכרי לכובם הכבסים לתת להתיר שכתב 1 קטן סעיף אברהםבמגן
 כקצץ, והוי ידוע, בזה שכרם שקצב משום לחשיכה. סמוך בע"שאפי'

 שאני ראה לו ויאמר לחשיכה סמוך 'ע"ש להנכרי הכבסים את יתן לאאך
 ס"ק שז ט"ז לך נותן שאני האל~ה להלבנים ואצטרך במוצ"ש לנסועצריך

 כ' ט ס"ק שם ובא"ר ג, רנב באה"ט והו*ד לח סי' ופמ"א ואחרוני'ג

 לעה~ותו לו א*א אם בשבת, בה' לו בנותנו אפי' להנכרי כהנ*ל לומרשאסור
 שאוסר לב( ס"ק מב סי' בנז"י )והו"ד הרב בש*ע בזה ועי' שבת,קודם



קצה שבת הלסותקישור  ע ג :ן שננצנ%::יו:

-' לננכו" דמים קצץ לא כשהישראלכו. שממ"ין,יי

 ושאול דודתקון

 לנכרי לומר לו מותר שבחול ב ס"קשז
,1,ן.י.וין. במ"ז ועי'ת,



 שבת הלכותקיצור
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 ג* רנבאו"ח



קצז שבת הלכותקיצור

 רבר, לו נתן לא הישראל אם אבל בידו, למחות צריך אזנעלים(,
 אפילו אז ישראל, לצורך ובביתו, שלו מעורות הנעלים תופרוהנכרי

 צריך אין הכי אפילו בשבת, מלאכתו עושה רואהוכשהישראל
 ךדאלששי2דע פעןוע4,ה2ביש פ~ןיינסעעילל אפילו העכו"ם, בידלמחות
 עליהם, נקרא הישראל שם אין שעדיין משום שכרן לו קצץ-4

 לישראל ולעשות לאחר, החפצים את למכור יכול יחפוץ, אםוהנכרי,
 אפילו לעשותם, לנכרי לומר מותר לכתחלה ואף במקומםאחרים
 כה. בשבת לעשותם לו יאמר שלא רק לחשיכה ממוך שבתבערב

 )המנמץ( הניפוץ 23לאכת ירכלל

 - הוטים מהם לעשות וכדומה פשתים הצמר, את המכשירה מלאכההיא
 בש"ע(, הובאה לא הנ"ל)ומלאכה

 ל הכלתונן
 )קנא גמי סיב, ניפוץ י )א( וקנבוס פשתן גבעולי ניפוץ 1 )א( וכדומה גידיםניפוץ

 )א4 פשתים או גפן(, צמר או בהמה )צמר צמר סריקת 1 )ב( הוצים אוגומא(,

 דברים המנפץ )או למוי' הכשרתם לשם פשתים או צמריומורקא.
 ואת הפשתן את שסורקים כררך למוי' וסורקםאחרים

 דהיינו הגידים, את והמנפץ הצמר( את שנופצים' כמו אוהצמר,
 שיעשו בשביל עושים(, שהסופרים )כררך וכרומה במקלשחובמם
 המנפץ אבל וחייב, ניפוץ במלאכת נכלל זה כל למוי', חומיםכעין
 שכותב מי ויש דש, משום חייב סיבים(, )צמח וקנבום פשתןגבעולי
 א. מנפץ ומשום דש משום בזהשחייב

 ושאול דודתקון

 לישראל, שייכים אינם שכשהחפצים שכ' י ג כלל חי"א עי'כה(
 ובש"ע מותר, ג"כ זה ישראל בשביל המלאכה את שעח2ה בידוע אפי'אז
 בשביל הדבר שעושה לרבים מפורסם אינו אם רק שמותר בזה איתאהרב

 קצץ, בל4 אפי' להתיר יש שאז בפרהסיא, המלאכה עושה שאינו וגםישראל
 ס"ק בתוס"ח ועי' וסקט"ו ט ס"ק ומג"א ס"ד רנב עי"ש בידו. למחותוא"צ
 החי"א. על ג בכלליב

 עג. ודף וכו' אחת מל4כה כולן וכו' והמנפץ הדש תנא ? עג שבתא(
 הרע"ב ובפי' שם, לרמב"ם המשניות ובפי' שם, רש"י ופי' והמנפצובסה2נה
 הסיט רוחב כמלא והטווה והצובע, והמנפץ, במשנה י קה שבת ועי'שם

 מנפץ, משום רק חייב בהמה שבצמר משמע שמפירושו פרש"י ועי'כפול,
 שהרא"ש שאף כ' שם ובק"נ הוא, דג"ק דש משום רק חייב גפןובצמר



 שבת הלכותקיצורקצח

 מכינים הצמחים וממיבי חום, כעין הוא )מיב מיב שמנפץ מיב.
 מוף קנה גומא, קני הוא )גמי גמי ואריגים( חבליםחומים

 שנעשו עד הוצים, או ולאגידה( לקשירה. חומים ממנושעושים
 נ. מנפץ משום חייב חומיםכעין

 )הצובע( צביעה מלאכת טוכלל

 אחר לצבע צבעו שנוי או המתקיים, בצבע דבר צביעת מלאכתוהיא
 שכח(. וסי' שכ שג, או"ח)ועי'

 ל הכלתוכן

 צבע של במטלית המקנח או אדום במטלית המקנח - דם בקנוח - יותד גדועאיזהו
 צבעים הרכבת ; ו( )תקדו"ש אדמומית בה ומוסיף אדומה שפה המאדם ; ו( )תקדו"שאחר
 )תקדו"ש האשה פני על בצק טיחת י )ד( קרם במשחת הראש חפיפת י )ב( חדש()לצבע

 אשה פני על קרם משחת מירוח י )ב( נוזלים בשאר או במים צבע חומרי מסמוס יד(
 )וכן הבית קירות כלי, אריג, חתיכת בגד, צביעת ; )א( וכדומה פשתן צמר חוטצביעת י )ב( הצבע עין עשיית י )ד( השיניים במשחת השיניים נקוי י )ד( עורה( עידון)לשם
 הבית רצפת צביעת ן )א( צביעה איסור שיעור בהנ"ל ן )א( ורהיטים דלתות בסיד(סיודם
 שפתיים, פנים, צביעת 1 )ג( לנוי שבזכוכית מים צביעת 1 )א( בלכה( או שמן )בצבעיבצבע

 1 דד( )תקדו"ש מתקיים שאינו בצבע צביעה י )ד( האשה עיני וכחילת שערות,צפרניים,

 בכך דדכו )שאין באיש צביעה 1 ד( )תקדו"ש השבת יום במשך המתקיימתצביעה
 מוכרי ידי על דגים אזני צביעת 1 )ה( הסוחרים ידי על שרף יין צביעת 1 ד()תקדו"ש
 שאכל, הפירות בצבע המלוכלכות בידיו נגיעת - וכן לכלוך, דרך צביעה 1 )ה(דגים

-וכן  )ו(. במטפחת מכתו( )ודם חטמו דם קינוח 

 ושאול דודתקון

 שגד"ק גפן בצמר הטעם כותב הוא אעפיעכ בגד"ק, שלא אף בדשמח"ב
4הוא  בהמה בצמר שמנפץ מנפץ, לתולדת ולא דש, לתולדת שלחשב כדי 
- שכ' בדישה ח"ב במא*מ ועי' הוא, גד"ק דלאו דש משוםאינו  לפי 

 ובין לדש, שדומה ממש בקרקע שגדל מה בין לחללק - ורש"יהדא"ש
 שכ' מה )ועיעש מנפץ בכלל שהוא גדעק שנקרא רק הארץ מן שאינומה

 ויתישב באוכלים, רק שייך לא שדש הערוך, כדעת שהיא הרמב"םבדעת
 מחבירו דבר שהמפרק שכ' כג חיעא ועי' הרמב"ם, על המגעא קושיתבזה
 שעאי - סריקה ענין הוא והמנפץ דש, בכלל הוי מגבעולין( פשתן)כגון
 גבעולי במנפץ שם עוד וכ' עצמו, בפני ויפרד יבדל שער כלהנפוץ
 ועי' שם, שבת במוסך חינוך במנחת והו"ד שתיים, שחייב וקנבוס,פשתן
 ובמג"א, זה בענין שהאריך בהמנפץ סה לאווין הסמ"ג על משה בבריתגם

 מלאכת וגם באועח, נזכר לא ופציעה מסיך, טווה, ניפוץ, מלאכתוהנה
 תמצאם ושם וטו' יד יג הי"ב פעט ברמבעם ועי' במג"א, רק נזכר לאהאורג

 אבאנ ובשו"ת ג, חלק סוף במשנעב ט, שמ ובע"ה כ"ש ועי'ובאחרונים,
 קע* סי'אועח

 ברוקח, והועד וכו' סיב דנפיס ההן נא.( )דף העב פעז ירושלמי עי'ב(
 ב. כג חיאאועי'



קצמ שבת הלכותקיצור

 של חום כשיעור בו שיש וכדומה, פשתן צמר, של חום הצובעא,
 כזה, חום הנצבע, מדבר למוות שאפשר או מפחים,ד

 שסד )או הבית קירות כלי, אריג(, חתיכת )אפילו בגד הצובעאו
 שמן בצבעי )או בצבע הבית רצפת או רהימים, דלתות,אותם(,

 בצביעת במשכן היתה זו ומלאכה צובע, משום חייב בלכה(,או
 א.התכלת
 שחור, צבע חומר )זה קנקנתום שנתן כגון חצבע, עין העושהב.

 דיו( מין )הוא נפצא מי לתוך לצביעה( בושהשתמשו
 בשאר או במים צבע חומרי במסמם הדין וכן שחור, הכלשיעשה
 ב. שחייב חדש צבע מהם לעשות הצבעים את כשהרכיב אונוזלים,

 ג. חייב לנוי, שבזכוכית מים הצובעג.

 ואסורה ושערותי', צפרני', שפתי', פנ", לצבוע אסורה אשהר.
 ובדין ושאול, דוד בתקון כמבואר בשבת עיני' לכחולגם

 שמושח או הראש, חפיפת לשם שערותיו על קרם משחתהמושח
 )קרם קרם משחת הממרחת אשה וכן שיניו, לנקיון שינייםמשחת

 לאיסור כם בכלל דינו יבואר בשבת פני' על העור( לעידון תמרוקזה
 בפודר הנשים פני אבוק ובדין בשבת, ומחיקה מריחה איסורמשום
 ו. יז סעיף לב ובכלל כאן ושאול דוד בתקון עייןבשבת

 ושאול דודתקון

 ועי' וכו' צובע משום אמר רב מחייב מה משום שוחט עה. שבתא(
 )וכדבריהם ע"ד שמקשים מה ! ה כתובות בתוס' ועי' קז. ובשבת שםרש*י
 בשו"ת והו"ד שלמה, המגיני בתי' בזה ועי' לשבת(, בחי' הרשבקא גםמקשה
 הקב פ"ז מהירושלמי למירושו ראי' שהביא כב סי' או"ח אמריםבית

 וכו' בהמה משרביטין שהיו במשכן היתה צביעה מה נא.( )בדףדשבת
 סהטום שחייב דם בה ונצרר חבורה שהעושה בירושלמי שם ג"כ)ועי'
 במנקח, צב, סי' חכעצ בשו"ת קצז, ובסי' קעו סי' באבענ ועי'צובע(,
 שאין שכ' יג מעט רמב"ם ועי' ב(, אות )שם בצובע ובמאעמ בצובעובנ"א
 כגון כלל מתקיים שאינו צבע אבל המתקיים, צבע שיהא עד חייבהצובע
 בשבת מתקיימת מלאכתו שאין וכל וכו' ברזל ע"ג ששר או סרקשהעביר
 בזה. שחייב הסמ"ג ודעת מדעס( אסור )אבלפטור

 לצבוע כדי ושיעורו וחייב, וכו' הצבע עין העושה יד ט רמבקםב(
 שכ' במקמ ,וע* הראבעד, בהשגהץ ועיעש וכו' ארוך חוטבו

 עיקש, שרייתו היא זו לדיו מים נתינת מ"ת יח בשבת הוא הדיןשמקור
 במג"א. כה ס"ק שכ באועחועי'

 מלאכת שהרי הנקל, להראב"ד אף חייב שבזכוכית מים בצובעג(
 א_-ב. שכ ובע"ה ד, כד חי"א כעש, ועי' נגמרה,הצביעה
 משום כוחלת צה. בגמ' גם ועי' וכו' הכוחלת וכן : צד שבתד(



 שבת הלכותקיצורר

 וכן בשבת, וכדומה עוגות או שרף יין לצבוע אמורים סוחריםה.
 שצובעו מפני התבשיל לתוך כרכום מלתת ליזהרצריך

 ולאכלו( המאכל, את לתקן במתכוין בזה שמתירים אחרונים)ויש
 כמריים שיתראו כדי הדגים, אזני לצבוע דגים למוכרי אמורוכן
 ה. החיוב( מן גם יש שבזה אומרים)ויש

 ושאול דודתקון

 פני' על סרק תעביר לא אשה וכו' וכן וכו' גודלת שם ובברייתא וכו'צובעת
 או בשבת, עיני' לכחול גם אסורה זה ומטעם בשבת, צבע( מין הוא)סרק
 פ"י ירושלמי ועי' פוקסת, וכן ד"ה במשנה רש"י )עי' פני' על בצקלטוח
 צובעה( משום חייבת הפוסקת כותבת, משום חייבת הכוחלת סדי( )דףה"ו

 הוא דהאיסור כ' והרמב"ם צביעה, כמין והוי הבשר מאדיםשכשנוטלתה
 ועי' בערוך, הוא וכן יב( כג רמב"ם )עי' בגמ' גירסתו היתה וכך כותב,משום
 ס"ק ובמשנ"ב סח, ס"ק ובשע"הצ צובע, משום ד"ה ובבה"ל כה שגאו"ח
 דברי לפי שכ' הנ"ל בשעה"צ ועי' יט, ס"ק שג וס" כה, שכ ובמג"אעט,

 רק שאסור מתקיים שאינו בצבע שכ' הרמב"ם על שכ'המ"מ
 כמו מתקיימת מלאכתו שבעינן הטעם המ"מ וכ' סופרים,מדברי
 במשך מתקיימת הצביעה באם שם המשנ"ב )ומסתפק ד(, שמ )עי'בכתיבה
 העושה ז קב שבת במשנה שכ' משום המתקיים, דבר מקרי אם השבת,יום

  לחייב  הממ'ע בשם כ' ובחי"א חייב, בשבת מתקיימת ומלאכתומלאכה,
 שכ' ומה יט-כ( שכ או"ח עי" לשעה שיתקיים שרצונו לפי מתקיים,באינו
 )ועי"ש יש חיוב גם באש,ה הסמ"ג לדעת אבל הרמב"ם, לפי הואבפנים
 חיוב מצינו לא אלה בכל וכו' שרק תעביר לא אשה וכו' וגרסינןשכ'
 שחייבת שדעתו מוכח שמכאן בבר"מ ועי"ש הצביעה באותו חפץ כשאדםרק

 עי"ש מותר, ולמשנ"ב אסור דכ"ש אליבא בכך דרכו שאין באיש מיהומה"ת(,
 ובכ"ש ל, שג ובע"ה קפב, וביו"ד קנ, ס"ק פ מנ"ש גם ועי' פא, ס"קשג

 בכלל לקמן מ"ש עי' בשבת בפודר )ואנש'ים( נש,ים פני אבוק ובאימורבצובע,
 בשם והביא לאסור, ישראל בית שו"ת בשם ושאול דוד בתקון יז סע"לב

 בכלל לעיל שהבאתי מה גם )ועי' לבן, בפודר להתיר מבריסק מהר"םשו"ת
 אתתא "הדא ה"ב פ"ז שבת הירושלמי בשם ושאול דוד בתקון ס"ח בסוףיג

 חייב בשרה, ללבן כדי פני' על סרק דמעברת אתתא )האי אפא"דשרקה
 עי"ש(, במפרשים הובאו לא הירושלמי ודברי קה"ע(, עי"ש מלבן,משום
 להתיר ג"כ שכ' קיד סי' מחדש, הנדפס משה אגרות בשו"ת גם בזהועי'

 לבן.בפודר
 שלסמ"ג שם וכ' ג כד וחי"א בצובע, כ"ש יט, שכ מג"א או"חה(

 בתו"ח, עי"ש להרמב"ם, אפי' בזה חייבים הפמ"ג ולטי  החיוב, מן בזהיש
 השחיטה, בית צובע משום חייב דשוחט עה: משבת ראי' מביאיםו,מניהם
 שכ' או"ז בשם שמביא וכו' ליתן ד"ה סי"ט על שכ בסי' בבה"ל עי'אבל

 השחיטה, בית עור על היא השחיטה" בית דליתווס לי' ב"ניחאשהכוונה
 דרך זה שאין שכ' קלא סי' הרדב"ז על שחולק כד ס"ק מג"א ועי'עי"ש,
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 בבגדו, יגע שלא ליזהר לו יש שאכל, מפירית צביעות כשיריון.

 מחלת )היא ר"ל מחורים לו שיש וםי שצובעו,מפני
 הצמברות מחמת בחלחולת הוורידים מהתרחבות שבאתחתוניות,

 ירחץ רק שצובעו בנייר יתקנח לא דם, המוציאים בתוכם(דם
 כשנמצא אך בממפחת, מכתו ודם חממו דם יקנח לא כן וכמובמים,
 י. להקל יש ודחוק קשהבמצב

 )הטווה( מוי' מלאכת מזכלל

 הובא ולא ושזירתם, ופשתים מצמר ומתיהתם הוטים עשיית מלאכתהיא
 בש"ע(. הנ"להמלאכה

 ל הכלתוכן
 צמר, טויית ו )ב( רבים מהוטים קלוע עבה הוט ובין דק, הוט שזירת ביןההבול
 או )במכונה( בכלי טויה י )א( הנטוה אהר דבר או נילון, גיד, נוצה, כותנה,פשתים,

 ושזירתם. ופשתים מצמר ומתיהתם הוטים עשיית מלאכתהיא

 מנוצה, מכותנה, מפשתים, מצמר, מפחים, ד אורך שיעור המווה,א.
 ולאו חייב, הנמוה, אחר מדבר או מנילון מגיד,משער,

 חייב כן גם ביד המווה אפילו אלא במכונית, או בכלי המווהדוקא
 ושאול דודתקון

 לכלוך דרך אוסרים בכיבום שגם ס"י שב ועי' לכלוךן דרך שהיאצביעה,
 שכ' כה ס"ק שכ בא"א ועי' אסור, שבודאי לכלוך דרך בצביעה שכןומכל
 ברוצה ואפי' לבן ביין אדום יין וכן רוטב בתבשיל כרכום נתינתלהתיר
 העושה בסוחר אבל: לאכלו, כדי בביתו בבעה"ב מילי והני מראה,לעשות
 למכור כדי ריח בו במוליד וכן אסור, וכו' ממנו שיקפ כדי במאכלגוון
 שיח בסי' שכ' במ"ז עוד בזה ועי' ע"כ, ז"ל חכ"צ כשו"ת ודלאאסור
 במשנ"ב בזה שכ' ובמה עי"ש, בתה )אפי'( צביעה יש אז לי' שבניחא טוס"ק
 כב. ס"ק שכ בבאה"ט גם ועי' ג, כד ובנ"א נו ס"קשכ

 שהבאנו כד ס"ק שכ ובמג"א שלפנ"ז בם"ק ושאול דוד בתקון עי'ו(
 והו"ד הוא שמתקן שאסור ודאי אדום שבבגד כה ס"ק במג"א ועי"ששם,
 החי"א אבל אסור לכה"פ שבכולם המטלית במראות הבדל שאיןבכ"ש
 כשא"א בלבן ואפי' בארום להקל מצדד ובא"ר הדחק, בשעת להקלמסיים
 שם ובמשנ"ב מח סעי' שכח ועי' כב, ס"ק שכ בבאה"ט והו"ד אחרבענין
 אודם המאדם שכ' נא.( )דף פ"ז ירושלמי שבת ועי' כה ס"ק שכובמג"א
 שמוסיף אלא אדומה שהיא בהטפה אפי' ע"ז כ' העדה ובקרבן חייבבשפה
 ס"ק שכח בסי' להמג"א ראי' שמכאן כ' ובש"ק חייב, - אדמומיתבה
 במא"מ והו"ד צובע משום - אסור בודאי המכה על אדום בגד שלהניחבב

 לכלוך, דרך שהיא כיון בשניהם להקל שכ' שיש שכ' במשנ"ב ועי"שובכ"ש,
 אחר בענין דא"א היכא עליהם לסמוךויכולים
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 מצמר, עשוי חומר )היינו לבדים, העושה וגם מוי', אימורמשום
 ונתחבר שנכבש מצמר הלבד את עושים והיום לכובע, לבדכמו
 א. חייב בחום(, או מכבש בלחץיחד
 חומ שזירת על )אבל מוי' משום חייב דקים, חומים שזירת עלג2.

 נ. קושר( משום חייב רבים, מחומים קלועעבה

 )המטיר( הממכת הנסכת מלאכת יזכלל
 בשו"ע(, הובאה לא זו )ומלאכה השתי, האדר, חוטי כלומד המסכת מתיחת מלאכתוהיא

 הכלל וכןת
 העליון מכובד השתי חוט מתיחת 1 )א( ליישדו( )כדי האדיגה בשעת השתיחביטת

 )א(, התחתוןלכובד

 )כנויים התחתוז לכובד עליון מכובד השתי חומ שמותח וו%3סיך,4ש.
 האריגה, במכונת השתי, חומ את עליהם שכורכיםלגלילים

 וליישב ליישר כדי האריגה, בשעת השתי החובמ וכז נא.( כליםעייז
 במשכן, היתה האלה והמלאכות חייב, זה, בצד זה יפה השתיחומ

 א. ליריעות והתכלת הפשתזבמלאכת

 הנירין עשיית מלאכת יחכלל
 נירין( בתי שני)העוזחה
 בש"ע(, הובאה לא זו)מלאכה

 הכללתוכן
 )א(, )ובתבן( בחבלים מטה וסדיגת סל, סבכה, כבדה, גפה,עשיית

 במלאכת שבת בכלכלת בזה )וראה הייב ניריז, בתי שני וועושדן44.
 עשייתם, ובאופז בפירוש שמאריך ניריז, בתי בהעושה

 ושאול דודתקון
 ובעושה י-יא ובע"ה א, כד חי"א בטוה, כ"ש ועי' טו ט רמב"םא(
 משום הוא האיסור להראב"ד אבל טוי' איסור משום חייב להדמב"םלבדים
 חלקים קבוץ היא הטוי' מלאכת כי בזה דבריו שהסביר בט"א ועי'מגבן,
 עי"ש, היא, כך לבדים עשיית מלאכת וגם בפשתים או שבצמרקטנים
 א. אות בטוי'ובמא"מ
 ממזור דדעביד ההן חבלין דעביד ההן נא,( )דף שם ירושלמי עי'ב(

 שאין שם שכ' כט ובזת"מ כה, ובחי"א בטווה, ובכ"ש טווה, משוםחייב
 בלוקח אפי' שכ"ה שכ' ועי"ש במטוי' טוה ובין בידים הטוה ביןהבדל
 אותם. ושוזרהחוטין

 מ"ב, יג ובפ' כאן בתויו"ט ועי' לפרשו, שהאריך בכ"ש עי'א(
 לעיל, שכ' ובתוסיו"ט נירין בתי בעושה ובכ"ש שלפנ"ז בסעי' ע"04
 מלמטה בשתי א' חוט ומרכיב משרשר אלא ממש נירין לאו הנך כ'ורש"י
 העושה כל וכן ברמב"ם וכ' וכו', בהם השתי את ומעמיד מלמעלהוא'



רג שכת הלכותקיצור

 העושה וכן ב(, משנה ז פרק בשבת מוב יום בתומפת כן גםועיין
 שמקשמים רשת מעשה ועשוי דק אריג )זו מבכה מל, כברה,נפה,
 בלול מבכה וכן הראש, את בו מכמות הנשים או נשים, בגדיבו

 קולע( )היינו הממרג או רשת(, מעשה העשוי' מחיצה אועופות,
 ושיעורם למריגה, אותם ומדר וכדומה, בתבן( )או בחבליםממה

 היריעות באריגת במשכן היתה הזו והמלאכה בתים, בשיעשה
 א.והקלעים

 )חאורג( האריגה מלאכת יטכלל

 בש"ע הובאה לא זו )מלאכה השתי חוטי בין הערב, הרחב, חוט הכנסת מלאכתוהיא
 כו. שג ועיין -או"ח(

 הכללתוכן
 חוט ארג 1 )ב( בתחלה אריגה י )ג( האריגה בשעת החוטים הפרדת 1 )א( המסךהנסכת
 ה" 1 )ב( קטן צלצול )אבנט( אריגת ; )ב( היריעה בשפת אריגה )ב(; הבגד בולהשלים
 עבודת או גרביים פוזמקאות, סריגת 1 )א( מיסך ן )ב( הארוג על וארג ארוג, הבגדמקצת
 נימים קליעת ; )ד( מילין ששמו רך מעץ דבר עשיית ; )ה( תקונם( )או למיניהםרקמה
 שבמחובר ראש שערות קליעת ; ב( יט )תקדו"ש נכרית פאה קליעת 1 )ג( וקניםשערות

 )ב(. אריגה איסור שיעור ; ד( )תקדואש ברזל חוטי או ערבות ענפי קליעת 1)ג(

 וברוחב, באורך תחלה החומים את שמותחים האורגים ררך44.

 בצד וזה זה, מצד זה החומים את אוחזים אנשיםושני
 כולם שיעשו עד ומתקנם החומים על בשבם חובם ואחדהשני,
 הממך, הנמכת היא האורגים, כדרך החומים ומתיחת ערב, בלאשתי

 השתי את להכנים ומתחילים אותו ושכופלים מימך, נקראוהמותח
 א. אריגה מלאכת היאבערב,

 ושיעורו והקלעים, היריעות באריגת במשכן היתה אריגה מלאכתב.
 אצבעות, שני ברוחב חומין שני באריגת הואלחיוב

 וארג ארוג, הבגד מקצת שהי' ובין בתחלה, בשארגן ביןוחייב
 את בו והשלים אחד חום ארג ואם חומין, שני כשיעור הארוגעל

 ושאול דודתקון

 בפמ"ג, בזה ועי' חייב, אלו, כגון בתים אותו שעושין בדבר נירין בתישני
 במגן ועיין נירין. בתי וב' הרמב"ם דדברי שמפרש יד שמ בע"ה ג"כועיין
 ודין יז בכלל מיסך, דין התורה, מן אסור שיעור חצי שגם שאף שכ'אבות
 בזה, שונה נירין בתי שניעושה

 בהאורג, ובכ"ש יח, ט רמב"ם ג"כ ועי' בחי"א והו"ד פ"ט רמב"םא(



 שית הלכותקיצוררד
 נירין בתי ג ברוחב חוטין שני היריעה בשפת )ארג חייבהבגד,
 נ. נירין( בתי ג ברוחב קטן צלצול לאורג דומה זה למה האחייב,
 תולדת זה הרי האריגה, בשעת ומפרידם החוטים את המרקרקג.

 אסור וכדומה, וקנים שערות נימים, הקולע וגםאורג,
 ראש שערות הקולע אבל תלושים, כשהם רק זה וכל זה,מטעם

 בראש, במחובר אריגה דרך )שאין כאורג דינו אין בראש,המחוברים
 הוא קליעתם ואיסור לסתרה( שסופה להתקיים, סופה שאיןועוד
 ג. סותר משום אסור ולמתרם בונה,משום

 רך, שהוא מילין ששמו מעץ דבר שעושה מי שגם מציגןר.
 ו. אורג משום שחייב האורך, על הרוחבומכנים

 תקונם )או למיניהם רקמה עבודת גרבים, פוזמקאות, סריגת גםה.
 ה. אריגה איסור משום אסור אלה(של

 ושאול דודתקון

 שהביא טו, שמ בע"ה )ועי' ו, כה בחי"א והו"ד הי"ט, ברמב"ם שםב(
 ועי"ש במוסגר, בס"ב לעיל מדבריו והעתקנו יחן בהל' הרמב"םדברי
 במשנה שהלא הרמב"ם, בזה שנתן אצבעות שתי השיעור על שתמהבע"ה
 המ"מ פירוש שהביא שם ועיין הסיט כמלא שיעורו איתא י קהשבת
 שקליעת שכ' פב ס"ק שם ובמשנ"ב כו, סעי' שג או"ח ובש"עבחי"א י מד בכלל עוד ועי' עי"ש( מטוי' שיעור חצי שהוא פי' ושרש"יע"ז
 מ"מ להתקיים, סופה שאין ואף אורג, משום מדרבנן, אסור נכריתפאה
 בי', אית שאיסורא - מתקיים שאינו בדבר בכותב כמו מדרבנןאסור

 כ. ס"ק שג ועי' ע-עא( בשעה"צ )עי"ש ובדה"ב, בו הכלבשם וב"י כ, ט להרמב"ם וציין בוצע, לתולדת שדומה כ' הקליעהובסתירת
 שהבאנו ובשעה"צ ובמג"א כ ט רמב"ם ועי' שלפנ"ז בסעי' עי'ג(
 אסור כ' כאן ובקש"ע ושאול, דוד בתקון יג יב כלל ולעיל שלפנ"ז,בם"ק
 ועי' תלושות, שערות או חוטים ב אפי' לשזור או לקלוע וצ"ללקרוע
 בזה.כ"ש

 ג"כ אסור )תיל( ברזל חוטי ערבות, ענפי קליעת שגם ואפשרד(
 כ' א ל ובזת"מ ג, ס"ק ושאול דוד תקון ועי' שוזר הוא מה הבדלטאין
 שעושין כמו עץ מחתיכות חלונות שעושים או בקנים ובין בבגד ביןהאורג
 האחרון בדף במשנ"ב גם )והו"ד וכו' דבר בכל או בשערות או עליולסכך
 טז(. שמ בע"ה ~הו"ד בירוש,למי ועי'לח"ג(,

 ובשנו"ח. ס"ב, עי"לה(



רה שבת הלכותקיצור

 ויקרא()לסדר

 הפוצע( או )חבוצע בציעה מלאכת ככלל

 או"ת, בש"ע הובאה לא זו ומלאכה - יתד הארוגים הנ"ל התוסים הפרדת מלאכתוהיא

 הנללתונן
 1 )א( המסכת מן הארוג התרת ז א( )תקדו"ש הבדלה נר או פתילות קליעותהתרת

 עד יתד ושזורם - האריגה בשעת שניתק תוס ראשי פציעת 1 )א( תוסים קליעתסתירת
 )א(,שיארג

 )או מהערב השתי חו%י שהמיר חו%ים, שני )הפוצע( וץבנוצע84.
 קליעת המותר וכן חייב, יחד, הארוגים מהשתי(הערב

 חייב, כן גם זה, ידי על והותקנו אצבעות, שתי ברוחבהחו%ים
 את חתך האריגה גמר שלאחר הוא בוצע של פירושוולהראב"ד
 הוא בוצע פירוש ולהר"ן חו%ים, שני וחתך הממכת, מןהאריג
 )מפצל שפוצע האריגה, באמצע חו% לו כשינתק הוא האורגשדרך

 כך וכשעושה נארג, שיהא עד יחד ושוזרם החו%ים, ראשיומפריד(
 א. היריעות באריגת במשכן היתה זאת ומלאכה חייב, חו%ים,בב'

 )הקושר( הקשירה מלאכת כאכלל
 הובאה זו ומלאכה קשירה, ידי על דברים שני או תוסים שני תבור מלאכתוהיא

 שיז(, סימן או"תבשאע

 הנללתונן
 באינו 5 יא( סעיף לת ובכלל ג בסעיף גם ועיין )ד, תדשים במכנסיים להכניסו -אבנס
 )תקדו"ש עכו"ם ידי על להתירו ורצונו להתירו, מאד ונתוץ ביומו, הקשר להתירעשוי
 התרת ; ב( )תקדו*ש מאליו שנתהדק או נקשר כינה ובלי עניבה לעשות בדרכו 1 וחן(א'

 1 )ב( שבת מערב קשרים בשני מקושרת בצוארו מספתת ; א( )תקדו"ש צער במקוםקשר

 כשהבגד בהנ"ל 1 )ס"ג( רצועה או משיתה בהם להכניס העשויים תתתונים( )אומכנסיים

 ושאול דודתק1ן

 - הר"ן דעת גם מביא והכ"ש הראשונות, השיטות ב' מביא בחי"אא(
 קליעות להתיר שאסור יח ס"ק תקיד מג"א גם )ועי' בכולן, להחמירוצריך
 כלל )ועי"ל פוצע, משום שהטעם ע"ז בנ"א וכ' .הבדלה( נר )אופתילות

 יתכוין אלא מקלקל יהא שלא והוא הרמב"ם וכ' ושאול( דוד בתקוןיט
 שבוצעים ביותר הקלים הבגדים את שמאחים אלו שעושים כדרך -לתקן
 הקרעים שני שיעשו עד שבצעו החוטים ואורגים וחוזרים מאחיםואח"כ
 הבוצע, כשיעור ושיעורו בוצע, תולדת הר"ז לתקן הקליעה והסותראחד,
 והראב"ד הרא"ה, הרמב"ם, רש"י, דעת שהביא - בפוצע מא"מ בס'ועי'

 צמר חתיכות איזה שבת מערב לתלוש ,בנכון 'לעורר כאן )ונכוןומפרשם
 כשרואה ובפרט הצורך לעת לשבת מוכנים שיהיו מוך(, גם )הנקראגפן

 מאנ(1 בשבת, להםשיזקק



 שבת הלכותקיצוררו

 בבגד הנ"ל 1 )ג( המשיחה בו להכניס טורח ביש בהג"ל 1 )ג( צר הנקב ואיןישן
 מציציותיו אחד לו גפסק ב(; )תקדו"ש להתירו יכול שאינו קשר ניתוק )ג(יחדש

 ; ו( )תקדו"ש עליון בקשר תלויין ציציותיו בהיו בשבת הכריכות עשיית 1 ו()תקדו"ש
 חוק קשר קשירת ; )ו( הפרדתם הנ"ל ; )ו( שהוא דבר מאיוה - חבליםפתילת
 אחד, מיום יותר שקיים קשר 1 א( )תקדו"ש להיפך או - אומן מעשה שאינוקימא של קשר י )ב( חוט של אחד בראש חוק קשר קשירת ; )ב( אופנים בשניומהודק

 ביום להתירו ועשוי שבת בליל שקושרו קשר ; א( )תקדו"ש ימים ו' של למשך שקייםאו
 הנפסק חבל קשירת קימא( של שאינו )בקשר חשוב דבר קשירת א(; )תקדו"ששבת
 תבן אגודות )התרת ; )ו( קשור להשאירו - להמלך שדרך - קשר 1 )ה( הדלימן
 קשר קשר 1 תקדו"ש( ה לח, בגמי )בהנ"ל ; תקדו"ש( ה לולבין, עלי או דשאקש
 מצוה לדבר קשר קשירת י א( )תקדו"ש ימים ן למשך לקיימו לעולם דרך באיןבהנ"ל י א( )תקדו"ש ימים שבעה למשך מקושר לקיימו לעולם שדרכו דבר והוא -סתם
 שק קשר שבירת 1 ב( )תקדו"ש בשבת והשגי שבת מערב אחד קשר קשירת 1)ה(

 א(. תקדו"ש כספו, לגוול עליו באים )באויביםכספו

 החלזון צףדף היו שבמשכן מלאכות, מאבות הם יהמתיר הקושרא.
 עשויות הן הרשתות שכל ברשתותףהם ומתףרףםקושרףם

 להמיר צרףכףם שהףו ופעמףם קףימא, קשרף והם קשרףם,קשרףם
 ויש כאן, וקושר מכאן ומתיר זו, על ולהומףף זו מרשתחומףם
 בכל מחמירים ואבחבו קףףמא, של קשר נקרא מה ,דעות הרבהבזה
 א. המהודקףם קשריםשנף

 ושאול דודתקון

- קב-קג( ובעירובין קנז, ובדף קיג, - קיא שבת )עי'א(  : עד שבת 
 על עג. בדף ובתוס' שם פרשאי ועי' וכו' הואי היכי במשכןקשירה
 ובפי' בתפאאש(, )ועי"ש ו אות שם ובהרא"ש והמתיר, הקושר ד"ההמשנה
 דהיינו חדא, מעליותא רק בו וכשאין אומן, מעשה ג"כ כשהוא רקקיימא של בקשר לחייב )שדעתם א-ט פ"י וברמב"ם ובריאף למשניות,הרעאב
 מותר הוא קיימא של אינו וגם הדיוט מעשה הוא ואם מדב"ס, רקאיסורו - אומן מעשה ואינו קיימא של שהוא או קיימא, של ואינו אומן מעשהשהוא
 חטאת, חייב .לחודי' קיימא של שבקשר אחרים פוסקים ודעת לכתחלה,אף
 קיים הקשר שאם רשאי ודעת אומן, למעשה הדיוט מעשה בין מחלקיםואין
 אחדים ולפוסקים מדבאס, איסורו אז - ימים שבעה למשך דהיינוקצת
 שיז סי' בטור ועי' מדבאס(, איסורו ג"כ אחד מיום יותר כשקייםאפי'
 ועי' - דבריו שמפרשים א ס"ק וטאז ב"ח ב"י )עי' רש"י, כשיטתשנקט
 ובסאג א-ב, ס"ק ובמג"א ובהגה א שיז בשאע ועי' ז(, שיז בע"הגאכ

 שאינו שקשר הפוסקים לדעת שכ' ב סאק ובא"א שם(, ובמג"אובסאה
 שעות, כד לאחר שהיינו - קיימא של קשר שהוי יום באותו להתירועשוי
 ,להתירו ועשוי שבת בליל קשר קושר ואם מקרי, ביומו מזה בפחותאבל
 מטעם - שמותר יאל מאמ יום באותו ממהם שאין אעאג שבת, שלביומו
 בבאה"ט שם גאכ ועי' שם(, ו בס"ק במשנאב )והו"ד שעות, מכד' פחותשהוא
 להתירו שלא עשוי שהוא מפני בלולב למטה קשר לעשות שלא שכ' יגס"ק



רז שבת הלכותקיצור

 )היינו משיחות או חומים בשני דבר איזה לקשור כשצריכיםב.
 חפצים, איזה לארוז כשצריכים או פתיל(, או דקחבל

 וקושרים החבילה סביב אחת משיחה או חום שממבבים היאדרך

 שתהי' כדי זה גב על זה קשרים שני ועושים יחד, הקצוותשתי
 לקשור כשצריכים אך יתחזק(, לא אחד )ובקשר ומהודקתחזקה
 זה, גב על זה קשרים שני לקשור אסור אז בשבת, דבראיזה

 בממפחת ליזהר צריכים כן ועל ביום, בו להתירו שדרכו בדבראפילו
 אם וכן בשבת, קשרים בשני לקשרו שלא הצואר סביבשכורכים

 לפני להתירו יזהר קשרים, בשני המקושרת בצוארו ממפחת לויש
 לעשות אסרו וכן בשבת. להתירו יאסר לאו שאם שבת,כניסת
 שתי לקחת או משיחה, או חום של אחד בראש אחד קשראפי'

 שבאופן כיון אחד, קשר יחד בשתיהם ולקשור זו אצל זוהקצוות
 קשר זו עם זו קצוות בשתי ולעשות מתקיים, אחד קשר גםזה
 לפני )או ביום בו להתירו שדרכו דבר הוא אם עניבה, ועליואחד

 ושאול דודתקון

 הדעהתלפי שם שק' בסופו א שיז הרב בשעע ועי'ביומו(,
 ,רק :קיימא ושל נקרא לא שקשר רשעי( בדעת לעיל)עי'

 שלא במחשבתו הי' שקשרו שבשעה שדוקא - ימים ז לכהעפבקיים
 חשב )ולא סתם בקשרו אבל קיימא, של קשר הוי אז ימים ז עדלהתירו

 בהעבת, להתירו ומותר קיימא של קשר נקרא אינו מקושר( יניחו כמהעד
 למשל כמו ימים ז של זמן למשך לקיימו לעולם שדרכו דבר שהואאאעכ

 שבה הצואר בית של המשיחות ולהתיר להחליפו דרכו שאין שישהכתונת
 הטעז( דברי )שהביא הרב בשעע עוד ועי"ש אסור, שאז - לשבתמשבת
 אפי' בשבת לקשרו שאסור ביומו להתירו עשוי שאינו בכל להלכהוהחמיר
יבסתם  ע"י להקל יש שאז - לכך הרבה בצריך אא"כ להתירם, או 
 וי"א הגה וכו' קיימא של קשר הקושר א שיז בשעח שם )ועי'עכו"ם,
 וכו' קיימא של מקרי עצמו יום באותו 'להתירו  עשוי שאינו קשרשכל
 וכו' בקיעים אנו דאין זה על זה קשרים שני שהוא קשר שום להתירשלא
 נראה ומעמ וכו' להתירו וה*ה לקשרו אסור קיימא של בשאינודאפי'

 ועי' וכו' דרבנן איסור אלא שאינו להתירו ומותר לחחם אין צערדבמקום
 שלא במע"א וכ' צער, במקום אפי' אוסר הזכרונות שבס' ו סעק במג*אבזה
 ועיעש במחהעש, ועיעש ד ס4ק שם כמג*א מהודק הקשר כשאין רקלהקל
 שכ' ד ס"ק יב ס" בנז"י ועי' א(, אות בבאה4ט שהו"ד ובט"ז בב"יגם

א קשור ופיו בהשק שכספו שק, קשר לשבור להתיר אערבשם  כדי 
 )בסי' בצ"ע הניחו ג ס"ק באעא אך ממנו, לגזלו שבאים מהאויביםלהצילו
 במקום אפי' לכרמלית דבר להוציא שאוסר מו ס"ק שא בסי' ג"כ ועי'שלד,
 דברי על כ' ג מה כלל ובחיעא בנזעי( וכעה כלא4י, בהוצאה לא אםפסידא
 הפוסקים. כל דעת נגד שהואהא"ר



 שבת הללותקיצוררח

 להתירו בדעתו ביש אפילו אמור לאו ואם מותר, לישן(,שהולך
 ימים כך מקושר הקשר שיעמוד כשדעתו אפילו מותר זו בבעל זו עניבות( הרבה אפילו )או עניבות שתי לעשות אבל ביום,בו

 מכנמיים כבון רצועה או משיחה בהם להכנים העשויים בבריםג. ב. וכאן( ן במעיף ושאול דוד בתקון )ועייןרבים,
 מותר, המשיחה, את בתוכו להכנים מורח שאין צר הנקב ואיןישן הבבד אם אז נעלים, או שנה( חליפת )תחתונים,חלוק

 רבילים שאין במקום רק זה וכל אמור, ומורח, קושי בו ישואם
 לעשות שרבילים במקום אבל המשיחה, בראש הרצועות אתלקשור
 מחשש רחב, ובנקב ישן בבבד אפילו להכנימם, אמור בראשהקשר

 אמור חדש שבבבד לח בכלל לקמן )ועיין קשר, ויעשהשישכח
 מ מנא( תקון משום אופן בכל רצועהלהשחיל

 ושאול ווותקון
 שם וכ' א, שיז ,ובאו""ח הרב( בשיע, שם )והו"ד ברמב"ם שםב(

 מוהר אז - בעניבה סגי ולא - מצוה לדבר אבל הרשוה לדבר רקשכ"ז
 מפרש כך - אומן מעשה הוא באם )אפילו קיימא של שאינו קשרלקשור
 מע"ש א קשר העושה ובדין בלבו"ש. מש"כ בזה ועי' מהודקים,שאינם קשרים ב להתיר ומוהר ל"ג צער שבמקום ההגה בשם ושאול דודבהקון לעיל ג"כ ועי' ב(1 וס"ק טו ס"ק א"א בפמ"ג ועי' מצוה, לדבר אפי'כזה קשר לקשור אסור - כך( ג"כ מצדד )ו'הרע"ב והוס' לרש"י אבלוהטור, הרמב"ם דעה רק שזו מאיר ביה בשם שם ומביא דבריו, אההמשנ"ב
 הדיוט מעשה הקשירה שבהחלה כיון לנהקו שמותר - מאליו נההדקואח"כ הקשר אה הדק לא מהחלה שאם ע"ש בשלחן וכ"כ ולהתירה ,לקשרושמותר - בכ"י לההירו שעשויים כקשר שדינו נקשר כוונה ובלי ובו' עניבהלעשוה שדרכו שכל שם וכ' כו-כז כלל ובחי"א )בכ"ש( ועי' כאן. ה"נשחייב הבגד אה והשלים בשבת א' חוט שארג או הספר את בה והשלים אחהאות כ' שאם ק"ד, לשבה דומה שזה בהשובה המהרש"ם כ' - בשבהוהשני
ובמשנ"ב. בחי"א הרב בש"ע ט, אוה באה"ט יא, ס"ק במג"א והו"ד יותר, ל'הקליבא שלא ע"ה בפני כך לעשות ואין לצורךן הוא אם לנהקו מותר -ל'התירו יכול שאינו קשר שכל ביש"ש כ' דמיעוטאן מיעוטא רק לה דחשולית קיימאן של ואינו הדיוט קשר שהוא כיון - במהנם אשר בחגורהםקשרים ב לקשור המנהג שבגלילהו הברכ"י בשם שהביא א אוה שיז שע"ת ועי'היתהן

 שרגילים במקום אסור רחב הנקב שאפילו צ"ע שכ' ט ס"ק במג"אועי"ש 'מההוספהא שמקורו שכ' במ"מ ועי' וברמב"ם ב שיזג(
 שאינו כובס שקשרו מקשר הצואר ביה מהירין ג או"ח גם ועי' וכו'לקשור
 שם. ובמשנ"ב ד כו בחי"א ו שיזהרב ש"ע גם ועי' לח, ובכלל כג בכלל לקמן ועי' וכו', נפהח כבראפילו הגה הוא. מנא דמהקן מחדש אוהו פוהחין אין אבל קיימא, שלקשר



רמ שבת הלכותקיצור

 במכנמיים אפילו להכנים מותר אזור( רחבה, חגורה )היינו אבנטר.
 שם מבטלים שלא שם( ויניחו שיבטלו חששו במשיחה )שרקחדשים
 תדיר, לשם ולהכניסו מהמכנמיים להוציאו שעשויים האבנט,את
 ד. מנא מתקן הויולא

 לצורך לו מותר הבור, מן מים בו המעלים החבל נפסק אמה.
 אחר דבר )או אבנטו כגון חשוב דבר איזה בדלילקשור

 את בו ולהעלות לעולם(, שם יבמלו לא שבודאי בטוחיםשאנחנו
 ה. קיימא של בקשר יקשרנו שלא יזהר מקום ומכלהמים,

 מחוטי דקל(, של עלים )היינו ההוצים מן חבלים )שוזר( וקפור,לן.
 קושר, משום חייב שיהי' מין מכל או שער מחוטיצמר,

 ו. מתיר( משום הייב לקלקל, מתכוין ואינו)והמפרידם
 לפעמים, להמלך, אדם בני של שדרכם קיימא, של אינו אפילו קשרז.

 שימלך גזרה משום מתחלה לעשותו אסור קשור,להשאירו
 ז. קשור כשהוא כךוישאירנו

 ושאול ווותקון

 ג. שיז אועחד(
 ד שכד ועי' ח, שיז הרב ובשעע יא, כו חי"א ס"ד, שם אועחה(
 של שאינו בקשר רק להתיר שרי שלא וי"א הגה הבהמה מהםשתאכל כדי להתירן מותר - מקומות בג' או בב' שמקושרים שבלים שלבקשין
 אפי' להתירן מותר דשא או תבן אגודות שכ' בכ"ש ועי' וכו'קיימא

 בחיעא וכ"כ אוסרים, ויש בהמה באכלי קש"ק שייך שלא בקשעקבמקושרים
 שזה שכ' אך קש"ק, בהם שייך שלא בהם לקשור שמותר בהמהבאוכלי
 לולב בעלי או וכיו"ב קש אבל כשיתיבש, שינתק וכיו"ב לח בגמידוקא
 על שהעיר מה עניבה דעה שיז בסי' בהעל )ועי' כתבן דינם מינתקידלא
בהמה. באכלי להקל אין שלדינא יב סעק שכד מש.נ"ב ועי' הנ"ל( החי"אדברי

 וכן מתקיימת, מלאכתו שנמצא - קשירה בלא בפתילתו החבלשיעמוד כדי ושיעורו ז, כו ובחי"א ס"כ שיז במגעא והו"ד פעי רמבעםו(
 בכ"ם, האיסור מד"ם אבל ע*ז הרב בשעע וכ' הפותל כשיעורבמפרידם
 משום שחייב לעיל שאמרינן ששוזר שנעל בכעש וכ' שם, בתוס"חוהו"ד
 דק. בחוט 'היינו -טוי'

 ועי' קפא(, סי' באב*נ בזה משעכ )ועי' במרדכי והו"ד יראיםז(
 רצועות לקשור אסור הלכך כ' ג כו ובחי"א א, סעק ובט*ז כ סעקמגעא

 שם להניחם רגילים שהרי יום באותו להתירו כשדעתו אפי'שבמכנסיים
 והועד שם ובא"א טו ס"ק ובמגעא שיז, בסי' שם הרב בשעע ועי'תמיד.
 שאף עליו עניבה ויעשה חוטים ב לקשור שלא ליזהר צריך שמשעהבכעש



 שבת הלכותקיצוררי

 מצוה לצורך לקשרו מותר התורה מן קיימא של שאינו קשרח.
 למדדו אפשר אי אם תורה( משיעורי אחד למדוד)כגון

 של הקשר אין אם אומן במעשה גם התירו ולצורך, אחר,באופן
 להתיר התירו אם עיון שצריך שכותב מי )ויש התורה מןקיימא
 כמבואר גדול, בצורך אומן מעשה שאינו קיימא קשר לקשור()או

 ח. ושאול( דודבתקון

 )המתיר( קשר( )התרת התרה כבכלל

 שיז.או"ח
 ל הכלתוכן

 כתנתו כשהיתה רק מתירים עניבה ועליו בקשר אפילו - קימא של שאינו קשרהתרת
 זה ידי על כלי נעשית כשאינה משיחה חתיכת או הפקעת או התרת 1 )א( ביומולהתירו

 שאסורים קשר התרת ; )ב( דלת הפקעת או התרת ; )ב( למדה מתקנה שאינהאו
 להתירו שדרך או ארוך זמן לקיום נעשה שלא קשר התרת ; )ג( בשבת -לעשותו
 התרת או ניתוק - בהנ"ל 1 )ג( שבת לצורך מאד נחוץ הוא אם עכו"ם ידי על -ביומו
 באכלי קשר וקשירת התרת י )ד( ונתהדק עניבה לעשות דעתו היתה 1 )ג( הנ"להקשר
 פתיחת י )ו( חבלים שזירת הפרדת ן ג( )תקדו"ש צער במקום קשר התרת ; )ה(בהמה
 ברוחב חבל קשירת 1 )ז( שבת בערב קשרים שני קשירת 1 ו( )תקדו"ש שנתקלקלרוכסן
 קשירת 1 )ח( קשור אחד קצתו להשאיר בהנ"ל ; )ח( הפרה( יציאת )לעכבהפתח

 ושאול דודתקון

 )וע" מימלך, דילמא קשור להניחו מדעועי עכ"פ ביומו להתירוזטמתכוץ
 )ועי' הסי' בריש ובבה*ל כב, אות ובשעה"צ .הסי' בסוף ובמשנ"ב ס"אלעיל
 לעשות לו שמותר עליון בקשר תלויין ציציותיו בהיו כ ס"ק שיזבמג"א

 בדין כ ס"ק ובמג*א שם ו ס"ק שיז בא"א שם עוד ועי' ולענבן,הכריכות
 הציצית להתיר לו התירו אם הנ"ל, הבגד רק לו ואין מציציותיו א' לונפסקו
 בקצה"ש קכג סי' שעל ד ס"ק השלחן בדי ועי' לרה"ר, בו לצאת כדיבשבת
 חטאת חיוב חשש בןה שיש יהדקו ולא שיזהר התרופף עליון שהקשרבציצית

 שתחתיו, מקשר קצת רחוק הי' השני והקשר מאד רפוי הי' ואםלהרמב"ם,
 קצת לפתחו שלא מהודק בקשר יזהר וכן להדקו, אסור להרא"ש שגם י"לאז

 עי"ש. קשר מתיר משום בזהשיש
 שבמקום ס"א בש"ע שם שכ' שמה מאיר בבית וכ' קנז, שבתח(

 הוא מצוה( במקום שלא שאסרוהו )אעפ*י אומן קשר לו התירומצוה
 קשר כן( מצדד ג"כ שם )והרע"ב ותום' לרהט"י אבל והטור, הרמב"ם דעתרק

 פמ"ג ועי' יג, ס"ק שיז במש"ב והו"ד מצוה, במקום אפי' אסורהאסור,
 שיקשור( )או שיתיר לעכו"ם לומר התירו אם שצאע שכ' סק"ה )מ"ז(שיז
 ס"א על רע"א בחי' ועי"ש גדול, בצורך - אומן מעשה שאינו קיימאקשר
 דוד ובתקון מב סעיף לח וכלל לט, סעיף לב בכלל לקמן בזה ועי'הנ"ל,
 דוד בתקון ס"ב כג כלל ועי"ל ב. קפב ס" אב"נ בשו*ת גם ועי'ושאול,
 מנחה. בתפלת דם"ת האבנט בל~טירתושאול



ריא שבת הלכותקיצור

 שני קשירת י )ג( גרדי בחבל הנ"ל קשירת י )ט( בפרה והשני - באבום אחוקצתו
 אחר או מנחה תפלת אחר תורה ספר אבנט קשירת ; ח( )תקדו"ש מזה למעלה זהחבלים

 )ו(, חבלים שזירת 1 ב( )כג שחריתתפלת

 קשר בהגדרת ויש חייב. קיימא, של בקשר הקשור דבר וומתיר14.
 בארנו ששם כא בכלל )ועיין דעות הרבה קיימאשל

 קשרים, שני להתיר אומרים ואנחנו קיימא(, של קשר נקראמה
 אחד קשר אפילו או קשר, על קשר פעמים, הקצוות שתישקשרו
 ועושים ביחד הקצוות שתי נומלים אם וכן המשיחה, או החוםבקצה
 מתקיים, אחד קשר גם זה שבאופן אחד, קשר )ביחד( הקצוותבשתי
 קצוות בשתי עושים אם רק מתירים אנחנו ואין אומרים, כןגם

 עניבה )שעושים זה קשר ואפילו עניבה, ועליו זה עם זה אחדקשר
 שדרכם באופן רק בשבת להתירו או לקשרו מותר אין הקשר(על
 להתירו החלים כן גם )והוא ביום, בו להתירו הוא אדם בנישל
 א. הרבה אפילו מותר זו, גב על זו עניבות לעשות אבל ביום(.בו
 של מחרוזת כמו בחום, יחד תפורים( )או שקשורים פירותב.

 קודם לתפרו שדרך ממולא עוף או וכדומה,תאנים
 וכן לכלים, בפתיל, או בחבל שקשורים כלים כמוי כן וכמוהבשול,
 שדרך רפואה ממי של קמן בקבוק או יין, או שרף ייןצלוחית
 קליעת שמתיר )היינו מפקיע או מתיר לפיו, ממביב חוםלקשור
 על הכלי מתקן כשאינו המשיחה, את חותך או הפתיל( אוהחבל
 כלי זה ידי על נעשה כשאינו מותר תלוש )שפמיקת הניתוקידי
 גדול בצורך רק בזה ומתירים מחמירים ויש למדה(, מתקנוואינו
 בכלל לקמן דינה תתבאר לקרקע, המחוברת )ודלת עכו"ם. ידיועל
 ב. להפקיעה( אמור אבל החבל מתיר בחבל קשרה שאםלד,

 ושאול דודתק1ן
 שהביא ע*ה גם ועי' בזה, הפוסקים בדעות כא בכלל לעיל עי'א(
 קיימא של שהוא קשר הכלל זה וכו' תמרא של הותל פי"גהתוספתא
 מהלכה, אותה שדהאו שאף שכ' טז אות גם ועי"ש מידיו, בא' להתירוויכול
 ביכול אפי' שהרי מארן הזק להיות א*צ קיימא של דקשר שמענועכ"פ
 בבגדיהן שיש הנשים להזהיר יש ולפי*ז עליו, הייבים מידיו בא'להתירו
 אלא הבגדים, ליפות ועשויים יומן בכל להתירם עשויים שאין קשרים,הרבה
א מידי' באהת להתירה יכולה שבקלשנעשו  ולקשרן להתירן שאסור 
 המכנסיים שאהורי בהקשר באנשים וכן סקילה איסור לידי לבאוקרובין
 אותו מקצרים או מרהיבים הזמן במשך שלפרקים וכו' תמידי קשרשהוא
 דוד תקון גם ועי' בעניבה עשויים אא"כ וכו' להתירו בשבתשאסור
 ס"ב.המצול.

 ג"כ הייבים הטאת, קשורו על שהייבים קשר כל ז י ברמב"ם כ'ב(
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 שלא קשר אבל להתירו, כן גם אמור לעשותו שאמורים קשרג.
 כשדרך גם הדין שכך אומרים )ויש ארוך, זמן לקיוםנעשה

 מאד נחוץ הוא אם נכרי ידי על להתירו מותר ביומו(,להתירו
 ושאול דוד בתקון )ועיין דשבות, שבות דהוי משום שבת,לצורך
 ג. הקשר( מהתרת יותר קל והתוכו, הקשר, או המשיחהשניתוק

 עניבה( לעשות היתה מחשבתו )וגם עניבה לעשות דרכו אםר.
 כדין הזה הקשר דין ונתהדק, הקשר נקשר כוונהובלא

 ושאול ווותקון

 פטור המתירו גם אסור אבל פטור אותו שהקושר קשר וכל התרתו,על
 ז-ט שיד או"ח ועי' להתירו גם מותר לקשרו שמותר קשר וכל אסור,אבל
 שיד ובה"ל בהמתיר, ובכ"ש ה כז ובתי"א שין, ובסי' י בסעי' גםועי"ש
 כ"ש ועי' וקורע, מנתק ש,היינו מפקיע מפרש שהרמב"ם שכ' חותלות,ד"ה

 נא, ירושלמי ועי' קל,יעתו להתיר להפקיע מתרגמים שהם ח שםובאה"ט
 תלוש שפסיקת יד ס"ק שם במג"א ועי' ומתיר, קורע וכו' תמרים שלחוסל
 אמה בו למדוד וכו' אמה בגודל שפוסקו )היינו למדה מתקנו אא"כ אסרולא

 ול"ד מותר תלוש בפסיקת שמקלקל וכו' כלי עי"ז שנעשה אולבו"ש(
 ועי"ש יד, שין בבאה"ט והו"ד עי"ש בכלים הכסוי קשור שהואלהיכא
 אדם קורע ה"ט סוף פ"ג וביצה ה"ט פי"ז שבת התוספתא שהביאבמג"א
 ע"ן וכ' מרזב, לעשות יתכוין שלא ובלבד יין, של החבית פי מעלהעור
 תלוש בפסיקת שגם ט ח"ב ט נז"י )ועי' כלי, כמתקן שהוא מפני הרבבש"ע
 ושאול דוד ובתקון ד כד כלל ועי"ל תו"ש( משם שבת, לצורך רק התירולא

 הבא.שבסעיף
 במסגה"ש וכ' ט, כז חי*א א, שין ז, י רמב"ם במשנה י קיא שבתג(

 א"י, עקי אף להתיר אין ארוך לזמן שקשרו זה ע"ג זה קשרים בב'ומ"מ
 )הבאתיו ו ס"ק ובא"א ה ס"ק למ"זוציין

 בכ~
 ס"ח(, ושאול דוד בתקון כא

 בו שיש הקשר את ממש להתיר שדוקא במנ"ש עקז וכ' לחי*א, גםוציין
 איסור אלא בו שאין באופן הקשר את לנתק אבל אסור מה"ת, איסורחשש
 שמצדד ן שין תל"ד עי' אבל גדול, בצורך עכו"ם ע"י שמותר אפשרדרבנן
 בבאה"ט )והו"ד יא שין במג"א וכ' קשר, כהתרת הוי המשיחהשניתוק
 סקב( הרב )ובש"ע בהגה א שין בש"ע וכו'וכ' ע"ה בפני יחתכו שלארק - ולנתקו לחתכו מותר להתירו שמותר קשר שכל ב( כז ובחיקא טס"ק

 שבמקום ביומו, להתירו דרך אם כפול קשר אפי' להתיר מותר צערשבמקום
 השלחן בבדי ועי' ובמג""א( בט"ז שין בש"ע ועי' צער במקום להקליש - מאד מהודק הקשר באין שדוקא כ' בכ"ש אבל בד"ס, להחמיר איןצער
 הגרבים שני המקשר חוט ניתוק או חיתוך לאסור שכ' ו סוסע"י קכגסי'
 כלי פי על הכרוך חוט ניתוק אסר וכן גדול, וצורך עכו"ם ע"י לאאם

 כלל ולקמן קימא, של קשר שהוי לחורף, מקיץ שמצניעים מרוקחיםפירות
 ס"י*כד
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 שקשרו ובגד ושאול(. דוד בתקון )עיין יום בכל להתירו העשויקשר
 ושאול דוד בתקון ג כא למעלה עיין מלאכתו גמר קודםאומן

 אותו לפתוח אין אבל הכביסה אחר ביומו הצואר ביתשמתירין
 סעיף לח בכלל לקמן גם ועיין מנא מתקן משום הוא וחיובומחדש,

 ד.ד
 לא בהמה שבאכלי בהמה, באכלי ולקשור להתיר מתירים ישה.

 בעלי או בתבן בקש, אומרים ויש קיימא, של קשרשייך
 להקל אין ולדינא, קיימא, של שאינו בקשר רק מתירים וישלולב.
 ה* קיימא שלבקשר

 ופתילים(, מחוטים שזור חבל שעושה )היינו, חבלים הפותל.ו.
 מתכוין ואינו והמפרידם, קושר, תולדת משוםחייב

 ששיעורו ושאול דוד בתקון )ועיין מתיר תולדרנ משום חייבלקלקלם,
 שנמצאת בקצתו, קשירה בלא בשזירתו החבל שיעמוד כדי הואלחיוב

 י. שהוא( בכל הוא האיסור מופרים מדברי אבל מתקיימת,מלאכתו
 ישאול דידתקין

 לא ביומו להתירו העשויים שקשר שם שכ' ב כז חיעא עי'ד(
 שקושרים קשר שכל שי"א שכיון שכ'" "אך להתירו, ומותר קשרמיקרי
 ולכן קיימא, של מקרי לעולם כך להתקיים שיכול מהודק בקשראותו
 משבת להחליפו דרך שאין הכתונת אבל צער, במקום אלא קשר שום להתיראין

 שיז מג"א )ועי' ולהתירוע. לקשרו אסור יום, בכל קשרו להתיר דרך ואיןלשבת,
 הוי שלא וכו' דבר בדעתו הי' ולא סתר בקשר שכ' הרב בשאע ועי' יא(ס4ק

 )וכעכ וכו' הכתונת כמו ימים לז' לקיימו דרכו שלעולם דבר הוא אאאכקשאק
 שם מסיים - אבל כטעז( ודלא י סעק סז בנז"י והואד שטים, עציבשלחן
 להתירו עשויי' שאינו שכל כהטעז להחמיר יש שלהלכה - הרבבשעע
 נכרי, ע"י להקל יש אז .להתירו גדול צורך לו יש אאאכ קשעק הויביומו
 ונקשר עניבה לעשות דרכו אם מקום ומכל הנאל בחיעא עודוכ'
 סעק בנז*י שם עוד ועי' יומע בכל להתירו העשוי כקשר דינו כוונהבלא
 ברכעי. בשם ובשע4ת אער בשםד

 הזטני' והדעה קש, באגודות גם מתיר שהמחבר ועיעש ד, שכד אואחה(
 שהמשנ4ב שם שכ' כא בכלל לעיל בזה )ועיין ח כא בכלל החיעא שלהיא

 היא - קיימא של בקשר להקל שאין השלישית והדעה עליו( מתמהבבהעל
 ובמשנאב - סברי הכי שכעע כ' מאיר ובית ובתואש הרב ושאע הרמעאדעת
 באכלי ומתיר קהסר שיש געכ והרמאך רש*י שדעת להקל אין שלדינאכ'

 וקש, לח גמי בין לחלק שם שכ' בזה בחי"א )ועי' ז ס'ק מאז ועי'בהמה,
 בקש אבל ינתק, שכשיתייבהם קשר איסור אין וכדומה לח בגמישרק

 ועי' לקשרם( שאסור כתבו דינם - מינתק דלא לולב בעלי וכןוכיו*ב,
 בקשורים אפי' )ודשא( קש באגודת גם המתיר( )במלאכת שמתירבכעש
 אוסרים. שיש שכ' אך קיימא, וולבקשר

 וחפשתיו הקשרים, אלו בירושלמי לזה המקור ציין עוז )במגדלו(
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 במטפחת קשרים שני לקשור שלא ליזהר צריך שבת בערב גםי.
 שבת, בערב להתירו שישכח שאפשר צוארו, עלהכרוך

 בשבתז. להתירוויאמר

 זו שקשירה הפרה, תצא שלא הפתח ברוחב חבל קישריםוק.
 קרובות לעתים להתירה שעשויים משום קיימא, שלאינה

 בשבת לקשור ואפילו ולהשקותה, הבהמה את להוציא כדיובתדירות,
 קשור החבל הי' שלא )כגון הפתח צדי בשני החבל קצותשני

 קצתו שישאיר חוששים ואין מותר, כן גם מאתמול( כללבפתח
 הבהמה הוצאת לצורך יתיר, פעם ובכל לעולם, לפתח קשורהאחת
 ולפעמים אחד קצתו יתיר שלפעמים היא שהשערתנו השני,קצתו
 ח. אמור קשור, האחד קצתו להשאיר אבלהשני',

 1שא1ל ד1דתק1ן

 במג"א והובא בש"ע, לא אך ח י בדמב"ם ו(הובא שלנו בידושלמי מצאתיוולא
 החבל שיעמוד כדי חבלים הפותל ושיעוד שם הדמב"ם וכ' כ, ס"קשיז

 המפדידו וכן בכ"ש, האיסוד ומד"ם וכו' בקצתו קשידה בלאבשזידתו
 שכל לקלקל יתכוין שלא והוא מתיד, משום חייב - הפותל()כשיעוד
 בש"ע והו"ד סופדים, מדבדי דק ואסודים התודה מן פטודיםהמקלקלים

 שם קודש במקדא וגם ט, סז ובנז"י ובתום"ח ס"א, שיז בסי' ועי"ש,הדב,
 המלבוש, את ולפשוט ליזהד שצדיך עי"ל בשנת שש,נתקלקל, )רוכסן כא. ס"קכב
 - בפתיחתו שיש הטודח מן כמה יודעים שאנו - ולפתחו לתקנוולא

 ועי' דחול, 'ועובדין יתידא טידחא מנא, תקון משיהם בזה שישואפשד
 לח(. בכלל לקמן עודבזה

 התידן על חייב הוא קשודן, על חייב שהוא וכשם ; קיא שבת עי'ז(
 או"ח ועי' מה-מו, סעי' פ בקש"ע גם והו"ד 1 ז י בדמב"ם הו"דוכו'
 בהיתד הדאשונים הפוסקים דעת שהביאו הדב ובש"ע א' אות ובשע"ת א,שיז

 נעליו הקושד שת"ח ס"א הדב בש"ע שם וכ' קיב, שבשבת מנעולדצועות
 בהטבת, להתידן אסוד לילה, באותו להתידן שלא דעת על החול מימותבא'
 שכ' הנ*ל, שיז בסי' בב"י עי' ,לקש'ור ע"מ להתידו - במתיר בעינןואי

 הוא אם די מדדבנן שלעבוד מדדבנן לאיסוד לא אבל בעי, חטאתשלחיוב
 מה בקושד תד"ה עג. בשבת גם בזה ועי' לקשוד, לדעת שלא מתידדק
 בזה.שכ'

 ובגמן תצא שלא בשביל הבהמה לפני קוןטדין דאבי"א קיא. שבתח(
 שני לקשוד שמותד שה"ה טז ום"ק ס'ו שיז ובמג"א בש"ע ועי' 1 קיבשם

 דק קשוד, מהם אחד ויניח שיבטל אמדינן ולא מזה, למעלה זהחבלים
 ל, ס"ק שם משנ"ב ג"כ ועי' זש ולפעמים זה יתיד שלפעמיםמשעדינן
 מוקצה, ואינו לכך שהוכן בחבל כאן שמיידי ופשוט יד, ס"קובבאה"ט

 בם'ט.וכן
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 קצה קשירת )דהיינו ובפרה באבום בשבת חבל לקשור אמורמ2.
 שלעולם שאפשר משום בפרח(, השני וקצתו באבוםהאחד

 שעשה והקשר לעולם, קשור ישאר והשני האחד קצתו רק יתירלא
 להיפוך( )או באבום קשור כבר הי' אם אבל קיימא, של קשריהי'
 האחד קצהו ישאיר שאם משום בפרה, עכשיו לקשרו לו מותראז

 במה אך מכבר. קשור שהי' החבל קצה קשור, ישאיר המתם מןקשור,
 אורג( )חבל גרדי בחבל אבל חבלים, במתם אמורים האלההדברים
 ט. לעולם( שם ישאירו )שלא מותר חשובשהוא

 )התופר( תפירה מלאכת כגכלל

 ושכף(, שיז באו"ח המאחד( )בדבר וחבורם נפרדים, דברים שני אחוד מלאכתוהיא

 ל הכלתוכן
 ; )ד( בדבק עורות או לעץ עץ דבוק ; )ד( בו וכיוצא בדבק קלף או ניירותובוק
 השרוול הדוק ; ד( )תקדו"ש שבבגד התפירות שאר בתוך שנתרפו תפירות שתיהדוק י ח( )לכתחלה, בנוצות הכר מלוי בהנ"ל ; )ח( מכרים שנפלו נוצות או גפן צמרהחזרת
 כשהנקבים הנ"ל הדוק ; תקדו"ש( )ב הזרוע שסביב חוט ידי על יד( בית -)היינו
 מבגד הכלבה חוטי הוצאת ; תקדו"ש( )ב רחבים הם בתוכם עובר שהחוט ידשבבית
 החוט קצות שתי וקשירת תפירות, בשתי בו, וכיוצא לבד, בד אריג, חתיכות שתיחבור י ז( )תקדו"ש להקשותו כדי הסנדלרים( )כדרך בזפת או בשעוה חוס המתחת י )ג(בשבת
- התפירה חוס מתיחת י )ו( גליונות או עתונים ספרים כריכת י)א(  התפירה לפני 

 ניתוקו בהנ"ל ; )ה( תפירה חוס מתיחת ידי שעל - בגד קיפול י ז( החוט, יתכווץ)שלא
 ; ב( )תקדו"ש שחרית או מנחה תפלת בשעת תורה ספר אבנס קשירת י )ה(והפרדתו
 קשירת בלי - תפירות שתי תפירת ; )א( החוטים קצות קשר ולא תפירות שלשתפירת י א( )תקדו"ש עב אחד שראשו מחט ידי שעל קימוס - וכן ארוך, במחט בגדקימוס
 )תקדו"ש למעלה להחזיקו - הבגד לשולי מחס תחיבת י א( )תקדו"ש החוסיםקצות
 תינוקות לחתולי בסחון סכת תחיבת ; א( )תקדו"ש להנ"ל בסחון סכת תחיבת יא(

 בגד לו ואין הקרע(, יתראה )שלא בקרע מחס תחיבת ; א( )תקדו"ש זה ידי עלוחבורם
 א(. )תקדו"ש בשבת - בתיק מסחר מכתבי תיוק י ב( )תקדו"ש ללבושאחר

 תפירות, בשתי בו וכיוצא לבד בד אריג, של חתיכות שתי המהברא.
 )ואפילו התפירה תשמפ שלא החופ, קצות שניוקשר

 תפר ואם תפירה, אימור משום חייב יחד(, החופ קצות שניבקשר
 ושאול דידתקין

 חבל וכו' מביא בגמ' ושם במשנה קיג שבסעח ושאול דוד תקון עי'ט(
 בחבל גזרו שלא והטעם עי"ש דגרדי חבל הכא וכו' ובאבוס בפרה וקושרווכו'

 שלא וכו' התם ד"ה התוס' שם וכ' שם, יניחו ולא חשוב, שהוא משוםדגרדי,
 שכיח לא חבלים בשאר שגם משום - דעלמא חבל אטו דגרדי חבלגזרינן
 בסוף ועי' זה, ולפעמים זה, מתיר לפעמים אלא קשור, הא' קצתושיניח
 ובנזעי, שם הרב ובש"ע ל, סעק שיז ומשנ"ב ש"זסי'



 שפת הלנותקיצוררטז

 מתקףימון התפףרה אז )שהרף קשרם בלא אפילו חייב תפירותשלש
 א. קשירה( בליאפילו

 ושאול דודתקון

 וכו' והא י עד ובגמ' תפירות, שתי והתופר במשנה עג. שבתא(
 וברמב"ם הרע"ב, פי' גם ועי' שם, ובגמ' קה. בדף וכן ורש"י, שקשרן,והוא
- : נא )דף ה"ב פ"ז ירושלמי גם ועי' ס"ו, שמ ובאו"ח טי  ה"ב ובפי"ג נב.( 

 קיימא של הי' ואם קיימא, של הי' כשלא ואפי' ישמט, שלא כדיהצדדים משני חוט ראשי שקשר והוא חייב, תפירות שתי שהתופר ועי"ש עב.(,)דף
 אומרים יש איסורא לענין אבל לחיובא, זה וכל קשירה, איסור משום גםחייב

 הירושלמי, בשם רמ"ך במשנ"ב, בא"ר, ועי' כלל, קשר עשה בלא )ואפי'שאסור
 ברמב"ם וכ' ובכ"ש, א, כח כלל ובחי"א הרב, בש"ע ושם שמ, בסי'בשעה"צ

 תפירות גן שכשעשה שם( ובא"א יא ס"ק שמ ומג"א בפוסקים, )והו"דשם
 בשע"ת כ' ע"ה. שם רש"י ובפי' בגמ' ועי"ש שבמשכן, היריעות אתשתפרו - מלאכה אב היא ותפירה מתקיימת, התפירה שהרי קשר בלי אףחייב
 מחט תפירת ע"י בגד שמקמטים "מה יז-יט סי' בגו"ר לעי' ג אות שמבסי'
 כמו לקמוט שמספיק עד ושלש פעמים ותוחבים עב אחד שראשה אוארוך
 ואפילו בשבת, כך לעשות אסור ודאי וכו' כך אותם מקיימין אם -תפירה
 לדעת זולתי להתיר ואין ושומטת. חוזרת המחט שאח"כ אעפ"י מחט,תחיבת ע"י הילוכו בשעת או בעבוזיתו שעוסק בשעה למעלה הבגדים שולילתחוב
 בעשאה כ"א זו בתחיבה להחמיר שאיל משמע דבריו ומסוף וכו' יואלהר"ר
 בתיק מסחר מכתבי לתייק ולא ליזהר צריך )ולפי"ז ע"כ", עי"ש שתתקיים,ע"ד

 ויש ספר, כריכות כעין שהיא - קרטין לוחות משני העשוי' )בעטיפהבשבת
 בה ששמו לאחר ונסגרות שנפתחות, טבעות בצורות מתכת חוטי - תילבה
 ליזהר צריך ג"כ מע"ש, נעשו בהניירות החורים כשנקיבת ואפילו הניירות,(את
 מוקצה הם מסחר שמכתבי מלבד בשבת, - )הטבעות( הווים על להשחילםולא

 משמע שמש"ס שכ' יב אות עה שבת בק"נ ג"כ ועי' בשבת(, לטלטלםואסור
 קיימא בדלא אפי' יש בדבר איסור אבל מלאכה אב אינה התפירה קיימאשבלא
 שמחברין הנשים וכן וכו' המחט עם שתוחבין העולם מנהג על אני תמהולכך
 ערוגת בשו"ת בזה ועי' תכיפות, שתי הוי הא האלו מחטים עם הצעיףאת

 וכנראה תפירות, בב' בתופר אפי' בסכה לאסור שכ' כג פ סי' או"חהבושם
 אליבא אסור שמתקיימים, ע"ד דברים בה שמחבר בטחון, בסכת דברשהמחבר
 דוקא שלאו ד, בסעי' ולקמן בש"ע והוה"ד מהרמב"ם כנראה שהלא -דכ"ע
 המדבק )כגון אחר באופן דברים המחבר גם אלא חייב תפירה דרךהתופר
 בשו"ת ועי' חייב, כן גם זל"ז( עורות וכן לעץ עץ או בדבק, קלף אוניירות
 בטחוה בסכת )שמחברים תינוקות של החתולים בחבור שדן ח"ב יצחקמנחת
 זה בענין ועי' עי"ש, יד, כלאחר חבור שהיא אף - לכתחלה בו להחמירשכ'
 סמכו שהעולם לעיל שהבאתי הק"נ דברי על שכ' הסמ"ג שעל בר"מ בס'גם
 והו"ד הראבי' על - וכיו"ב הצעיף לחבר הללו במחטות והשתמשו-

 הזרוע סביב החוט במתיחת שם באו"ח כ' הד"מ וגם להתקיים, שאינהתפירה לגמרי שמתיר נא אות שם המרדכי על שם אנשי ובחידושי פ"ז שבתבהגה"מ



ריז שבת הלכותקיצור

 אסור אז מזו, זו מתפרדות והחתיכות מתרפה התפירה למעמיםב.
 ויתחברו שיתהדקו כדי בשבת, התפירה בחומלמשוך

 נ. תפירה אימור משוםהחתיכות,
 את ומחברים מדבקים הבגד, את שתופרים שקודם החיימים רררג.

 הכלבה(, חומי )הנקראות מרווחות בתפירותהחתיכות
 ובשבת האלה, החומים את ומוציאים ממירים הבגד תפירתוכשגמרו
 מלאכה(, )גמר בפמיש, מכה משום האלה, החומים את להוציאאמור
 נ קורע משום לאאבל

 ושאול דודתקון

 גו"ר/ בשם שע"ת בשם שהבאתי מה לעיל גם ועי/ כהראבי', להקל בושנהגו
 בסכת ולא להתקיים, דרך על מחברת שאינה במחט רק כ' לא הוא גםאך

 יכולים אם צ"ע ולפי"ז המתקיים, בחבור הדברים מחברת שהיאבטחון
 אין א"כ שם, שתשאר דעתו שאין שכיון ואפשר בשבת. בטחון בסכתלהשתמש
 בשו*ת בזה ועי' י"ח. ס"ק ש"מ סי' ומג"א ס"י שי*ד ועי' להתקיים/דעתו
 עי"ש. בטחון בסכת תפירות בב' שאוסר ס"ח בח"ב מחדש הנדפס יעקבחלקת

 ס"ו/ שמ או"ח וכו' צדדיו המתח נב. דף ובירושלמי עה. שבת עי'ב(

 מפרש ה*ט פ"י והרמב*ם מט, פ ובקש"ע ב, כח ובחי"א הרב בש"עושם
 בשעת החוט יתכווץ שלא התפירה לפני שהיינו התפירה הוט שמתח הזוההלכה
 בית בתוך חוט שנותנים שיש ס*ז שמ באו"ח ,ועי' בס"ז והעתקתיוהתפירה

 היד/ בית את ומהדקים החוט את מותחים להדקו וכשרוצים זרועותם שעליד
 ומתוקנים קצת רחבים יהיו הנקבים א*כ אלא הזה, החוט את למתוחשאסור
 בלולאות/ קרסים כמכניס רק שהוי לתפירה/ דומה אינו )שאז בעיגולבתפירה
 יפה/ מהדקו אינו ואם כשפשטו ולרפותו - כשלבשו למתחו שמתוקןכיון

 בשבת/ להדקו אסור - מהודק כשהוא לפשטו או כך להניחו לפעמיםונמלך
 בשבת. בגד לו שנקרע שמי שהביא בתוס"ח ועי' ובכ"ש. שם, משנ"בועי'
 הקרע/ יראה שלא כדי שנקרע, במקום מחט לתחוב יכול - אחר בגד לוואין
 שצריך במנ"ש ועי' א'(, ס*ק ושאול דוד בתקון לעיל )ועי' ופ4ת, הד*טבשם
 אפי' באבנטה התורה את לקשור שלא שבת של מנחה בתפילת בקרה4תליזהר

 ס4א ככ*ב למעלה )עי' ב/ יום עד אותו יתירו שלא כיון עניבה ועלי'בקשירה
 ס*ק במסגה"ש אך ליזהר/ צריכים היו בשבת שגם קנה בס"ק ועי"שבסופו(,

 צריך במנחה אבל להתיר/ שיש במנחה בו לקרות דעתו שאם כ'פה
 ע"כ.ליזהר/

 כמו בפטיש מכה משום בזה והחיוב ה ס"ק ומג"א ב שב או"חג(
 ליפותה כדי שחורה חדשה טלית המנער שגם יה י רמב*ם ועי' יבולות/בלוקט
 הייב ואין בפטיש, מכה משום חייב ג"כ וכו' בה הנתלה הלבן הצמרולהסיר

 מתעסק רק והוא יבולות בלוקט אבל ליפותן/ עליהן במקפיד רק)בשניהם(
 י עה שבת ועי' ה(/ ס*ק שב במשנ*ב )והו*ד מדרבנן, רק אסור -בעלמא
 המנער ר*ה אמר קמז לקמן וכן וכו' מגלימי' אקופי דשקיל מאן האי ר"יאמר
 וכו', בשבתטליתו



 שבת הלכותקיצירריח

 המדבק כן על אחד, לגוף אותם ועושה דברים שני מחבר התופרר.
 אימור משום חייב וכדומה, בדבק קלף אוניירות

 כן גם בשבת, דבק ידי על עורות או לעץ עץ כשמדבק וכןתפירה,
 ד. תפירה באימורנכלל
 בשבת תפירה אימור משום התפירה חוט מתיחת ידיעל להדקו אמור קצת, שנפרד התפירה, חוט ידי על לכפלו שדרכו בברה.

 ה. ולהפרידו( לנתקו שאמור הדין)והוא
 י. בשבת גליונות או עתונים מפרים לכייר אםורן.
 שלא כדי התפירה לפני התפירה חוט למתוח התופר של ררכןז.

 הוא שזה מפני כך, לעשות אמור בשבת אך החוט,יתכווץ
 י. התפירהמצרכי
 אמור אבל להחזירם, מותר מכרים שנפלו נוצות או גפן צמרח.

 ח. יב( לח )ועיין לכתחלהלמלאותם
 ושאול דודתקון

 ראי' שהביא וכו' הר"ז ד"ה ובבה"ל במשנ"ב ועי' - יד שמ ובאוקח קפח(סי' ובאב"נ ט י וברמב"ם יראים )ועי' תפירות שתי התופר עדו שבתד(
 דשיעורו שמסתברא מב ס"ק שמ שם וכ' בעצים, אף תופר ששייך י עדמדף
 בם"א לעי,ל כמש"כ החוט קצות שתי לקשור צריך תפירות בב' דברשהמחבר שאף שכ' בפמ"ג ועי' לחיוב, תפירות ב' שיעור דהיינו כבתופר ג"כהוא

 נפרדו מהם ושתיים תפירות עוד ביש אבל ק"נ(, מדרבנן, אסור קשר)ובלא
 ועי' ה, כח כלל ובחי"א בתופר בכ"ש ועי' יא(, ס"ק שמ א"א )ועי'נתפרדו, שלא החוטים עם ומתחברות התפירה תשמט לא זה שבאופן כיוןקשרם, בלא אפי' החוטים שני במתח שחייב האלה, החוטים מתיחת ע"יומהדקם
 ועי' קושר, משום נמי שחייב וקשרן תפירות ב' שהתופר יא ס"ק שממג"א

 יותר שבתפר כ' ובת"י מלאכות, אבות ד"ה מ"ג פ"ז שבת ובתויו"טבהרע"ב
 ב. ס"ק כח כלל בתום"ח והו"ד קושר תולדת שהוי"ל ו כב בכללחבלים )הפותל( מהכופל גרע שלא קשר שלא אף קשירה משום נמי חייב תפירותמב'

 חוט, ע"י בקמטים לקפלו שדרך שדבר שכ' ב כח חי"א עי'ה(
- ומהז*קו החוט ומושך - קצתונפרד  ס"ב. ולעיל סנ"א כל"ח ועי' מה"ת, איסור בזה וישלנתקו, שאסור וה"ה תופר, משום חייב 

 לם"ד. ושאולדוד בתקון המשנ"ב בשם ומש"ה ס"ד ועי"ל לכרכם, שדרך ובפרט -ניירות התופר ובין אריגים חתיכות התופר בין הבדל שאין ומסתבראו(
 חוט שלמתוח )ונראה - ג כח בחי"א והו"ד ס"ב, ועי"ל י, ט רמב"םז(
 ג"כ שהוא - אסור ג"כ הסנדלרים, כדרך להקשותם, כדי - ובזפתבשעוה
 תפירה(1מצרכי

 אסור אבל רש"י, בכר/ היו שכבר כיון מנא תיקון בזה ואין עי"לח(
 וכ"מ שם, מנא, עושהו שעכשיו - בתחלהלמלאותם

, 

 או"ז, הר"ן, מהריטב*א



ריפ שבת הלכותקיצור

 )הקייע( קריעה מלאכת כרכלל
 שמ. וסה שיז או"ח חלקים לשני והפרדתו אחד דבר וניתוק שסיעת מלאכתוהיא

 ל הכלתוכן
 בהנ"ל ; ד( )תקדו"ש בסכין חתיכתו - במשחה וכרוכים הסתומים ושכר ייןבקבוקי
 התפורים קלף או עצים עורות, ניירות, לבדים, הפרדת ן בתקדו"ש( )שם אותיותבשבירת

 או - דונג או שעוה ידי על שנדבקו ספר( )דפי עלים הפרדת י )ג( בזה זה דבוקיםאו
י עדיין נחתכו שלא הספר דפי חתיכת ; )ג( כתב במקום הפרדתם י )ג( כריכתםבשעת  

 דפי הפרדת י בתקדו"ש( )ג אותיות עליהם ביש בהנ"ל ן ,)ג( עכו"ם( ידי על)חתיכתם
 במטלית, בנייר, כרוך והכלי - שבכלי מאכל הוצאת י )ג( מה משום איסורו -הספר
 הוצאת 1 ובתקדו"ש( )ד לשבת במאכל צורך לו ויש - סתום ופיו בנייר שארוזאו
 - וכן ותמרים, גרגרות חותלות התרת י )ז( בביתו הנ"ל הצאת ; )ז( במחלץפקק
 הקוצים מן בגדיו הפרשת 1 בתקדו"ש( )ד בחבלים קשורים שפיותיהם פירותסלי

 ותפירה קשר חתיכת י )ה( לכריכתם ספרים גליוני חתיכת י )ח( בקוצים()כשנסתבכו
 שתפרה הצואר בית תפירת חתיכת - וכן נעליים, זוג בו ומחברים, תופריםשהאומנים
 חתיכת וכן הגרביים שני המקשר חוט חתיכת ן )ט( קיימא של באינו בהנ"ל י )ט(הכובס
 וקופסאות פחים פתיחת ; )י( לחורף מקיץ שמצניעים מרוקחים פירות כלי פי על הכרוךחוט

 )תקדו"ש סוכד קופסת פתיחת ד(1 )תקדו"ש בנייר הארוז טבק פתיחת ותקדו"ש(1 )זסרדינים
 )א(; בזה לתקנם ודעתו - יחד שנתפרו אריגים שני קריעת )ח(; במטלית אגוזים פציעתד(1

 לסימן בבגדו אבל קריעת י )ב( בכעסו דבר קריעת י ג( )תקדו"ש אחד מגוף דברקריעת
 מקפיד בין בזה ההבדל בהנאל י )ה( לקרעים הנייר קריעת החרס, שבירת ן )ב(אבלותו

 קריעת בהנ"ל י ותקדו"ש( )ו המחותם איגרת קריעת ן )ה( מקפיד אינו ובין המדה,על
 ידי על גדול לצורך הנ"ל קריעת ; ותקדו"ש( )ו עכו"ם ידי על החותם בצד הנ"להאיגרת
 לשבת החמין בו שטומנים התנור בו שנחתם הנייר קריעת י ותקדו"ש( )ו דאמירהאמירה

 שנקשר קשר ; ה( )תקדו"ש קלקול לשם קריעה י ה( )תקדו"ש ביד קריעה 1 ד()תקדו"ש
 ט(, )תקדו"ש יתירו הבית שבעל שאפשר הקושר ובדעת -סתם

 שנתפרו אחרים, חומרים )או בדים לבדים ארינים שני הקירע44.
 חייב, זה, ידי על לתקנם וכוונתו יחד(, שנתחברואו

 ישרה, היתה לא היריעות שכשתפירת במשכן, היתה הזאתומלאכה
 א. ותתישב התפירה שתתישר כדי מלפני' קצת ומללו התפירה אתקרעו
 רוח נחת ועושה בזה דעתו שמיישב בחמתו דבר איזה הלורעב.

 לקרוע שחייב מי על הקורע וכן כמתקן, הוא הריליצרו
 משום חיוב בו שיש שאומר מי יש שעושח, זו בקריעה שמתקןעליו,
 נ. אימור רק בו אין הפומקים רוב לדעת אבל קריעהאימור

 ושאול דודתקון
 גזרה משום בו יש איסור רק ולהרמב"ם חטאת, חיוב גם בזה וישוהמאירי,
 ומג*א סאח ובש*ע וכו' בכר המוכין את נותנין ואין מח. שבת ועי'שיתפרו,

 יד. ס"קשמ
 שמ ובאועח י. י וברמבעם האורג, ר"פ ורש"י ובגמ' עה. שבתא(

 יד.סעי'
 רק שזה א כט בחיאא וכ' בקורע, בכאש והואד ברמב"ם שםב(
 כבעלי פוסקים שאנו לדידן אבל כרעי, שאצעל במלאכה שפסקלהרמב"ם



 שבת הלכרתקוצרררכ

 בזה, זה הדבוקים ניירות )או 'קלף או ניירות יהמפרק הממרירג.
 קורע, משום חייב לקלקל(, נתכוין )ולא וכדומה בדבק הדבוקיםעצים או לבדים עורות, וכן דבק(, ידי על או תפירה ידיעל

 שנדבקו או דונג, או שעוה ידי על עלים איזה נדבקו אם מקוםומכל
 מזה זה להפרידם מותר הכתב(, במקום נדבקו )ולא קשירהבשעת

 כגון נפתחו, שטרם המפר דפי אבל לקיום, נעשה שלא כיוןולפתחם,
 מזה, זה ולהפרידם לחתכם אמור עדיין, נחתכו שלא חדש מפרדפי
 שאומר, מי ויש מנא, מתקן משום עליו )וחייבים עכו"ם, ידי עלאמילו
 ג. לתקן( מנת על קורעמשום
 שהם או במטלית, או בעור כרוך והכלי שבכלי, אוכל 23יניר.

 ולפתחו הנייר את לקרוע נוהגים מתום, ומיו בנייר,ארוזים
 לצורך שבו, המשקה את או המאכל את ~הנלי להוציג כדיבשבת,
 שהתירו ונימוקם כתב, במקום הנייר את לקרוע שלא שנזהרים רקשבת

 הנייר את וזורקים קורעים הם והלא מקלקל כשהוא תלושבממיקת
 ולא שמחמיר מי )ויש שבת(, מערב לפתחם יזהרו )ולכתחלהלאשפה,

 ושאול דוד .תקון
 ע"ה ועי' אסוד, רק זה פטור, שאצ"ל שמלאכה ודמב"ן רשב"א דאב"ד,התוס',
 טו. ס"ק שם ומג"א כו שטז וסי' יט-כ,שיז

 דק במתכוין' אבל יח ס"ק ובמג"א יד שמ ובאו"ח י-יא רמב"םג(
 ע"ה מד"ס, איסור רק שעוברים על המקלקלים ככל מד"ס דק אסורלקלקל
 מותר לקיום נעשה שלא דבר ש,כל שם ובמג"א י שיד ש"ע ועי'ומשנ"ב,
 וכ' מה, שמ ומשנ"ב טז סז בנז"י והו"ד במתכוין, שלא שנעשה הכיומכ"ש
 גוי, ע"י אפי' לפתחם שאסור נחתכו לא שעוד הספר שדפי יח ס"ק שמבא"א
 שאסור כ' שמ סוס"י בבה"ל אך לתקן, ע"מ קורע שהוא משום שאסודוטעמו
 זה אין הפעילה בשעת תיכף נעשה שהתיקון היכי שכל בפטיש, מכהמשום
 בשם וחייב, בד"ה )שם בפטיש, מכה שהוא מנא, תיקון בכלל רק קודעבכלל
 יח ס"ק ובבאה"ט לקלקל, נתכוין ולא ד"ה בבה"ל עוד ועי"שרש"י
 חייבים שאין שכ' הרב בש"ע ועי' יט, שיז ובע"ה נ, פ ובקש"ע בהקודע,ובכ"ש
 בגד שקורע כגון יחד, שנתחבדו דברים ומפריד כשקורע דק קורעטשום
 גוף שהעור מפני - יין של החבית פי שעל העור קריעת התירו זה)ומטעם קורע משום בחתיכתו אין' א' מגוף שהוא הנייר אבל הרבה, מחוטיםהארוג

 במדה, לחתכו במקפיד הוא, חיתוך איסור ,אלא קדיעת איסור בו ול"ש הוא,א'
 ג"כ שהוא בנ"א ועי' כא, ס"ק סז בנז"י והו"ד כלי. שעושה משוםשאסוד
 גם ועי' קריעה שייך שבעור שם שכ' הירושלמי מכח ודחאו כך לומררצה
 אין, ד"ה סי"ג שמ בה"ל גם ועי' בזה מ"ש עד סי' שאל חייםבתש'
 וכו' כותב בכלל שהוי לומר יש שכשמפרידם ,לפתחם אין - בגליונים()ולא - וכדומה שעוה ע"י - הכתב במקום נדבקו שאם ב ס"ק שמ במ"זועי'
 מקומוחם. במראה ס"ו לקמן )ועי' קסג. ס"ק פ במנ"שוהו"ד



רכא שבת הלכותקיצור

 דוד ובתקון ן בסעיף להלן ועיין עכו"ם(, ע"י רק פתיחתםהתיר
 ד. כב ובכלל כאןושאול

 ושאול דודתקון

 ה*ט פי"ז שבת התוספתא שמביא יד ס"ק שיז מג"א עי'ד(
 ובלבד יין. החבית מעפ"י העור אדם קורע ה"ט( סוף פ"ג ביצהובמסכת
 תלוש בפסיקת שמקלקל שכ' במג"א עי"ש מרזב, לעשות יתכויןשלא
 התוספתא ומטעם שבת, לצורך רק שרי לא מיהו בתו"ש ע"ז וכ' לגמרי,מותר
 והתוספתא השחתה, דרך כשהיא הכלי שעפ"י עור לקרוע החזו"א התירהנ"ל
 כעין הקרוע מעור לעשות יתכוין שלא רק לכתחלה מותר התלוששפסיקת מפני העור קריעת על חושש ואינו שם שכ' יב שיד הרב בש"ע ג"כהובא
 לאסור שם עוד וכ' בקורע, בכ"ש ג"כ והובא כלי, מתקן הוא שאז מפנימרזב
 ועי' בזה, חייב ס"ד( על - יח ס"ק קיח )יו"ד שלפר"ח והביא ניירקריעת
 הנ"ל הפר"ח על שחולק לט בסי' הח"צ לדעת להסכים שכ' במוחקבכ"ש

 אפי' לשבת החמין את בו שטמנו התנור בו שנחתם הנייר את לקרוע)שאוסר
 בתקון ס"ד לה בכלל ועי"ל עכו"ם, ע"י ומתיר עליו( חולק וח"צ עכו"ם,ע"י
 ס"ק שם ובמג"א ובמ"ז במהרי"ל ד"ה ה ס"ק תקיט ט"ז ועי' ושאול,דוד
 במ"ז גם הובאו הנ"ל הפר"ח )ודברי קמ, סי' ח"ב יעב"ץ שאילת ועי'ד,
 נייר בקריעת מתכוין שמדאינו בכ"ש וכ' וסי"ד, ס"ו שמ גם ועי' יח, ס"קרנג

 לעכו"ם באמירה דשבות שבות רק והוי מנא, כמתקן רק הוי במדהלקרעו
 ת"מ ובזכרו במשיחה, שכרכו הכלי פי שעל החוט בקריעת להתירשכ' בקש"ע גם ועי' יח, ס"ק א"א שיז בסי' עוד ועי' גדול, לצורךשמותר
 לקרעו שמותר במטלית או בחוט ונקשר ריק כשהכלי שאפי' משמע גלב

 לחתוך שמותר י שיד או"ח בש"ע ג"כ ועי' בכלי, להשתמשבשצריך
 הנ"ל בזת"מ ועי' כלל, לקיום נעשה לא אם - בו שנקשר חוטולהפקיע

 במע"א ועי' משקין, עם בקבוק לפתוח כדי החוטין לחתוך מותר וכן'שכ'
 אותם וכורכים אותם שסותמין ושכר )בוטעלין( יין בבקבוקי שכ'בקושר
 בישראל כ' ב ס"ק שכג ובא"א בסכין, לחתכה שמותר , שאפשרבמשיחה
 ששבירת - עכו"ם ע"י לפתחו יכול - לקידוש מעכו"ם ייןהקונה
 לעכו"ם ואמירה מדרבנן, רק אסור הוא מתקיים שאינו בדבראותיות
 ועי' מצוה, במקום דשבות שבות רק הוי וא"כ מדרבנן, ג"כאיסורו
 שהפמ"ג וכ' הפמ"ג דברי שהביא ט אות קסד ס"ק פ במנ"שבזה
 שבת, מערב הבקבוק את ולפתוח להחמיר ושראוי בדיעבד, רק התירלא

 שיש בחותם הנחתם שבקבוק שכ' בכ"ש ועי' כ, סי' פ"ז בשו"תוהו"ד
 וכן לכלי, בחבל שקשור כלים שכסוי עוד וכ' ח, בם"ק ושם ז ח"ברימ"א בליקוטי והו"ד עכו"ם, ע"י אפי' החותם את לשבור שאסור - אותיותבו

 או מפקיע מתיר, פי' סביב שקושרים רפואה( )או י"שצנצנת
 דברים, בו למדוד מדה, כגודל )היינו למדה מתקנו כשאין החוטחותך

 לא הוא הפסיקה שע"י או ס4כ( שיד בסי' בזה בע"ה גם ועי'לבו"ש,
 ג"כ )ועי' שיד( בסי' יד דם"ק המג"א על הלבו"ש בפי' )שם כלינעשה
 )בלי נייר לקרוע שמתיר מ"ב על פכ"ב בסוף גבירתא בהל'בתפא"י



 שבת הלכותקיצוררכב

 כשאין אפילו הנייר את קורעים ואין החרם את שונוים איןה.
 ומקפיד )ובקורע כלי, כמתקן שהוא מפני המד'ה, עלמקמידים

 ושאול דודתקון

 אדם שובר במשנה קמו. שבת בגמ' ג"כ ועי' צלוחית( מפיאותיות(
 ג, ס"ק שיד במג"א והו"ד ובפומקים וכו' גרוגרת ממנה לאכולחבית
 גרוגרת של חותלות שאמרו זה בדף ועי"ש י, ס"קובא"א
 שיד, בסי' בב"י ועי"ש וחותך, ומפקיע מתיר תמריםושל
 החבלים כל ומפקיע הקשרים מתיר שכ' הכלבו בשם שהביאובמה
 או אגוזים כשובר הוא שכ"ז לפי חותלות של בגופן ואפי' בסכיןואפי'
 מלים טו שיד בסי' בזה שכ' בע"ה ג"כ ועי' שבהם, האוכל בשבילשקדים

 שמותר ל"מ בחבלים קשורים ופיותיהם פירות בהם שיש שקיםאו
 אלא להתירם כדי קשרם שהרי ש"ק קשר זה אין שהרי החבליםלהתיר
 סותר או בסכין החבל לחתוך יכול ג"כ הוא - להתירם בקשהאפי'

 ושקדים אגוזים קליפות כשובר ממש שזהו מלאכה זה ואין החבלשרשרות
 שבזה משום אסור, שלכתחלה מקלקל בגדר זה ואין שבהן, האוכלבשביל
 בזה שדעתו )וכנראה עי"ש וכו' היא מלאכה לא כאן אבל במלאכהמקלקל
 החבית לשבור כאן כוונתו שאין שכיון האלו התלושים בדבריםשהתירו

 להאגוזים להגיע ששברם אגוזים בשבירת כמו ולקחתה להגרוגרת להגיערק
 יחד תפורין או קשורין בפירות בכ"ש ג"כ ועי' בכולם(, וכןולקחתם,

 מפקיע מתיר וכו' בשולו קודם לתפרו שדרך ממולא עוף או חוטעם
 ח-ט בש"ע הדברים במקור ועי"ש עי"ז, הכלי מתקן כשאינו חותךאו

 שם.ובמג"א
 טבק פתיחת בענין ט( קסד ס"ק פ במנ"ש )והו"ד בתל"דועי'

 להקל וצדד המתום, מכתב מעטפת לפתיחת אותה שדמה בניירהארוז
 וקריעת פתיחת בענין ג"כ ועי' - בזה. ברור דבר העלה ולאבשניהם
 תינוק לצורך לפתחו שמתיר עז סי' יצחק מנחת כשו"ת מוכרקו~מת
 ב כב בכלל ועיי"ל ט, בכלל לעיל שכתבנו כמו סכנה בו שאין כחולהשדינו
 עכו"ם ע"י פתיחתו בדין הנ"ל יצחק במנחת שם ועי' א לא בכללולהלן
 הסוכר ושק הנייר בפתיחת שאפי' צג סי' משה אגרות, בשו"ת ג"כועי'
 לומר צריך ואין עי"ש וכו' עכו"ם ידי ועל גדול בצורך רק התירלא

 בפחים בזה כתבנו וכבר קכב(, )בסי' בשבת פחים מיני פתיחתשאוסר
 עי"ש. ז, ובסעי' ושאול דוד בתקון לקמן כמבואר התהל"ד בשםלאיסור

 הפר"ח דעת שהבאתי ו בסעי' לקמן עי' איגרת ~תיחתובענין
 ושאילת א"ר והחכ"צ החיוב, מן בו שיש שכ' החותם איגרתבפתיחת
 לעכו"ם לומר הכ"ש ודעת עכו"ם, ע"י לפתחו מתירים בשע"ת הו"דיעב"ץ
 אגודה בשם ובמג"א אסור, זה שגם כ' זת"מ ובם' חחותם, בצד הנייר אתלקרוע

 ויפתחנו העכו"ם יבין ואם לקראו, יוכל לא פתוח אינו שהמכתב שכ"ז לומרכ'
 ג"כ ועי' בתו"ש, וכ"כ ד ס"ק תקיט סי' ומחה"ש מג"א ועי' בו, לןלית
 ר, ס"ק ובשע"ת ח ס"ק ב ט בנז"י והו"ד אמירה, בערך יצחקבפחד



רכנ שכת הלכותקיצור

 לצורך לקרעים נייר והקורע מחתך(, משום כן נם חייב המדהעל
 מנת על קורע הוא שהרי קורע, משום שחייב אומרים ישקינוח,
 מכשיר בו שיש במכבש כריכתם, לפני המפרים גליונות )וחתוךלתקן
 שאמור נראה כן גם הדרושה, מדה ולפי בדיוק המפר דפיההותך
 מוף לעיל גם ועיין המדה פי על לחתכן מקפיד שהרי מחתך,משום
 ה. בזה( גמעיף

 ושאול דודתקון

 ס"ק ובמשנ"ב ד אות בבאה"ט וגם שם, ובמג"א ובט"ז ז שיד בסי'ועי'
 הנייר* ד"ה שמ בסי' ובבה"ל ה ס"ק שז ובשע"תכה

 בקורט שגם בכ"ש ועי' יג, שמ ובאו"ה ו, כג רמב"ם לב. ביצהה(
 אין ד"ה ובבה"ל מא ס"ק שמ במשנ"ב שם ועי' מחתך/ משום הייבביד

 כדי לקרעים נייר שוהקורע הנ"ל במשנ"ב וכ' מ, שכא ובע"ה וכו'שוברין
 לתקן( ע"מ )שהוא קורע משום חייט אהר/ לתש'מיש' או בהם א"עלקנה
 שיעור קורע ובאין שהייב, נייר בקורע ה ס"ק שכג בא"א גםוכ"כ
 להלן מש"כ )ועי' סופרים מדברי עכ"פ אסור תפירות ב' לתפורכדי
 ובא"א כג ס"ק סז בנז"י ועי' בזה(, הרב ש"ע ובשם אדם תפארת שו"תבשם
 ה. אות אהב"ש בקונטרם ושם קסב, ס"ק פ ובמנ"ש יה ס"קשמ

 בפתיהת שם שכ' לא סי' או"ה בה' אדם תפארת בשו"ת ג"כ)ועי'
 באיזה דבוק הוא אם מבעיא לא וכו' משמע הלין "מכל חבילה א'ואיגרת
 - אסור הנייר לקרוע או צורה או אותיות יש אם וגם - הייבדבק,
 אינו וגם אותיות ולא דבק לא אלו, מכל אהת בהם אין אפילואלא
 ועי' לכתהלה, אסור ביו"ט וגם אסור ישראל ע"י מקום מכלקורע

 לצורך נייר בקריעת שם שכ' מה עי' אך עיי"ש, וכו' מהרש"םבהגהת
 עי"ז, ותפלה תורה בטול ויש אהר, נייר לו שאין גדול הדהק בשעתקינוה
 לו ואפשר דאורייתא, איסור הנייר בקריעת אין שלפי"ד שהיותוכ'

 על עדן בעצי וגם בדבריו עי"ש וכו' א' ובאצבע בשמאל בשנוילקרעו
 שם שכ' מ שכא בע"ה עוד ועי' אהת( הסר מ' מלאכות אבותמתני'
 כג רמב"ם וע'י מהתך, משום הייב לקנוה או הכלי לכיסוי ניירוהקורע
 כ' לתפור ע"מ בקורע שכ' יט שיז בע"ה גם )ועי' הי"ז יא ובפ'ה"ו

 דבוקין עורות או דבוקין ניירות ובפירוק פטור, להפסידה אבלהרמב"ם
 אבל וכו' מקלקל הוא קורע שבכל הטעם וכ' הזה, לשון כ' לאוכו'

 ע"מ א"צ מקלקל אינו אם ולכן קלקול, יש פירוק בכל לא ניירותבפירוק
 לג בכלל לקמן )ועיין עי"ש, וכו' לקשור ע"מ שא"צ במתיר כמולדבק
 - מדרבנן אסור קלקול, לשם בעלמא קריעה אפילו )ובאמת בממ"ק( הבסעי'
 שיש בהמהתך הכ"ש דעת וכן אסורים(, אבל שפטורים המקלקלין כלכדין

 יז שמ הרב ש"ע ועי' ההיוב, מן לתשמיש וכו' נייר התיכת אובקריעת
 הוא שאיסורו - אהד מגוף הוא והנייר - תשמיש לאיזה בקרעושדעתו
 עי' - נפתהו שטרם ספרים דפי מהדש )ולקרוע כלי כמתקן שהואמפני
 - עכו"ם ע"י אפילו לקורעם שאסור - יה ס"ק א"א שםבפמ"ג

 ועי'



 שבת הלפותקיצוררכד

 עכו"ם, ידי על החותם בצד האיגרת את לקרועשמתיר מי ויש עכו"ם, ידי על אפילו אמור המחותם, איגרת לקררעי.
 להתיר אין עכו"ם ידי ועל זה באופן שאפילו ואומרים שמחמיריםויש
 לקרותו יכול שאינו לעכו"ם לומר שאומר מי ויש גדול, לצורךרק
 ליזהר שצריך שאומר מי ויש בשבת, במחלץ פקק להוציא 13ור~רז. י. בה לן לית ויפתחנו העכו"ם יבין ואם פתוח, שאינו זמןכל

 רואה, אדם ואין שבביתו שאומר מי ויש אפשר,אם
 בתקון כאן עיין מרדינים וקופמאות פחים לפתוח מותר )ואםמותר,
 י. ושאול(דוד

 ושאול דודתקון

 בס"ג( ולמעלה ומחתך/ קורע תופר/ במלאכת ובכ"ש הסי'/ בסוף שםבמשנ"ב
 ב/ תקיא מ"ז מדרבנן/ מוחק ג"כ שהו"ל י"ל אז אותיות/ גם עליו ישואם
 שם. שכ' מה בס"ד ועי' ב/ ס"ק מ"ז תקח וסי' סק"ב/ שיב א"אועי'

 חטאת/ חיוב בזה שיש שדעתו שם ס"ד על קי"ח יו"ד הפד"חו(
 לפתחו להתיר וא"ר יעב"ץ שאילת חכ"צ/ בשם כ' ה שזובשע"ת

 אסור/ ולישראל מתירים/ עכו"ם ע"י דבר/ עמא חזי פיק וכ' עכו"ם/ע"י
 את יקלקל ולא - החותם בצד הנייר את לקרוע לעכו"ם לומר כ'ובכ"ש
 ובמג"א אסור/ זה שגם כ' זת"מ ובס' ח( ס"ק א בנז"י )והו"דהחותם/
 ובתו"ש אותו/ ויפתח מאליו יבין והעכו"ם פתוח/ אינו אם לקרותויכול אינני לו שיאמר רק לפתחו/ בפירוש לעכו"ם יאמר שלא כ' אגודהבשם
 ועי' לפתחו/ לעכו"ם לומר אסור - החתימה על אותיות באין שאפי'כ'

 כלל ובנ"א ז/ וס"ק ה ס"ק שמ ובמ"ז ד. ס"ק )ובמחה"ש( תקי"טבמג"א
 מח. סעי' לב ועי"ל הנייר ד"ה ובבה"ל מא ס"ק שמ ובמשנ"ב וצג'כט

 והו"ד שם(/ בתו"ח )ועי' שמתיר ג מא ובחי"א ו/ שיד או"חז(
 שיש כ' בכ"ש אבל שמותר, הוא שפשוט ע"ז וכ' יט/ ס"ק שידבמשנ"ב
 בזה כ ח שיד מהדש"ם ובהגה' דחול/ עובדין משום - דאפשרהיכא - לכך( הוכן שלא דבר )בכל בסכין או ביתד רק להוציאו ולאליזהר
 שם/ ורש"י כח לביצה וציין דחול/ עובדין משום ליכא רואה ואיןשבביתו

 פ במנ"ש עוד וכ' במנ"ש(/ )והו"ך כאן/ בזה לצדד יש כללא/ זה שאין שאףוכ'
 שפחים יג ס"ק שם המג"א עפ"י שהעלה יב שיד התל"ד בשם שהביאקסד

 ג"כ והביא בשבת/ לפתחם שאסור גמורים כלים שהם סרדיניםוקופסאות
 גרועה וסתירה בנין כל קטן בכלי דמילתא כללא שכ' י שיד הפמ"גדברי
 אפי' אסור סאה מ של גדול בכלי אבל ממנו, לאכול שבת לצורךשרי
 לא האלה שהקופסאות וכנראה בסעי"ד, ועי"ל שהוא/ כל וסתידהבנין

 מדבדי יד ס"ק שיד בסי' המג"א שהוכיח חשוקים ע"י מחיבורגרועים
 בשבת לפתחם ולא ליזהר וצריך שלם כלי דמיקרי דביצה פ"בהמרד.כי

 א(/ ס"ק שיד במ"ז גם בזה )ועי' ד' אות ע"ש הגר"א בביאור דו"ז א"אאך
 מכה משום אסור שאז - השבירה ע"י כלי אותו כשעושה לא אםשלמה, בכלי שבורה כשעושה אפילו בכלים סתירה שאין שס"ל להמוסקיםהסכים



רכה שבת הלכותקיצור

 שלא כדי ובנחת בצנעה ממרישם בקוצים, בגדיו שנמתבכו מית.
 וכמו לקרעם(, נתכוין לא )שהרי נקרעו, נקרעו, ואםיקרעו,

 שהממלית חושש ואינו כשמוצעם בממלית, אגוזים לכמות מותרכן
 ח*תקרע

 אותם, תומרים שהאומנים כדרך ביחד התמורים נעל"ם של זוגכש.
 של אינה כשהתמירה אפילו בשבת, מזו זו לחתכםאמור

 בשבת, למתחו שאמור הצואר בית את שתמר בכובם הדין וכךקיימא,
 בפני להקל אין מקום ומכל עיקר, וכן קיימא, של באינו מתיריםויש
 ט. יותר( ויקל יבין לא הארץ )שעם הארץעם

 ושאול וודתקון

 וכו' אדם שובר קמו* ובשבת עי"ש ז, ס"ק שם במשנ"ב והו"דבפטיש,
 בבונה, ובמע"א א. ס"ק ובא"א א, ס"ק שיד בסי' הנ"ל במ"ז ובפמ"גוברש"י

 לד-להי אות לד כלל ולקמן ס"ד, ועי"ל כב אות פובשמב"ה
 יו"ט בעניני רק בש"ע כאן נזכרה לא זו והלכה ד כב רמב"םח(

 סי' סוף ובמשנ"ב ג, כט ובחי"א ד ס"ק שב במג"א והו"ד ס"ב תקחבסי'
 במתיעת מפרישת שהוא כיון פ"ר כאן אין מקוצים, בגדיו ובהפרשתשמ,

ובזהירות,

 מרדכי בהגה' גם ועי' וכו' הפותח א"ר יהודה א"ר מח, שבתט(
 ובכ"ש ה כז ובחי"א ובהגה, ג שיז ובש"ע שם, נעלים, תפירתבנתוק
 ע"י נעלים תפירת לנתק להתיר יש גדול שלצורך שם שכ'בהמתיר
 בתפירה מתירים שיש שכ' ז שיז הרב בש"ע ועי' פ"י, לכ"מ וצייןעכו"ם
 ד סז נז"י ועי' ע"ה, בפני להקל אין שמ"מ וכ' עיקר, וכן ש"קשאינה
 שלמאד ה( ס"ק שיז )שם הכובס שקשרו הצואר שבבית קשר בהתרת טוס"ק

 קשרו שלא וכיון קש"ק, הוי ביומו להתירו עשוי שאינו שקשר)הטור(
 צריך אם עכו"ם, ע"י אלא להתירו איל היום, בודאי להתירו כדיהכובס
 חולק ע"ש ובשלחן הרבה(, לו בצריכין דשבות שבות )שמתיריןביותר
 בדעת שאין כל ואדרבה היום, להתירו דעתו בודאי שיהא בעי שלאודעתו
 להיות ויכול סתם, קשרו רק היום, קיים "בודאי" הקשר שיהאהקושר

 כך שכ' ס"א הרב בש"ע ג"כ ועי' קש"ק, הוי לא אז יתירושהבעה"ב
 קודם מרובה זמן שקשרו אף כלום בדעתו הי' ולא סתם קשרבקושר
 הוא אא"כ בשבת להתירו ומותר קש"ק הוי לא בנתיים התירו ולאהשבת
 כשמחליפה רק מתירה שאין שיש הכתונת כמו ז"י לקיימו דרכו שלעולםדבר

 שאין דכל להתירו, שאין הלכה לענין להחמיר וכ' עי"ש, וכו' לשבתמשבת
 ע"י להקל יש אז לכך הרבה צריך אא"כ קש"ק הוי ביומו להתירועשוי
 במגקא גם ועי' ובסק"א. שם, ובנז"י עי"ש בט"ז, להלכה כש"כ -נכרי
 ס"ג, כב כלל לעיל שכתבתי מה ועי' י,ס"ק



 שבת הלכותקיצוררכו

 )הצד( צירה מלאכת כהכלל
 שטז. או"ח וכדומה( עופות או חיות ותפיסת לכידת מלאכת)והיא

 הכללתוכן
 על יעבור שלא כלוב דלת בפתיחת להתנהג איך 1 )ב( ביתיים חיים בעלי לתפוםאיך

 1 )יד( דבורים בה שיש תיבה בסתימת להתנהג איך 1 בתקדו"ש( )ב בסגירתה צידהאיסור

 בסגירת עופות סוחרי יתנהגו איך ; ד( )תקדו"ש מה משום - בחצר תרנגולת דדתאיסור
 צידה איזהו יז(1 )תקדו"ש בשבת אותם כשמזינים מכלובם, קופצים החדשים כשעופותחנותם
 קטן בית ערך ורב עוף בצידת - מקורה בית חשיבות בענין 1 )ט( מד"ם ואיזהומה"ת,
 חף בין בזה שיש ובהבדל - חיים לבעלי מצודה פרישת בדין 1 )ג( חףבצידת

 הם אם דבורים 1 )י( כן אחרי לתוכה הנכנסת חף ובין פרישתהן בשעת לתוכההנכנסת
 לנשכו אחריו ורץ בנשיכתו, ממית אינו שלעולם דבר 1 ותקדו"ש( )יג נצודבמינם

 שוטה "ספק כלב הריגת 1 יא( )תקדו"ש בשבת - שוטה כלב הריגת 1 יא()תקדו"ש
 הכנסת 1 יא( )תקדו"ש עכו"ם ידי על הנ"ל הריגת 1 יא( )תקדו"ש שוטה" אינוספק
 לכלובו לשוב התרגל לא שעוד חי בעל הכנסת 1 )ב( כלובו לתוך - )שמרד( חיבעל
 1 )ב( עכו"ם ידי על לצודם בהנ"ל 1 )ב( הדלת עליהם לסגור בהנ"ל 1 )ב(בערב

 שלא כדי חי בעלי הכנסת 1 א( )תקדו"ש שם לתופסה וירא - צר במקום רעה ח"הצד
 בהנ"ל 1 א( )תקדו"ש חדשים בעופות בהנ"ל 1 א( )תקדו"ש בבית היזיקות לויגרמו
 שנפרשו דגים של המצודות הרקת 1 א( )תקדו"ש עכו"ם ידי על לתופסם חדשיםבעופות
 העמדת 1 ה( )תקדו"ש שבת אחר עד שם להניחם הפסד ויש עכו"ם ידי על שבתמערב

 רק היא איסורה בהנ"ל 5 י( בשבת, - סם להם לתת )וכן בשבת לעכבריםמלכודת
 5 י( )תקדו"ש שבת מערב הנ"ל המלכודת העמדת 1 י( )תקדו"ש בדיעבד אף אולכתחלה

 אפילו - צידה מלאכת חיוב 1 יג( )תקדו"ש דבורים לצידת זבובים צידת שביןההבדל
 ; )ז( מלברוח לבית( )שנכנם הצבי את לעכב - הפתח חלל מלוי 1 א( )תקדו"שבגרמא
 1 )ז( לו הלך והראשון הראשון, מן לפנים )אצל( לו וישב עצמו שדחק אחד אישבהנ"ל
 נסילת 1 וטז'( א )תקדו"ש מתחלה סגורה היתה והדלת - שם שהנצוד חדר דלתנעילת
 דלת סגירת 1 )שם( הנ"ל בזריקת שונות ודעות יב(, )תקדו"ש בשבת - בידפרעוש
 5 ב( )תקדו"ש לכלובם באים שאין עופות בשביל בית דלת סגירת 1 ד( )תקדו"ש הפסדואין - לבית מאחורף עוף דחית בהנ"ל 1 ב( )תקדו"ש מעצמם העופות בו בנכנסוכלוב
 הדלת סגירת י ס( )תקדו"ש שם נצדת שאינה לבית עפה כשצפור - החלונותסגירת
 תיבה סתימת 5 ס( )תקדו"ש התורה מן איסור בצידתו שיש - הנצוד בעד הדלתסגירת י ס( )תקדו=ש מצנה להשמר רק היא וכתנתו בחוץ, וקר לבית, שעפה בצפורבהנ"ל,
 1 יד( )תקדו"ש שבתיבה הזבובים הפרחת בהנ"ל 1 יד( )תקדו"ש זבובים בה ביש -גדולה
 רשת פריסת 1 וד( ב )תקדו"ש ממצודתו פריקתו וכן שבבית, להנצוד הדלתפתיחת
 אותם מעלה באינו בחכה( צידתו )וכן רשת פרישת 1 )ה( שבתוכם והדג המים עלקטנה
 בפרישת 1 )יג( הגנה לשם - דבורים כוורת על מחצלת פרישת 1 )ה( בשבת המיםמן

 ולהחזירם - מהכירת שיצאו )צרעין( הדבורים פתיון 1 )יג( פתוח נקב להשאירהנ"ל
 שבין ההבדל בהנ"ל 1 )א( בשבת חי בעל צידת ; יג( )תקדו"ש )ישראל( עכו"ם ידיעל
 שלא חי בעלי צידת 1 )א( נצוד במינו שאין חי בעל ובין נצוד, במינו שיש חיבעל
 אותם שיגנבו וחושש - ויצאו בערב, לכלובם לשוב שהתרגלו תרבות בני והםמרדו,
 צידת 1 )ד( כשיתפסוה הנשמטת בהמה צידת 1 )ד( עכו"ם ידי על או קסן, ידיעל - ובורחת שנשמטת - תרנגולת צידת 1 ב( )תקדו"ש חדש עוף צידת 1 )ג( הנ"ל()צידת
 צידת 1 א( )תקדו"ש צורך לאיזה זבובים צידת 1 א( )תקדו"ש ארי צידת 1 )ד(חתול
 עוד שם שהנצוד ממקום צידה 5 ה( )תקדו"ש נצוו במינם הם אם - חגבים אודבורים
 וזקן, חיגר צבי צידת ; )ו( מחום חולה או עור ישן, צבי צידת 1 )ו( צידהמחוסר

 סופרים מדברי או התורה מן הוא איסורו חיגר צבי צידת 1 )ו( מעייפות חולהאו
 צפור או המגדל לתוך שעפה קטן צפור 1 ח( )תקדו"ש בחול בכלבים צידה 1 ו()תקדו"ש

- החדר לתוך שעפהגדול  חי בעלי הריגת צידת ; ט( )תקדו"ש מתוחים והחלונות 
 ברק הנ"ל צידת 1 יא( )תקדו"ש אחריו רצים באין והריגתן הנ"ל צידת 1 )יא(שמזיקים



רכז שבת הלכותקיצור

 )תקדו"ש ממיתים לפעמים שרק חיים בעלי והריגת צידת 1 יב( וסעיף )תקדו"שמצערים
 עכו"ם בין שיש וההבדל - עכו"ם צידת 1 )טו( ישראל בשביל עכו"ם צידת 1יא(
 עכו"ם צידת 1 )טו( הישראל בשביל מחובד פירות שליקט עכו"ם ובין ישראל, בשבילהצד

 צידת 1 )טו( ישראל לצורך שצדן ובין עצמו לצורך שצדן בין בהג"ל שיש וההבדל-
 דלת( סגירת ידי )על צבי צידת 1 )טו( היום צדן העכו"ם אם בספק - הג"לעכו"ם
 בצידת י )טז( בעצמו לסגרה יכול לא כשאחד - הג"ל צבי בצידת 1 )טז( אדם בניבשני
 בה שיש תרנגולת צידת 1 )טז( יכול אינו והשני בעצמו, לסגרה יכול באחד - הנ"לצבי
 בהנ"ל 1 )יז( שבת מוצאי עד לחכות בהג"ל 1 )יז( מכתה על גוזל לשפוך כדי -פצע

 1 א( )תקדו"ש לטרקלין שנכנס עד צבי אחר רץ ; )יז( עכו"ם ידי על לעשותובאפשר
 לסייע פעולה ועשה בחיות, וכדומה כלבים שסוי ; א( )תקדו"ש צידה איסורשיעור

 )ח(. סיועו בלי בהנ"ל 1 )ח(בצידתן

 כגון נצוד שבמינו דבר והצד בשבת, חי בעל שום לצוד 14כ!וך14.
 שצדם בין לצודם, העולם שדרך דגים, או עוף חי'בהמה

 בזבובים אבל חייב, ביד, או בחכה ברשת, במצודה, במכמורת,במלכודת,
 יש איסור רק נצוד, במינו שאין דברים וכדומה, בפרעושיםאו

 לצורך התחשים ואת החלזון את שצדו במשכן, היתה וצידהבצידתם,
 א.המשכן
 )או לכלוב בערב לבא עדיין הורגלו שלא עוף או חי' בהמהב.

 וברחו, מרדו שעכשיו אלא הורגלו, אם וכן שלהם,לרפת(
 בבית הם אם ואפילו הבית, לתוך או הכלוב לתוך להכניסםאסור
 נצודים, הם שבזה משום לסגרה אסור פתוחה שהדלת אלא בכלובאו

 ב. אסור עכו"ם ידי על לצודםואפילו

 ושאול דודתקון

 אומר ר"י קו. ובשבת חלזון, הצד ת"ר וכו' צבו הצד עה. שבתא(
 שכל שם וכ' יט--כ י ורמב*ם י קאז סוף עד הענין כל וכו' צפורהצד
 ו ס*ק תצז מג"א )ועי' חייב, אחת בשחי' להחי' יגיע בו ירוץ שאםמקום

 גם ועי"ש ג שטז או"ח ועי' בכ"ש(, והו"ד טפחים, ו הוא שחי'ששיעור
 שחייב שם ובר*ן י, ביצה תוס' בשם ט תצז ובאו*ח שם, הרב וש*ע אבסעי'
 שנכנם עד צבי אחר רדף ואם ולפרוח, לברוח שיכולים גדולים כשהםרק

 לכיפה שיכניסנו עד חייב אינו ארי הצד לפיכך מד*ס, אלא אינואיסורו - אחריו לרדוף יצטרך משם לקחתו יבא ואם בפניו, ונעל רחבלטרקלין
 לתופסה שירא אף - צר במקום שנצודה רעה חי' )אבל בה, נאסר שהואשלו
 שם הנצוד הי' ואם בכ"ש, והו*ד ומ"ז ט*ז צד, משום חייב אפי*ה -שם

 שזבובים וו' א סעי' ל כלל בחי*א וכ' שם(, יותר, לסגרו מותר סגורוהפתח
 הרב בש*ע בכ"ש, וכ"כ מד"ס, רק איסורם ג*כ צורך לאיזה בצדםאפי'
 1 קו שבת רש*י ועי' ס*ה, לקמן ועי' ס"ג, שטז במשנ*ב והו*ד וד' אשטז

 צידה שבמלאכת מלאכות משאר צידה מלאכת שמשונה יז( שטז בע*ה)והו"ד
 עוד ועי' הצבי, בפני שנועל הצידה דרך שזהו - בגרמא אפי'חייב

 ובירושלמי. בתוס' ושם לצורך, שלא בד*ה קז. שםברש"י
 שלפי*ז שם וכ' נח ס*ק ובמשנ"ב כו, ס"ק ובמג*א יב שטז או*חב(



 שבת הלכותקיצוררכח

 לכלוב בערב לבא שדרכם תרבות בני והמה הורגלו כבר ואמב.
 מותר אז אותם, שיגנבו וחושש ויצאו, למקומם(, )אושלהם

 כל אך אחת, במריצה שם לרנממם יכולים שאין גדול לביתלדחותם
 ג. שאמרנו כמו מרדו בלא דוקאזה

 תזריע()לסדר

 כשרוצה אם אז מרדו, שלא בית"ם ח"ם בעלי לתמום רוצה אמר.
 חי' לתמום כשרוצה דהיינו כלל, לצודם צריך איןלתממם,

 עוף, לתמום כשרוצה או הבהמות(, )כדרך מאלי' מיד עומדתהיא
 למני עצמה ומושבת ידו תחת מתכוממת מיד היא רנרנגולרנ,למשל
 בה ליגע שלא יזהר )אך לבית, מאחורי' לדחותה מותר אזרודמה,
 למלמלו שאמור מוקצה דבר נושא הוי עצמה שמדשרבמת כנמי'תחת

 אף אז קושי, בלי לרנממה יכול ואינו ובורחת, נשממת ואםבשבת(,
 קמן אם כן מי על ואף לצודן, אמור בערב לכלובן שבאין מיעל
 מרדה שלא ובהמה בהם. מוחים אין להחזירה, כדי יצודוה עכו"םאו
 ודין לתממה. ומותר צידה גבה שייך לא כשיתממוה, שנשממתאף

 חי'ו. כדיןחתול
 ושאול ווותקון

 עוד שבו והעוף גדול הוא )אם הבית מן העופות להכניס שלא ליזהדיש
 לו יגרמו שלא בשביל רק לכלוב מכניסם -ואם שלהם לכלוב צדיה(מחוסר
 יש חדשים ובעופות שם(, בבה"ל )ועי' להקל, שיש אפשר בבית,הזיקות,
 הכלוב דלת לנעול אסור - לכלוב מעצמם בנכנסו ואפי' אופן בכלאיסור

 אפי' לצודו שאסור מביתו יוצא חדש עוף שאם ג ל בחי"א ועי'בפניהם,
 באים שאיגם שבאותם תיו"ט בשם שכ' א"ר בשם שם והביא גכרי,ע"י

- כמג"א( )דלא בפגיהם הדלת את לסגור אסור בבית כשהם אמי'לכלובם  לטלטלם, אסור שביד ס"ד ועי"ל עי"ש, בפניהם, לסגרו שאסור בכלובוכ"ש 
 צידה, איסור יש בבית המגודלים שביוגים ט ס"ק קכא השלחן בקצותועי'
 בצידה, בכ"ש, כ, פז בקש"ע ועי' לתופסם כשבא להשמט עשויים הםכי

 או עופות ללול שהנכגס החזו"א בשם במול"ש )ומ"כ וכד' ז שטזובש"ע
 למלאות הדלת, את כשפותח מיד שיזהר, צידה, חשש בהם שיש בהמותלרפת
 בסגירת צידה איסור על יעבור שלא כדי - בגופו הפתח חלל)תיכף(
 בתקדו"ש(. סי"ז ולקמן עי*שהדלת,

 צידה בהם שייך ולא ועומדים כגצודים הם שהרי ד ל חי"אג(
 גז, שטז ומשג*ב ס"א. וש"ע ב וס"ק כו ס"ק שטז מג"א ועי' בס"דכמ"ש,

 עוף שבצידת שם שכ' ב שטז א"א גם וע" שם, ובמסגה"ש כא, פזובקש*ע
 להיפוך, היא ובחי' לא, או מקורה בין אלא לקטן גדןל בית בין הבדלאין

 ובמג"א כד, שטז הרב ש"ע בהצד, כ"ש ד, ל חי"א יב, שטז או"חד(
 הדחי' אפי' ממון הפסד שבלא שכ' קגב שח ובמשג"ב מ, שח ובסי' כו,שם



רכט שבת הלכותקיצור

 על קמנה רשת הפורם וכן מים, מפל לתוך הים מן דג השולהה.
 יכול שהי' במקום בתחלה הי' )והדג שבתוכם והדגהמים

 בשבת, בחכה דגים לצוד או רשת לפרום אסור וכן ח"בלהשתממ(,
 ה. המים מן אותם מעלה שאין פי עלאף

 הצד וכן ח"ב, צידה, מחוסר עדיין )שם( שהנצוד ממקרם הצרי.
 עור או ישן שהוא( פי על אף עדיין, נצוד )שלאצבי

 )מפני חייב בגופו, לו שנולד חום מחמת חולה, או מומא()היינו
 כן ואם לתפמו, הרוצה האדם יד כשמרגיש להשתממ עשוישהצבי
 מחמת חולה או זקן חיגר, צבי הצד אבל הוא(, צידה מחוסרעוד

 מדברי רק הוא צידתו אימור ממקומו, לזוז יכול ואינו שנלאהעייפות
 1.מופרים

 ושאול דודתקון

 וכו' שברחה תרנגולת במשנה קכ"חי שבת ועי' לצרכה כשאינה נכוןאינו
 הרמב"ם על שהקשה הראב"ד כוונת שפי' סט ס"ק שח מג4א )ועי' שםובגמ'
 בא"א(, )ועי"ש אגפי' שנשמטת משום בחצר תרנגולת מדדין שאין הטעםשכ'

 שהוא משום הדאב"ד כוונת המג"א וכ' מוקצה, משום כ' )ורש"י(והראב"ד
 ואילך אילך הצמר למשוך שמותר תצח בסי' כמ"ש והוא מתכוין, שאינודבר
 כ' ובמא"מ ביד, ולפספם לחוף שמותר וכן כב( ס"ק ובמג"א יב)שם

 נתלשין" ואגפי' היד, מן נשמט שהוא ~מפני וכ' בלשונו מדייקשהרמב"ם
 השמיטה, ע"י נתלשין שבודאי פ"ר כעין זה חשב שהוא מלשונומשמע
 אות בא"ר ועי"ש מדרבנן( איסור רק שהוא מפני מוקצה, משום פי'ולא
 שמא. במחודש בב"מ הו"דפ

 ש"ע ט, ל יא, פ"י רמב"ם ועי' כו(. בכלל לקמן בזה עוד )עי'ה(
 וכו', פרעוש הצד קז שבת ועי' בהצד כ"ש סק"ב, מג"א שם יג שטזהרב

 אך נצוד שבמינו דבר הוא לרש"י טהורים שחגבים יב ס"ק שםובמשנ"ב
 על ותמהו נצוד במינם שאין בביצה משילין בפ' כ' ובדבורים להרמב"ם,לא
 שנפרשו דגים מצידות ולהריק יח, ס"ק ושע"ת ס4ג שטז סי' עי'הב*י
 גם בזה )ועי' רמד. סי' שע"ת עי' להניחם הפסד כשיש א"י ע"ימע"ש,
 ושאול(. דוד בתקון ג סעיף כו כלללקמן

 מחוסר עוד שהוי משום וחייב וכו' צידה מחוסר הכלל זה קו: שבתו(
 א-ב, ש'טז הרב וש"ע וכו' ב ס"ק ומג"א יב וסעי' ס"א שטז ש"ע ועי'צידה,
 ועי' סעא(, )ועי"ל מדרבנן, רק איסורו לרוץ שיכול לפני צבי הצדאבל

 בארנבת החי"א והב"ד שטז, בסי' ובמשנ4ב ובמאירי בירושלמי י,רמב"ם
 לו אסור שבלא"ה וכ' בפנים, הנזכר צבי כדין שדינה בדרך שמונחתחולה

 בצד, וכ"ש ובט"ז ס"ב, ומשנ"ב ל כלל חי"א ועי' מוקצה, משוםלקחתה
 שהרי מדרבנן, רק איסורו קצת ללכת היכול בחיגר שאפי' שכ' בפמ"גועי'
 הצד ת"ר קוי שבת ועי' ועומד, כנצוד וחשוב אחת, בריצה להשיגויכול
 ובבה4ט. שם ובמג"א ום"ב ס"א ובש"ע וכו'צבי



 שבת הלמותקיצוררל

 חלל כל את ומלא החדר מף על אחד וישב לבית שנכנם צביז.
 חייב, לברוח, לצבי מקום ישאר שלא כדי המזוזות, עדהפתח

 שישאר דעת על אפילו הראשון, בצד לשבת אחר לאיש מותר)ואז
 נצוד כבר שהצבי כיון לו, וילך הראשון שיעמוד לאחר מיושבשם
 למשל, יושב, כשהראשון רק להתיר שאומר מי ויש הראשון, ידיעל

 חלל בתוך לשבת להשני מותר שאז הבית, כלפי הפתח חללבתוך
 לא השני מקומו את עוזב שכשהראשון באופן חוץ, כלפיהפתח

 בתקון כמבואר לברוח, יכול לא הצבי כן פי על ואף ממקומו,זז
 ז. ושאול(דוד
 עד בפניהן ועמד לצודם, כדי בחיות )וכדומה( כלבים המשמהרק.

 למייע פעולה עשה כשלא אבל ח"ב, חכלבים,שישיגן
 ח. מופרים מדברי רק אמורלצידתן,

 ישאול דודתקיד
 ה-ו שטז ובאו"ח כד. ובביצה ה יג דשבת ובתוספתא : קו שבת עי'ז(
 סגורה כבר הדלת שאם ובמ"מ הר"ן בשם שם ובהגהובמג"א
 שכבר צידה, ולא היא, שמירה רק שהמנעול - במנעול לנעלהשמותר
 הדלת, 'לסגור לו שמותר בבית קשור הצבי כשהי' וכן הוא, ועומדנצוד
 שיצא/ כדי הדלת את אז לפתוח צריך אין - אח"כ הצבי הותר אםואפי'
 כ' הצבי בפני הבית את ולפתוח הר"ן, בשם א"ר סגרה, שבהיתרכיון

 וכן ו אות ובאה*ט ובאחרונ.ים, במג"א והו"ד, שמותרבמ"מ
 בסוף בפנים שכ' ומה יטלטלנו שלא ובלבד - ממצודתו לפרקוהתירו
 שאין פנים מצד ישב וא' חוץ לצד בפתח יושב בא' רק שהתירוהסעי'
 שהראשון שבעת משום זה באופן דוקא שזה צידה משום השניבישיבת
 ובלבו"ש יא( ס"ק במג"א )הו"ד בתיו"ט, כ"כ ממקומו, זז לא השני לוהלך
- וש"א טז ס"ק ובא"ר משה חמד בשםשם  ס"ק ות"ש כמג"א דלא וזה 
 ועי' התיו"ט כדעת אחרונים הרבה שדעת כה ס"ק משנ"ב ועי'יא,

 שם.סעה"צ
 ועי' וכו' כלבים המשלח כב י וברמב"ם ר"ח, בפי' בגמ' שםח(

 בחול שאף וי"א וכו' כלב המשסה בס"ב ובהגה י שטז ובמשנ"ב בצדכ"ש
 כשלא אבל חייב, החי' בתפיסת לכלב בעזר ד ס"ק המג"א וכתבוכו'
 נאמר, לאיסורא רק ואז אסור(, )אבל פטור הוא בעצמו מעשהעשה
 ג שטז הרב ערוך בשלחן כתב וכן שם/ השקל ובמחצית מ"מ,ועיין
 מעשה עושה שבאינו צידה, הוי ד"ה בה"ל ועיין סופרים, מדברישאסור
 בעשה אבל סופרים מדברי רק איסורו הכלב את ששיסה רק כללבעצמו
 שפי' כמו חייב להרמ"א גם - וכדומה והבהילה החי' בפני שעמדמעשה
 הנצוד בדבר כלב המשסה כ' ה ל ובחי"א ס"ד, עי' הרמב"ם דבריהמג"א
 הגה ועי' דח"ב, וכו' אחריו רודף כשהוא ופשיטא חייב, וכו' עיף שהואעד
 מושב משום ואסור לויתן לשמחת זוכה אינו בחול. אפי' בכלבים דהצדב



רלא שבת הלכותקיצור

 גדול צפור או התיבה, לתוך או המגדל לתוך שעפה קטן צפוךט.
 אבל חייב, הדלת, את עלי' ומגר החדר, לתוךשעפה

 אמור הדלת, את עלי' ומגר וגבוה גדול בית לתוך שעפה קטןצפור
 ט. היא צידה מחומרת שעוד מופרים, מדברירק
 חיים, בעלי בה לצוד כדי שפשפת או מכמורת מצודה, הפורשי.

 כשרק אבל חייב, חי, הבעל נכנם פרישתה בשעתאם
 להעמיד כן גם ואמור מופרים, מדברי רק אמור מאליו, נצוד כןאחרי

 ושאול דוד בתקון וכאן כו בכלל ולקמן בשבת, לעכבריםמלכודת
 בשבתי. כן גם המות מם להם לתת שאמרוכתבנו

 ושאול דודתקון
 ושללכת עשו, ממדת שזה וכ' הוסיף ה ס"ק ובא"א ד"מ, שמיני, פ' מדרשלצים,
 ד-ה, ס"ק במג"א ועי' בכך, בפרנסתו רק ומותר אסור חיותלצוד

 והו"ד ב ס"ק בט"ז וכ' בהצד, ובכ"ש ובמג"א א-ב שטז או"ח עי'ט(
 פתוחים, שהחלונות או צפור בו לתפוס יכול שאין גדול שבביתבבאה"ט

 נצוד שאינו לבית נכנס הצפור באם כ' ב ל ובחי"א כנצוד, נחשב הצפוראין
 ומצטער בחוץ שקר בזמן אך הפתוח, חלון לסתום לו אסור אעפי"כשם,
 אין אם הפתוחה הדלת את לסגור לו מותר שאז פתוח, הפתח אתלהניח
 פ"ר שהוי אף התורה, מן צידה בו שאין כיון מצנה, להשמר רקכוונתו
 שאינו אע"ג - אסור מה"ת צידה בו ששייך ועוף חי' בשאר אבלמדרבנן,
 ובמע"א ה, ס"ק במשנ"ב גם והו"ד פ"ר, שהוי משום לצידה,מתכוין
 לסגור שאסור ידעו ולא לבית, הנכנס בצפור הגרשוני במנחת )ועי' ס"ב.בצידה
 שהביא ועי"ש הבית, את אח"כ ולסגור לפתוח בכה"ג מותר אם - וסגרוהבית,
 ניחא דלא בפ"ר שמתיר הערוך על וסמך בזה להתיר וצדד הנ"ל, החי"אדברי
 בדרבנן, פ"ר ג"כ שהוא משום להתיר צדד הארוך כדעת ההלכה שאין ואףלי'

 מד:(. בדףעי"ש
 וכו' אומרים ב"ש במשנה יז: שבת תוס', ופסקי ה' יג פ תוספתאי(
 מצודה לפרוס אסור טעמא שמהאי שנ"ל שכ' ט ס"ק ובמג"א שטזובש"ע

 שמלאכה שדעתו להרמב"ם רק שאסור כ' ובחי"א בא"א, שם וכ"כלעכברים
 לו צריך אין שהלא המצודה לפרוש מותר לדידן אבל עלי' חייבי'שאצ"ל
 הרב בש"ע וכ"ה מדרבנן שאסור ג"כ כתב ה"ו פי"ג ה"ג ובתפ"יהעכבר,
 בודאי לכתחלה אבל להתיר, כ' מ"ז ר"ח בשו"ת שגם ע"ז כ' ובמסגה"ששטז,
 מותר הי' הדין שמן שכ' מה סי' ח"ב שב*י בשו"ת ועי' להחמיר,שיש

 מלאכה שהוי - צערא משום והזבובים העכברים לפני המות סםלהעמיד
 משום אסור אעפי"כ אך גורם, רק הוא כאן מ"מ החולקים שרבו ואףסאצ"ל
 שואת בשם כ' רי"ש בהגהות וגם בשבת, לכתחלה רעי של גרף עושיןשאין
 וכ"כ קלה, סי' שלמה לך האלף בשו"ת וכ"כ שאסור, ד' סי' חנהקרית
 איסור משום בו להחמיר שיש שם וכ' כט, אות יד סי' או"ח דיניםבעיקרי
 והובא ט"א מהר' שם וכ"ה הוא, אכילה בר שלאו הסם את לטלטלמוקצה
 מע"ש מצודה פרישת ובענין : קנב שלום אהבת בקונט' ושם קע, פבמנ"ש
 שמותר. באועח א רנב בסי'עי'
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 אף ולהרגם, לצודם מותר ודאי, וממיתים שמזיקים חיים בעלייא.
 יא. להזיקו או להרגו אחריו רודפים אינםשעכשיו

 ולכן לצודם, אמור מצערים רק להזיק דרכם שאין חיים בעלייב.
 ועוקצתו, גופו על כשהוא אבל פרעוש, לתפושאמור

 שיבואר כמו להרגו אמור אבל לזרקו לו התירו הגוף צערמשום
 יב. ד מעיף כו בכלללקמן
 או השמש יכן שלא דבורים, כוורת על מחצלת לפיים מותריג.

 לצודן, יתכוין שלא ובלבך הגשמים, עליהן ירדושלא
 לדבורים נראה שאינו קמן נקב )ואפילו נקב בכוורת להשאיר גםויזהר
 יג. רישא( פמיק יהא שלא )כדי במחצלת מכומה שאינו ממפיק( כןגם

 ושאול דודתקון

 שמלאכה לדעתו )ואפי' כה י רמב"ם וכו' נחש הצד קז. שבת,יא(
 ואדרבה כלל, הצידה בעצמ רצונו שאין משום פטור, כאן חייב,שאיצ"ל
 אחריו רצים אין שאם כב שטז הרב בש"ע וכ' מעליו, להבריחורוצה
 אינו כאלו עצמו את ולהראות בהריגתן, שנוי לעשות צריך אז -עכשיו
 רק הורגות אינו האלו כשהחיות דה"נו נפשות בספק הדין וכך להרגןרוצה

 בשביל תורה של גמורה במלאכה שבת מחללים שאין - אחריו רץואפי' - לדרסו אפי' אסור בנשיכתו לעולם ממית שאיגו דבר אבל שם וכ'לפעמים,
 על יחמיר נפש בעל כל ומ"מ )עי"ש(, הראשוגה כסברא והעיקר הגוף,היזק
 לו אפשר אם לדרסו שלא דהיינו - האפשר במקום תורה באיסורעצמו

 ש"ע גם ועי' ה כו ועי"ל ממנו, להשמר לאחרים להזהיר וכן ממנו,להשמר
 בהריגת להתיר שכ' בע"ה כב שטז סי' ועי' ס"ג, שכח ובסי' יא שטזהרב
 להתישב שיש וכ' שוטה, אינו ספק שוטה ספק בכלב מסתפק אבל שוטה,כלב
 ובס"י י שטז ובאו"ח עי"ש שיהרגנו, לעכו"ם לומר דצריך ודאי זה אךבזה,

 -כג, כב ס"ק מג"א גם ועי' ובפמ"ג, בת"ש, בא"ר, במחה"ש, יב ס"קבמג"א
 ד. יא ברמב"םוכל

 רי"ף רא"ש תוס' רש"י ועי' וכו' פרעוש הצד שם וכן 1 קז שבתיב(
 על כשהוא גם ליטלו המתירים פוסקים יש ובפרעוש שלפנ"ז, ובסעי'וב"י
 למחות אין אבל להחמיר, ונכון כשעוקצו, רק שמתירים ויש בפנים,כתנתו
 להחמיר/ נכון - ביד נטילה בלי הארץ על להפילו וכשיכול המקילים,ביד
 יח. ס"ק ובמג"א שם, ובמ"ז ח ס"ק שטז ט"ז ס"ט ש"עועי'

 שם בשע"ת ג"כ ועי' שם, ובמג"א ובט"ז, ס"ג( גם )ועי' ס"ד או"חיג(
 שמותר מהכוורת שיצאו צרעין אודות רמה סי' צהלון מהרי"ט בשם שכ'יח

 טובים, דברים להן ולדבר למון, במי משוח מטה נגדם להעמיד לעכו"םלומר
 ואפי' הכוורת. פתח שיסתום מבלי עמהם המטה ולקחת במטה, שיקבצןעד

 ובמג"א ח, שטז הרב בש"ע ועי' עי"ש, בא"ר, וכ"ה ששרי, אפשרלישראל
 ס"ק בא"א וכ"כ נצוד במינן אין הן שדבורים שם וכ' שם, ובמחה"ש טס*ק
 דומה זבובים צידת שאין שכ' הרב בש"ע ועי"ש ס"ה ועי"ל כב"י ודלאז,

 התילה, את כשפותחים לקרוח,. יכולים הזבובים- שמתיבה דבורים,לצידת
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 להפריחם יזהר זבובים, בתוכו שיש כלי או תיבה למתרם כשרוצהיר.
 ולדקדק אחריהם לחפש אך יצודם, שלא כדי תחלה,משם,

 ודי.יו. לו שנראה מה יפריח רק צריך, אין כלל, מהם ישארשלא
 או ישראל בשביל ממחובר( פירות שליקמ )או שצד עכך"כםטך.

 במוצאי להמתין הישראל צריך ועכו"ם, ישראלבשביל
 בשביל בשבת שנעשה מלאכה בכל הדין )וכן שיעשו, בכדישבת
 רק אחר/ יעוראל בשביל רק בשבילו, נעשה כשלא אפילו אוישראל
 במוצאי להמתין צריך כן גם אז התורה, מן אמורה היאהמלאכה
 פירות( שליקמ או דגים )למשל שצד עכו"ם אבל שיעשו(/ בכדישבת
 ליקמן אם במפק, )ואפילו במלמול אפילו לישראל הם אמוריםלעצמו
 מותרים הם שבת במוצאי אבל בשבת(, אמורים כן גם היום צדןאו
 טי. היום ליקמם( )או צדם בודאי אפילומיד
 יכול ה" אחד גם אם אז בפניו שנים ונעלו לבית שנכנם צביטז.

 מלאכה )שכל התורה מן פמורים שניהם אז הדלת, אתלנעול
 שהמלאכה מפני פמורים הם שניים, ועשאוה לעשותה יכולשאחד
 ומגרוה למגרה, יכול לא אחד אם אבל בחול(, כדרכה נעשתהלא

 ושאול דודתקון

 גמורה/ צידה והוי - בכיפתו ארי כצידת נחשבת בכוורת דבורים צידתאבל
 הל שדבורים היא הגר"א דו"ז דעת שגם שכ' תו אות שטז בשעה"צועי'
 וכו'. פורסין לו: ביצה ועי' פוסקים, שאר ושכ"ד נצוד/ במינןאין

 וביצה מג/ )ושבת וכו' ויתושין צרעין וכו' הצד ת"ר : קו שבת14(
 בהגה ס"ג ובש"ע ובב"י( שטז ובטור וכו' כוורת ע"ג מחצלת פורסיןלוי

 גדולה בתיבה אבל יסגרו לא קטנה תיבה שרק בהגה שם וכ' שם/ובמג"א
 בשחי' לתפסה יכול הי' לא בתוכה העומד אדם שאם דרבנן( תרי)דהוי
 בכ"ש/ וכ"כ בהגה/ התירו מש"ה נצוד/ במינו שאין דבר שהוא ועוד/אחת/
 והטור ח/ ס"ק ס בנז"י והו"ד בגדולה/ אפי' ואוסר עליו חולק בא"ראבל
 בורחים/ הם הפתח את שכשפותחים מצוי קטנותם שלרוב בזבובים להתירכ'

 הכריע והט"ז להחמיר/ כ' והב"ח המג"א אבל לדבורים/ דומים ואינםכולם/
 הוי לא שזה משום יותר/ עוד לחפש אין שראה/ הזבובים הפריח שאםוכ'
 להחמיר ואין נצוד( במינו שאין דבר )שהוא דרבנן במלתא פ"ר ספקרק
 משנ"ב ועי' בקש"ע/ וכ"כ בפנים/ שכתבתי כמו ל בחי"א גם וכ"כ כ"כ/בו
 ד. ס"ק שם ובבאה"ט יח/ בשעה"צ והו"ד שם ובפמ"ג טז/ ס"קשטז

 ובבעח ה-ו סעי' ובאו"ח שכה ובטור וכו' חי' מצודות כד, ביצהטו(
 שיב"ס בפירות שכ' יד ס"ק שכה ובא"א ט/ ס"ק תקטו ובסי' ובב"יובמג"א

 כ/ ס"ק שטז מחה"ש גם ועי' נלקטו שעכשיו בחזקת שהם היום, נלקטואם

 ובמ"ז שם/ ובמחה"ש ס"א שעל ובא"א במ"ז רעו ובסי' יז/ סגובחי"א
 ס"קשכה



 שבת הלכותקיצוררלד

 )היינו המלאכה את לעשות יכול אחד ואם חייבים, שניהםשניים,
 חייב, היכול אז יכול, אינו והשני בעצמו, שניים( שעשאוההמלאכה
 טז. ו(פטור ממש בו ואין לממייע, רק )נחשבוהשני
 האחרות ותרנגולות פצע, בה שיש בלילה( ללול )החוזרת תרנגולתיז.

 לצודה שמתיר יש שימיתוה, חשש ויש בה,מנקרות
 אך המכה, על ששופכים הנוזל עלי' ולשפוך גדור, במקום היאאם

 ידי על לעשותו אפשר ואם הנוזל, את למרוח שלא ליזהרצריכים
 עד לחכות אפשר אם וכן יהודי, ידי על לעשותו אמור יהודיאינו
 יז. יב מעיף כם בכלל לקמן כמבואר בשבת, לעשותו אמור שבת,מוצאי

 )השוהט( שהימה מלאכת כוכלל

 שטז. שיח, או"ח מדמו, חלק להוצאת או החי, חיי( )וקיצור מיתת לידי המביאה מלאכהוהיא

 הכללתוכן
 תולעים בה שיש גבינה אכילת 1 )ה( אסור ואיזה בשבת, להמית מותרחיים בעלי איזה ; ג( )תקדוייש ועלוקות מדגים המים בהחלפת טוב הכיאופן
 על יעבור שלא המכה, על מטלית בכריכת יתנהג איך 1 ד( ותקדו"ש )ו בשבת -חיים
 נשמת נטילת לידי המביאה פעולה כל נכללת שחיטה במלאכת י י( )תקדו"ש צובעאיסור
 1 )א( הכאה או נחירה ידי על ובין יר" ידי על בין שחיטה, ידי על בין - חיבעל

 בהריגת 1 )א( אדם או וכו' עוף או ח" בהמה חיי קיצר בין הבדל אין נשמהבנטילת
 1 ב( )תקדו"ש המים מן הדג מוציא ובין הדג, מן המים שופך בין הבדל איןדגים

 בין יבש כשמתהוה הוא לחיוב השיעור למים, חוץ ומשאירו המים מן דגבשליית
 באמידת 1 ב( )תקדו"ש גדלו לפי משערים - מסלע קטן ובדג - סלע כגודלסנפיריו
 הדג מיתת זה שבאופן הדג, שימות חוששים הדג, שעל המים בהחלפת לנכריישראל
 וכיוצא נמלים דריסת 1 )יא( בשבת בתולה בעילת ; ב( )תקדו"ש פקודתו כתוצאתבאה
 החי, מן דם הוצאת 1 ה( )תקדוי,ש להרגם מתכוון באינו הילוך, דרך לדרסם -בהם
 דם להוציא )שרפואתו ישראל יד מנפיחת דם הוצאת ; ח( )תקדו"ש לדמו צריךואינו

 מים ספל לתוך שהושם חי דג שעל המים החלפת י ט( )תקדו"ש עכו"ם ידי על -ממכתו(
 פרעוש, הריגת 1 )ג( יום בכל מימם להחליף שדרך רפואה, לצורך בהם שמשתמשיםמים, שבבקבוקי לעלוקות או זהב לדגי המים החלפת 1 )ג( נכרי( ידי על )להחליפו שבתמערב
 1 )ד( הבשר מן שמתהיים או קטניות שבתוך תולעים הריגת שממית, או רמש,זבוב,
 1 ד( )תקדו"ש בשבת למים )העוקצו( פרעוש השלכת 1 ד הזיעה( מן )שמתהוה כנההריגת

 ושאול דודתקון

 ובש"ע שטז או"ח כג י' רמב"ם וכו' לבית שנכנם צבי קו! שבתטז(
 שם. ובהגה י-יא, ס"ק מג"א ועי"ש ז, שטז הרב ובש"עה,

 שכ' יא ס"ק קכא סי' השלחן בדי ועי' החזו"א, בשם במה"שיז(
 עופות לתוכם מביאים פעם ובכל בחנות, כלובים להם שיש עופות סוחרילהזהיר
 מהכלוב קופצים שבהם הקטנים אותם, מזין כשהסוחר ולפעמיםחדשים,
 ע"י כי לסגרה יכול אינו החנות את לעזוב רוצה וכשהסוחר החנות,לתוך
 לחנות, כפולות דלתות לעשות וכ' לכלוב, שחוץ העופות את צודה הואסגירתו
 נכרי, ע"י לצודם גם שיכול ב'ועוד
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 בשבת שממית הריגת ; ד( )תקדו"ש בהמה ובשר עור בין הגדלים תולעיםהריגת
 1 ח( )תקדו"ש בשבת חי בעל הכאת ; )ז( בשבת לעכברים סם העמדת ; ד()תקדו"ש

 שנתחב חסה גרעין הוצאת 1 ס( )תקדו"ש מחס ידי על איש, בבשר התחוב קוץ,הוצאת
 בשבת בתחבושת או ביד המכה הדוק וכן מכה, על רט" הנחת ; ט( )תקדו"ש אווזלגרון
 דם הקזת 1 תקדו"ש( )יב דמו הקזת לצורך - לחולה עלוקות העמדת 1 תקדו"ש()יב

 1 ס( )תקדו"ש במחס - אביו בבשר התחוב קוץ הוצאת 1 )יב( שנחלתה לבהמה אולהנ"ל

 לחולה דם הקזת 1 ס( )תקדו"ש ובחנם בנו, ידי על לאב אומן( קרני )או עלוקותהעמדת
 1 י( )תקדו"ש בשבת פצע או שחין חכוך 1 )יב( עכו"ם ידי על שנחלתה לבהמהאו

 או ממכה דם מציצת )ד(1 פרעוש מלילת 1 ח( )תקדו"ש מה משום איסורו - חיחבלת
-מפצע  דם מציצת 1 ס( )תקדושש השינמם שבין דם מציצת 1 ס( )תקוו"ש בשבת 
 1 )ח( בחובלו או החיו מן דם בהוצאת נשמה מקצת נסילת 1 ס( )תקדו"ש שבאצבעומחתוך

 שחלה עד מאד במצסער - עכו"ם ידי על שיניים עקירת 1 )יג( בשבת שינייםעקירת
 חבלת או איש פציעת 1 )יג( סכנה בו שיש לחולה בהנ"ל 1 ותקדו"ש( )יג גופוכל

 לפני - עכבר בה שיש מלכודת פתיחת 1 )יד( בשבת - נקמה בדרך חבירובהמת
 אבל פעם, בכל דם מוצצת רט" 1 )יד( בשבת - כעסו מחמת דבר קריעת 1 )ז(החתול
 1 ה( )תקדושש הזבובים להתעלפות הגורם פליס ריסוס 1 יב( )תקדו"ש עלוקהלא

 1 ה( )תקדו"ש פתוח החלון או כשהדלת - תינוק או סכנה בו שאין חולה בשבילבהנ"ל

 1 )ב( עוד לחיות יוכלו שלא עד למים חוץ והנחתם מימ מספל או החבית מן דגיםשליית

 )ב(. יבאישו שהמימ או יותר שיתקלקל או ימות שהדג כשירא נכרי ידי עלהנ"ל

 אילים בשחיטת במשכן והיתה מלאכות, מאבורז היא שףץימצד;64.
 לידי המביאה פעולה כל על זו במלאכה וחייביםותחשים,

 ידי על ואם שחיטה, ידי על אם חי בעל איזה של נשמהנמילת
 עוף, או חי' בהמה חיי שקיצר ובין וכדומה, הכאה או נחירהירי',
 א. חייב אדם או שרץ דג חיי והתמדת המשך שקיצרובין

 החבית מן דג השולה לפיכך חייב שימות ער החי את ההונקב.
 לחיות יכול שאינו ער או שמת ער והניחו מים ממפלאו

 בהתהווה אפילו )או מלע כגודל מנפיריו בין יבש שהתהווה דהיינועוד,
 האצבע( מן נמשך הריר באצבע, שם וכשנוגעים מנפיריו ביןריר
 אחר לחיות יכול שאין לפי כך, אחר למים בהחזירו )אפילוחייב
 אף נכרי, ידי על אפילו המים מן דג לשלות אמור ולכן רב( זמןכך
 נ. יבאישו( שהמים יאו יותר, שיתקלקל )או ימות שהדג שירא פיעל

 ושאול וודתקונ

 ח--14 שטז או"ח קז:( בשבת גם )ועי' א--ב יא ורמב"ם עה, שבתא(

 משום ד"ה פרש"י ועי' בהשוחט, ובכ"ש א, לא ובהי"א סי"ג, הרב בש"עושם
 לאווין סמאג ועי' וחלזון, ותהש מאדמים באילים במשכן שהואי נשמהנטילת
 לא שחלזון שכ' להירושלמי שציין שם בב"מ ועי' 'חלזון", שהשמיטס"ה
 בהשוחט. עי"ש במשפהי'

 יז, סאק שטאז ובמג"א שם וברמב"ם שלפנ"ז, ובס"ק : קז בשבת עי'ב(
 המוציא בין חבדל ואין גדלו, לפי משערים קטן שבדג בהשוחט בכ"שועי'
 רוחב הוא סלע ששיעור בכ"ש ועי' הדג, מן המים השופך ובין המים מןדג



 שבת הלכותקיצוררלו

 מצורע()לתדר

 מים מפל לתוך חי דג יום( מבעוד שבת )מערב שהניח ,מיג.
 צידה( אימור עוד בו ואין ועומד, נצוד כבר הוא)ששם

 ומחליפים רפואה, לצורך מים בבקבוקי עלוקות המחזיקים הרופאים)וכן
 להחליף )להם( שהתירו יש ימותו( שלא כדי יום, בכל המיםאת
 משום ישראל ידי על לא )אבל בשבת גם נכרי, ידי על המיםאת

 לישראל גם מותר טוב )וביום עליו שמזונותיו כיון מוקצה(אימור
 ג.להחליפם(

 שממית, ההורג וכן וחייב, גמל, כהורג הוא ההורגו פרעוש, אפילור.
 ומן הגללים מן שהוייתם ורמשים חייב, רמש, אוזבוב

 שבתוך מהתולעים או הבשר מן שהתוו תולעים כגון שהבאישוהפירות
 פרעוש להרוג שלא ליזהר צריך לפיכך מופרים, מדברי אמורקטניות,
 וצריך שמתיר, מי ויש שאומר, מי יש )ולמללו חי לזרקו רקהעוקצו,
 מן הוייתה ואין ונקבה מזכר ורבה פרה שאינה וכנהלהחמיר(.

 ושאול דודתקון

 וב' לג סי' פא"ט וברא"ש ה ס"ק ובש"ך ס"ב ל' סי' יו"ד )ועי' טפחשליש
 ובנקה"כ ד, מח וביו"ד וכו' כסלע נקדרה ג נ ובחולין פלדמן, להר"דובקש"ע

 המדוה ברורי בס' גם ועי' שבש"ך, מדבריו שחזר בש"ך הנ"ל ה ס"קעל
 ובמג"א ובהוס"ח, ב לא ובחי"א יג, שטז שם הרב בש"ע עוד ועי'והשיעורים(

 משום איסורו אין - המים מן הדג הוצאה בענין )ומש"כ נג ס"קשכ"ח
 ואם נשמה, נטילת משום אלא מע"ש, הוא ועומד נצוד כבר כאן שהריצידה
 מאמר הוא אם אבל דבר, עשה לא הוא - המים החליף שלא ע"י הדגימות
 ואמירה אמירהו, ידי על ימוה הדג - ימוה ועי"ז מימיו להחליףלנכרי
 דשבוה קובוה שגם אסור אעפי"כ הוא דשבוה ששבוה ואף שבוה,לעכו"ם

 ז, ס"ק שז ובסי' יז ס"ק רמד סי' א"א ועי' גדול( לצורך רק ההירולא
 קז: ובשבה שלאח"ז בס"ק גם ועי' בהשוחט, ובכ"ש ה ס"ק שיזובמ"ז

 כדין דינו זה דג שליית )ואין שמעי', חד יומא ד"ה וברש"י כד.ובהעניה
 הדג כשנוטל והיכף המלאכה, ההחלה נרכרה השלי' שבשעה משוםגורם
 ומיד, היכף היא האפי' שההחלות אפי' במלאכה כמו מיתהו ההחיל המיםמן
 הגרשוני(. במנחה בזה ועי' זמן, לאחר עד נגמרה שאיןאף

 בהוס"ח שם וכ"כ יז, ס"ק בא"א וכ"ה נ"ל, שכך וכ' ב לא חי"אג(
 ד קכא סי' השלחן בבדי ועי' הנ"ל, ועלוקוה דג מימי בהחלפה אוסרוהמחה"ש

 ואין כעלוקות, ג"כ הוא לנוי, בזכוכיה אוהו שמחזיקים דג-זהב דין שגםשכ'
 הוא טוב, לא בפ"א המים כל שהרקה עוד וכ' עכו"ם, ע"י רק מימםלהחליף
 אחדוה פעמים ךיוסיפו ויחזרו ממנו, וישפכו בהכלי מים יוסיפו רקלהדג
 עי"ש. נקיים. ויהיו המים שיהחלפועד



רלז שבת הלכותקיצור

 לעיל )ועיין להורגה ומותר בר" חשובה אינה מהזיעה, רקהעפר
 ד. צידתם( בדין כהבכלל
 כגון שממית, וברור האנשים, חיי למכן ועלול המזיק, חי בעלה.

 להורגו מותר בו, וכיוצא שומה כלב או עקרב, ארמי,נחש
 ועקרב נחש כגון מזיקים ושאר להזיקו. אחריו רץ בלא אפילובשבת,
 לדרמם אבל אחריו, ברצים רק להרגם מותר ממיתים, שאיןבמקום

 אינו כאלו שיופיע רק במתכוין )אפילו מותר חילוכו, כדרך תומולפי
 שקצים ושאר נמלים אבל כלים( עליהם לכוף מותר וכןמתכוין,
 ה. הילוכו דרך אפילו לדורמם אמורורמשים

 ושאול דודתקונ
 ט ובש"ע שטז טור ועי' שם, ומ"מ ב, יא רמב"ם קז: שבת עיד(
 רמשים ברמב"ם שם וכ' שם, ובא*א וס"כ סי"טובמג"א

 שה~
 ורבין פרין

 אבל וכו' חיקב אותן ההורג הפרעושין כמו העפר מן נהוין או ונקבהמזכר
 של תולעים כגון וכו' שהבאישו הפירות ומן הגללים מן שהויתןרמשים
 ומ"מ ע"ז כ שטז במג"א וכ' עי"ש, פטור, ההורגן הקטניות ושבתוךבשר

 ועי"ש גמור, שרץ שמקרי להרוג אסור במחובר בפירות הגדליםהתולעים
 לב"נ ליתנן אסור לבשר עור בין הבהמה בחיי הגדלים בתולעים שכ'בא"א

 בשמו שכ' ועי"ש שם י ובס"ק ט יט בנז"י והו"ד חייב בשבתוההורגן
 אבל שפטור כ' הללו בתולעים אבל לכתחלה להרגן מותר כניםשדוקא
 בלא ודוקא מה"ת, שאסור כ' התלושין מהפירות שפירשו ובתולעיםאסור,
 עליהם פטור שפירשו אף ודגים מבשר תולעים ורק עליהם, פטורפרשו
 שיש הגבינה לאכול להתיר הקמח לקט בשם שם עוד וכ' ע"כ מד"סואסור
 בהשוחט כ"ש ג"כ ועי' יד, כלאחר הוי בפיו שהריגתן משום תולעים,בה
 וכו' הוה לא כחי ואפי' וכו' רבו קא דמיני' בשבת לאכלה שמותרשכ'
 אבן בשו"ת וכ*ה שם( ובמפרשים פד סי' וביו"ד סו-סז חולין בזה)ועי'
 ובשעה"צ ומח' מב ס"ק שטז ובמשנ*ב וס"ז ס"ו לקמן עוד בזה ועי'יקרה,
 אסור להרגה, מותר שכנה שאף ס"ט בש*ע שם וכ' ב, אות וב,2ע"ת סטאות

 אינו הפרעוש שכאן ברעה לקוץ של"ד יח ס"ק שם המג"א וכ' פרעושלהרוג
 לאסור קסד סי' חו"י שו"ת בשם יג ס"ק שם בבאה"ט ועי' מצער, רקמזיק
 שלא שכ' אך להחמיר בברכ"י וכ"ה כא, ס"ק שטז בא"א וכ"ה למים,לזרקו
 בש"ע ועי' ט, יט בנז"י ג"כ והובא לסמוך, מי על להן שיש לנשיםלמחות
 פרעוש מלילת להתיר דעות שיש ואף בסוגרי', למים" שעאפי' שכ'הרב
 להקל שאין וכ' המחמירים דעות שהביא ימללנו לא ד"ה שטז בבה"לעי'
 לאסור ג לא החי"א דעת הוא וכן לאסור, יט שטז הרב בש"ע וכ"הבזה,
 כג ס"ק במג"א כ' כא, ס"ק ובא"א ט ס"ק מ"ז ועי' בס*ט, ההגהכדעת

 לתוך בנופל סכנה שיש שאומרים ואף שממית להרוג שאסורובאחרונים
 בש*ע וכ*ה הזיקא, ברי שלא ועוד המאכל, לכסות יכול הלא -המאכל
 ומסה"ש. משנ"בהרב

 ד"ה ובתו' עי"ש בשבת נהרגין המזיקין כל ריב*ל אמר שבתה(



 שבת הלכותקיציררלח

 בחול( לאכלם )שמותר עדיין פירשו שלא תולעים בה שיש גבינהו*
 הורג משום עליהם חייב )ואינו בשבת גם לאכלםמותר

 1. מחבל(או

 החתול לפני עכבר, בה שיש המלכודת, או המצודה את לפו,והז.
 בשבת, לעכברים מם להעמיד אמור וכן אמור,שיהרגנו,

 הוא, גורם רק שהרי היא, נשמה נטילת משום לאו במם)והאימור
 ז. הוא( אכילה בר לאו שהמם מוקצה משוםאלא
 אפילו אלא הנשמה, כל בנטילת רק אינו נשמה נטילת של ההיובה.

 מאברי מאחד דם שהוציא דהיינו הנשמה, מקצתבנטילת
 אפילו אלא האבר, מן ממש דם שיצא ולא הנפש(, הוא הדם )כיהחי

 חבורה שהיא )לפי חייב כן גם העור תחת הדם שנצרר עדבחובלו
 למקומו, יחזור לא שוב העור תחת הדם שנצרר שכיון חוזרת,שאינה
 זה ובשביל מעכבו, שהעור לפי עכשיו לצאת יכול הדם שאיןאלא
 האלה הדברים אולם מקום(1 שבאותו דם נטילת משום חייבהוא

 ושאול דודתקון

 שם, וא"א ובמג"א וח' ס"י שטז בסי' וש"ע טור ועי' בגמ' להלן וכןכל
 בנמלים לאסור שכ' סכ"ב שטז הרב ובש"ע ז, לא ובחי"א ח ס"קובמ"ז
 שבעמין משה בדברות ועי' פס"ר. שהוא - להרגם מתכוין באינו אפי'לדורסם
 לד שם התוס' ובדברי בזה שכ' מה כג( )בסי' ומבעיר בחובלמקלקל

 וכו' היא שאצ"ל מלאכה אז שהלא כלל, א"צ אם - ר"א עלבקושייתם
 נוזל שאר או פליט רסום לאסור החזו"א בשם מול"ש בס' גם ועי'עי"ש,
- חולה ובשניל פתוח, שהחלון אף ויתועשימ זבובימ לה'תעלפות הגורםחריף  
 פת,וחה ה.דלת א,ו החלרן אם לרססו מותר תינוק בשביל או סכנה, בו מ~איןאף
 מה שכ' ט ס"ק קכב השלחן בבדי ועי' יתעלפו, טרם להמלט שדרכםמפני

 לזלפו אסור והפרעושים, הזבובי' להמית בבית שמזלפים נוזל בימינושנתחדש
 בידיו. ממיתם הרי ואז הזבובים על שמזלף יקרה לפעמים שהריבשבת

 בתקון לעיל בזה הדברים והבאתי בשוחט ובכ"ש סו-סז חולין עי'ו(
 תדרשנו. ומשם ד סעיף שעל ושאולדוד

 איסור יש אם מסתפק אורות שהטל שכ' כט יד א"ח ע"ד עי'ז(
 )והו"ד בשבת בפתיחתו איסור יש שעכ"פ שכ' ועי"ש הנ"ל, המצודהבפתיחת
 סם בהעמדת שכ' כט באות יד סי' או"ח דינים בעיקרי ועי' קע( פבמ3"ש
 נ"ז רי"ש בהגה' גם ועי' מוקצה, משום שאסור בשבת ולזבוביםלעכברים
 ח"ב יעקב שבות בשו"ת גם ועי' לאסור, חנה קרית שו"ת בשםשהביא
 לכתחלה ריעי של גרף עושים שאין משום בשבת להעמידו לאסור מהסי'

 הרב ש"ע ועי' מע"ש, לעשותו יכול שהי' דבר היא הסם והעמדתבשבת,
 בנז"י ועי' לאסור בשבת מלכודת בהעמדת ט ס"ק סוף במג"א ועי' כבשטז
 ושאול. דוד בתקון ס"ה ולעיל יא, ס"קס



רלט שבת הלכותקיצור

 השרצים משמונה אחד או עוף חי' בהמה אדם בחובל רק נאמרולא
 האנקה, הצב, העכבר, החולד, שהם שמיני( )בפרשת בתורההמוזכרים

 המעכב עור יש מאלו אחד שלכל והתנשמת, החומט, ההלטאה,הכח,
 שיצא עד חייב אינו ורמשים שקצים בשאר אבל לצאתן הדםעל

 חוזרת, חבורה רק היא שאז יצא, ולא הדם נצרר ברק )ולא דםמהם
 ח. המעכבו עור לו שאין כיון לחוץ( יוצא הי' הדם נעקרשאלמלא

 חייב מילה(, בברית למציצה )פרט ופצע מחבורה דם דץכ~וצעם2.
 ס. החניכיים מבשר דם למצוץ אסור כןוכמו

 ושאול דוד .תקון
 וכו' דחבורה תולדה שחיטה וכו' אמר רשב"ל נב. ירושלמי ע"ח(

 לעזר ר' איתפלגון אמר בון ר' בי ר"י יח( )דף ה"ה מדליקין בבמה ג"כועי'
 בשבת ג"כ ועי' וכו' תולדה חבורה עיקר שחיטה אמר חד וכו' יוחנןורבי
 הוי דחובל וז"ל קו, שבת רי*ד בתום' ג"כ ועי' וכו' כי ד*ה ותום'עה.

 קטלה לי מה כדהוית לעולם הדרה הדר לא דחבלה דכיון דשוחטתולדה
 שחייב בהחובל שכ' ה"ז בפ"ח רמב"ם ועי' פלגה, קטלה לי מהכולה
 הוא שחיובו פירש פעם ורש"י שם, משנה במגיד ועיין מפרק,משום
 צובע, משום הוא שחיובו כ' ופעם נשמה, נטילת משום והיינו שוחט,משום
 של דהחיוב ודע נשמה, נטילת משום שחיובו הוא המפרשים רובודעת
 איסור רק שאל"כ - להום בצריך אלא אינו דם בהוצאת נשמהנטילת
 בהשוחט, בכ"ש ועי' בע"ח. פציעת וגם אדם פציעת כולל זה ואיסור בו,יש

 איסור בזה יש כי בשבת בע"ח מלהכות ליזהר שכ"ש ל, ס"ק שטזובמשנ"ב
 לא חוזרת שאינה שחבורה שקי*ל שהיות שכ' לב בם"ק גם ועי"ש אופן,בכל
 במהרה, בהם נצרר הדם כבשר, רך שעורם שרצים שאר ע"כ חבורה,שמה
 בשמונה משא"כ דם מהם שיצא עד חייב אינו לפיכך לקדמותו, שבואח"כ
 לחייבו יש לפיכך גמורה כחבורה בם נצרר לא הדם רך, עורם שא'ןשרצים
 גם ועי' ס*ח שטז בש"ע ושם וכו' שרצים שמונה פ*ז שבת ועי' בנצרראף

 החובל אי מפרכסת, רהיא בבהמרג שניים רוב שחט )ובענין כב שטז הרבבש"ע
 משום בשבת, בנמ0או כחייבג בזה שכ' ה ס*ק שט"ז מעז עי' חייב,בה

 נשמה(,נטילת
 ס"ק שכח בסי' אחרונים( )בשם ובמשנ"ב ס"ה ל כלל בחי"א כ"כט(

 דהוי אסור בפיו והמוצץ שם שכ' נג ס"ק שכת בסי' במג"א הדין ומקורקמז,
 דהוי ואפשר השינים שבין דם למצוץ אסור ואעכ פי"ט( רש"י )בשםחבורה
 היא פצע מציצת ואיסור לח, ס"ק שם בבאה"ט גם והו"ד וכו' מלאכהאב

 שבין הדם מציצת ואסרו סכנה, משום התירו במילה ורק חובל,משום
 ועי' לקמן, כשיבואר מד"ם אסור מ"מ כלא"י מפרק שהוא אעפ"יהשיניים

 ימצוץ )שלא אצבעו שחתך במי כך ג"כ שכ' זת"מ ועי' נד, שכח הרבש"ע
 שנפחה במי לג ס"ק שטז בא"א וכ' יד-טז(, שטז הרב ש"ע גם )ועי'הדם(
 יא שח בש"ע ועי' עכו"ם, ע"י להתירו שאפשר דם. להוציא ורפואתוידו

 בבשרו, התחוב קוץ במחט, להוציא להתיר שכ' לב ס"ק שכח בסי'ובמג"א



 שבת הלסדתקיצדררמ

 הנבלע דם יצא החכוך ידי שעל בשבת, מצע או שחין יחכך אמורי.
 י. חבורה( )עושה חובל משום ויתחייבבבשר,

 ושאול דודתקון
 ובמחה"ש בתל"ד גם ועי' פד:( סנהדדין )ועי' דם, להוציא שלא שיזהדרק
 לב-לג ס"ק שכח בא"א עי' לאביו קוץ ובהוצאת לח, שח הדב ובש"עשם

 יבא שמא יציאנו לא )לאביו( תחוב קוץ לו הי' ביו"ד ג דמא ועי'שאסור,
 לאביו זלוף ובעשיית וכו'. לאביו דם יקיז לא וכו' וכן חבודה, בולעשות
 שם והביא חבורה לו שיעשה מההשש בזה אוסדין אי התיים גשד בס'עי'

 שליט"א אויעדבאך זלמן שלמה ומוהד"ר ז"ל הדצוג מהד"י הדה"גתשובת
 שמותר צוויו ועפ"י אביו מדעת העושאו ביל וחלקו להיתר בזהשהעירו
 בשו"ת ע"ז שכ' מה ועי' אביו, בדצון שלא בעשאו הוא לאסור בגמ' שכ'ומה
 ועי' עי"ש, בדבריהם יש הדוחק מן שכמה וכ' בדבריהם שדן יצחקמנחת
 לתת פקדו שהדופאים באב שכ' הנ"ל יצחק במנחת כח ובסי' כז בסי'גם
 או אחר לרופא ללכת לו היא יתידא וטירחא חלוש והוא יום. בכל זלוףלו

 גוף תוך הנסיוב את להזדיק שיכול יר"ש" 'דופא ובנו החולים,לבית
 זריקה בענין טו בסי' הפליטה הירושת תשובת שם והביא שבזה,דינים החלוקי שביאר עי"ש לשלם, צדיך ולאחד בחנם עשאו שבנו ועודאביו,

 להתירו שצדד אחר במקום דבריו )שהבאתי בשבת סוכר לחולה,רפואית
. עכו"םע"י  נגד הזריקה בענין שם הביא וגם הרבה( מצטער כשהוא 

 בקש"ע גם הדברים )שהובאו המחלה מפני לחסון לילדים שנותניםאבעבועות
 קלה( וס" לד סי' מאהבה תשובה מח' הידוע התשובה גם והביא יח,צא
 ועי"ש קעג(, דף ,)שם קד סי' יהרסף זכר שהב"ד המנחה בשיודי גם בזהועי'

 ויש רפואה, בעניני לעכו"ם בשבת מסייע ישראל בענין קמו,( )דףבמנח"ד
 סי' ח"ג זכרון אבני בשו"ת ג"כ ועי' עג, בנימין משאת בשו"ת בזהעוד
 באנקעס )הנקרא שרעפפען העמדת בענין שכ' בכ"ש ועיין רה. ובשמב"המ

 בהשוחט(, )עי"ש עליהםשחייבין
 )ובעניי

 תירס( )או חטה גרעין הוצאת
 למות מסוכן והוא שמנו(, לצודך לפטמו )שדרך האווז גרון לתוךשנתחב
 דברי שהביא ו שה א"ח בשם שהביא ט פז במנח"ד עיין זהבשביל
 קנה בסימן שי"ק והמהר*ם להוציאו, להתיר ס-סא סימן מהרי"אשו"ת
 יש לכתחלה אז חבלה בעשיית פ"ר ואין בעומק תחוב אינו שאםכתב

 אם בעצמו להוציאו מותר עכו"ם לו אין ואם עכו"ם ידי עללהוציאו
 ידי על להוציאו אסור שאל"ה בעומק, תחובאינו

 ישרא"
 בס' גם ועיין

 ובמג"א ולאמו לאביו אומן וקדן עלוקות העמדת בענין הנ"ל החייםגשר
 חודש בארצה"ב להוצאתו שנת כ ס" בפרדם גם ועי' הנ"ל נג ס"קשטז
 בזה ועין דמו, בדיקת בשביל אביו ברשות לאביו דם בהוצאתכסליו

 לברי' שביק לא רב י פד בסנהדרין ושם, במפרשים בזה שהובאבהמקורות
 ובדמב"ם הענין, בכל שם ובגמ' ובר"ן וברי"ף וברש"י וכו' סילוא לי'למשקל

 ע. עשין ובסמ"ג מח, מצוה ובמנ"ח שם, ובכ"מ ה"ז פ"ה ממדיםהל'
 ובשעה"צ צ ס"ק שכח במשנ"ב והו"ד לב( )וס"ק לג ס"ק שכח מג"אי(



רמא שבת הלעותקיצור

 שדם חבורה, שעושה פי על )אף בשבת בתולה יבעול מותריא.
 יא. פקיד( מפקדבתולים

 השם או דם, ממנה להוציא הפצע, את או המכה את המוחמיב.
 שכותב מי )ויש חייב וליחה, דם המוצצת רמיהעלי'

 מופרים מדברי רק אימורו אם לנו ברור רמי' בהנחת האימורשאין
 מכנה, בו שאין לחולה עלוקות במעמיד הדין וכן התורה( מןאו

 שנחלתה לבהמה או הנזכר לחולה דם בהקזת או דמו, הקזתלצורך
 רק כשהיא אפילו מתירים יש עכו"ם ידי על דם ובהקזתשחייב.
 ממוכנתינ. כשהבהמה רק מתירים ויש בעלמא,חולה

 1שא1ל ד1דתק1ן

 מפיס לדין דומה זה הדין ואין לג, שכח הרב ובש"ע כ, ס"ק ובבאה"טע.
 ומובלעת מחוברת אינה הליחה ששם כח בסעי' שבו הליחה מפנישחין
 בו יש בבשר, המובלע הדם וכשמוציא מחובר הוא הדם כאן אבלבבשר
 שהבא מח ס"ק בש"ע שם וכ' ל( שטז במשנ"ב גם )ועי' חבלה עשייתמשום
 מהדם, יצטבע שהמטלית - צובע איסור על יעבור מכה על מטליתלכרוך
 וי"א שבמכה, הדם להעביר כדי תחלה ביין או במים המכה ירחוץומש"ה
 ואח"כ החבורה וכל הדם כל בהם ומכסה המכה על עכביש קורישכורך
 מרפא, עכביש שקורי משום בזה מפקפק הב"י אך המטלית, את עליוכורך
 שכ' מח"ב בשם מביא בשע"ת וגם משנ"ב( י"א, בשם הזה הדין כ')ולכן
 ובקצש"ע החתך, על עכביש קורי להניח לאסור וקציעה מור בעלשדעת
 לחוש כ' הרב ובש"ע עכו"ם, ע"י עכביש בקורי המכה את שיכסה כ' יאצא

 לרחוץ שמותר )היינו הראשונה כסברא העיקר אבל המחמירים,לדברי
 שהמלבישי שהביא במשנ"ב ועי' המטלית( את עליו ולכרוך במים,המכה
 שכ בסי' ועי' הדחק, בשעת להקל צדד והא"ר התו"ש, וכן להקל צדדיו"ט
 מכתו ע"ג מטלית בכריכת להקל והחכ"צ הרדב"ז בשם במשנ"ב נטס"ק
 שאין משום יצטבע, שהמטלית צביעה איסור משום לחשוש שאיןוכ'

 הבא. בסעיף ועי' לכלוך, דרך כשהיא צביעהאיסור
 בבאה"ט והו"ד ב, ס"ק ובט"ז ו.( )וכתובות ב סעי' רפ בסי' ועי"ליא(

 והו"ד )פמ"ג צובע משום במפה הדם יקנח שלא ויזהר ד לא ובחי"אשם,
 אדומה במפה וגפרט אסור לכתחלה מ"מ - הוא שמקלקל ואע"גבמסגה"ש(
 מח, סעי' בש"ע ושם קמח, ס"ק ובמשנ"ב נב, מג"א שכח ועי' הוא,שמתקן
 ואעפי"כ הרדב"ז שהביא כד ס"ק שכ במג"א ועי' כב, ס"ק שכובבאה"ט

 שהבאתי שלפנ"ז בס"ק שכ' מה גם ועי' ובמחה"ש עי"ש להקל שלא מסייםהוא
 ו. טו לעיל ג"כ ועי' לכלוך דרך על שהיא בצביעה שמקילין החולקיןדעת

 ס"ק שכח סי' במג"א והו"ד כאן ד"ה ? קג עירובין רש"י עי'יב(
 איזה לכרוך או דם ממנה להוציא כדי המכה על בידיו שלדחוק שם וכ'נג
 דם ממנה ולהוציא להדקה כדי מהדם( מצטבע שאינו דבר )אפילו עלי'דבר
 כו כא הרמב"ם על הגהמ"י בשם והביא חובל משום ואסור מלאכה אבהוי



 שבת הלכותקיצוררמב

 מכה כל שעל פי על שאף בשבת, שן )להוציא( לעקור אמוריג.
 מחללים בכלל( )והשיניים ולפנים מהשיניים דהיינו חללשל

 מכה, בכלל אינו שמיחוש משום בזה אמרו כן פי על אף השבת,את
 לפעמים ואדרבה וידועה, ברורה רפואה אינה שן שההוצאתועוד
 בשיניו שחושש ומי הוצאתה, ידי על מכנה לידי עצמו את מביאהוא

 להוציאה, לעכו"ם לומר לו מותר נופו, כל שחלה עד מאךומצמער
 יג4 האלה המלאכות כל את לעשות מותר מכנה בו שישולחולה

 ושאול דודתקון

 ממנה להוציא והמכה הפצע על - ודם ליחה שמושכת - דטי' המניחשגם
 יט זבחים ועי' לכך(, שמתכוין )משום חייב ג"כ - הדם ואת המוגלהאת
 המוצצת שדטי' האחרונים בשם שם שהביא :( קעג )דף המנחה בשיורי)ועי'
 בכל לא העלוקה אבל דם למצוץ הרטי' שטבע - עלוקה מהעמדת חמורה.דם
 המכה על להניח שאסור שכ' נד שכח הרב ש"ע ועי' עי"ש( תמצוץפעם
 למשוך כדי שם מניחו שהוא כיון וכו' מפרק משום וליחה דם המושךדבר
 מה"ת חיובו אם ספק בזה שיש ו לא חי"א ועי' בידיו, ומפרק כחובלהר"ז
 שם שמצדד במג"א שכח בסי' נג בם"ק ועי' מדרבנן, הוא שאיסורואו

 שהתידו להמוברים אפילו ולכן חיובא, משום בו יש שג"כ עלוקהבמדבק
 ויש אסור, הכי ישראל, ע"י אפי' סכנה בו שאין לחולה מדרבנןאיסור
 גם ועי"ש קמז, ס"ק שכח משנ"ב דאורייתא, ספיקא משום בהםלהחמיר
 ס"ק שטז ובסי' ג ס"ק שכח ובמג"א נז, שכח בע"ה וגם ל, ס"ק שטזבסי'
 הוי שהרי החיוב מן בו יש לכ"ע לבהמה או לאדם דם שלהקיז שכ'טו

 מתקן, ה.וא שב~קזה דם, ומוציא חובל מבשאד בהקזה )וחמוד הצ"למלאכה
 במסוכנת, רק מתיר הכ"ש עכו"ם ע"י דם ולהקיז ובבה"ל( ל ס"ק שםמשנ"ב
 שהתידו כ' ולא מתם נט כלל קחי"א אבל ג, ש,לב בסי' הרב בש"עוכ"ה
 לא כלל ובנ"א ט, ס"ק במשנ"ב ד, שלב או"ח ועי' במסוכנת,רק
 בש"ע ועי' בע"ח, צער משום הוא עכו"ם ע*י שהתירו והטעם סט,וכלל
 לחולה ש,נותנים רפואית ובזריקה ו, צב ובמסגה"ש בגליון, שם ובמש"כהרב
 לקסון - אבעבועות נגד לילדים ש,נותנים רפואית זריקה, וכן בשבת,סוכר
 עי' תרופא בנו ידי על לאב ךפ'ואית זריקה נתינת בדין וגם תמחלה,מפ,ני
 ושאול, דוד בתקון ט בסעיףלעיל

 ועי' וב' ג שכח או"ח שם( ובר"ן י ב וברמב"ם קכט, שבת )עי'יג(
 השיניים מן תחת ולפנים השפה מן דהיינו כאן שהגי' הקשעע מבעללחה"פ
 מדוייק, אינו והש"ע הטור שלשון וכ' וברמב"ם בגמ' הוא כן כיולפנים
 גופו כל בחלה אפי' שן בהוצאת להחמיר הכנה"ג בשם ב ס"ק בבאה"טועי'

 האחרונים שאר דעת אך צב, במנ"ש והו"ד בשע"ש וכ"ה א( ס"ק הטעז)כדעת
 בד"ה יא שכ באו"ח קפז סי' ליו"ד בקו"א הרב בש"ע ועי' שם, היא, כךלא
 שם יש דודאי חלל של כמכה הוי גדול שוכאב מוכח כח שמע"ז שכ' הח"צמ"ש
 צ"צ מבעל דינים בפסקי ועי' עי"ש. בב"ח, שכ"ה וכ' חבורה, או מכהאיזה

 כמכה מספק והו"ל טובא לי' כייב שבשינוי הדא"ש שדעת שם וכ'החדשות



רמג שבת הלנותקיצור

 יש נקמה, בדרך חבירו, עופת או חית חובל או איש הפוצעיר.
 דעתו שמיישב מפני התורה, מן עליו שחייבאומרים

 לגופה, הצריכה מלאכה היא והרי זו, הכאה ידי על חמתוומשכך
 שאימורו שכותב מי ויש כעמו( מחמת דבר בקורע גם הדין)וכך
 י. מופרים מדברי רקהוא

 )הטפשיט( הפשטה מלאכת כזכלל
 אחרי()לסדר

 ההי( מבשר דלדולים הפרדת )וכן שמת הי בעל בשר מעל העור והפרדת הסרת מלאכתוהיא
 שכא*או*ה
 הכללתוכן

 1 )א( הפשסה איסור שיעור ; ))א( שהומת או מעצמו שמת חי מבעל עורהפשסת

 )ב(1 מהקלף הדוכסוססוס )והפרדת( פירוק ; ותקדו"ש( )א דגים ועור עופות עורהפשטת

 ושאול דודתקון
 וכ"ה הרא"ש, של לדעתו נוטה והב"י השבת, את עליו ומחללים חללשל

 במנ"ש )והועד למעשה, וצ"ע וכו' הרב בשעע ס"ג שכח בסי' ועי'בב"ח,
 ומא"מ הרב ש"ע בשם שהביא ל ס"ק שטז במשנ"ב ועי' כב, בס"קצב

 היא( לגופה צריכה שאין מלאכה - דם )שחבלת יש איסור רק שןשבהוצאת
 ובמסגה"ש וחי"א בפמ"ג וכ"ה מהעת שאסור סובר ג ס"ק שכח המג"אאך
 שמה יא סט בחי"א כ' עי"ש, שאצ"ל(, מלאכה זה )שאין ו ס"ק צבבסי'

א גופו( כל )בחלה השן בהוצאת להחמיר הט"זשהאריך  הש"ך תי' כבר 
 לו כלל בזה ועי' - ממש בו אין שמס"ע קיי"ל שבת )שבאיסוריבנקה"כ
 ובמשנ"ב ט( בסעי' ושאול דוד בתקון מה סעי' ט כלל לעיל מחסעי'
 לתת לענין היינו חלל של מקרי שיניים שחולי הסי' בתחלת בש"עשכח
 עעי להוציאו מותר גופו כל שבחלה ומ"ש להוציאה, לא אבל סמים,עליו
 בקצש"ע וכ"ה או"ה, בשם בב"י והובא החיעא, דברי לפי הוא -עכו"ם
 אין חילול שצריך במקום שאפילו ד שכח הרב בש"ע מש"כ ועי' ד.צב

 יסתכן יעשהו לא שאם בו לחוש שיש בדבר אלא- ישראל ע"ימחללין
 סכנה שיש בדבר אפילו להחמיר שנוהגים אלו במדינות לנהוג יש וכןוכו'

 סכנה שום במניעתו שאין בדבר א"כ וכו' ישראל ע"י לעשותו שלאבמניעתו
 נכרי אין אם אבל קצת, שיתעצל לחוש יש אם אף נכרי ע"י לעשותו ישכלל
 סעי' ט כלל )ועי' ע*כ תורה, של באיסור לעצמו יחוש בע*נ כל ומ*מ וכו'כלל
 שבהולה קלח סי' שיק המהר"ם דברי שהביא 1( קמו )דף סעח על צב ומנח"דכג
 תחלה, למלחו שצריך מבושל או צלי בשר לאכול שצריך סכנה בושיש
 עי"ש, יב יא כלל לעיל שהו"ד צדק אבני בשועת וכ"ה בעצמו למלחוומותר
 עומד שישראל עכו"ם ע*י לעשותו אפשרות יש שאם וכעש כג סעי' טוכלל
 מהרש*ם בהגהת וכעה עכו"ם, ע"י לעשות נכון שודאי איחור ובליע"ג,
 יד(. אות שכח באעח והועד אבות, מגןבשם

 ילהראב"ד חייב הרמבעם של ושאול דוד ובתקון סעב כד כלל עיעליד(
 סלעא* ה' כלל ולעיל קח בשבת ועי' עי*ש אסור,רק



 שבת הלכותקיצוררמד

 שהומת ובין מעצמו חי הבעל שמת )בין חי מבעל עדי המפשיטא.
 מי )ויש קמיע ממנו לעשות כשיעור אחרים(, ידיעל

 זו( מלאכה באב נכללו דגים ועור עופות עור הפשטת שגםשכותב
 עורות את הפשיטו במשכן שכן במשכן, היתה זו ומלאכהחייב,
 א. והתחשיםהאילים

 העור שעל הדלדולים שבה )חלק הדוכמומטום דמפריד המפרקב.
 בךין )ועיין הפשטה אימור משום חייב הבשר(לצד

 נ. בממחק( לקמן דינו שיתבאר בעביו ומחלקו מעובך עורהקולף

 והטולה( )המעבף עור ומליתת עיבור מלאכת כתכלל
 שכא. ס" או"ח מתקיים, ולעשותו דבר התקנת מלאכתוהיא

 העניניםתוכן
 וג'(; )ב הדריסה בבית )ונתינתו עור ודריסת דריכת יב(; )תקדו"ש כבוש אחר כבוש ישאי

 שדרכם פרות על סוכר זריית )ו(; מלח ידי על רכוכו או מרירתו, והפגת אוכלהקשת
 העור משיכת )א(; עור מליחת )יג(; ביין צמוקים כבישת ח(ו )תקדו"ש בסוכרלכובשם
 כשהם הנ"ל משיחת ; )ד( בשבת והמגפיים הנעלים משיחת ; )ב( דבר עלומתיחתו
 ; )ד( עכו"ם( ידי )על בוונג, משיחתם בהנ"ל ; )ד( עכו"ם ידי על הנ"ל משיחת יישנים
 בהנ"ל 1 ו( )תקדו"ש חיים ודגים בשר מליחת י )ו( רב לזמן שמורם לשם דברמליחת
 נטילת בשפיכת ולהערים בכלי במונח בהנ"ל ; )ו( בשבת שלו שלישי יום כשחללהדיחו
 הוא כשהבשר בהנ"ל ; )ו( נכרי ידי על בהנ"ל ; ו( )תקוו"ש שעליהם רעה דוחמשום - ממשכבו( )כשקם עליו שחרית של ידים נטילת מניעת בהנ"ל ; )ו( עליו לנקיותידים
 שומנם שיפסד - פטומות באווזות בהנ"ל ; ו( )תקדו"ש למכירה( הוא )והבשר קצבשל
 טלטול בהנ"ל ; ו( )תקדו"ש צלי לאכלו כשאפשד בהנ"ל ; ובתקדו"ש( ,)ו הצלי' ידיעל
 צנון מליחת ; ו( )תקדו"ש צונן בהמה שומן טלטול וכן מעושן, או מלוח שאינו ודגבשר
 בשעת או שמלחו לפני - לתוכו חומץ או שמן בנתינת בהנ"ל ; )ז( ומלפפוןבצל

 להניחם בשביל הנ"ל ; )ח( ביצים או מבושל בשר מליחת ; ותקדו"ש( )זמליחתו
- רגלו סיכת 1 )ה( הנעל בתוך כשהיא רגלו סיכת ; ט( )תקדו"ש לאלתד לאכלובדעתו - מליחתם בהנ"ל ; )ט( בקליפתם מרובים ועדשים פולים מליחת י )ח( אחרתלסעודה  ; )ה( העור גבי על וגלגולו )מועט( בשמן גופו סיכת ; )ה( סיכתה אחר נעליו נועלוהוא 

 ושאול דודתקון
 ועי' וכו' מפשיטין בשבת להיות שתל י"ד ת"ר : קטז שבת עי'א(
 מ"ש, במרה"פ ה"א פ"ו פסתים ובירושלמי יד, פסת דקרבן פ"אבשעה"מ
 א, לב תי"א גם ועי' נ-נא, ארי' ובשאגת שם( )ובדמ"ג כב ס"ק שגובמג"א
 שם מ"ש )ועי' דשבת כפטורי מד"ס רק אסור ולא בכך, הפש,ט דרךשאין - פטור - מתי אבל מת מבע"ת המפשיט שדוקא שם שכ' במפרשיםובכ"ש
 הפשטת שגם לי ויראה כ' כו שכא ובע"ה אווז(. עור בהפשטתבכ"ש
 עור, להם שיש קת. בשבת אמרינן שלהדי' מלאכה אב הוי ודג עוףעור

 הנ"ל. הע*ה דברי הזכיר ולא בזה מסתפק הפשטה במלאכת הגרשוניובמנתת
 מ"ו פי"ג ו'בסוף בהמפשיט, וכ"ש א לב תי"א ועי' ו יא רמב"םב(
בה"ג.



רמה שבת הלנותקיצור

 במילין, בסיד - לשמוש עור והכשרת עיבוד 1 )ה( העור את לצחצח כשמתכויןבהנ"ל
 כבשים לתוך לתתם בו( )וכיוצא מרובה מלח מי עשיית ; )א( בו וכיוצא האלוןקליפת
 למים או למלח שמן בנותן בהנ"ל )י(1 לאלתר( גם מהם לאכול )ברוצה רב לומן שמורםלשם
 1 י( )תקדו"ש לתבשיל נותנם באין עוים מלח מי עשיית 5 י( )תקדו"ש שמערבםלפני
 טעם בהנ"ל 1 י( )תקדו"ש לא או תבשיל לתוך לתתם במתכוין הבדל יש איבהנ"ל
 לטבול מעט מלח מי עשיית 1 י( )תקדו"ש כבשים לתוך מרובים מלח מי שימתאיסור
 )תקדו"ש אחרת סעודה לצורך בעשאם בהנ"ל ; )י( וכון דג נתחי על לשפכו או פתובו
 אחווים כמה בנתינת בהנ"ל 1 )י( בטעמם( חריף - )היינו עוים בעשייתם בהנ"ל 1י(

 אחד ושליש סוכר שלישי שני עשיית ; )י( עוים נקראים מלח המי המים, לתוךמלח
 ציר או כבשים שלקות 1 )יא( גמור( אוכל )שאינו שומן או חלב עיבוד ; י( )תקדו"שמים

 ולהשהותם חזק חומץ לתוך מלפפונים שימת 1 י( )תקדו"ש סחיטתם - בדגהנבלע
 שפיכת ; )יג( שיתחמצו הכבשים לתוך חיים מלפפונים שימת ; )יב( רגעים חיבתוכו
 מלוח דג ושריית יג( ותקדו"ש )יג החומץ להחליש בכוונתו ובהנ"ל בחומץ, וכדומהיין

 ז(. )תקדו"ש בשבת וכו' צנון מליחת איסור בטעם דעות שלש ; )יב(בחומץ

 בין במיד, שעובדו בין לשמוש העךך את והמכשיך הכ~עב2ך14.
 או וכדומה, האלון בקליפת ובין בעפצים, ביןבמילין,

 עורות עיבדו במשכן שכן במשכן, היתה זו ומלאכה חייב,המולחו,
 א. קמיע ממנו לעשות כדי ושיעורו והתחשים,האילים

 או בידים, המרככו שיתקשה, בכדי העור על והדורם וןרורךב2.
 בבית שעושים כמו לישרו בכדי ומושכו אותוהמותח

 נ. חייב העורות,עיבוד

 ג. בשבת הדרימה בבית העור את לתת אמוךג.

 המרככים דברים בשאר או בשמן והמגפים הנעלים למשוח אמוךר.
 מי יש )אך למשוח אמור ישנים נעלים ואפילו העור,את

 בנעלים גם אומר בדונג למשחם אולם עכו"ם(, ידי על בישניםשמתיר
 שהממרח ג מעיף כט בכלל לקמן כמבואר עכו"ם, ידי על ואפילוישנים
 בכדי לערב עד אמורים עכו"ם ידי על משחם ואם חייבבדונג
 ד.שיעשו

 ושאול ווותקון

 ג"כ היא שהמליחה משום - המעבדו וא' המולחו א' בזה וחייבא(
 ב5 שכא הרב ש"ע א--ב, לב חי"א נז, שכא ע"ה ו, יא רמב"ם עי' עיבוד,מין
 ב. ס*ק שכז ובמג"א במעבד,כ"ש

 ו, יא ורמב"ם ב-ג, לב וחי"א כ"ש ב, ס"ק שכז בסי' הנ"ל מג"אב(
 י.ובפכ"ג

 מדרבנן. אסור וזה וסיים ד לב חי"אג(
 אוסר הת"י לפי והראב"ד בחדשים אוסר הרמב"ם י, כג רמב"םד(

 בשמן עור המרכך שכ' ה לב חי"א ועי' ד, שכז או"ח ועי' בישנים,גם
 ע"ה דנפישי בזמה"ז ישנים( )אפי' לאסור נ"ל ומ"מ וכו' וחייב מעבדהר"ז



 שבת הלעותקיצוררמו

 החדש, מנדל או הנעל בתוך כשהיא רגלו את איש ימרר לאה.
 ומך מנדליו, או נעליו ונועל בשמן רגליו את הוא מךאבל

 בשמן רק זה וכל העור, גבי על ומתעגל בשמן גומו כל אתהוא
 את לעבוד כדי מגומו, ונשחק שנשתמשף בשמן, יש אם אבלמועמ,
 מתכוין ואם אמור, כן גם לעבדו, מתכוין כשאינו אמילו אזהעור,

 ה. אמור מועמ בשמן אמילו אזלצחצחו,

 דבר כל למלוח אמור מדרבנן באוכלין, עיבוד שאין מי על אףו.
 להמיג או להקשותו, לרככו, מבעו את לשנורנ בו פועלשהמלח

 לעיבוד. ודומה מרובה, זמן להתקיים מאמשרתו שהמליחה אומרירתו,
 או מבושלים )שאינם בשר או חיים דגים למלוח אמרו זהומשום
 יום שחל שרי' הצריך בשר להדיח אמור כן וכמו וכדומה,אמויים(
 ואמילו בהגה(, יב ממ דעה יורה ועיין השבת, ביום שלו,השלישי
 בהערמה, אמשר אם אז בכלי, מונח הבשר )ואם אמור, הממדבמקום
 על ידיו לימול יכול הוא שאז לנקיורנ, ידיו לימול שצריךדהיינו
 לשפוך לישראל מותר אז בהערמה, אמשר אי ואם כך, יעשההבשר
 הבשר אין אם אבל בכלי, כבר הוא כשהבשר רק זה וכל מים.עליו
 מותר הממד ובמקום אמור(, במים, הבשר לשמשף צריך שאזבכלי,
 אמילו צלי, לאכלו שיכולים הממד, אין ואם נכרי ידי עללהדיחו

 על נממד ששמנם ממומות )ובאווזות להדיחו אמור עכו"ם ידיעל
 1. שאמרנו( כמו עכו"ם, ידי על להדיחם מותר צלי',ידי

 1שאול ד1דתק1ן

 את להשחיר השמל במשיחת בכוונתו שכ"ש יב ס"ק שכז במשנ"ב וכ'וכו'
 ב~חצוח שכ' בהמעבד כ"ש ועי' צביעה, חשש משום לכ"ע שאסורהנעלים,
 עכו"ם ע"י בעשאו שאפי' - וויקסען( )שקורין השחור המרוח ע"יהנעלים
 החי"א על חיים ובתוס' שם, במשנ"ב והו"ד שיעשו, בכדי לערב עדאסור
 בשמן. הישנים הנעלים למשוח מותר עכו"ם שע"י שם עוד וכ'הנ"לן

 בתוך והוא שמי רגלו את יסוך ולא וכו' ר"ח תני קמא? שבתה(
 גופו כל וסך וכו' המנעול גתוך ומניח שמן רגלו את סך אבל וכו'המנעל
 - לצחצחו )שיעור לצחצחו שיעור אלא שנו לא ר"ח אמר וכו' ומתעגלבשמן
 י, כג רמב"ם שכז, טור ועי' רש"י(, מכוין, לא לצחצח אפי' איהוומיהו
 טן. ובס"ק שם ובמשנ"ב ס"ד בש*עושם

 מותרת, וביצה אסור צנון אמר דאביי משמי' ר"ח קחי שבתו(
 שאסור לקט שבלי בשם בב"י וכ' ו ה ובןם"ע שכא, וב"י טור י, כברמב"ם
 תק סס*י ועי' בבאה"ט ע"ן וכ' יסריח, שלא כדי חי, דג או בשרלמלוח
 לאכלו כדי שאפי' כ' והרא"ש והתוס' אסור, הפסד במקום שאפי'ומשמע
 את מכשיר שהמלח כעיבוד, שמחזי משום - אסור ג*כ המליחה אחרחי



ר13ן 1שא1ל ד1דתקון

 ב( סז ביו"ד )כמבואר חי אח"כ לאכלו כדי הבשר להדיח אבל ומתקנו,האוכל
 משום רק שמדיחו הבשר, בגוף התיקון שאין תיקון בכלל זה שאין -מותר
 )ועי' ונסבין ד"ה תום' יד בחולין ועי' שם, ביו"ד כמבואר שעליו, בעיןדם

 בשבת, הדחתו זמן שיעבור בשר להדיח אסור ומ"מ כא(, ס"ק שכאמשנ"ב
 ע"י ואפי' כ"כ. גדול הפסר לו ואין צלי לאכלו יכול שהלא יאסר,שלא
 וכ' בזה.. שהאריכו א שכא ובשע"ת ז ס"ק במג"א ועי' להדיחו, אסורנכרי
 ביחיד רק מיירי ז ס"ק שכא בסי' שהחמיר שהמג"א כב ח"ג שבו"יבשם
 ע"י להדיחו לו ומותר שמפסיד ודאי לאחרים, המוכר בקצב אבלבביתו
 בזה אוסר ולא השומן, יפסיד הצלי' שע"י פטומות באווזות וכ"העכו"ם,
 על מחה"ש ועי' דאמירה, אמירה ע"י ידיחו והמחמיר שם ליחיד,אפי'

 י, לג כלל ובנ"א ד, ס"ק ובמ"ז ובא"א, יג ס"ק תק בסי' הנ"להמג"א
 מתירים אחרונים ועוד ומא"מ ובדג"מ כז מ"ת או"ח ונב"י שח בסי'והא"ר
 ישראל, ע"י גם מותר נכרי ע"י א"א שאם ונוב"י בא"ר וכ' בהמה, בבשראפי'

 אבל הפסד( במקום שלא )ואפי' נכרי ע"י להדיחו שיש כ' נז פובקש"ע
 יו"ד ופ"ת סר. סי' וקציעה ובמור ז בם"ק כאן א"א ועי' אסור. ישראלע"י
 לישראל שמתיר משה דבר בשם יג-יד הא"ח דינים ובעיקרי כא-כט,סט

 יצחק בית בשם בנז"י והו"ד עליו ידיו שיטול דה"נו יד בכלאחרלהדיחו
 בשחרית עליו ידיו לרחוץ שלא שיזהר )רק ברודא אברהם ר' הג' בשםשכ"כ
 שאם ו ס"ק לב תום"ח ועי' עליהם( שורה רעה שרוח - ממטתוכשקם
 הרב ש"ע מג"א בשם אסור, נכרי ע"י אפי' אז בצלי לאכלו כלל הפסדאין

 ובאאח כא, סי' וקציעה ובמור ב, אות בשר ע' יצחק בפחד עוד ועי'וש"א,
 לו שהי' בא' ת"מ תשו' בשם שלמה כרם בשם שהביא א תעו סי'החדש
 והורה פסח, בליל זה בבשר לעשות מה בשבת, שלישי יום שחל כזהבשר
 ריח, דף מע"ש ועי' אח"כ, ולבשלו לצלותו ולהדיחו, מליחה כשיעורלמלחו
 ודחיקא שבת שלכבוד הסכים לב ס"ק סט יו"ר מ"ז הפמ*ג גם שכנראהוכ'
 הצלי' אחר לבשלו לכתחלה אף מותר מרובה הפסר במקום או שעתאלי'

 יוכל ואח"כ צלייתו כחצי ויצלנו מליחה שיעור תחלה שימלחנוובלבד
 ב, ס*ק שם ובח"י א, תעו מג"א ועי' כנהג"ד, בשם שם שכ' מה ועי'לבשלו,
 ביו"ד( כה אות סט בפ"ת )הו"ד קלח סי' ח"א רדב"ז ובשו"ת שם,ובשע"ת
 אחר יומים או יום למות השוהה בעוף )נסתפקתי עא. יוסף מנחתובשו"ת
 השלשה מונים אי השחיטה, שמזמן השלישי ביום חל השבת ויוםהשחיטה,
 לאחרו יכולים או השבת ביום הבשר את להריח וצריך שחיטה, משעתימים
 אברהם ברית בשו"ת כזו שאלה כעין ומצאתי נפשה, יציאת משעת ימים ג'עד
 משתצא לחשוב שיש בב"מ גם כזה עוף במליחת להקל שהעלה - כטיו*ד

 חי בשר טלטול בענין לא שח בש"ע ועי' כב(, אות סט יו"ד פ"ת )ועי'נפשה,
 משום בזה שהתיר ובא"ר לטלטלו, אסור חי לאכלו שאסור שבשר שםובאה"ט
 בסעי' ושאול דוד ובתקון סכאד, מוקצה בדיני לקמן )ועי' לכלביםשראוי
 או מלוח בדג שכ' התו"ש רברי שהביא במשנ"ב, שם ועי'מב(

 ד"ה ועי"ש באומצא, כמו הדחק ע*י לאכלם שראוי בטלטול להתירםמעה~ן
 י*א, ח ה הרב, ש"ע דה"ח, הנ"ל, התו"ש בשם שמסיים בבה"ל, לאומצאדחזי

 מולח חיוב ומהות טוב )ובענין בהמה. של צונן שומן טלטול לאסורוהש"ש



 שבת הלכותקיצוררמח

 במלח חתיכה חתיכה טובל למלחם, שרוצה ומלפפונים בצלים צנון,ז.
 ולהניחם חתיכות שתי לטבול לו אמור )אבל תיכףואוכלה

 השני' תשהה האחת שיאכל עד כי זו, אחר זו מיד לאכלם כדילפניו
 והחומץ שהשמן מותר, חומץ, או שמן מיד עליהם נותן ואםבמלחה(,
 ז. המלח כחמחלישים

 נותן רק טבעם לשנורנ מועיל המלח שאין וביצים מבושל בשרח.
 אבל מעודה, באותה ולאכלם למלחם מותר טעם,בהם

 היא )וכן בזה מתירים ויש אמור, אחרת, למעודה להניחםבשביל
 ת. הגר"א( בביאור זקני דודידעת

 1שא1ל ד1דתק1ן

 דעת נגד שכ' מה ועי"ש סה-סו באו"ח בזה שדן אסאד מהרי"א בש"תעי'
 ועי' מפרק, משום בו שיש לה"ש בפתיחההפמ"ג

 בר"י
 ד"ה : עד ע"ז

 צח ח"ב הלוי מהרי"א שו"ת ועי' מבשל, משום בו שיש ודעתווהרמב"ן
 סופרים(. מדברי רק הוא ואיסורו מתקן, משום הואשאיסורו
 דאביי משמי' ר"ח וכו' צנון מולחין אין ריב"ח תני : קח שבתז(

 )שם( וברש"י כבשים, ככובש שנראה מפני ביחד, צנון חתיכות כמהבמליחת - האיסור טעם שנותן ו כב רמב"ם ועי' וכו' מותרת וביצה אסור צנוןאמר
 שמחזי משום שאסור כ' אהרן וביד למעבד, ודמי מתקשים המלח ידי שעלכ'

 שנמלחו המלפפונים רק ולאסור לחלק שרצה שבו"י שו"ת ועי' דחול,כעובדין
 צח סי' יו"ט בהל' בקש"ע ועי' צג( פ במנ"ש )והו"ד המרים קליפתםעם
 דחה ד אות שרצים שמונה בפ' שהק"נ שם( כ' יו"ט )שהמנחת לאסעיף
 הירק שלמלוח בט"ז וכ' סעודה, לאותה שצריך מה אפי' למלוח ואסרדבריו,
 המים ולסנן לתוכה יחדור שהמלח עד ולהשהותו עצמו, בפני תחלה)סלט(

 עושים( שאחדים )כמו וחומץ שמן עם אותם לערב כך ואחר מהםשיוצאים
 ובש"ע משנ"ב מסגה"ש, ועי' אחרונים, ועוד בתו"ש, וכ"כ הוא, גמוראיסור
 השמן לתת צריך המלח כח שלהחליש ועי"ש שם ובמג"א ג-ד שכאאו"ח
 ועי' המליחה, אחר תיכף או המליחה לפניבתוכו

 לקמי
 דוד בתקון י סעי'

 ג-ד. סעי' שכא הרב ש"ע ועי' ויד' י ס"ק במשנ"ב ועי"שושאול,
 ובמשנ"ב שם ובמג"א ג-ה שכא או"ח ועי' דאביי, משמי' בגמ' שםח(

 ס"ה. סוף שכא הרב ובש"ע למלוח, אסור ד"ה ובבה"ל כא,ס"ק
 דובדנ,נים תותים על כגון פירות מיני על מוכר לזרות מותרוא,ם

 והרמב"ם הפוסקים לפי"ד ירקות מיני על וכן וכו', לימונים וחתקכותענבים
 בשבת אוכלים מליחת שאיסור בפנים שנזכרת האוכלים מליחתבאיסור
 יש א"כ בסוכר, גם לכבוש מנהגנו לפי ולפי"ז כבשים כובש משוםהוא

 לידי שהגיע השלחן קצות בספר ומצאתי בסוכר, בכיבושם גםאיסור
 התירו אם האחרונים במחלוקת תלוי שזה ודעתו בזה שדן ההדפסהבשעת
 תשובה הדרבי דברי שהביא ועי"ש סוכר ע"י דמו והוצאת בהטרמליחת
 רוח ושבם' מתירים, אחרונים ועוד הד"ט שעקרי שכח אות סט סי'יו"ד



רמם שבת הלכותקיצור

 )כדי בקליפתם שנתבשלו מרובים ועדשים פולים למלוח אמור וכןמ.
 ט. קליפתם( מצד בהם, שיש הקושילרכך

 מלח(, הרבה עם משקים שאר )או מרובה מלח מי יעשות אפילוי.
 או ירקות, מיני לתוך דהיינו הכבשים, לתוך לתתםכדי

 ברוצה )ואפילו אמור רב, לזמן שמורם לשם שכובשים, דבריםשאר
 לבד, החול ימי בשביל מורח שאינו ומיד, עכשיו, גם מהםלאכול
 דומה הוא רב, לזמן להתקיים כדי אותם שכובש כיון מקוםמכל

 כדי מלח מי מעם עושה הוא ואם ואמור(, מקיימם, שהמלחלעיבוד
 נתחי על לשפכו כדי או פתו, בו למבול או תבשילו, לתוךלשימם

 עזים, לעשותם אמור אבל מותר, בשבת, שאוכלו צלוי עוף אודג
 זה שבאופן מלח, שלישי שני עם מים אחד שליש לעשותםדהיינו
 ט לעשות לו אמור מעמ מלח מיאפילו

 ושאול דודתקון

 שכ' אך בכ"ס וכ"ה בדיעבד אפי' הבשר אוסר הבשם ושבערוגת אוסרחיים
 לפזר שנוהגים המינים על סוכר לזרות לאסור יש לעיל שהבאתישלהרמב"ם

 עליהם לזרות מותר בסוכר לכבשם דרך שאין דברים על ורק סוכר,עליהם
 מליחת שהתירו כמו זו בשבת אחרת בסעודה או לאלתר לאכלם כדיסוכר
 למ"ז בזה וציין במלח, לכבשם דרכם שאין משום בזה הטעם כ' והלבושביצים,
 זרית אבל שם וסיים בחומץ(, בשר שרית )בדין שם ולא"א ז ס"ק ולמג"א בס"ק
 כובש משום ולא מעבד משום לא בה ואין מותר המאכלים על טחוןפלפל

 ס"י(. ושאול דוד בתקון ולקמן עי"שכבשים,
 לאכלם כשדעתו אפי' למלחם ואסור ו שכא ואו"ח ו. חולין עי'ט(
 דינם להם מועלת שהמליחה שכיון -לאלתר

 ככובש ונראה - כצנוי
 ט לב חי"א ד, שכא הרב ש"ע ועי' י, ס"ק ובאה"ט ו ס"ק טז ומעבדכבשים
 קח:1 שבת ובסוגיין ו שכא ובט"ז ח ס"קבמג"א

 לתתם במתכוין שדוקא בתו"ש וכ' ב שכא או"ח הנ"ל קח שבתי(
 דעת אך בהרבה, אפילו מותר התבשילים לתוך אבל אסור הכבשיםלתוך

 הוא בהרבה, לאסור )והטעם במשנ"ב והו"ד בא"ר וכ"כ בזה, לאסורהמאירי
 בשם שהביא י ס"ק במשנ"ב ועי' חול( לצורך שעושים שיחשבומשום

 אבל אסור, ג*כ להטעימו המלח מי לתוך שמן נותן שאפילו וש"פהרמב"ם
י מקילים יש שמערבם לפני למים או למלח שמןבנותן  שהשמן משום 
 שכא מחה"ש ועי' ד( שכא ומ"ז א"ר )ועי' ותו"ש עו"ש המלח, כחמחליש
 סעודה לצורך שאפי' קודם השמן בנותן שסובר התו*ש על שחולק דס*ק
 ועי' ז(, סעיף לעיל )ועי' סעודה לאותה רק שמותר ודעתו התירו,אחרת
 מותר מלח מי שמעט ראשונים הרבה בשם א"ר בשם שכ' יא ס"קמשנ*ב
 שעשאם ובין זו סעודה לצורך בעשאם בין - וכדומה הפת לטיבוללעשות
 היא כך הר"ן דעת שגם וכ' אסרו( חול לצורך )ורק - אחרת סעודהלצורך



 שבת הלסותקיצדררנ

 יא. עיבוד משום בו יש גמור אוכל שאינו שומן או הלביא.

 משך בתוכו ולהשהותו הזק, הומץ לתוך מלפפונים ישים אסוריבנ.
 יב. אמור בדיעבד אפילו שזה ואפשר רגעים, יה שלזמן

 משקים, שאר או יין, לשפוך או ביין, צמוקים לכבוש אסוריג.
 דומה שזה משום להומץ, שיתהפכו כדי הומץ,לתוך

 מלפפונים הרדל הזרת לתוך הומץ לערב השוכה )ובדיןשיתהמצו, כדי הכבשים לתוך היים מלפפונים לתת אמור וכן כבשים,לכובש
 לעיל עיין בשבת, בבלילתם יתנהג איך שבת, מערב הרומת,או

 יג* ג( מעיף יבכלל

 ושאול דודתקון

 לתבשיל, נותנם כשאינו אפי' מלה שלישי ב' לעשות לאסור שכ' יאאו"ה משה השיב בשו"ת ועי' ממש( לסעודה סמוך רק להתיר היא שלו בש"עהרב )ודעת כמג"א ודלא במאירי, מוכה וכן כהאאר, מצדד שלום בנהרוכן
4 כבשים מילתוך מרובים מלה מי שימת איסור בטעם ו הולין ועי' ה'(, אות )עיאל לעשותאסור מים א' ושליש סוכר שלישי שני שגם יוסף יסוד בשם כ' ד ס"ק עהובנז"י  לסהטם, מותר - לתקנם רק וכוונתו היוצא לציר צריך שאין שכל ה'בכלל למעלה עי' בדג שנבלע ציר או שלקות כבשים סהיטת ובענין וכו'(,צריכה אינה מלה מי אומן, צריכה הלמי :( עד )דף ה"ב פי"ד שבת ירושלמי)ועי' כבושים(, דגים של )היינורוטב כמוריים שמהזי משום שהוא, 
 ו, ס"ק מז שכא ובפמ"ג ומע"א, יבלב הי"א ועי' בממהק, בכ"ש והו"ד דביצה בפ"ק ור"ן מרש"י הואיא( לסהטם. מותר אוכל בה שיש לקדרה רק מהם, היוצא למשקה בצריךאבל

עי"ש, בשול, אהר בשול שאין כמו כבוש, אהר כבוש שאין מטעם בשבתבהומץ מלוה דג לשרות להתיר שצדד לה ס"ק פ מנ"ש ועי' רגעים(, יה היאדעות וולקצת וירתיה האור על דבר שיתן כשיעור שם ולהשהותו הזק הומץלתוך הי ירק לתת שאסור ג שכא במ"ז וכ' שם, והי"א בממרה, כ"שיב(
 שם שכ' שיצלו כדי וכו' שמרים ע"ג מים בנותנין מאב כ שבתשמהרע"ב שמביא פתים מנהת )ועי' שיתהמצו כדי הכבהמים לתוך הייםמלפפונים לתת שאסור פשוט וכן ההומץ, כה לההליש כשכוונתו להומץ משקיםלשפוך לכ"ע שמותר שפשוט שם שכ' טו ס"ק משנ"ב ועי' דהול( עובדין משוםהוא בזה שהאיסור שכ' אהרן ביד )ועי' ו שם ובאה"ט ג שכא ט"זיג(

 הייה טעם קולטים רק המים שם, ובהרעעבנ הנ"ל המשנהבענין משא"כ להומץ(, ויתהפך יכבש שהיין )וכוונתו להומץ יתהפך שהיין משוםהוא ההומץ לתוך משקים שאר או יין לשפוך אוסר שהט"ז שמה בעניניהםלהלק במנה"י ע"ז וכ' הנ"ל, מהט"ז דלא מזה שמשמע - היין טעם שיקלטוכויי



רנא שבת הלכותקיצור

 )הממחק( מחיקה מלאכת כמכלל

 שכא(. )או"ח להחליקו כדי העור מעל הצמר או השערהסרת

 הכללתוכן

 1 ובתקדו"ש( )ו במים חפיפתן הג"ל 1 )ו( במים שכשוכן הג"ל 1 )ו( געלים שעל לכלוךגרוד
 כשראש הג"ל 1 ז( )תקדו"ש הסכין בגב גרודן הגאל 1 )ז( ובשפשפת במגרד גרודןהג"ל
 1 ובתקדו"ש( יח סעיף א כלל ולעיל )ז לח והבוץ ועגלגלות, עבות הם השפשפת וקגיהמגרד

 קצתה יקגח כך )ואחר והמכה הפצע פי קיגוח בשביל - רט" של אחת קצתהגלוי
 1 )א( שיעודו בהנ"ל י )א( כימי בחומר או בכלי ביד, צמר או שער העברת 1 י( -השגי'
 על כשגפלה הג"ל החזרת 1 )ט( קרקע גבי על כשגפלה - הפצע( )על רט"החזרת
 הצריכים דברים ושאר סכין השחזת 1 )ט( בכווגה כשהסירה הג"ל החזרת י )ט( כליגבי

 בשבת בסבון הסתבגות 1 טז( )תקדו"ש בשבת הסכיגים הצהרת 1 )טז( וגירודהשחזה
 כלים חפיפת )יח(1 גוזל בסבון הסתבגות ; )יח( מחלב הגעשה בסבון הסתבגות 1)יח(
 את בהם שמגקה למים מלח בשימת בהג"ל 1 )סז( בעלמא בהדחה הג"ל 1 )טז(במלח
 טו ט ובכלל ט וסעיף כו ובכלל י, סעיף ה וכלל )יז, בשבת בהמה חליבת )טז(1הכלים

 הג"ל החלב קגיית בהג"ל 1 )יז( בשבת שגחלב הנאל החלב ט"טול 1 לח( ובכללבתקדו"ש
 מעורו, או )מכגפיו עופות גוצות מריטת ; יז( )תקדו"ש מועט בדבר יהודי האיגומהחולב

 על דוגג או זפת, שעוה, מריחת 1 )ג( תחבושת על או רטה על משחה מריחת 1ב(
 משחת מריחת ; )ד( החבית בו לסתום עב שמן או הנ"ל מריחת 1 )ג( וכדומהמסלית
 פגי על קרם משחת מריחת 1 )ד( גקויים לשם - שגיים משחת או הראש, שער עלקרם
 ובסוף ג-ד )תקדו"ש עכו"ם ידי על רטה מריחת 1 )ד( העור עידון לשם - בשבתאשה
 )ט, הרבה במצטער המכה גבי על שבת, מערב ממורחת רטף להגיח בהג"ל ן ט(כלל

 1 וס"ה( ג-ד תקדו"ש - שבחבית גקב לסתימת בו )להשתמש בצק מריחת י ג-ד(ותקדו"ש
 על - בדוגג והגעלים המגפיים משיחת ; )ה( החבית מגופת ועל הפקק, על שעוהמריחת
 בשמגים או - במשחה והפגים זקן, ראש, שערי משיחת 1 ח( )תקדו"ש עכואםידי

 1 ד( )תקדו"ש בטיט - עכו"ם ידי על סתימה 1 )יד( בשבת בשעוה גגיעה 1 )יד(מריחה בלי לאכלו אפשר שאי בדבר הג"ל 1 )יד( באוכלים מחיקה 1 )יג( זה לצורךהמשמשים
 בשמן וגלוש בלול טחון מגיר עשוי זה )מדק - במרק והסדקים החוריםסתימת
 סתימת 1 )י( צביעתו לפגי שבעץ הסדקים לסתימת זה דביק בסיס משתמשיםוהגגדים

 1 ה( )תקדו"ש לתשמישו הכיגם כשלא בהג"ל 1 )ה( עב בשומן או בחלב שבחביתגקב
 בהג"ל ; )טו( מבושלים עדשים או פולים, תפוחים אדמה, תפוחי רסוק ; )י( רט"קיגוח
 1 וכי"אס טו, )תקדו"ש וכדומה שבקפה סוכר רסוק 1 )טו( קצת מרוסקים כברבשהיו
 1 יא( יגרד, שלא הפצע על )להגן שגתרפא פצע על רט" שימת 1 )ח( ביד עורשיפת
 1 )סז( וכדומה בחול בגתר כלים שפשוף 1 )יב( המצטערת תרגגולת פצע על שמןשפיכת
 לישה מאיסור להזהר בהג"ל י טז( )תקדו"ש מקום לו ייחד ולא מוכן באיגובהג"ל

 )שמשתמשים מרק בשעוה ילדים שחיקת 1 טז( )תקדו"ש שועל בשבולת זכוכית כלישסיפת י )סז( כלי תיקון איסור משום בהנ"ל 1 )סז( היין באבן כסף כלי שפשוף 1 טז()תקדו"ש
 )יט(. וסיט חומר החלוגות(, למסגרות השמשות להדבקתבו

 ארצ אך השעך את ומעביך ךמדקליק(, שגךךד )היינך הכצכצחק14.
 חומר באיזה ובין בכלי, בין ביר, בין העור מןהצמר

 צורך לו שאין פי על )אף שמת חי בעל שער המקרח וכןכימי,
 קריחת רק המלאכה, היא השער נמילת לא כאן כי שמסיר,בחשער



 שלת הלכותקיצוררנב

 והעברת אילים עור בהחלקת במשכן היתה זו ומלאכה חייב.העור(,
 א. קמיע ממנו לעשות כגודל הוא ושיעורוצמרתם,

 נ. חייב ואוזים, עופות מעור או מכנף נוצות המורמב.
 רפוי מממני וממרח שמושח )היינו ת,חבושת על משחה הממרחג.

 ממלית )על הממרח או הפצע( על לשימו רמי',על
 שהוא עד מירוח, בר שהוא דבר וכל דונג זפת, שעוה,וכדומה(,
 ג. ח"ב פניו,מחליק
 למתמה, החביות בנקב עב שמן או שעוה לשים אמור לפיכךר.

 קרם משחת למרוח אמור וכן מאתמול, שהכינו פי עלאף
 ושאול דודתקון

 לענין במשנה : עח שם ועי' רש"י( שערו, .)מגרר והממחקו עג. שבתא(
 ה"ה יא פ' רמב"ם ועי' קמיע, לעשות כדי שהוא בעור הנעשית מלאכהשיעור
 הצמר או שער המעביר זה מוחק וכו' חייב, קמיע לעשות כדי העור מןהמוחק
 בממחק ומע"א ב לד חי"א ועי' העור, פני שיחליק עד מיתה אחר העורמעל
 בכ"ש.ושם

 ג' חייב והמורטו והקוטמו הכנף את התולש ת"ר עד: שבתב(
 מן נוצה המורט ה"ו פי"א ברמב"ם והוה"ד ממחק, משום חייב ממרטוכו'

 ה"ו, ובפי"א ובפ"ט שם במ"מ ועי' וחייב, מוחק תולדות וכו'האברה
 ושהעיר הרך חלק שמורט - )היינו הנוצות שהמפרק שכ' בכ"ש גםועי'
 עי"ש, הנוצות, במורט וכ"ה ממחק תולדת היא מכנף הקנה( צדימשני
 שהוא ראשו חותך שתלשו לאחר והקוטמו שכ' הנ"ל במ"מועי'
 ומשליך ומכאן מכאן שערו מורט הוא קשה שהוא זנבו ולצד בכסת, ומניחודק

 למרטו מקפיד שהרי מחתך משום חייב - בכמת או בכר השער ונותןהקנה
 שהתכוין למה בזה מתכוין שהמ"מ ונראה ראוי, שיהא מקוםעד

 בחי"א ועי' שליימען( פעדערן בלע"ז שם )שמפרשו נוצות" "בהמורטהכ"ש
 שער בלא חלק הכנף נעשה זה ידי ועל הכנף מן נוצה הממרט זו להכלל
 וכו' ת"ת נ:( דף וגמוף נא. )דף ה"ב פ"ז ירושלמי ועי' ממחק, משוםחייב

 לצד - )המורטה מוחק משום חייב המורטה וכו' המורטה בעור כנףהתולש
 בכר, השאר ונותן הקנה ומשליך ומכאן מכאן שערו מורט קשה שהיאזנבו
 הנוצה, שתלש לאחר - )הקוטמה בפטיש מכה משום חייב והקוטמהקה"ע(
 עי"ש. קה"ע( בכסת, או בכר להניחו וראוי דק שהוא ראשהחתך

 רמב"ם ועי' שם, ורש"י ממחק משום חייב בשבת רטי' הממרח עה שבתג(
 במשכן היתה מחיקה מה נב.( )ד ה"ב פ*ז ירושלמי ועי' יא, הל' כג ופ' ויא
 הנ"ל, ! עה דף שעל בר"ח והו"ד וכו' העמוד ע"ג העור את שפין שהיווכו'
 ט-י ומעי' ס"ה לקמן גם בזה)ועי'

 בתקוי
 שכח, באו"ח ועי' ושאול( דוד

 ע"י רטי' בעשיית ועי"ש שם, המג"א ובמ"ש מט"ו שג ובמי' ומג"אכ"ה
 מרוחה שרטי' שם ומשמע אבר. גסכנת או גופו, כל בחלה שהתירוהעכו"ם
 לעיל )ועי' . ושאול. דוד בתקון לקמן בזה עוד ועי' עכו"ם, ע"י מותרמע"ש
 להקשותו(. כדי ובזפת בשעוה חוט המתחת בדין מ"ז כ"גכ'



רנג שפת הלכותקיצור

 למרוח אמור וכן ראשו(, ולנקות אותם למבן )כדי הראש שערעל
 משחת למרוח אמורה אשה כן וכמו שיניו(, )לנקיון שינייםמשחת
 בהם למרוח הנשים שדרך העור, לעידון תמרוק כעין )הואקרם
 ו* בשבת פני' על השנה( לפני או לחוץ יציאתן לפני פניהםאת

 הפקק גב על גם שעוה למרוח אמרו וימחק ימרח שמא ממעמה.
 בשבת, החבירס )שבפי המגופה גבי ועל הצלוחית()שבפי

 ושמן בחלב אפילו ואמרו אמרו, בשעוה, שבחבית, נקב למתוםוגם
 אין בבצק אפילו אלא נקב, למתום אמור באלה דוקא )ולאועב,

 ה. מירוח( בר הוא בצק שגם משוםלמתום,
 קדושים()למדר

 מקום מכל ממרח, משום בשבת רמי' למשוח שאמור שאמרנו אףו.
 ידי על רמי' למשוח לו מותר הפצע, ידי על גופו, כלבחלה

 הרבה, ומצמער שבת, מערב ממורחת רמי' לו כשיש וכןעכו"ם.
 שנפלה ורמי' עכו"ם, ידי על בשבת, הפצע גבי על להניחה לומותר

 ושאול דודתקיד

 שהוא מפני שעוה עלי' יתן יא נקובה היתה במשנה קמו. שבת ע"ד(
 ועי' וכו' שעוה משום גזדינן וכו' אסד רב מישחא בגמ' שם בע"ב וכןממדח,
 ואפילו ימדח, שמא וכיו"ב בשעוה נקב סותמין אין לפיכך שכ' יא כגדמב"ם
 ובכס"מ( שם במ"מ בזה )ועי' שעוה משום גזדה הנקב את סותמין איןבשומן
 במג"א שם וכ' טז ס"ק ובמג"א סי"א שם, ובאו"ח שג, וסי' שיד בטודוהוה"ד
 הזכיד ולא בשעוה, הנקב בסתימת שיש ממחק איסור דק שהזכידשהאי
 ועי' מאתמול, זה לתשמיש בהכינו שמיירי מוכח מוקצה משוםאיסודו
 להתיר שכ' קיב סי' משה אגדות בשו"ת )ועי' סי"ז. כלל ושאול דודבתקון
 לפני במים לחלחה בלא שיניים, במבדשת ויו"ט בשבת שיניםבנקוי

 לא ג"כ הנקיון שאחד ויזהד השינים, על המשחה מידוח ובלא בהההשתמשות
 במים(. השינים מבדשתישפשף

 ובשאר מה ס"ק ובמשנ"ב שיד או"ח ועי' הנ"ל קמו שבתה(
 הוא אם ובבצק יא, בסעי' עי"ש כשעוה, דינם וחלב ששומןאחדונים

 )ועי"ש מידוח בר שהוא שדעתו י ס"ק שם בט"ז , עי' מידוחבד
 שבצק כב ס"ק שיח בסי' המג"א ודעת ס"ו(, שיח בש"ע וגם סי"אקש"ע
 בממחק, בכ"ש ועי' הט"ז לדעת הסכימו ובא"ד ובתו"ש מידוח, בדאינו

 בא"א ועי' נק ס"ק שיח במשנ"ב ועי' בבצק הט"ז דבדי הביא ג"כובחי"א
 )ממדח( שהיי - בשבת התנוד לסתום לעכו"ם לומד לאסוד שכ' יב ס"קדנ"ט
 לשבת(, חמין בהטמנת )עי"ש כ"צ שבו התבשיל בנתבשל אף ואסוד מלאכה,אב
 קפא, ס"ק פ ובמנ"ש כב, ס"ק המג"א על שיח ובמחה"ש יבן שיד בבאה"טועי'

 איזה בו לדבק דוצה אם בדוק אפי' שייך שממדח סק"י מ"ז שיחובפמ"ג
 לז. שכא ובע"ה ד, לה הי"א ועי'דברן



 שבת הלכותקיצוררנד

 גבי על כשנפלה להחזירה מותר אבל יחזירנה, לא קרקע גביעל
 בכוונה, אותה כשהםיר מיהו ממקומה(, הוחלקה כשרק שכן )וכלכלי
 בזה, ומתירים חולקים ויש יחזירנה, לא כלי גבי מעל אפילואז

 ו. להקל עליהם לםמוך יש לרנקן מנת על כשהםירהואפשר

 פי שעל המוגלה את ומקנח רמי' של אחת קצתה אדם מגלהז.
 פי ומקנח השני' קצתה ומגלה וחוזר ומחזירה,הפצע,

 מותר אחת, בבת כולה מםירה שאינו )שכיון עליו ומחזירההפצע
 ז. ממרח משום' הרמי', את יקנח לא אבללהחזירה(

 מפני בשבת, בתחלה, רמי' עליו לתת מותר נתרפא שכבר פצעח.
 שלא הפצע על להגן כדי רק עליו הרמי' את מניחשאינו

 עליו בהול אינו נתרפא כבר שהפצע )ומכיון מבגדיו וישרמיגרד
 רפוי םממני שישחוק או משחה שימרח חוששין אנחנו ואין כך,כל

 ח. מ( כלל בםוף עיין רפואה דיני וביתר הפצע, עללשימו

 ושאול דודתקון

 וכו' בתחלה אם במדינה לא אבל וכו' מחזירין : קב עירובין ע"ו(
 שכ' כט ס"ק ובמג"א סכ"ה, שכח סי' ובש"ע בטור ועי' רמב"ם, ועי'אסוד,
 הוא עכו"ם ע"י בעשאו וא"כ גמורה, מלאכה הוא הרטי' שמירוחשבהיות
 או גופו כל קחלה רק עכו"ם ע"י אפי' התירוהו לא ע"כ גמור,שבות
 הטעם שכ' כו ס"ק במג"א שם עי' יחזירנה לא ובנפלה אבר,בסכנת

 סממנים שישחוק גזרה משום )אבל הגומות להחליק שימרחהשהחוששין
 הנ"ל : קב ובעירובין וכו' מכה ע"ג ואספלנית וכו' ת"ר יח שבת)עי'

 נעשה הרטי' שהרי כאן אין שם( ובמ"מ כז הל' כאוברמב"ם
 משום להחזירה שמותר כז ס"ק במג"א כ' כלי ע"ג וכשנפלהמאתמול(,

י לארץ נפלה שלאשעד  שמותד ממקומה, להוחלקה אותה מדמין אנחנו 
 וכן בא"ר והו*ד שב"ל בשם במג"א כ' במתכוין הסירה ואםלהחזירה,
 רש"י כ' שכן נג, אות שכח בשעה"צ והו"ד הגר"א, בביאור דו*זהסכים
 על ותמה שמתירים והרשב*א והרע"ב כהדזאה ודלא להחמיר. יהונתןורבנו
 ע"ז וסיים בזה, להחמיר והמאירי האו"ז וכ"כ עי"ש, לזה הסכים שלאהב"י

 ש"ע ועי' שם, נד ובאות עי"ש וכו' הוא ברור דבר לאו ומ"מהשעה"צ
 ובענהן בממחק, ,ובכ"ש ט-יא, סט ובכלל ד לה ובחי*א ס*ל, שכחהרב
 לאסרו. שכ' ב ס"ק שלב מ"ז ע" בשנת בהמה על רטי'ש'ימת

 ורטי' וכו' רטי' מקצת ומגלה וכו' שפרשה רטי' ת"ר קב: עירוביןז(
 ושם סכ"ו שכח ובאו"ח הכ*ז, פכ*א וברמב"ם עי"ש וכו' יקנח לאעצמה
 ובכ*ש. הרבבש"ע

 הפצע נתרפא שכבר שכיון שכ' שם ובמג"א כז שכח או"ח ש*עח(
 סממנים, שחיקת לידי או מירוח לידי שיבא חיישינן ולא עוד, בהולאינו
 בממחק. סה לאווין ובסמ*ג ובכ"ש, שם, הרב ש"עיעין



רנה שבת הלכותקיצור

 בה, מנקרות אחרות ותרנגולות פצע, בה שיש רצרנגרלתמ2.
 שאר או שמן לשפוך לו מותר מצמערת,והתרנגולת

 ועיין מריחה, אימור לידי יבא שלא שיזהר ובלבד הפצע, עלנוזל
 ט. יז מעיף כה בכללבזה
 שמנים מיני ובכל ריחנית במשחה והזקן הראש שער ימשוח אמורי.

 משום בשבת, הפנים או השערות למשיחתהמשמשים
 גממרח

 לשם חלק לעשותו הבדים, בין המתוח עור, על בידו השףיא.
 ח"ב, הקלף(, בעיבוד המופרים )כדרך לשימושוהכשרתו

 ידי על שהרי וצחצוחם, והנעלים, המגפיים משיחת אמרו זהוממעם
 יא. ומצמחצח חלק נעשה העורמשיחתם

 למלמלו שמותר בדבר מגרדן ורפש, בבוץ נעליו נרצלכלכוי11.
 במים, משכשכן עור, עשויות הן ואם בקורה, אובשבת,

 מלוכלכות )ונעליו אחרת אפשרות שאין הדחק, ובשעת מכבמן, לאאבל
 הבנין( על כמומיף שנראה )אף בקיר גם לגרדן יכול וצואה(,בבוץ
 יב. גומה( ישוה שמא חששו )ולא בקרקעואפילו

 ושאול דודתקון
 יז. סעי' כה ולעיל ב, שלב או"ח ע"ט(
 שהביא פא ס"ק שם ובמשנ"ב כה, שג באו"ח יב, כג רמב"ם עי'י(
 במיני ומעורב מהותך בחלב שערותיהם להחליק שהנוהגים מרדכיממאמר
 לכל וראוי - ממרח משום נ4ה שיש שנראה מחטאת להם חוששניבשמים
 ס"ג. לעיל ועי' ע"ז, ביתו לבני להזהיראיש

 העמוד ע"ג העור את השף נ"ב.( )דף ה"ב פ"ז ובירושלמי עה. שבתיא(
 ער העור על הדורם שם שכ' ב ס"ק ומג"א ד, שכז ואו"ח 1 יא רמב"ם ועי'חייב,

 חייב, עושים שהאומנים כדרך אותו ומשוה ומושכו בידו המרככו אושיתקשה
 ועי' ממחק, משום חייב העמודים בין המתוח העור על בידו השף שם כ'וכן

 בדונג לצחצחם אך עכו"ם, ידי על בשמן נעלים בסיכת להתיר שכ'בכ"ש
 שיעשו, בכדי מוצ"ש עד אסורים הם צחצחם, ואם אסור, עכו"ם ע"יאפי'
 והו"ד מירוח משום הוא שטעמו שמשמע וכ' טז ס"ק שכז במשנ"בוהו"ד
 ה ולג' ב לה בחי"א ועי"ש בתוס"ח, גםהכאש

 לשלשת עליו היתה קמב: שבת ח שב ובאו"ח ה, א כלל לעיל עי'יב(
 שב וקש"ע צד.( זבחים ג"כ ועי' וכו' מים עלי' נותן עור של היתהוכו'
-ס"ז  שחופפו רק זע*ז משפשפו אינו אם שאף ט במשנ"ב שם וכ' ט, 
 הוא, שפשוף בכלל ג"כ נקי שיהא ומדיחו הלכלוך מקום את במיםהיטב
 פ סי' בקצשקע בזה )ועי' הלכלוך, שיכלה עד מים עליו בנותן רק מותרואינו
 כבום הוי לא בעלמא שפשוף בעור כי - עור של הוא שאם שכ' מסעי'
 עי"ש(. הכובסים, כדרך צד על צד כשמשפשפואלא



 שכת הלכותקיצוררנו

 אמור/ המכין בגב אפילו או בצפורן הנעלים את לגרד אבליג.
 וממעם עור( מחיקת משום' )ואמור העור את שקולףמשום

 ובשפשפת הדלת(/ ליד )הקבוע במגרד' הנעלים את לגרד אמורזה
 ראש ואם הבית. כנימת שלפני מתכת( קני של מקלעת)היינו
 עבות שחן )או המכין מגב יותר רחבות השפשפת וקניהמגרד

 מעיף א כלל לעיל )ועיין בהן, לגרדן לו מותר לח, והבוץועגלגלות(,
 יג. להחמיר( אין לח שבמימ אומרים שישיח,
 הכי/ בלאו לאכלן שאפשר הואיל באוכלין/ מחיקה אימור איןיר.

 חלחם על בח וכיוצא גבינה או חמאה אדם מורח כךומשום
 יד. למרחו אמור מריחה, בלי לאכלו אפשר שאי דבר אבל לאכלו,כדי
 מבושלים, עדשים או פולים תפוחים, אדמה, תפוחי לימק אםורמן*

 ט1. רמוקם לגמור מותר קצת מרומקים כבר היו אםאבל

 1שא1ל ד1דתק1ן

 וכו' סכין בגב מגררו מנעלו שע"ג טיט וכו' אר"כ קמא. שבתיג(
 ועי' ממחק( משום בו ויש מקלפו שהוא רש"י )ופי' עי"ש וכו' ישן לאאבל
 ג ס"ק בט"ז שם וכ' ומנ"ש(/ מסגה"ש ש'ם הרב ש"ע ועי' העור/שקולף מפני הסכין/ בגב אפילו )היינו בסכין וכו' נעליו לגרד שאסור ח שבאו"ח

 מלמעלה/ שחד ביהכ"נ כניסת שלפני בברזל המנעלין לקנח איןשלפי"ז
 וא"א ורחב עב הוא שאם כ' ג לה ובחי"א מותר/ חד שבאינו בקש"עוכ'

 להחמיר שיש כ' יז שב ובע"ה בכ"ש/ וכ"כ בו/ לגרד מותר אחר/בענין
 אודותיו דבר שהמהרי"ל שהברזל כ' יז ס"ק שב ובמג"א ורחב/ בעבגם

 דהא להחמיר יש ומ"מ וסיים חוד/ לו הי' ולא בראשו ורחב עב בהי'מיירי
 במשנ"ב ועי' הט"ז, כדעת שהחמיר הרב בש,"ע ועי"ש אסור/ הסכין בגבאפי'
 חשש משום ליזהר צריך ביב,2 אבל להקל יש לח בטיט שלדינא שכ' ס"טשב
 ז. שב כאו"חטוחן

 כח-כט ס"ק ועי"ש ובמג"א סי"ט ובש"ע שכא בטור יג/ כא רמב"ם עי'יד(
 אותם דכו שכבר משום הוא לגומרן שמותר והטעם דייסא( מעשה -)היינו הריפות שחיקת לגמור מותר לפיכך שם וכ' עח ס"ק ובמשנ"ב ולבושופמ"ג
 בסי' ועי' מעט/ שחיקה אלא מחוסר ואין צרכן/ כל ונתבשלובמדוכה
 שיד באה"ט ועי' יב(/ ס"ק בבאה"ט )והו"ד טז ס"ק ובמג"א יא סעי'שיד
 משום וביו"ט בשבת בשעוה ליגע לאסור הזכרונות ספר בשם יס"ק
 ועי' כשעוה(. דינם ג"כ ושומו שחלב הביא הראב"ן )ובשם שימרחהגזרה
 שלמרח פב( ס"ק ומשנ"ב כה/ ס"ק בבאה"ט )הו"ד כט ס"ק ומג"א יטשכא

 שבלא"ה הטעם וכ' מותר/ וחמאה( שומן ,)וכן הלחם על מבושליםתפוחים
 כוונתו שאין כאן ע"כ מריחה/ בלי לאכלו שאפשר מטעם בו להק'ליש

 מותר. בתפוח/ מכוסה הפרוסה שאין במקום לשימו רקלמרח
 והובא ובטוחן/ בממרח ובכ"ש ה,/ לה ובחי"א הנ"ל יט שכא או"חטו(

 מאכל שאר או מבושלים אדמה, תפוחי לרסק שאסור ס"ג יז 'כלל בחי"אג"כ



רנז שבת הלכותקיצור

 אםור, וגרוד, השחזה הצריכים דברים שאר או מכין להשחיזכ!ז.
 עץ על אפילו להשחיזו )ואמור ביד בין במכונהבין

 לשפשף מותר אבל ממרח, משום אמור דבר פני החלקת שכלבעלמא(,
 ואף המנקה, דבר ובכל כחול בנתר בשבת( לנקותם )המותרכלים
 הוא מתכוין שאינו דבר הכלי, מן מעם משתפשף שלפעמים פיעל

 וישתפשף, יתגרד שבודאי מפני אמור היין באבן כמף כלי אבלומותר,
 בכח כלים חופפים אין וכן הוא(, רישא )ופמיק רך, שהואמשום
 לריםוק דומה זה )והרי המלח ימם החפיפה ידי שעל משוםבמלח
 בעלמא הדחה אבל יג( מעיף ה כלל לעיל דינו שמבואר וברדשלג
 במלח ולשפשף לחוף )ודוקא ממילא נמם שהרי מותר במלחאפילו
 הכלים, את בהם שמנקה במים המלח את לתת אבל( אמור,עצמו
 )ועיין מלח, מי בעשיית שיש מהאמורים ליזהר שצריך רקמותר,
 משום היין, באבן כמף כלי נקוי שאומר מי שיש לח בכלללקמן
 טז. מלאכה( וגמר כלי מתקןאימור

 ושאול דודתקון

 ובש"פ, בש"ע שם רסוקם, לגמור מותר קצת מרוסקים וכשהיו טוחן,משום
 בידים. אפי' לרסקו שמתיר בחי"א עי' סוכר רסוקובענין

 בגרתקון כסף מכלי חוץ הכלים את חפין בכל נ"כ נ. שבת עי'טז(
 נתרן, מלח מין הוא - )נתר שם. רש"י ופי' עי"ש, וכו' וחול נתרוכו'

 שם ומ"ז טו, ס"ק ובמג"א ט שכג ובאו"ח ה"ז, פכ"ג רמבעם ועי'אדמה(, ובגרגרי ובחול הבישול/ במלח הרבה ושכיח ומטהר, מנקה כחומרשהשתמשו
 איסור משום - וכדומה בעץ אפי' הסכיה השחזת לאסור שכ' חס"ק

 שהכינו עפר( - )היינו בחול ולנקותו מ( ס"ק שם במשנ"ב )והו"דממחק,
 הוא מקום, לו ייחד בלא )אבל שמותר בא"ר ב' מקום לו וייתד מע"שלכך
 בתום*ה גם והו"ד ואחרונים, שם לטלטלו, ואסור הבית, עפר אגבבטל
 לשפשף אסרו כסף כלי שדוקא ס"ט שכג בש"ע שם וכ' א( ס"ק מכלל
 שם ובבה"ל לח ס"ק שכג במשנ"ב ועי' כלים, שאר לא אבל היין,באבן

 במים מגובל הי' והחול כשהמורסן שדוקא שם וכ' וחול, מנתר קילשמורסן
 מים הרבה בו כשנותן להיפך או מים תערובת בלי בו שמשתמש אומע"ש
 אבל - לישה חשש בו יש לא"ה שאם - החול גרגרי כלל יתדבקושלא
 ותקון ה י בכלל לעיל שכתבנו )כמו רטובות בידים החול את לקחתיוכל
 טו ס"ק שכג במג"א וכ' י/ ס"ק ובמג"א י שכו בש"ע בזה ועי' ושאול(,דוד
 המג*א ע"ז וכ' להצהירו, שועל שבולת עם זכוכית לשטוף לאסור מהרי"לבשם
 אסור להצהירו אבל שרי, להדיה שדוקא שם"ל שאפשר וכ' למה,וצ"ע
 א"א ועי"ש אסור, בשבת הסכינים את להצהיר גם שלפי"ז שכ' בפמ"גועי'
 שלא המג"א דברי על שכ' מא( אות שע"ה במשנ"ב )והו"ד בח"מ ועי'טו,(

 שהמהרי*ל הוא ומתרץ מותר ואפי"ה מצהיר בודאי והול שבנתר לי'נהירא
 בעלמא בהדחה אפילו שאז היום, לצורך שלא זכוכית הכלי בשטיפתמיירי



 שבת הלכותקיצוררנח

 שהנכרי וטוב נכרי, ידי על לחלוב נוהנים בשבת בהמה בח,ליבתיז.
 בטלטול אפילו אמור החלב אבל המאכל, לתוךיחלוב

 ועיין המשתמר( במקום מעמידו החולב הנכרי )רק שבת מוצאיעד
 יז. ושאול דוד ובתקון י מעיף ה כלללעיל
 במבון להמתבן שלא הוא שמנהננו י מעיף י בכלל כתבנו כבריח.

 את שמשיר ומשום נולד אימור משום בשבת,)בבורית(
 ושאול דודתקרן

 ג"ו(, בשם ח ס"ק שם ובבאה"ט יא ס"ק במג"א שכו בסי' ,)ועי' אסורג"כ
 ושאול, דוד בתקון טז סעי' כט לקמן גםועי'

 שסוברים שיש שונות דעות בזה שיש י סעיף ה בכלל לעיל בזה עי'יז(
- מד"ס, שאיסורה שסברו ויש מה"ת שאיסורה חליבהבמלאכת  ויש 
 משום היא שאיסורה שדעתם ויש. דישה/ בסוג נכלל שאיסורהשסברו
 שם שרמזתי ,)ועי"ש וכו' קוצר משום שאיסורה שאומרים וישממחק,
 שצדד במה ונ' מז סי' ובח"ב י-יא בח"א עזיאל משפטי שו"תלדברי
 אינם שם נמצאים ואין אלקטדי, סדור להם שאין שבא"י מושבותלאנשי
 שם שכ' מה עי"ש החליבה, ממשק מתפרנסים המושבות ואנשייהודים,
 שחייב בשבת בחולב שכ' ס"א קלב השלחן בבדי השלחן קצות ובע"מבזה

 אפיסותם, להראות כדי הנ"ל מ"ע שו"ת דברי על שעובר וכ' וכרתסקילה
 ושבת לח סי' או"ח איש בחזון בזה גם ועי' בדבריו, עי"ש ממש בהםשאין
 החזו"א בשם ש,כ' מט דף וחזונו האיש בס' ועי"ש ז-ח סי' ד אות בס"

 היתה לא גם הדין, מצד היתה שמפוקפקת מלבד האוכלים עלשחליבה
 באוכל ייבלע שהחלב דרשו הם גם אוכל על לחלוב המקילים כימעשית,

 באיסור שם שכ/ א-ב סעי' תקה סי' הרב בש"ע בזה ועל' עי"שוכו'
 לתוך לחלוב מותר אבל וכו' ריקן כלי לתוך בחולב בד"א ביו"טחליבה
 והחלב פירורין בכלי שיש וכו' כשחולב וכו' בד"א וכו' מאכל בו שישכלי
 חלב שהרבה כיון וכו' הרבה חלב החולב אבל וכו' יפה וכו' בהןנבלע
 בזה ועי' לד סי' ח"ג אחיעזר ובש,ו"ת מפרק, משום אסור וכו' לבדונשאר
 יב ס"ק שה ובמג"א האווזות, המראת בענין ס"ט שכד ובסי' כ שהבש"ע

 בש"ע כט-לב שה ועי"ש אוכל, לתוך בנחלב אפי' אסור שההלבובמחה"ש
 מועט בדבר מהא"י החלב לקנות שצריך שבש"ע הי"א כדעת שם וכ'הרב,
 בט"ז, בוה ועי' א, ס"ק בשע"ת שם וכ"מ לישראל/ כחולב נראה יהאשלא
 ממנו, לקנותו א"צ מעצמו החולב שבעכו"ם שם שכ' ח אות ובאה"טלבוש,
 לחלוב מהן לקנותו שא"צ לשנה הנשכרות בשפחות שכ' בב"ח שה( )סי'ועי'
 מועט דבר שה סי' פתים במנחת וכ' דשבות, שבות שיהא כדי האוכללתוך
 שם, ובתוס"ת יא-יב נט בחי"א ועי' פרוטה, שוה. שאינו דבר אפי'היינו
 או גופו לצורך אפי' בטלטול אסור שהחלב ט שח הרב בש"ע גםועי'

 ודלא עכו"ם/ באין אפי' ישראל בהליבת להחמיר שכ' בא"ר ועי'מקומו/
 דעות עוד שהביא ובא"ח א, אות כד פרק שבת בקענ גם בזה ועי'כמגעא/
 קמ,ב* דף במנ"ח והו"ד ישראל, ע"י בזהלהחמיר



רנ% שבת הלכותקיצור

 נוזל, במבון אפילו להמתבן שמונעים ויש נוזל, במבון שמתיריםיש )וראיתי ממחק משום גם אמור רך שהוא שלנו מוצק ובמבוןהשער.
 העשוי במבון להמתבן שלא וכתב מחמיר הגר"א בביאור דו"זוא"א
 יח. חול( בימי אפילומחלב,
 )היינו מרק בשעוה, לשחק שלא הילדים את להזהיר צריךיפ2.

 יט. בשבת ו%י%, חמר זכוכית(,דבק

 )המשרפפ( שרטום מלאכת לכלל

 הסקרא חוט ידי על מדוייקים, בקוים דבר( איזה על ר,2ימה )או דבר התות מלאכתוהיא
 שכא, או"ח - ישר לחתוך - אחר( דבר או)סרגל

 הכללתוכן
 שרטוט ; )א( מיושר לחתוך או כתיבה לצורך שרטוט ; )א( וכדומה עץ נייר, עלשרטוט
 על רשימה 1 )ג( קלף על מתקיים( אינו )או המתקיים דבר רשימת ; )ב( חשבוןלצורך
 הנייר על רשימה ; )ג( בכלי עץ או קלף על רשימה ; )ג( בצפורן עץ על או הנ"לקלף

 הנייר קפול ; בתקדו"ש( )ג בשבת הקרח פני על במחליקיים החלקה ; )ג(בצפורן
 בתקדו"ש(. )ג השרטוט תמירת בקפולו)להשתמש

 ושאול דודתקון

 גם והו"ד וכו', בסבון להסתבן לאסור בהגה שם שכ' י שכויח(
 והר"ז וכו' בבורית וכ"ש במלח ידיו לרחוץ לאסור שכ' י שכו הרבבש"ע
 להחמיר יש אבל וכו' האומרים ולדגרי וכו' למלאכה ודומה בשבתכמוליד
 לכ*ע אסור רך שהוא )שלנו( שבסבון בממחק בלש בכ"ש וכ' הראשונה,כסברא
 בשם מנחם בדברי שכ"כ וכ' ל, ס"ק שכו במשנ"ב והו"ד ממחק,משום

 הר*ן וכ"כ השער, משיר שבורית ? נ מרש"י משמע זה ולגדהמעש"ר,
 עי' נוזל בסבון רחיצה ובהיתר בזה, להחמיר ישראל בכל המנהגוכן

 שיש שכ' יא ס"ק שכו ובע"ה יג, ס"ק השלחן בבדי קכז סי' השלחןבקצות
 לנקות מותר וכן הידים, את בזה לנקות ומותר שנתך בורית מע"ששמכינים
 גנ.ו בשם בזה מש"כ בבאה"ט ועי' גטור, כ' שהוא כתושה, לבינהבעפר
 תמוהים ודבריו בבורית לסוך שמתיר מי ויש שכ' בע"ה שכו בסי'ושם

 קיד סי' משה אגרות בשו"ת ועי' יא, ס"ק מג"א ועי' שאסור,ופשיטא
 וכ' להתיר, מילתא לין ברירא שלא הנ"ל לח בבורית התרחצות בעניןשכ'

 הגר"א לביאור שציין בבה"ל )ועי' בשבת, זו בבורית משתמשין לאשבביתו
 המחמירים(. לדברי לחוש נכון בודאי מחלב נעשה שלא סבון להשיגיש ואם להתרחץ אסור בחול אף שבחלב הפוסקים מגדולי הרבה כדעתשדעתו

 ג-ג, שמג הרב ובש"ע ובחי"א קסה ובקש"ע א, שמג, ש"ע עיןיט(
 תינוק בכל הוא דבריהם של בין תורה של בין בל"ת החינוך אבל שםוכ'

 שם בחי"א ועי' וכו' לעשות אסור זה לו כשאומרים וכו' הבנה ברשהוא
 עי"ש. האב,על הוא בידו למחות החיוב מדרבנן שהוא איסור שבדבר טו אותוגשעה"צ



 שבת הלכיתקיצירהם

 שאר )או עץ נייר, קלף, על צבע( בלי או )בצבע המשרטטא.
 אותיות, שתי מתחתיו לכתוב כדי ששרמו ביןדברים(,

 מקרא חומ המעבירים עצים )כחרשי מיושר לחתכו כדי ששרממוובין

 מקרא חומ שמושכים כהבנאים או בשוה, לנמרה כךי קורה גביעל

 א. חייב מיושר(, ולחתכן אבניםלקצוץ

 המשכן, קרשי העורות, חתיכת שלפני במשכן, הי' שרטוטב.
 מדוייקים, בקוים החתיכה מקום התוו ואבנים, וזהבכמף

 להתוות במחוגה, או במרגל לשרממ אמור )ולכן בחיתוכם, לכויןכדי

 אחידות לקביעת או קמעים למדידת שעושים כמו וקשתות, מעגליםבו
 כתיבה משום' הוא בזה שהאימור ונראה בשבת, וכדומה, ממדים,של
 ב. שרמומ( ומשום כתיבה משום או ממימוניות, גרעשלא

 גבי על בצפורן אות( כעין לא אבל בעלמא, )ישימה לרשוםג.
 רשימה )שאין מותר למימן, רושמים שאנשים כמוקלף,

 ודוקא מתקיים, הוא נייר שעל אמור, נייר על אבל מתקיים(,זו
 עמוקה, יותר רשימה שעושה בכלי אבל מותר, קלף גבי עלבצפורן

 לרשום אומרים ויש ומתקיים, הימב שניכר אמור, ועץ קלף עלאף
 ג. כדבריהם עצמו על להחמיר לאיש ונכון קלף, גבי על בצפורןאפילו

 ושאול דודהקון
 ובכ"ש במשנ"ב, כב ס"ק שמ או"ח לד, חי"א יז, יא רמב"םא(

 משרטט.במלאכת
 הדרך הוא שכך - כתיבה משום שאסור ונ"ל מ, שכא ע"ה עי'ב(
 גרע ולא וכו' וקשתות מעגלים התות ע"י מחוגה ע"י וכו' דבר מדתלקבוע

 ועי"ל סמניות משני ואפי' חייב וכו' והכותב שכ' י יא כרמב"םמסימוניות
 כתב, תמונת שום בה שאין בעלמא רשימה אף לרשום שאסרו ס"ט לבכלל

 בית ובשו"ת עי"ש החיוב מן יש בעלמא לסימן ברשימה אפי' שלי"אועי"ש
 נז. סי' ח"איצחק

 שתי השרטוט תחת לכתוב כדי המשרטט שם שכ' יז יא רמב"םג(
 או מפוייח חוט )היינו סקרא של חוט שמעבירים עצים חרשי חייב,אותיות
 חייב באבנים כן העושים הגבלים או הקורה, ע"ג חתוכם( לכויןמצובע
 )ולפי"ז חייב, צבע בלא או בצבע המשרטט ואחד משרטט, תולדתמשום
4 השרטוט במקום הנייר את לקפל שלא ליזהרצריך  שהילדים כמו 
 צבע(, בלא אפי' אסור שרטוט אמרנו כאשר כי - שלהם במחברותעושים

 בשם מתקיים, זה שאין וכו' הספר על לרשום שמותר ה שמ או"חועי'
 ספרים כתבו הטור שבזמן שקשה, קלף על דוקא שזה הרש"ל וכ'הטור,
 הרב בש"ע ועי' בקלף, אפי' שאוסר בב"ח ועי"ש הט"ז, וכ"ד וכו' קלףעל
 ,הקלף על והרושם מתקיים, דבר הוא אם בקלף אפי' אוסרים ויש שכ' זשמ

 ועי"ש כדבריהם עצמו על יחמיר ויר"ש מדב"ס אסור מתקיים שאינודבר



רמא שבת הלכותקיצור

 אמור()למדר

 )המחתך( תתיכה מלאכת לאכלל
 שכא, או"מ - צרכו לפי ולמתיכות למלקים דבר כריתת מלאכתהיא

 ל ל כ התוכן
- לו הדרושה מדה כפי עופות, נוצות וים אריגים, מתכת, עצים, נייר, עור,מתיכת  שיעור בהנ"ל 1 )א( במול מתיכתו כדרך שלא במתכו הנ"ל ז )א( במול שמותכוכדרך 
 למדה להתאימו המכנסיים או השרוול מאורך שמתך מייט ז )ב( מיתוך מלאכתאיסור
 לפי ומתכו - (לבגד לצוארון אריג מתיכת )או אריג שמכר מנוני 1 )ג( הדרושוגודל
 דרך קריעתו או מתיכתו בהנ"ל 1 )ה( המדה על מקפיד ואינו נייר מותך י )ג(המדה
 הכבוו בבית בו להשתמש לבן נייר מתיכת או קריעת בהנ"ל 1 )ה( כמתעסק אוהפסד
 1 )ו( הספרים גליונות במתיכת בהנ"ל 1 )ה( עליו כתובות כשאותיות בהנ"ל 1)ה(

 או במדה ומותכו תלוש דבר מתיכת 1 ה( )תקדו"ש נפתמו שטרם הספר, דפי מתיכתבהנ"ל
 וקסימת מתוך 1 ה( )תקדו"ש כלי לכסוי ועשייתו נייר מתיכת 1 א( )תקדו"ש לכלישמתקנו
 מיומדים והם - גדולות למתיכות עצים בקיעת 1 )ז( מישהו להכות תלוש מענףשרביט
 המדה על ומקפיד למתיכות עצים בקיעת 1 א( )תקדו"ש לטלטול ומוכניםלתשמיש
 ראשי גרוד 1 א( )תקדו"ש האש( בהם )להדליק לשבבים עצים בקיעת 1 א()תקדו"ש
 1 א( )תקדו"ש שפוד קשרי מתיכת ז א( )תקדו"ש ומדים שוים לעשותם -כלונסות
 )תקדו"ש ביד או בכלי דבר מתיכת ז א( )תקדו"ש הממולאים שבעופות התפירה מוטמתיכת

 דלעת מתוך 1 )ז( צלומית פי סתימת לצורך ותקונו פקק מדוד ז )ז( עיפרוןמידוד י )ז( קולמס ותיקון מתוך 1 ג( )תקדו"ש בתמידות - בשבת פתומ שמנותו מנוני 1 וה'(א
 מתוך ז )ז( השיניים למצוץ - קיסם וקטימת מתוך 1 )ז( מבית לסתימתוהתאמתה
- הנ"ל קיסםוקטימת  קטמו בין ההבדל בהנ"ל 1 ז( )תקדו"ש הוא מה משום מיובו 
 מעצם העלים בקטף בהנ"ל 1 )מ( בהמה או אדם באוכלי מתוך ז )ז( בכלי קצצו וביןביד
 משום באוכלים אין מתי 1 ג( )תקדו"ש בשבת מעגלה סמורה ופריקת טעינת 1)מ(
 שאין בקיסם שיניו למצוץ לאורמ התירו מתי 1 ז( )תקדו"ש בהם יש ומתי כלי,תקון
 קרץ2ים נסירת ז ט( )תקדו"ש ביד הנ"ל קיסם קטימת בהנ"ל י ט( )תקדו"ש תקוןצריך
 מהנסורת ליהנות וכוונתו - ועצים קרשיס נסירת ; )ד( העצים לנסירת וכוונתו -ועצים
 בשמים עצי ומלילת קטימת 1 א( )תקדו"ש בכר לשימו הנוצה, של הדק ראש קטימת 1)ד(
 5 )ט( השיניים את בו למצוץ הנ"ל קטימת 1 )ט( רימם והתפשטות הוספת לשםביד,

- הנ"לבקטימת  או- קש קטימת ; ט( )תקדו"ש בשמים עצי בקטימת יותר הממירו מדוע 
 באוכל, או בבגד בשמים שימת 1 ט( )תקדו"ש בכלי גם או ביד הוא בשמים עציקטימת י ט( )תקדו"ש רימ הולדת לשם - בשמים עצי ומלילת קטימת , )ט( השיניים בו למצוץתבן
 ט(, )תקדו"ש אגודות לצורך לולב עלי תלישת ; ט( )תקדו"ש רימ הולדתלשם

 נוצות )ואפילו אריג מיני כל וכן מתכת, עץ נייו עיי המתתךא.
 ידי על צרכו של ורוחב לאורך ומתאימו עוף(של

 דהיינו החותך מכשיר ידי על שחתכו בין נשיפה, או נימורחתיכה,
 ושאול דוךתקון

 עוד והביא בזה, מממירים שיש שכ' כג ס"ק ובמשנ"ב ובבאה"טבש"ע
 בכ"ש ג"כ ועי' מותר. ד"ה גבה"ל עי"ש בזה להחמיר שכתבופוסקי'
 שלא ליזהר ג"כ צריך הנ"ל )ומשום לד כלל ובחי"א משרטטבמלאנת
 בע"ה ג"כ ועי" סט"ו כל"ב ועי"ל בשבת(. הקרח על במחליקייםלהחליק
 כחשכחא



 שבת הלסותקיצוררמב

 בחול(, כדרכו חתכו רק )אם ביד שהפרידו ובין במכונה, אובכלי
 א. מופרים מדברי אמור בחול, כדרכו שלא ולהפרידו ולגזרוחייב,

 אילים עורות חתכו במשכן שכן במשכן, היתה הזאת המלאכהב.
 לאוהל, מכמה לעשותם הדרושה מדה לפיותחשים,

 קמיעב. ממנו לעשות כשיעור הוא לחיובושיעורו
 להתאימו כדי מהמכנמיים או השרוול מאורך שחתך חייט זה לפיג.

 חתיכת או לבגד, אריג שמכר חנוני או הדרוש, וגודללמדה
 ג. חייב הצריכה, מדה לפי וחתכו )וכדומה(, לבגד לצווארוןאריג

 ושאול דודתקון

 שם. ופרש"י וכו' מחתך משום חייב קוטם וכו' ת"ר עה: שבתא(
 מדתו על ומקפיד וכו' דבר כל או עור שהמחתך ז יא רמב"ם ג"כועי'
 תלוי' מחתך שמלאכת שכ' וכו' קשים א' ד"ה שכב בבה"ל ועי' חייב,וכו'
 אז - ביד ואם בכלי הוא חיובו בכלי אם בכלל חתיכתו בדרך דברבכל
 יש מדרבנן שאיסור שמסתברא יח ס"ק גם ועי"ש הלאה, וכן בידחיובו
 ומקפיד העור המחתך שכ' טז שיד הרב בש"ע ועי' עי"ש. אופן בכלבדבר
 משום חייב וסנדלים לרצועות שגזרו כגון - לו הצריכה במדהלחתכו
 לעשותם במדה אילים עורות חתכו במשכן שכן מחתך, של מלאכהאב

 למדה ולתקנו לחתכו ומקפיד תלוש דבר איזה החותך וכל לאוהל,מכסה
 - מחתך תולדת הר"ז יז( שמ לקמן בזה מש"כ ועי' לכלי כשמתקנו)או
 לכך, מתכוין אם חייב בכר, לשימו וראוי וכו' נוצה ראש הקוטםכגון

 המבקע וכן וכו' כלונסות ראשי המגרד וכן וכו' לקטמו שמקפידמפני
 המבקעם )אבל מחתך, משום חייב המדה, על מקפיד אם לחתיכותעצים

 משום חייב האש את בהם להדליקלשבבים
 טוחי

 על מקפיד באינו אפילו
 והמבקעם מט(, לח ובכלל שם ושאול דוד ובתקון ח ט כלל )עי"להמדה

- מד"ס אלא איסור בו אין - מדתן על מקפיד ואינו גדולות,לחתיכות  
 משום בה.ם אין אם - שבת זלזול משום בו ויש חול מעשה שהואמשום
 )עי"ל לטלטול ומוכנים לתשמיש מיוחדים הם שהעצים )כגון מוקצהטלטול
 חיל לפי"ז טו(. בסעי' מוקצה איסור משום בטלטול האסורים דבריםבדיני

 איסור על יעבור שלא דקות חתיכות לבקוע שלא יזהר עצים לבקועשנצטוה
 תלוש דבר שאר אבל הנ"ל(, ושאול דוד בתקון ט בכלל לעיל בזה ועי'מה"ת,
 לחתכו מתכוין שאין' כל לכתחלה לחתכו מותר חול מעשה משום בחתיכתושאין
 כלי תיקון בו שאין דבר והוא מאד, דקות לחתיכות חותכו ואיןבמדה,

 קשרי לחתוך מותר לפיכך יד(, ס"ק שם ובמג"א שיד בסי')כמבואר
 שבהם התפירה חוט לחתוך מותר שתפרם ממולאים עופות וכן וכו'ה,שפוד
 מ, שכא ובע"ה כד כלל לעיל ועי' בס"ט(,)כמ"ש

 ז, שמ הרב ש"ע ז יא רמב"םב(
 שכ' יח שכב במשנ"ב ועי' במחתך, כ"ש לו חי"א שם, רמב"םג(

 לבא שיכול בשבת, וממכר מקח לנו שאסרו וחז"ל הנביאים עשו יפהומה



רסג שבת הלמותקיצור

 משום חייב העצים, לנסירת כוונתו אם עצים, או קרשים' הנימרר.
 משום חייב בנסורת, ולהשתמש ליהנות כוונתו ואםמחתך,

 ד. ח מ כלל למעלה ועייןמוחן

 בו להשתמש החותך(, במכשיר שחותכו )או לבן נייר דןקורעה.
 שכתבו פוסקים יש אחר תשמיש לצורך או הכבוד,בבית

 סופרים מדברי אסור עליו, כתובות אותיות ואם מחתך, משוםשחייב
 דינו עיין המדה על מקפיד ואינו )והחותך מחיקה, איסור משוםגם
 כמתעסק, או הפסד דרך לחתוך או ולקרוע ה(, סעיף כד בכלללעיל
 ה. סופרים מדבריאסור
 הספר דפי החותך מתקן בו שיש במכבש הספרים גליונות להרןיךן.

 כריכת לפני הכורך, )כדרך הדרושה מדה ולפיבדיוק
 ושאול דודתקין

 בנז"י ועי' מדה, לפי וחותכו סחורה שמוכד כגון - חטאת חיוב לידיע"י
 שכ' קצה סוס"י החו"מ החת"ס דבדי שהביא יח( כו רימ"א)ליקוטי
 ופורק שטוען או בחניתו במסחר( )עוסק ונותן נושא שהוא מישאפי'
 שמו"מ שאמרו שמה שם וכ' עי"ש שבת מחלל בכלל הוא וכו',מעגלה
 הוא בתמידות פתוחה שחנותו חנוני אבל באקראי, בעשאו דק הואדדבנן
 אותו, סוקלים היו שופטים לנו שהי' ובזמן בנחמי' כמ"ש שבת,מחלל
 בשמב"ה גם והוה"ד אמור. פרשת הדמב"ן וכ"כ ז, ג ביצה בלתוסיו"טוכמ"ש
 סל"א. לב בכללועי"ל

 טוחן משום חייב סילקא דפרים מאן האי ר"פ אמר עד: שבתד(
 חייב אמשחתא קפיד אי וכו' טוחן משום חייב סילתי דסלית מאן האיוכו'

 י. סעי' ג' הל' בטוחן ובאג"ט שם ובלח"מ טו, ח רמב"ם ועי' מחתך,משום
 בכלל ולעיל יח ס"ק שכב ובסי' מא שיד ובמשנ"ב ובטוחן, במחתךובכ"ש

 ס"א. ושאול דוד בתקון וכאן חט
 וט', ס"ח לג כלל ולקמן ד-ה-ו, בסעי' כד כלל לעיל בזה עי'ה(

 בו שיש קיח יו"ד פ"ח ועי' לכלי, כסוי בעשאו הדין שכך שכ' בע"הועי'
 יש ואם מ, שכא בע"ה וכ"כ חייב, ביד קורע שגם שכ' ובכ"ש החיוב,מן
 א"א שיב וסי' ב, תקי"א מ"ז מוחק, משום גם שחייב י"ל אותיותעליו
 כג ס"ק סז ובנז"י יח, ס"ק ובא"א יג, שמ או"ח ש"ע ועי' ב,ס"ק

 אין נייר שבקריעת )שכ' יז ס"ק שמ הרב ובש"ע קסב, ס4ק פובמנ"ש
 רק שייך לא קריעה שאיסור שדעתו עי"ש מנא, תקון משום רקאיסור
 קינוח לצורך נייר בקורע שכ' מא ס"ק שמ ובמשנ"ב שנתחברו(, גופיםבב'

 דפי ולקרוע לא(. סי' אדם תפארת שו"ת גם )ועי' קורע, משוםשח"ב
 ס"ק א"א שמ ובפמ"ג ושאול דוד בתקון ג כד לעיל עי' נפתחו שטרםספר
 ומחתך. קורע תופר במלאכת ובכ"ש שמ סי' בסוף ובבה"ל ובמשנ"ביח,
 מא, שמ ובמשנ"ב ו, כד לעיל עי' המחותם איגרת לקרוע מותרואם

 הנ*ל(. לא אדם תפארת)ובשו"ת



 שבת חליותקיצוררמד

 מחתך, משום ש(אמור ה מעיף כד בכלל לעיל כתבנו כברהמפרים,
 י. הדרושה מדה לפי לחתכם בגזרתו מקפידשהרי
 למתום ומתקנו פקק המחדד עיפרון, המחדד קולמם, ימתקן המהתרז.

 החבית פי למתימת ומתאימה דלעת החותך צלוחית,בו
 מלבד זה, משום הכלי, פי כמדת שיהי' הפקק מדת על)דמדמקפיד

 מחתך, משום חייב כן( גם הוא כלי, מתקן משום עליו שחייבהחיוב
 היינו ח, במעיף שיתבאר כמו כלי תיקון משום באוכלימ שאין)שאף
 י. אמור( אחר כלי מהם לתקן אבל כלי, מהםלעשות
 או מישהו, להכות כדי תלוש, מענף שרבימ יהקימם ההותרה.

 קממו אם השיניים, את בו לחצוץ קימם, ומחדדהקומם
 ת. מנא מתקן משום חייב בכלי, קצצו ואם מחתך, משום חייבביד,
 גמור( מאכל שהוא בדבר )ודוקא באוכלים חיתוך אימור איןט.

 אם אבל קש, או תבן כגון בהמה, מאכל הוא אםואפילו
 ושאול ווותקון

 מקפיד הוא וא"כ האותיות, מן יחתוך שלא מקפיד הוא שהריו(
 יד. סעי' שמ כבסי' מנא. תיקון משום גם בזה ויש המדה,על

 ביצה ועי' מחתך, משום הייב אמשחתא קפיד ואי י עד שבת עי'ז(
 והוא וכו' ה.מחתך שם שכ' ז יא רמב"ם ועי' וע"ב ע"א לג ובגמ' מ"הפ"ד

 בגמ' )שם כלונסות ראשי המגרד וכן וכו' ורחבו אורכו למדתשיתכוין
 מתכת חרש או העצים מן עץ חרש שיחתוך חתיכה כל וכן וכו' :( עהשבת
 כלי תיקון משום באוכלין שאין ואף וכו' מחתך משום חייב המתכותמן

 כלי מהם ל,תקן אבל כלי מהם לעשות שהיינו הר"ן כ' ד( שכב)או"ח
 מ"ט אסור, דאסא טרפא האי א"ש י קמו בשבת שאיתא כמו אסוראחר
 ועי' בהמחתך ובכ"ש ס"ג, כל"ו בנ"א בזה ועי' ס"ה, שיד או"ח עי'וכו'
 בהמחתך סה לאווין הסמ"ג על משה ובברית ה. דף אבות במגן גםבזה
 כיון כזו זו שוה במדה לחותכם לכוין שלא באוכלים גם יזהר שיר"ששכ'

 חיוב יש באוכלים שגם סברו כולם והיראים הסמ"ק המרדכי,שלדעתו
 רא. באות עי"ש בכה,"ג,בחתכם

 וכו', בהמה אוכלי אר"י ובגמ' וכו' רא"א וע"ב ע"א לג ביצה עי'ח(
 יטול לא וחכ"א וכו' קיסם אדם נוטל רא"א יב פ"ג ביצה בתוספתא גםועי'
 ברמב"ם ועי' וכו' שיניו בו לחצות יקטמנו שלא ובלבד וכו' האבוס מןאלא
 תקון משום חייב ולהרא"ש שניים, שחייב ואפשר מח,תך משום שחייב זיא
 משום שחייב ביד שרביט בקוטב שכ' בכ"ש ועי' יא, שכב משנ"בכלי,
 מתקן משום חייב ובכלי אסור( אבל פטור ה"י פי"א )ולהרמב"םמחתך
 ובסי' וכו' קיסם אדם נוטל רא"א ? פא ובשבת ס"ד שכב מג"א ועי'כלי,
 ותום"ח אחד וד"ה אבל ד"ה ובבה"ל שם ובמשנ"ב ובבאה"ט יג-ידשכב
 באותיות בהמחתך סה. לאווין הסמ"ג על משה ברית בם' ג-כ ועי' א, ס"קלו
 רה. -רג



רמה שבת הלכותקיצור

 אימור בו שייך בהמה, מאכל אינו שהענף כיון מעצם, עליםקמף
 ס.מחתך
 כדי מוב, ריח שנותנים בשמים, עצי ביד, ךלמלךל לקמךם בשןרעךי.

 השיניים לחציצת לקממם אמור אבל יותר, נודף ריחםשיהא
 ואפילו השניים, חציצת לצורך ולקמום לחדד מותר תבן או קש)אך
 במעיף שבארנו כמו בהמה מאכלי שהם כיון מותר, כן גםבכלי
 המ(

 )"כותב( כתיבה מלאכת לבכלל
 דבר איזה על - בדבר רשומימ או אותיות עשיית מלאכתוהיא

 שלט, שכב, שז, שמ,)או"ח

 ל ל כ התוכן
 עוריי "לפני איסור 1 ט( )תקדו"ש אותיות שתי ועשאן אחר ובא נקודות שתי עשהאחו
 )תקדוייש בשבת שיעשהו בפירוש לו אומר ואינו האיסור, עשיית בשעת לו מסייעבאינו

 ושאול דודתקון
 ולקמן ושאול דוד בתקון טז ג כלל ולעיל סי"ב ט כלל ס"א עי"לט(
 ג. לו ובחי"א יבסעי'

 דתיקון חיובא בהם אין בהמה שאוכלי ואע"ג : לו ביצה בגמ' שםי(
 החמירו בשמים בעצי בכלי(, )אפי' ה.שיניים לחציצת קש לתקן ומותרכלי

 משום הוא תבן או קש לקטום שמותר )והטעם לאכילה, עומדים שאינםמשום
 אופן בכל לאכלו ומותר צורך, לכל מוכן הוא לאכילה העומד דברשכל

 אסור קיסם אבל בהמה, במאכלי וכ"ה לבוש, לשבור, או קטום אםשירצה
 ויתחייב לתקמ שיבא גזרה משום - תיקון צריך באין אפי' -לקטום
 בסוף לעיל בזה שכתבתי מה ועי' בפי"א(, הניל ברמב"ם )כמ"שחטאת
 ובבה"ל ובמשנ"ב באו"ח ושם שכב ע"ה ועי' ושאול, דוד בתקוןס"א

 4 פא שבת בגמ' שמשמע סק"ד שכב במג"א וכ' נט(, פ ובקש"ע במב"פובכ"ש

 קיסם לו ויש מחצצות, להכין פנאי לו הי' ולא לסעודה, חבירושבהזמינו
 ההוא במקום 'אם - שיניו בו לחצוץ לאורח מותר - תיקון צריךשאין
 הוסיף ובפמ"ג ביניהן", נתקעו האוכל ששירי בשיניים לצאת לבזיולנחשב
 שיניו בו לחצוץ לו א"א אם הקיסם, את לקטום לו מותר ביד שאפי'וכ'
 ריח להוליד אבל האחרונים וכ' יב( שכב בשעה"צ )והו"ד קטימהבלי
 ריח, בו שנותן באוכל או וכדומה בבגד בשמים לשים דהיינו -אסור
 לקטום או למלול שרי ריח להוסיף שדוקא במג"א 1 ס"ק שכב שםועי'
 שם כ' וכן ריח, להוליד כדי ולקטמו למללו אסור כלל מריח באינואבל

 חכ"צ, בשם בפמ"ג שם ועי' בכלי, לא אבל לקטום מותר בידשדוקא
 ס"ח. לעיל ושאול דוד ובתקון ה, ס"ק תקיט סי' ובט"ז שם,במשנ"ב

 בפמ"ג עי' דסוכות א ביום לאגדו כדי לולב עלי תלישתובענין
 ובמנ"ש 1 ס"ק שכב ובתל"ד ג ס"ק שם ובשע"ת ג, ס"ק תרנ"א סי'א"א
 בש"ע גם עי' מאכלים שאינם דברים תתיכת ובענין - קיז. ס"ק פסי'
 טז-יז. שיד ובסי' יז שמ סי'הרב



 שבת הלכותקיציררמו
 בשבת לשבות לשותפו הבטיח שמעיקרא שבת מחלל בשותף להתנהג איך י ומח(לח,

 פירות )אכילת ; מח( )תקדו"ש בשבת מלאכה בו ועושה התחרט, זמן ולאחר עסקו,ולסגור
" צער במקום - בשבת בפה תלישה ידי עלמחוברים  אשה גרישת י מח( תקדו"ש 

 בידו אוחז וקטן בקולמס אוחז גדול י מו( )תקדו"ש בשבת מרע( שכיב אשת גרישת)וכן
 שוגג בהנ"ל י ותקדו"ש( )ד לו לסייע התכוין בקולמס כשהאוחז בהנ"ל ; ותקדו"ש()ד

 בידו אוחז וגדול בקולמס אוחז קטן בהנ"ל ; ותקדו"ש( )ד בידו אוחז ומזיד בקולמסאוחז
 הרגיל - שבת המחלל ליהודי כסף בשלוח שבת חלול גרימת י ותקדו"ש( )דוכותב
 אחת אות הגהת ; לא( )תקדו"ש עמו מסחר עשיית ואיסור - שמקבל הסכוםלרשום
 ; )ו( דיו גבי על דיו העברת ; )ו( סקרא גבי על דיו העברת י )ג( אותיות לשתיותיקונה
 "לו" האותיות הגהת י )ו( דיו גבי על סקרא העברת ; )ו( סקרא גבי על סקראהעברת
 התכוין ; )י( באמצע והפסיק שלמה, מלה לכתוב התכוין י ג( )תקדו"ש "כנ"לאותיות
 )יח(; )איסורו( האותיות סדור בהנ"ל )יח(י בשבת הדפסה )י(; הקולמס ודלג מלכתוב
 ההדפסה, שבשעת ממושבן האותיות הסתרת )יח(י המשובשות האותיות והחלפתהגהת

 או לה חבורן וכן לפרוכת, אותיות הברגת )יח(י ההדפסה( )אחר למקומןוהחזרתן
 המותר באופן לה וחיבורן הפרוכת מעל שנפלו האותיות החזרת )כב(; לתוכהתחיבתן

 בתקליט קול הטבעת כב(; )תקדו"ש בזה שיש דעות והחלוקי בהנ"ל ותקדו"ש(;)כב
 איך מחנוני, או מחבירו לבקשו ורוצה בשבת מאכל לאיזה הזקוק ובתקדו"ש(;)כ

 הזכרת ,)כז(; ידוע מחירו שאין בדבר מחיר( כסף, )היינו דמים שם הזכרת )כו(;יתנהג
 בשואל הנ"ל הזכרת )כז(; דמים סכום הזכרת )כז(; ידוע שמחירו בדבר דמיםשם

 )כח(; למדדו רגילים ואין ידוע, מדתו שאין בדבר מדה שם הזכרת )כח(;מחבירו
 )כח(; מחבירו בשואל הנ"ל הזכרת )כח(; מדה סכום הזכרת )כח(; ידוע כשמדתובהנ"ל
 בשואלו בהנ"ל ; )כט( לי" "מכור בלשון השתמשות בהנ"ל י )כט( מנין סכוםהזכרת
 שהראה או החפץ בשביל כסף לעכו"ם( )או לחבירו ששילם אך הנזכרים, התנאיםלפי

 )ל(; אחר עכו"ם ידי על לעכו"ם כששילם בהנ"ל )ל(; שיקחהו הכסף אתלהעכו"ם
 )ל(; ישראל כלי לתוך הכסף את והשליך מהישראל חפץ איזה לקח כשהעכו"םבהנ"ל
 או מאכל דבר קונה או המוכר ובין בקביעות חנותו הפותח איש בין שישההבדל
 במסחרו לעסוק החשוד ישראל עם במסחר השתתפות )לא(; ובהזדמנות באקראיסחורה
 חלול גרימת בהנ"ל לא(; )תקדו"ש בשבת רופא לבקורת הליכה לא(; )תקדו"שבשבת
 בבית ספר הדפסת לא(; )תקדו"ש מינון( )שנקרא רפואה פתק כתיבת ידי עלשבת
 הרוצה לא(י )תקדו"ש בשבת להדפיסו החשודים ישראלים פועלים לו שיש עכו"םדפוס

 תורה ספר )לקנות סתם חפץ הקדשת )לח(; יתנהג איך בשבת "ידוע" חפץלהקדיש
 ותקדו"ש(; )לט היתר לתוך שנפל באיסור ששים השערת )לח(; כסף( סכום לפסוקאו

 הוראה הוראת )לט(י שבת עד נודע ולא שבת, מערב בהיתר האיסור בנתערבבהנ"ל
 אחד אדם )ואין ביבש ביבש בתרי חד מתערובת אחד השלכת )לט(; בשבתלהיתר
 התחרות לט(י )תקדו"ש היטב שפשוף הטעון טרפה סכין הדחת לט(; )תקדו"שאוכלו(
 אפשר ובלא מצוה, לדבר הנ"ל הטלת )מא(י בשבת גורל הטלת )מ(; בשבתבריצה
 הטלת )מא(; משלו לבניו שנותן באב גורל, הטלת מא(; )תקדו"ש שבת מערבלעשותו
 )תקדו"ש סכין ידי על גורל הטלת )מא(; לתורה עלי' או קדיש אמירת לצורךגורל
 ותקדו"ש(; )מג החופה בקנין אלמנה נשואת לבין בתולה נשיאת שבין ההבדלמא(;

 )תקדו"ש בשוגג הנ"ל הפרשת מו(; )תקדו"ש במזיד חלה או מעשרות תרומותהפרשת
 ישראל דין עורך אצל ודברים דין השארת )מז(י בשבת וחצירות תחומים עירוביהנחת מו(י )תקדו"ש הנ"ל להקדש דמיו ונתינת דבה הערכת או )להקדש( בהמה החרמתמו(;
 )תקדו"ש בשבת לערכאותיהם, ילך וגם הדין, בעריכת שיעסוק הדבר שקרוב שבתמחלל
 להנות היתר היש 1 מח( )תקדו"ש בשבת הדרושה הסחורה ששולח שידוע שבתמחלל יהודי מסוחר סחורה הזמנת ; מח( )תקדו"ש בשבת גם לו ימכור בטח בשבת, קונהישיג ושאם שבת, מחלל ישראל שהוא )שפעדיטער( חפצים" "למעביר סחורה השולחמח(י

 הישראל( תחת חותם כשהעכו"ם ובפרט דואר, ידי על גשבת המובאות )וממכתבים(מחבילות
 מכתב בשולח או עירוב( )שאין בשבת לשאת שאסור במקומות בהנ"ל מח(;)תקדו"ש
 גדול והפסד בצורך באחריות מכתב בשילוח בהנ"ל מח(; )תקדו"ש אכספרסבדואר



רמז שבת הלמותקיצור

 או בשבת, עכו"ם ידי על שנפתח ברדיו מלחמה בעניני חדשות הקשבת מח(;)תקוו"ש
 ספורי קריאת שבין ההבדל נא(י )תקדו"ש אוטומטי שעון ידי על שבת מערבשנערך

 ונו(י נא )תקדו"ש שבהמה מלחמות על והידיעות הספורים קריאת ובין שבעברמלחמות
 סוכר לחולי הנ"ל זריקת מח(; )תקדו"ש אבעבועות( נסיוב )כגון בשבת נסיובזריקת

 זריקה בלי יומים או יום החולה ביעמוד חשש אין הרופא לפי אם בהנ"ל מח(;)תקדו"ש
 שאין חולה והוא הזריקה, את לאחר אין הרופא דברי לפי אם בהנ"ל מח(;)תקדו"ש

 לצורך ליחה ממרסתו להוציא לרופא תינוק להוליך בהנ"ל מח(; )תקדו"ש סכנהבו
 ביום להקונים, חלב חליקת מח(; )תקדו"ש אחרים לתינוקות אבעבועות נגדזריקה
 בשבת החלב מבשלים כשקונים בהנ"ל )לב(; כסף( קבלת ובלי נסיעה )בליהשבת

 )של ראוה חלון לב(; )תקדו"ש נכרים לקונים חלב המחלק חלבן בהנ"ל לב(;)תקדו"ש
 ט(י )תקדו"ש באבן חקיקה לג(; )תקדו"ש סגורה( החנות )ודלת בשבת, הפתוחחנות(
 הממונה הגבול, שעובר פעם ובכל שבעיר, מהרב תורה דברי לשמוע הגבול העוברישראל
 אותיות שתי כתיבת יט(; )תקדו"ש העובר זהות תעודת על חותמו חותם הגבולשעל
 )א(; גיר בצבעי )או כתיבה במכונת בעיפרון, בעט, כתיבה )א(; ולשון כתבמכל

 )א(; המתקיים דבר )על ומתכת בד נייר קלף, על המתקיים( )בדבר בצבע בדיו,כתיבה

 ידי על בשבת, עכו"ם ידי על חבילה שליחת או מברק, בקשה, כתב איגרת,כתיבת
 בשבת השופט לפני ישראל בהופעת בהנ"ל ותקדו"ש(; ויט' ותקדו"ש )א דאמירהאמירה
 לחתום מוכרח ואין יופיע, לא אם הפסד חשש ויש להשמט, לו אפשר ואי עד,בתור
 כתיבת )י(; בשבת אחת אות כתיבת מח(; )תקדו"ש המוקצה בעט לנגוע אובעצמו
 ואות בדיו אחת אות בכתיבת בהנ"ל )ב(; הכפולות מספר אותיות או כפילהאות
 אחד בהעלם ערים בשתי מגילות שתי על אותיות שתי בכתיבת בהנ"ל )ב(; בצבעאחת
 כתיבת ב(; )תקדו"ש זו ידי על מלה נעשה ולא אותיות, שתי כתיבת )ב(; אחדוביום
 )ג(; בסופו או הספר באמצע הנ"ל אות כשחסר בהנ"ל )ג(; הספר להשלמת אחתאות
 ה(; )תקדו"ש איש בשר על כתיבה )ג(; הקלף את או הנייר את לקלקל והתכויןכתב

 כתיבה ותקדו"ש(; )ה בבשרו חקיקה בהנ"ל ותקדו"ש(; )ה בשרו על שריטהבהנ"ל
 טבול בעט סוד כתיבת ותקדו"ש(; )ז ירקות עלי על והכותב פירות, במי אובמים
 אצבעו טבילת ידי על השלחן על כתיבה ז(; )תקדו"ש האש אצל הנייר וחמוסבחלב,
 כתיבת ז(; )תקדו"ש פחם נייר תחתיו שיש נייר על כתיבה ז(; )תקדו"שבמשקה
 אחת אות כתב )יא(י כאחת לקרותן ויכול הפנקס דפי גליונות בשני אותיותשתי

 בשני כתבן )יא(; החדר קירות זויות בשתי כתבן )יא(; בתקרה אחת ואותברצפה,
 נהגין ואין הפנקס דפי שני גליונות על כתבן )יא(; מזה זה רחוקים והם החדרקירות
 שנקד אות כתיבת )יב(; ג"ץ משעטנ"ז הזיונין בלי אשורית כתיבת )יא(; זה עםזה
 או בימין כתיבה )יג(; כמספר או שלמה כמלה נקרא האות זה ידי ועל לסימן,עלי'

 לאחר בשמאלו, כתיבה )יד(י איטר כתיבת )יד(; בשוה( ידיו בשתי השולט )וכןבשמאל
 )תקדו"ש נפש ופקוח סכנה במקום בשמאל כתיבה )טו(; במרפקו או בפיו, ברגלו,ידו,
 על כתיבה, כ(; )תקדו"ש השעוה על כתיבה וכ(; ט )תקדו"ש הקצרנות כתיבתטו(;
 להתחיל ותקדו"ש(; )לט בשבת בששים לשער )כב(; אותיות בהם החקוקים טסיתיםידי
 או הכלי, לו למלאות מחבירו לבקש ותקדו"ש(; )לד בשבת שיגמר שבת, מערבקנין

 בשבת דין לדון )לה(; ממנו שלקח מה ישקלו או ימדדו ולמחר הרושם, עד בולשפוך
 לאשת חליצה לתת )מה(י להחרימו או להלקותו הסוהר, לבית מישהו להכניס)מה(;
 מסירת )מה(; שהוא דין בית מעשה איזה לעשות או אשה לקדש או ליבמהאחיו,
 שמראים מקום תקדו"ש(; )יט בשבת דואר בבי שימסרם שבת, מערב לעכו"םחבילה
 )טז בכמנה המקום לבקר הלך ולא באקראי, לראותו לו בנזדמן )ומיירי אמנותבו

 בענין העכו"ם עם לשוחח בהנ"ל תקדו"ש(; )טז בכמנה לשם בהקך בהנ"לותקדו"ש(;
 כשאינו מצוה, מדידת לט(; וסי' כב על )תקדו"ש בשבת מדידה תקדו"ש(; )טזזה

 )תקדו"ש להוראה להתלמד במודד בהנ"ל לט(; וסף כב )תקדו"ש וממכר מקחלצורך
 והוא מודד לט(; )תקדו"ש טומאה( )לענין טפח בו יש אם בכותל חור מדידתלט(;
 דין פסק מתן מא(; )תקדו"ש גורל ידי על ס"ת מכירת לט(; )תקדו"ש מתעסקרק



 שבת הלכותקיצוררמח

 ועושה עלי'( נרשם הקונה )ששם פתקה נקיבת )כג(1 בשבת וממכר מקח )כג(1בשבת
 בפתקה להביט בהנ"ל )לז(1 הקונה שלוקח )וכדומה( היין בקבוקי כמספדנקבים
 שם ליד שבת( מערב על" כתוב )שהסכום פתקה שימת בהנ,יל )לז(1 ולקרותההנ"ל
 )לח שבת לצורך או מצוה לצורך מתנה נתינת כב(; )תקדו"ש בשבת מתנהנתינת יא(י )תקדו"ש הכנסת בית בפנקס הנודב, שם יד על הנ"ל פתקה שימתבהנ"ל )לז(י לסימן הקונה שם יד על גרעין לשים בהנ"ל )לז(1 בפנקסו לחנוני הרשוםהקונה

 )לח בשבת הדורש, להרב( )או לחתן מתנה נתינת כב(1ותקדו"ש
 נתינת ותקדו"ש(י

 לצורך או מצוה לצורך בשבת משכון נתינת ותקדו"ש(1 )לח שבת לצורך שלאמשכון
 )תקדו"ש המשכון בנתינת להשתמש צריך הוא לשון באיזה בהנ"ל כב(; )תקדו"ששבת
 מקפיד באינו בהנ"ל מח(1 )תקדו,יש בשבת שידפיסנה נכרי בעתון מודעה נתינתכב(1
 )על חולה בקור לצורך בשבת נסיעה מח(1 )תקדו"ש השבת ביום דוקא נדפסשיהא
 רפואה, פתק כתיבת לצורך לרופא ודיו נייר עס, נתינת 1 תקדו"ש( )מו החולה( בקשתפי

 עכו"ם ידי על בהנ"ל מח(1 )תקדו"ש סכנה( בו שאין חולה לצורך מוקצה)טלטול
 עשיית )מד-מה(1 שבת בליל גיסין( או )נישואין קידושין סדוד מח(1)תקדו"ש

 במחלק בהנ"ל )מו(1 נכסיו כל המחלק מרע בשכיב בהנ"ל )מו(; בשבת סודרקנין
 עכו"ם )מו(1 בו יחזור לא בחיימ, ישאר שאפילו במפרש בהנ"ל )מו(1 מנכסיוחלק

 ותקדו"ש(1 )מח מידו( לוקחו הישראל )ואין מידו המכתב מניח מכתביםהנושא
 זה על פרטי-כל כותב והשופט ישראל( חוב )בשביל השופט ידי על עכו"םעיכוב

 וטו )נב דפיו חודי על מודפסות או כתובות שאותיות ספר פתיחת מח(1)תקדו"ש
 סגירתו ובין בשמאל סגריתו בין הבדל יש אם שם )ועיין בשמאל פתיחתו בהנ"לותקדו"ש(1

 נכרי ידי על בשבת חובו פריעת )לו(1 בשבת חוב, פריעת ונב(1 ותקדו"ש )טובימין(
 מיועד ביומ חובו לשלם( )היינו, לפרוע בנשבע בהנ"ל )לו(י משכון ידי עלאו

 והישראל חובו, על תשלומימ כסף הביא כשנכרי בהנ"ל )לו(י בשבת חל שיחדוהיומ
 הכסף את להניח לנכרי להרשות יש מא העכו"ם עם חשבון עושה ואינו בכסף, נוגעאינו
 אחר במשכון להחליפו ורוצה משכון אצלו הניח כשישראל בהנ"ל )לו(; ישראלבבית
 חובו על משכון הניח בעכו"ם בהנ"ל לו(1 )תקדו"ש במשכון לנגוע יכול המלוהאם

 לקחת הבא בהנ"ל )לו(1 אחר במשכון להחליפו או במשכונו רוצה והעכו"םלישראל,
 לו(1 )תקדו"ש בשבת עבורו, לערב לישראל לו המותר מאמינו, הישראל ואיןמשכונו
 דרך ישראל מבית להוציאו ורוצה ישראל בבית למשכון מלבושו שהניח עכו"םבהנ"ל
 האחד יומ בחל בכור פדיית מח(1 )תקדו"ש בשבת מכתב פתיחת לו(ז )תקדו"שהלבשה
 ותקדו"ש(1 )מב שבת בערב הנ"ל פדיית )מב(ז סוב( ביום )או השבת ביום שלוושלושים
 המתקיים בצבע צורה ציור ותקדו"ש(1 )מב שקלים חמשת השוה בחפץ הנ"לפדיית
 הפנים צביעת )ח(1 צורה בכלי צורה בצר בהנ"ל )ח(1 וכדומה נייר עץ קירעל

 נוי לשם הידים וצביעת בבצק, הפנים וטיחת וריסיהן, העינים כחול וכןוהשפתיים,
 במשך המתקיים צבע ותקדו,יש( )יז לאשה איש בין ההבדל בהנ"ל ותקדו"ש(1)יז
 בשבת עכו"ם ידי על צלום יז(; )תקדו"ש המתקיים דבר בסוג נכלל אם השבת,יום

 והכנת הנגטיבים, בפיתוח בהנ"ל )כא(1 הכלל מן היוצא הדחק בשעת בהנ"ל)כא(ז
 העור על רשם בהנ"ל )ט(; כתב בתבנית עור קריעת נא(י )תקדו"ש הצלומיםהעתקות
 מוכר מעכו"ם שבת לליל קידוש לצורך מחותם יין בקבוק קניית )ט(; כתבבתבנית
 כז(1 )תקדו"ש מדה או דמים סכום לו במזכיר רק ממנו לקנותו אפשר ואייין,

 אותיות שבירת בהנ"ל כז(1 )תקדו"ש החותם אותיות שובר החנוני כשעכו"םבהנ"ל
 אוטומטי ממכונת חפצים קניית כז(1 )תקדו"ש משעוה שהם או מתקיים שאינובדבר
 לג(1 )תקדו"ש וממכר מקח איסור רק מוקצה איסור שאין בדבר בהנ"ל )לג(1בשבת
 בהנ"ל לג(1 )תקדו"ש בזה חלוקים איזה בהנ"ל )לג(1 בשוגג בידו המסבע בלקחבהנ"ל

 )ורוצה לישראל שייכת כשהמכונה בהנ"ל )לג(1 הרבים ברשות עומדתכשהמכונה
 הישראל ברשות עומדת כשהמכונה בהנ"ל לג(; )תקדו"ש בשבת( בחוץלהשאירה
 לג(1 )תקדועש בשבת המכונה לתוך הנמכרים החפצים את לשים בהנ"ל לג(ז)תקדו"ש
 בעוד שבת בערב החופה העמדת בהנ"ל )מג(1 בשבת ביאה ידי על אלמנהקניית



רמט שבת הליותקיצור

 גדול היום בעוד שבת בערב המופה והעמדת האשה קדוש ותקדו"ש(; )מג גדולהיום
 בהנ"ל )ממ(; בשבת בהם ועיונו הדיוטות ושסרי מסמר מכתבי קריאת מג(;)תקדו"ש
 שאילת מכתבי קריאת )ממ(; הסומרים( )כדרך להצניעו עליו מקפיד אם בהמכתב,לנגוע
 )ממ(; בפה( קריאה )בלי בו ועיונו בשבת שקבל מכתב קריאת )ממ(; ואיגרותשלום
 וקרואים המזומנים אנשים רשימת קריאת )ממ(; המכתב קרא לא בעוד הנ"לקריאת
 מלממות, מעשיות, ספורי קריאת מט(; )תקדו"ש הבית בעל ידי על בהנ"ל )מט(;לסעודה
 קריאת )נ(; הקודש בלשון כתובים אם בהנ"ל )נ(; בלע"ז הכתובים מליצהוספרי
 קריאת )נ(; בטלטול מותרים אם בהנ"ל )נ(; הקודש בלשון הכתובים משקספרי
 כשאין עמים, בכתב שכתוב דרכון קריאת )מט(; לסעודה שיגישו מאכל מינירשימת
 טלטול )וכן הנ"ל טלטול נ(; )תקדו"ש הגבול לשומרי או לשוטרים להראותוצריך
 נ(; )תקדו"ש שוקעת והמקיקה שבקיר כתב קריאת נ(; )תקדו"ש והממאות( כסףשטרי
 )נא בשבת המודפס עתון על למתום בהנ"ל ותקדו"ש(; )נא בשבת עתוןקריאת

 הנ"ל טלטול ; ותקדו"ש( )נא בהנ"ל המודפסים מסמר עניני קריאת ;ותקדו"ש(
 רשימת נא(; )תקדו"ש צלומיתו בו לצור שראוי מכתב טלטול בהנ"ל, ותקדועש(;)נא
 דם או במלב אותיות רשימת )ז(; המתקיים דבר על המתקיים בדבר רשימותשתי

 )תקדו"ש הצבא למבמן העומדים ידי על באצבע, רשימה רשימת ז(; )תקדו"שהנקרש

 שלימת )ט(; אמד קרש על שריטות שתי או קרשים שני על אמת שריטה שרטט(י
 1 בתקדו"ש( ממ בסעיף לקמן גם בזה ועיין תקדו"ש, )יט שבת בערב בדארמכתב
 )תקדו"ש מרובה בהפסד יהודי, מוב וביית בשביל לערכאותיהם עכו"ם דין עורךשלימת
 שכירת יט(; )תקדו"ש בשבת עכו"ם ידי על שבת( מערב )שנכתב מברק שלימתיט(;
 המקמ דמי קוצץ ואינו בדבור, קנייתו או מכירתו וכן בשבת, דבר איזה השכרתאו

 שכירות או מכירה בלשון שמשתמש רק כלל דמים שם מזכיר כשאינו בהנ"ל)כד(;
 בערב סמורה, שלימת )כה(; רשות לדבר מצוה דבר בין בזה הבדל היש בהנ"ל)כד(;
 בשבת גם כשיובילוהו רק לשם תגיע ולא מיומד, בזמן לשם שתגיע ברכבת,שבת,
 בבי )או ברכבת העובדים כשהפועלים בהנ"ל ממ(; )תקדו"ש גדול( צורך בדבר)ואין
 הפועלים אז שבת מערב מבילה שולמ מישהו ואם שבתות, ממללי ישראלים הםדאר(

 צמוק( )דרך משמק שמיקת ממ(; )תקדו"ש הבולים על הדאר מותמת ושמיםכותבים
 הרבים ברשות כדור שמיקת )מ(; להרוימ( )כדי בשבת משמק שמיקת )מ(;בשבת
 טט1 א וכלל מ, )תקדו"ש מרוצפת קרקע על כדור שמיקת מ(; )תקדו"ש בכרמליתאו

 יתנהג( )איך בשבת שתלד וכנראה שבת, מערב עוד( בכרה )שלא פרתו למכורשכמ
 מב(.)תקדו"ש

 הקרשים על אותיות כתבו שבמשכן מלאכה, אב היא כנרציבנה14.
 במשך יתחלפו אם ולהכירם זוגו, בן איזה לדעתלמימן,

 בעט, ולשון כתב מכל אותיות שתי הכותב זה ומשוםפריקתם,
 ובין בצבע, בין בדיו, בין גיר(, בצבעי )או כתיבה במכונתבעיפרון,
 ועל קרשים מתכת, בד, נייר קלף, גבי על המתקיים, אחרבדבר
 א. חייב מתמחק, ואינו עליהם, מתקיים שהכתב דבריםשאר

 ושאול ווותקון

 אותיות שתי הכותב במשנה קג. לקמן וכן במשנה, עג. שבתא(
 קרשי על וכו' רושם משום וכו' מייב לשון בכל סמניות משתי ביןוכו'

 אחד שם והן אותיות שתי וכו' משמעון שם בע"ב בגמ' ושם וכו'המשכן
 למשניות הרמב"ם ובפי' ובתוס' ברש"י שם ועי' וכו' גג רד תת ששכגון

 שני על וכו' בדיו כתב קד: בדף וכן בגלטורי, ד"ה ובתוס'וברע"ב,



 שבת הלכותקיצוררע

 וכיוצא חח וו, דד, גג, שכתב כגון כפולה אחת אות כתב אפילוב.
 ואפילו חייב, הכפולות, הממפר אותיות שכתב אובהם,

 אותיות שתי שכתב או בצבע, אחת ואות בדיו אחת אותכתב
 יכול )שהרי אחד ביום אחד בהעלם ערים בשתי מגילות שתיעל

 ב. חייב כן גם יחד( המגילות שתי אתלקרב
 גג )והפריד( שחלק כגון לשתיים, ועשאה אחת אות המגי'ג.

 אחת, אות רק כתב לא ואפילו ז"נין, שני ונעשההחית
 באמצע אפילו אלא במופו דוקא )ולאו המפר את בה השליםאבל

 בכתיבתו התכוין )ואפילו חייב המפר( ישלם זה ידי על אםהמפר,
 ושאול ווותקון

 ס"ק שמ, במג"א והביאם ט-טז יא ובימב"ם שם, ובגמ' וכו' זויותכותלי
 שמ( )בסי' במשנ"ב )בכותב( ובכ"ש לז( )כלל בחי"א גם והובאוז

 ו(. 6"ק )שמובבאה."ט
 מדרבנן אלא שאינם יא שו בסי' הרמ"א דעת עמים בכתבוהנה

 זיעת שהביאו תפילין מהל' פ"א בהג"מ וכ"ה סע"ו, שבת הל' בא"זומקורו
 סי' סוף בבה"ל והו"ד כתב, נקדא ויונית אשורית כתב שרק יואלרבינו
 שגם ס"ל הפוסקים ושכל יחיד, דעת היא הא"ז שדעת שם העלה והואשו,

 י, שמ ובמג"א לג, תנינא נוב"י ב,טו"ת וכ"ה מה"ת, כתב נקראכתבם
 בכותב ובמע"א בהכותב, ובכ"ש ח שמ הרב ובש"ע א, קכו אע"זובב"ש
 חו"מ בח' שלו בשו"ת וגם כולה, ד"ה קג. שב,ת בחי' ובחת"ם א,אות
 וכ"כ כג, או"ח וברמ"ץ פא קמה או"ח בח' גם ועי' בהדיא, כ"כ קצהסי'

 ב(, עג בסי' האלה מהפוסקים כמה, דעת שהביא במנ"ש )ועי' ה לזבחי"א
 ח. גיטין על משה ישמח בם' ג"כועי'

 ע"י חבילה לשלוח או מברק, בקשה, כתב איגרת, לכתוב מותרואם
 ובתקון יט בסעי' לקמן עי' הכתובת( את יכתוב )והעכו"ם בשבתעכו"ם
 משקין. ד"ה וגבה"ל כב שמ ברורה ובמשנה ג עג ובמנ"ש שם, ושאולדוד

 בכתב אבל אותיות ב' שיכתוב עד חייב הכותב אין במשנהוכ'
 איסור אבל ההיוב. מן בו אין כשתיים( גדולה היא )אפי' אחת אותרק
 ג* שבת במאירי כ"כ מה"ת, שאסור שיעור חצי כבכל בו יש התורהמן

 שהבאתי פוסקים הרבה ועוד לאפות, מותר וכי בד"ה עד. שבת ברש"יוכ"ה
 על משה ברית בם' גם בזה ועי' ושאול דוד בתקון ס"א ה' בכלללעיל
 בכותב. סה בלאוויל רח אותהסמ"ג

 ובמג"א שם, ברמב"ם ועי' ושאול דוד בתקון שלפנ"ז בסעי' עי'ב(
 הכותב שם שכ' הגמ' שמשמעות גמשנ"ב וכ' שלעיל בסעי' כמש"כוש"פ
 קג. שבת ועי' חייב, שג"כ עי"ז תיבה נעשה בלא אפי' משמע אותיותשתי

 עי"ש שמות משתי בין אלפין( )שני א' משם בין וכו' אותיות שתיהכותב
 באו"ז גם ועי' קצח( בא"נ )ועי' שם והמאירי והרע"ב רש"י פי'שכך
 אות רט סי' ובאג"נ י ס"ק שמ ובמג"א תשט"ו סי' סוף דגיטין פ"בח"א
 ושאול. דוד בתקון ס"י לקמן גם ועי'ה..



רעא שבת הלכותקיצור

 "הכתיבה" חיוב שאין משום חייב, כן נם הנייר, או הקלףלקלקול
 ג. הכתיבה על אלא הכתיבה מקוםעל

 חייב, הנדול וכותב, בידו אוחז ונדול )עמ(, בקולמם אוחז קמןר.
 ד. מופרים מדברי אימור רק בכך אין להיפךאבל

 פי על ואף עור, על כותב )שהרי חייב בשרו, על הכותבה.
 זמן, לאחר הכתב, את להעביר עתידה בשרושחמימות

 ~ותמחק ורק המתקיים, לכתב הזה הכתב נחשב כן פי עלאף
 שרימתו, ידי על דם שיצא פי על אף בבשרו השורמ אבל זמן.לאחר
 בבשרו חקק ואם בכך( כתיבה דרך שאין )משום מדרבנן רקאמור
 ה. שחייב שאומר מייש

 1שא1ל ד1דתק1ן

 שני ועשאו חית של לגגו שנטלו כגון הב"ע ר"ש אמר : קד שבתג(
 שמפרשו ובמחה"ש ז סשק שמ במג"א ועי' וש"פ, יג/ הל' יא רמב"ם וכו',זיינין
 איתא ובגמ' ושאול, דוד בתקון יב בסעי' ולקמן עי"ש האות, על תגיןשהיו
 ורי"ו בראשש והובא ריש ועשאו דלת של לתגו שנטל כגון אשר תי'עוד

 בבהשל עי' הספר דה.שלים בדין נכלל שזה דעתו כי העתיקו לאוהרמב"ם
 ובמ"מ רו, סימן אב"נ ובשושת כג, פרק בירושלמי ועיין במשקין דשהשמ
 שסתם בשביל רבא דברי הביא לא שהרמב"ם שכתב יג הל' יאשם

 ועישש חייב/ וכו' לספר והשלימה אחת אות כתב תנא : קד שבת ועי'כרשש.
 שנראה ספרים" מכ"ד אחת של אחרונה 'אות שכ' והשלימה ד"הרש"י
 מפרשים, בשאר זה נזכר ולא כך, הדין קודש ספרי מכ"ד א' בהשליםשדוקא
 פ"ט רוקח במעשה ועי' בטוטושד, שמפרשו לד אות חינוך במנחתועי'
 חוט ארג ואם הי"ג בפי"א הנ*ל הרמב"ם דברי על שכ' שבת בהל' יחהל'
 מכה משום וחיובו לכשע היא דמילתא מסקנא חייבש הבגד בו והשליםא'

 בזה שכ' בהכותב רז אות ס"ה לאווין הסמאג על משה בברית ועי'בפטיש*,
 והחיוב בפטיש מכה משום בזה שחייב משום הוא בזה כותב משום'שהחיוב

 עייש. כותב, משום גם עליו להתחייב אחשבי'הזה
 בידו אוחז ואחד בקולמס אוחז אחר שם וכ' י יב שבת תוספתאד(
 אוחז קטן וכו', וכותב בידו אוחז ומזיד בקולמס אוחז שוגג וכו'וכותב
 אוחז גדול אבל בא"ר, והובא וכו', חייב וכותב, בידו אוחז וגדולבקולמס
 ואם דבר, עש,ה לא הגדול שבזה אסור, אבל פטור בידו, אוחז וקטןבקולמס
 לפי כשה הקולמס, באוחז תלוי החיוב לו, לסייע התכוין בקולמסהאוחז
 שמ ובמשנשב ז' ס"ק שמ במג"א ועי' הנ"ל, בתוספתא הגרשא דו"ז אשאנוסח
 יא. לו בנז"י וכן התוספתא, דברי שהביאו כבס*ק

 וכו' המסרט חייב, בשרו על הכותב וכו' הכותב במשנה : קד שבתה(
 ועי"ש ברמב"ם והובא פטור, מתקיים שאינו דבר ובכל וכו' במשקיןכתב
 משום - סופרים מדברי אסור כתב צורת בבשרו במשרט שכ' טזיא

 כב, שמ ובמשנ"ב שמ בס" ז ס"ק במג"א והו"ד בכך כתיבהדרך שאיי



 שבת הלכותקיצוררעב

 משום חייב עז( אדום צבע )היא מקרה גבי על דיו המעביךך.
 הרשום את מוחק בכך שהרי מוחק, )ומשוםכותב

 מקרה, גבי על מקרה או דיו גבי על דיו המעביר אבלמתחתיו(,
 המעביר וכן תועלת( לו הביאו לא מעשיו )שהרי מדרבנן רקאמור
 י. במעשיו( הוא מקלקל )שהרי מדרבנן, רק אמור דיו, גבי עלמקרה
 על המתקיימים( )בצבעים המתקיים בדבר ושימות שהי רשםז.

 מתמחק(, ולא מתקיים, עליו שהנרשם דבר )על המתקייםדבר
 על שכותב או וכדומה, פירות בםי או במים הכותב אבלחייב.
 י. מדרבנן רק שאמור מז מעיף לקמן יבואר וכדומה ירקותעלי

 ושאול דודתקון

 יב ום"ק ז לו נז"י גם ועי' חייב, בבשרו שהחוקק שנ"ל שכ' ב לז חי"אועי'
 התי"א(. )בשמ חייב בחוקק אבל פטו'ר כוזב צורת המשדטשכ'

 תרוייהו דאמרי ור"ל ר"י סיקרא ע"ג דיו המעביר אתמר יט. גיטיןו(
 שהמעביר ברש"י ועי"ש טז(, הל' פי"א רמב"ם גם )ועי' וכו' שתייםחייב
- מד"ם רק אסור וחדשו כתב ע"גכתב  בהעביר אבל מעשיו, אהני לא שהלא 
 העביר ואם חייב, מבראשונה, יותר הגון כתב הוא שעכשיו סקרא ע"גדיו

 והו"ד בכתיבתו, הוא שמקלקל משום סופרים מדברי רק אסור דיו ע"גסיקרא
 )ועי"ש ט לו ובנז"י ו שמ באה"ט ועי' עי"ש ובמשנ"ב ז ס"ק שמבמג"א

 לתקן והמוחק וכו' ומחקה ספר ע"ג דיו נפלה וכו' הכותב ה"ז יבבתוספתא
 חייב(. שהואכל

 ובכל וכו' פירות במי במשקין כתב הנ"ל במשנה קד: שבת עי'ז(
 הקרוש בדם וכון כתב ה"ו פי"ב תוספתא ג"כ ועי' פטור, מתקיים שאינודבר
 שהוא דבר שיכתוב עד חייב ואינו וכו' דבר כתב הכלל זה וכו' הקרושבחלב
 עד חייב הכותב אין טו יא רמב"ם ועי' קיימא, של שהוא דבר על קיימאשל

 וכיו"ב, וקנקנתום וקומום בסקרא ושחור דיו כגון ועומד הרושם בדברשיכתוב
 בהם, וכיוצא ועץ נייר וקלף עור כגון עליו הכתב שמתקיים ע"דויכתוב
 דבר ועל וכו' בדיו שכתב או וכו' עומד רשומו שאין בדבר הכותבאבל
 הרמב"ם דין שמקור משנה המגיד וכתב וכו' חייב אינו עומדשאינו
 משנ"ב ועי' ש"ק, שהוא דבר על וכו' שיכתוב שכ' הנ"ל מהתוספתאהוא
 בע"ה וכ"ה העומד, דבר ג"כ שהוא משום שחייב בעופרת בהכותב שכ' כבשמ
 לא שבת שלענין עי"ש וכו' דאמרינן הא ד"ה י קטו שבת רשב"א ועי' סל"ב,שמ
 של שדרכן עד קצת, במתקיימין ודי לעולם, הכתב שיתקיים במה שיכתובבעינן
 ועי' עי"ש, וכו' היא מחשבת מלאכת שבת לענין והלכך וכיו"בהזכרונות כספרי את' זמן אלא לעולם לקיימם עשויים שאין דברים בהן לכתובבנ"א
 יט, שמ ובע"ה במשקין, ד"ה בבה"ל ובמשנ"ב ז ס"ק שמ במג"א בבאה"טג"כ

 במים(1 המעורב בדבש כתיבה חיוב בענין הדגמ"ר בשם שהביא במה)ועי"ש
 )שמ בשעה"צ והמשנ"ב מד"ם, שאסור בתפ"י כ' במים כתיבהובענין

 שבמים משמע ווקר"ן הרע"ב שמרש"י זה לו מניל שא"י וכ' עליו חולק כח(ס"ק
 והכסוי' המפוייחת החלון שמשת על לכתוב שאסרו ומה איסור, אין'בעלמא



רעג שבת הלכותקיצור

 בהר()לסדר

 בששר )וכדומה(, נייר או עץ, הקיר, על ציור איזה המצ"ךח.
 כדרך המתקיימים, אחרים בחמרים או אדום()צבע

 צורה בכלי צורה עושה ואם כותב, משום חייב רושמים,שהציירים
 הציור, מקצת רק עשה אפילו אז לנאותה( לכך, העומד בכלי)היינו
 שיבואר כמו הכלי, מלאכת גמר זה שהרי בפמיש, מכה משוםח"ב
 ה. לח בכלללקמן

 ושאול דודתקון

 דוד בתקון להלן עוד ועי' יותר, שם הכתב שניכר שאני, וכפור,אדים
 בזה.ושאול

 המתקיים דבר שהוי לז ה"א שלמה בית בשו"ת כ' בגיד כתיבהובענין
 בנז"י והו"ד תורה, איסור על עובר בו והכותב למהקו שיכולים אףי
 י. ס"קמד

 מנ"ש בשם עכו"ם ע"י מברק שליהת בדין גם ועי"ש יט/ בסעי' לקמןעי' - הנקרש ודם הלב כגון הנקרשים בדברים אותיות כמין רושם)ובדין
 קול הטבעת ובענין הקצרנות כתיבת בענין כ בסעי' ועי"ש השוקמ/בשם

 במשקין(1 ובבה"ל ס"ד שמ ובסי' קג, שבת ועי'במקלט/
 הפרישה בשם שכ' כו-כט ובשעה"צ יה ס"ק שמ במשנ"בועי'
 ההיוב לענין רק זה וכדומה בדיו לכתוב שצדיך שמה : קד בשבתוהמשנה
 או נייר השולהן על בו וכתב במשקה אצבעו בטבל אפי' אסור מד"םאבל
 דבר על במשקין כתב שאפי' כתבו והאהרונים ס"ד( שמ בש"ע )עי"שקלף,
 שלדעת שהביא )ועי"ש מד*ם/ אסור ג"כ - ירקות עלה על כגון מתקייםשאינו
 בשם שכ' מה ועי"ל הטאת/ היוב יש שגשמים" שבמי היא, א( )ללשוןרש"י
 שטתבים שיש טז( לו בנז"י עהו"ד ג שמ במ"ז וע"ע במים(, בכתיבההתפ"י
 משיג וכשהבירו החליבה- לאהר נתבשל שלא בהלב טבול בעט נייר עלסוד

 הכתוב מתגלה ועי"ז ההלב, שיהמם כדי - הנייר את מהמם הואמכתבו/
 המכתב לחמם אסור שבשבת שם וכ' לקריאה, ונוהה ברורה בצורה הניירעל
 כשיעור הוא שהחום )ובמקום כותב איסור משום הכתוב שיתגלה כדיהזה

 והם מים להלוהית בו יש כי חלק, נייר אפילו לם(ים אסור בו פולדתשהיד
 שמסתפק הכותב במלאכת הגרשוני במנהת ועי' ההמום(, ידי עלמתבשלים
 נהגין ולא ככותב עי"ז הוי אי ה'כתב, הברת מחוסר נ~עוד הנ"ל בחלבבכותב

 לא* או זה עםזה
 כמה כותב הוא ועי"ז פחם נייר מתחתיו שיש נייר על כתיבהובעינן

 במכונת או ביד/ אחת אות רק בכותב אפילו בזה הייב אי אהת בפעםטפסים
 שכתבתי כמו זה עם זה שנהגין באופן הזה הנייר ע"י שכתבו אוהכתיבה
 יז. אות לג במא"מ עי' - י"אבסע"

 המשניות פי' גם ועי' וכו' כ"ש אפי' צורה בכלי הצר : וקג ? עה שבתה(
 בבאה"ט והו"ד הט"ז י' בפ' וגם יז הל' יא וברמב"ם מ"ד( פי"בלהרמב"ם



 שבת הלכותקיצוררעד

 שהרי חייב, וכדומה(, נייר )או העור על כתב כתבנית הקורעם.
 כתבנית העור על הרושם אבל כתיבה, בכלל היאחקיקה

 על שיכתוב גזרה משום הוא )ואימורו מופרים מדברי רק אמורכתב
 שאיז בעלמא )רשימה לרשום שאמרו )אף זה ובשביל המתקיים(דבר
 התירו עליו( מתקיים שהרשימה נייר, על כתב( תמונת שוםבה

 משום אותיות( כמיז ולא )בעלמא, למימז קלף על בצפורזלרשום
 על כזה ברשימה אפילו אומרים ויש מתקיים, אינו שבושהרושם

 שאפילו שמוברים לפי ג( מע,יף ל כלל לעיל שבארנו )כמוקלף
 היו שכך מתקיים, הרושם אם חיוב, יש בעלמא למימזברושם
 ולכז זוגו, בז הוא איזה לדעת המשכז קרשי על במשכזרושמים

ש
 ,י~וי

1% 
 חן גג -ע'י%ש: ג"" פקיה~

 לא שהרשימה הקלף, על והרושם המתקיימת, רשימה ששרממפני
 המתקיימת, רשימה שירשום גזרה משום מופרים, מדברי אמורתתקיים,
 ט.כדבריהם

 ושאול דודתקון

 וכל שכ' ס"ה שב סי' ושם י שמ הרב ובש"ע יט שמ ע"ה ועי/ ו ס"קשמ
 הכלי גמר מקצת עשה הרי צורה מקצת אפילו וכו/ הצר כגון וכו/העושה
 ד"ה ובבה"ל ד ס*ק שמ ובמ"ז כב ס"ק סוף שמ במשנ"ב ועי' וכו'וחייב

 מירושלמי נובעים רשמים ברושם הרמב"ם שדברי שכ/ )ועי"שבמשק"ן
 צובע, משום והשני כותב, משום חייב הראשון צורה הצר שכ' גדולויכלל
 שמעבירים לפני הציירים כדרך באבר צורה איזה רשם שהראשוןוהסביר
 איסור משום שחייב הרמב"ם כ' הזאת התמונה רשימת ועל הצבע אתעליו

כתיבה.
 שם ועיין ע,( )דף מ"ד יב פרק ובירושלמי טז/ יא רמב"םט(

 ועי/ הנכונה, הגירסא שהיא וכ' ו( )יב בתוספתא שכ"כ הרמב"ם עלבמ"מ
 )וגירסתו ע"ב, קג לשבת בחידושיו ברשב"א מוזכר וכבר דגירושין/ בפ"דגם
 ט-י ס"ק ובמג"א ה/ שמ או"ח ועי' חייב( והרושם פטור שהקורע להיפוךהיא

 שמ במג"א ג"כ ועי' הב"ח( בשם הקלף, על כתיבה גם לאסור שכ')ועי"ש
 שהרי חייב כתב כתבנית העור על הקורע שכ' ס"ז שמ הרב ובש"ע זס"ק

 ועי/ אסור(/ באבן חקיקה שגם נראה )ולפי"ז וכו' כתיבה בכלל היאחקיקה
 תוספתא גם )ועי' ס"ה שמ ובשעה"צ ובמשנ"ב ובבאה"ט ל-לב, שמע"ה
 ועשאן וגומרן אחר ובא נקודין שני שכתב( - )היינו שעשה בא' שכ' חיב
 בכל ש'הכותב י יא משנה במגיד ועי"ש חייב(, האחרון אותיות,שתי
 שהאי משנה המגיד וכתב ממניות./ משני ואפילו חייב לש'ון ובכלכתב

 דכתיבי הפוכים נונין כגון בעלמא סימנין רק בכתב ידועות אותיות אינןסמניות
 שיש האיסור פושטים אנחנו ומזה י ס"ק שמ במג"א והו"ד בנסוע, ויהיגבי



רעה שבת הלכותקיצור

 אותיות, שתי הוא חטאת לחיוב כתיבה ששיעור פי עי אהי.
 חיוב אבל התורה, מן אימור עושה כן גם אחת אותהכותב

 מכבר, הכתוב לכתב ממוכה כשהיתה אפילו אחת באות איןחטאת
 אפילו אחת אות בכל הדין וכך אחת, אות רק כתב לא שבשבתכיון

 הקולמם ודלג מ לכתוב התכוין המופר אם וכן כשתיים,בגדולה
 לחצי כתיבתו נחשב אחת, אות רק לכתוב שהתכוין )כיון כ"ווכתב
 נתנו שלא שבת שיעורי בכל )כמו התורה מן אמור ו(רקשיעור
 בחצי גם יש התורה מן אימור אבל ומקילה, חטאת לחיוברק

 )והבעת פירוש להם כשאין אפילו אותיות, שתי כתב ואםשיעור(
 אפילו אז ושאול, דוד בתקון כמבואר א"ג, שכתב כגון מושג(איזה

 את לפועל הוציא )שלא באמצע והפמיק שלמה מלה לכתובהתכוין
 י. חייב כן גםכוונתו(
 )דהיינו זה עם זה ונהגין הפנקם דפי בשני אותיות שתי כתביא.

 ואפילו כאחת( לקרותן שיוכל הדפים, בגליונותשכתבן
 כנגד זו שהן )מפני חייב כן גם הקירות, זויות בשתי בחדרכתבן
 אחת ואות ברצפה אחת אות כתב אבל כאחת( לקרותן ויכולזו

 מזה, זה רחוקים והם החדר, קירות שני על שכתבן אובתקרה,

 ושאול דודתקון

 הידועים וקצרים מוסמכים סימנים ידי על שכותבים - הקצרנותבכתיבת
 ידי על והמדוברת בה, שמשתמשים אספרנטו והלשון העולם, בכלעכשיו
 ואי"ה בכתיבתו איסור יש כן שגם אפשר - ארצות בהרבה אנשיםהרבה
 שיש מהנ"ל שפשט נראה שבאמת בשמב"ה )ועי' מזה, עוד נכתובלקמן
 או"ח בח*ב שכ' מה אהרן זקן בשו"ת )ועי' - הקצרנות(. בכתיבתאיסור
 באצבע רושם לעשות )שהוצרכו בשבת הרושם עשיית התרת בענין י"גסי'

 הצבא(. למבחן להעומדיםלסימן(

 ד"ה ובבה"ל כב ס"ק ובמשנ"ב כג, הל' יח וברמב"ם : קג שבת עי'י(
 ובין הבנה איזה לה שיש מלה הכותב בין הבדל שאין ראי' שהביאעל
 משמע אותיות שתי הכותב שם, שכ' דמתניתין מסתמא - הבנה לה שאיןמלה
 במ"מ אך הבנה, להן שאין אותן על אפילו אותיות שתי כל עלשחייב
 אא כגון פירוש להם שאין שוות אותיות שתי בכותב כ' י הלכה יאפרק
 שכל שכ' יד א וברמב"ם כד שמ ע"ה ועי' הוא, אסור אבל פטורשרק

י חייב כשיעור ועשה והתחיל בשבת, מלאכה לעשותהמתכוין  שלא אעפ"י 
 ובענין חייב, אותיות שתי משיכתוב אלא וכו' כיצד המלאכה כלהשלים
 בכלל ושם ושאול, דוד בתיקון ס"א ה בכלל לעיל עי' בשבת שיעורחצי
 המוחק או הכותב וכן ס*ד שמ הרב בום"ע ועי' ב ס"ק שמ ובמג"א ס'אלב
 עיקש. שיעור, חצי כשאר מה"ת אסור אבל פטור אחת אות על אבלוכו'



 שבת הלסותקיצוררעו

 איסורו זה עם זה נהגין שאין באופן הפנקם, דפי שני על שכתבןאו
 יא. סופרים מדברי רקהוא
 שפוטר מי יש ג"ץ, משעטנ"ן הזיונין וחסרים אשורית הכותביב.

 בכל הדין וכן מלאכתן, נגמרו שלא מפני כתיבתו,על
 בגיטין גם )שהלא מעכבין הזיונין שאין שאומר מי וישסופרים, מדברי אסור אבל שפטור כתיקונן, אותיותיו השלים שלא עכו"םכתב

 בלעדן( גם כתב שנקרא מוכח שמזה זיונין, בלי )אפילו(כותבים
 יב. זיונין בלי גם חטאתוחייב

 ושאול דודתקון

 ובמ"מ יב יא וברמב"ם שם, וברש"י חייב זה עם זה נהגין והןפנקס לווחי שני ועל זויות, כותלי שני על וכו' הכותב ? קד שבתיא(
 ו, אות כב שמ ובמשנ"ב ז ס"ק שמ במג"א גם והוה"ד הי"א( בפי"א)וכן

 שם, מתפללים ש'הקהל הדף מספר להודעת בהם שמשתמשים קרטוניםובנדון
 זה מחברם ואין זה, אצל זה אותם שמעמידים נבדלים מספרים ישובקרטונים

 אותיות עליהם שכתוב בספרים שכ' ס"ד בסוף שמ בסי' הרב בש"ע עי'לזה
 שהאותיות שכיון לפי לנעלן מתירין ויש וכו' אוסרין שיש הדף חודיבראשי

 כיון כותב, משום בזה אין בעלמא קריבה שמחוסרין אלא כבר כתובותהן
 ואינו ועומדים, כמקורבים ה"ה חדש מעשה, עשיית בלי בקל להקריבןשאפשר
 בזה עי' אך וט"ז(, כנה"ג הרמ"א בשם )עי"ש וכו' זו בקריבה כלוםעושה
 חטאת חיוב שיש שכתב כב בכלל לקמן דבריו העתקתי השל"ה בקצור שכ'מה

 ושאול, דוד ובתיקון הס"ת, וקשוט לעטור חיים שבעצי כסף טסיבקריבת
 הנ"א דברי שהביא ועי"ש בכזה., שדן לג סי' אדם בתפארת כזה בנדוןומצאתי
 בנימין נחלת בס' גם עי' - ובנוחברם כסף, בטסי ל'התיר שצדד ב לזבכלל
 עי' הצטרפו ש'האותיות כיון ותומים באורים לשאול אסור הי' שבשבתשכ'
 ועי"ש וכו', מצטרפות אומר ר"ל בולטות אומר ר"י נעשית כיצד ו עגיומא
 בשו"ת ג"כ )ועי' ושאול, דוד בתיקון סכ"ב לקמן בזה ועי' מצטרפות,בפי'
 דוד בתיקון ועי"ל קלח( בסי' עי"ש מחוברות באינן להקל שכ' משהאגרות
 כב. סי' וען טו סעי' עלושאול

 ע"ד כ' והוא זיון, שצריך הגה"מ בשם כ' י בס"ק שמ במג"איב(
 פטור נמי דקה דבכתיבה ואפשר וכו' אשורית בכתב היינו זיון דבעישהא
 כהמג"א שדעתו ס"ח שמ בסי' ה.רב בש"ע ג"כ ועי' וכו' עכו"ם בכתב אבלוכו'

- מד"ס אסור אבל שפטור ג"ץ משעטנ"ז הזיונין וחסרו אשוריתבכותב  שחייב בזה כ' ה אות סכ"ב שמ ובמשנ"ב כתיבתן, מלאכת נגמרה שלאמפני 
 נוהגין ושכך מעכבין, הזיונין שאיל לו באו"ח לעיל נפסק כבר שהרימשום
 דגיטין פ"ב ח"א בא"ז ג"כ בזה )ועי' זיונין בלי אפי' אותם שכותביםבגיטין
 חיסור אשורית שבכתב שס"ל הפוסקים שאפי' ודעתו לדבריו, ראי'שהביא - שלהם בכתב ד"ה בסוף שו סי' בסוף בבאה"ל ועי' בסופו(, תשיאטי'

 עי"ש. סת"ם, בכתיבת דוקא זה - מעכביןהזיונין



רעז שכת הלכותקיצור

 אותה שקוראים פי על אף למימן, עלי' ונקד אחת אות הכדרן12יג.
 מופרים, מדברי רק הוא אימורו שלמה, כמלה זו ידיעל

 שכתבה או מעשה, אותה קוראים והכל מ אות שכתב כגוןכיצד
 פי על אף ארבעים, שכתב כמו היא שהרי )וממפר(, מניןבמקום

 יג. מופרימ מדברי רק אימורוכן
 חייב, בשמאלו, ובין בימינו בין וכתב בשוה, ידיו בשתי השולטיר.

 אדם, כל של שמאל לו שהיא בימינו שכתב אימראבל
 יד. חייב בשמאלו כתב ואםפמור,
 הקולמם שאחז ידו, בגב )היינו ידו לאחר )או( בשמאלו הכותבטך.

 במרפקו או בפיו ברגלו, וכתב( ידו והפךבאצבעותיו
 ובין הקנה שבין הפרק במקום הנמצא היד של הקנה עצם)בבלימת
 יה. מופרים מדברי רק אמור בו, לכתוב דרך שאיןהזרוע(
 כגון ניכר רשומו שאין בדבר שהכותב ז במעיף כתבנו כברטז.

 עלי על בו( )וכיוצא בדיו שכתב או פירות, ובמיבמשקין
 אימור על עובר עליו, מתקיים הכתיבה שאין דבר כל ועלירקות,
 איזה לצייר )או באצבעו מלכתוב ליזהר יש לכן מופרים,מדברי
 שאינו דבר על אפילו או השלחן, שעל במשקים באצבעו(,צורה

 ושאול דודתקון

 סימנים בכתיבת לעיל גם )ועי' כב. שמ משנ"ב ועי' יג יא רמב"םיג(
 י(, יא וברמב"ם הקצרנות לכתיבת בהםשמשתמשים
 כב שמ ובמשנ"ב ז, ס"ק שמ מג"א בהכותב כ"ש יד, יא רמב"םיד(

 ימינו. מביד יו.תר בשמאלו השולט - הוא בפנים שהזכרנו איטר )ופי'הנ"ל.
 אפי' יש איסורא אבל שם וכ' כב, שמ ובמשנ"ב יד יא רמב*םטו(

 לעיל ועי' בשבת, במחליקיים להחליק שלא ליזהר צריך זה )ומטעםברגלו
 בו( תתקיים לא שהרשימה קלף, על ברשימה אפי' איסור שיש טבסע"
 בימינו בין העשאן - מכתיבה חוץ - מלאכות שבכל ו לז בחי"אועי'
 בכותב שם שכ' ה"ד פ"י מתוספתא לדבריו ראי' והביא חייב, בשמאלו,ובין

 בזה )ועי' כב( שמ במשנ"ב והו"ד אסור, אבל שפטור במרפקו בפיו,ברגלו,
 הא"ר על וחולק בשמאל, למוחק לחייב שצדד ט' אות רט אב"נבשו"ת
 שהא"ר ולסגרן, דפן, צדי על כתובות שאותיות ספרים בפתיחת להתירשכ'
 בכתיבה ושרק דבריו לו נראה שלא אב"נ הבעל וכתב בשמאל, לפתחןכ'

 ח"בים במחיקה אבל עליו/ חייבים אין בשמאל/ בטוב לכתוב יכוליםשאין
 ימין( כדין שמאל דין העוגות בשבירת שגם שם וכ' - כבימיןבשמאל
 במנח*ד גם ועי' במוחק, ובמא"מ וב"ש/ בח"מ/ קכג סי' העזר אבןועי'
 - סכנה ומשום פק"נ משום ולחתום לכתוב שנחוץ שחיכי שכ' ז ס"קצ*ב

 אור. מאורי ובשם הטהורה, מנורה ספר בשם עי"ש בשמאל, ויחתוםשיכתוב



 שבת הלכותקיצוררעח

 או ואדים, קימור והכמוי' המפוייחת זכוכית על או ועומד,מתקיים
 לחקוק אין וכן שלג, או חול באפר, או החלון, שמשת שעל הכפורעל

 חמאת חיוב גם בזה שיש אומרים )ויש בדם או הנקרשבשומן
 בלא השלחן על לכתוב שמותר הדין והוא כלל, ניכר רשומןשאין מפני מותר, אותיות, כמין באויר לרשום אבל בדבש, או מקילה(או

 כלל, ניכר רשומה שאין באויר, כתיבה כמו היא זו שגםמשקין,
 כלום, בכך אין לכתיבה, ידו את מאמן הוא זה ידי שעל פי עלאף
 בתקון )ועיין שלומדה פי על אף בשבת אומנות לראות מותרוכן
 לראותה לו שנזדמן באקראי רק מותר אומנות שלראות ושאולדוד
 מאחרוני אחד כתב ושכך בכוון, לשם ללכת לא אבל כוונה,בלי

 טז.זמננו(

 כתיבה, משום שאמור שאומר מי יש והשפתיים הפנים צביעתיז.
 הנשים, של כדרכן ורמיהן העיניים כחילת אמרווכן

 ושאול דודתק1ן

 הנקרש בשומן שלכתוב א אות. שמ בפרישה וכ' טו, יא רמב"םטז(
 של באורו )לפי משמע בתוספתא אבל ו, שמ הרב בש"ע וכ"כ מד"סאסור
 לו, אות בשעה"צ גם )והו"ד הא"ר, לזה רמז וכבר חייב שג"כ דוד(החסדי
 בבאה"ל בזה ועיין מה"ת, שהוא מוכח הגר"א דו"ז א"א מהגהת שגםוכ'
 שמה בבאה"ל שם וכ' ז-ח, ס*ק ובבאה"ט ד שמ באו"ח ועי' במשקין(ד"ה
 הדם, בתוך ששרט וכוונתו פירושו - הנקרש בדם שכתב ו( )יב בתוספתאשכ'
 במים לכתוב מותר אי ובענין ושאול, דוד בתקון י"א סעי' לג כלל לקמןועי'

 שמותר בפנים שכ' ומה ז, ס"ק על ושאול דוד בתיקון לעיל שכ' מהעי'
 ס"ק שמ במשנ"ב כ' ת"ה, בשם ח ס"ק שמ כמג"א בשבת אומנותלראות
 הלך ולא לו כשנזדמן וגם בכוון, שם ללכת לא אבל באקראי רק שזהכא
 חפצך ממצוא איסור משום דבר העכו"ם עם בזה ידבר לא כן גם בכוונהלשם
 למוד ובענין וכו' ידו שמאמן וכו' קעביד מאי קג. שבת ועי' ס"א, שוכסי'
 או"ח מה"ג מרדכי לבושי בשו"ת עין בחול אפי' או בשבת הגיתוחחכמת
 מה שלו ס" חיו"ד חת"ס בשו"ת ג"כ )ועי' רי סי' מהד"ת בנוב"י כט,סי'
 שכ' ומה רפואה לצורך בו להתלמד המת ונתוח השתמשות באיסורשכ'
 בשע"ת הו"ד יעב"ץ ובשאילת פד, סי' יעקב חלקת בשו"ת הנ"ל(, הנוב"יעל
 שמד סי' שיק מהר"ם ובשו"ת כב, בסי' יושר אמרי ובשו"ת ג, אותשו

 שלומד בכהן לא סי' להועיל מלמד ובשו"ת שג סי' בחאו"ח ג"כ)ועי"ש
 לתורה לקרותו אם וגם להוכיחו, אם למתים מטמא שבודאי הרפואהחכמת
 ש"צ דברי גם שהביא עח סי' יו"ד אדם תפארת שו"ת ג"כ ועי'עי"ש(.
 חכמת ללמוד תכלית מזה ביהי' רק שמותר הנ"ל הגאונים שכ"כומנח"א
 ואם מותר, לפנינו החולה ביש ודוקא ממיתה ישראל נפשות להצילהרפואה

 עי"ש. אסורלאו



רעט שבת הלכותקיצור

 מעיף כט ובכלל ד מעיף טו בכלל צביעה במלאכת לעיל בזהועיין
 יז. שם ושאול דוד ובתקוןד

 חייב בדפום האותיות את )והממדר כותב משום חייב המרפיםיח.
 משום גם חייב הוא אומרים וליש בונה, משוםגם

 ומושיב והמתקן המגי' בורר(. משום גם שחייב שאומר מי וישמעמר,
 ושאול דודתקון

 בשבת. פני' על סרק שתעביר לאשה אסור במשנה צד: שבתין(
 - פני' על בצק לטוח או בשבת עיני' את לכחול אסורה זהומטעם

 ומג"א כה שג באו"ח והובא צביעה, כמין והוי הבשד מאדיםדכשנטלתו
 בפוך העיניים לכחול שאסור כ' יב כג ובפ' כג, כב ברמב"ם וכ"ה יט,ס"ק

 ע"ה ועי' בעדוך, וכ"ה בגמרא גידסתו היתה וכך 'כותב, משום בווכיוצא
 המתקיים, בצבע רק חייב הצובע שאין שכ' יג ט ברמב"ם ועי' ל.שג
 שג )ועי"ש המתקיים, בדבד לכתוב שצריך כתיבה מדין שלמדו במ"מוכ'
 עכ"פ מקרי אם השבת יום במשך מתקיים הצבע באם שמסתפק בשעה"צ סחאות
 ומלאכתו מלאכה העושה ; קב שבת במשנה שאיתא משום - המתקייםדבד

 שהביא א כד בחי"א ועי' עי"ש, וכו' משמע שמזה חייב בשבתמתקיימת
 לפי רק שיתקיים בכך שדצונו לפי - מתקיים באינו אפי' שחייב הסמ"גדעת
 את רוחצין ואח"כ א' ליום רק פניהן צובעות שהנשים יודעים ואנחנושעה,
 פני בצביעת הרמב"ם שלדעת בחי"א שם וכ' זה, בדבר עוד לעיין וצדיךפניהן,
 ס" אב"נ בשו"ת בזה ועי' וסט"ז הדשב"א בש,ם סעז ועי"ל איסור, רק ישהאשה
 והש"ע הרמב"ם לפי שכ' עח( )ובס"ק כה סעי' על שג במש"ב ועי' ד-ה. אותקעז

 מה"ת(, אדם עור על צביעה איסור )שאין מדרבנן אסור בכך שדרכהשבאשה
 פוקסת מו"ק תוס' ועי' הוא, אסור שבאיש כ' ובכ"ש וש"פ(, א"ר מג"א,בשם - )לכ"ע אסור אבל פטור בכך דרכו מדאין ובאיש שכ' תוס"ח ועי' מותר,ובאיש
 בענין נ"א. ירושלמי ג"כ ועי' וכו' צובע בירושלמי וכו' מפרשוריב"א
 משה ובפני וכו' אפה דשרקא אתתא הדא שם שכ' שם שבמשנההמלבנו

 במנ"ש ועי' מלבן, משום הר"ז וכו' פני' שודקת כשהיא זו האשה וכןשכ'
 לנשים שאסור אורות טל בשם כ' לב יג דינים שהעיקרי שכ' קנ ס"ק פסי'

 צביעה איסוד משום חייבות בכך שדרכן שכיון עשב בצבע לנוי ידיהןלצבוע
 שג מג"א גם ועי' מתקיים, שאינו בדבר אפי' לאסור שהאריך ועי"שבשבת,
 משום לאשה ובין לאיש בין העיניים כחילת לאסור שכ' הרב ובש"ע יט,ס"ק

 הצובעת אשח ביל יצאו שלחלק סה, ס"ק שג ובשעה"צ עי"ש בכך,שדרכן
 וידי', פני' נצטבעו ועי"ז הצובעים פירות האוכלת אשה ובין בסרקפני'
 )ועי' שם ושאול דוד ובתיקון ד טו כלל ולעיל יט-כ שכ' באו"חועי"ש
 ג"כ ואסרו עצמן ליפות בפודר האשה פני אבוק שאוסד ישראל ביתבשו"ת
 שאינם בצבעות רק ואוסד שמחלק מהבריסק מהד"ם בשו"ת וצייןלאנשים,
 בחלב השערות החלקת בענין במשנ"ב ג"כ ועי' בזה, וצ"ע עי"שלבנים,
 שג בש"ע ועי"ש חטאת( חיוב חשש בו שיש המא"מ בשם בזה שכ'מהותך
 קיד. משה אגרות ושו*ת בצובע, ובחי"א קפב, ביו"ד כה,ס"ק



 שבת הלכותקיצוררפ

 משום בורר, משום חייב המשובשות, האותיות תחת אחרותאותיות
 האותיות את והמותר בפטיש. מכה ומשום לבנות מנת עלמותר

 מותר משום חייב בהן, שהדפימו לאחר למקומן ומחזירןממושבן
 יח. בוררומשום
 לשלח או שר(, או )למושל בקשה כתב או איגרת לכתוב אסרךיכ2.

 שמתירו מי ויש בשבת נכרי ידי על מברק אוחבילה
 בלבד, גדול בהפמד גם שמתירו מי ויש גדול, ובהפמד מצוהלצורך
 שיאמר )דהיינו דאמירה אמירה ידי על לכתבו טוב אופןובכל

 יט. לכתבו( אחר לעכו"ם יאמר שהואלעכו"ם
 ושאול ווותקין

 חייב האותיות שהמסדר שמוסיף בתוס"ח גם והו"ד בהכותב, כ"שיח(
 גם מובאים הכ"ש ודברי כך, 'כ' חיים עץ בס' שגם וכ' בורר, משוםג"כ
 יח. ס"ק לובנז"י

 כלל בחי"א כ' - שבת בערב בדאר מכתב שליחת בענין הנהיט(
 בעבור משלם לא המשלח אם )שאפי' כקצץ, שהוי משום שמותר, יאג

 סמ"ח ושאול דוד תיקון לקמן בזה ועי' לשלם( המקבל יצטרך - כאןהמכתב
 מכתבים ישלחו לא אופן שבשום שנכון וכתבו בזה, ליזהר שכתבושיש

 בשבת אבל - הברית בארצות כמו ישראלים כשהפועלים בע"שוחבילות
 ומ"מ אסור, שכר לו בקצב ואפי' עכו"ם, ע"י אפי' מכתב לשלוחאסור
 - הפסד במקום דשבות שבות שהוי משום - מותר הפסדבמקום

 )עין
 אין יט. שבת ועי' מב, ח"ב ובשבו"י עי"ש, שבצנעה, דבר דהוימשום - מותר באיגרת ורק לעכו"ם, לתתו ודוקא ושאול(, דוד בתקון כז זכלל

 ופמ"ג רמ"ז ובש"ע ובטור וכו' קצץ אא"כ ע"ש נכרי ביד איגרתמשלחין
 השרים בשביל בקביעות שהולך דאר בי לנו שיש שעכשיו שכ' ג ס"קמ*ז

 אפי' קצץ, בלא אפי' שמותר אפשר איגרת לו מוסר ג"כ וישראלוסוחרים
 ובענין - בשבת. גם שילך באופן רק לשם להגיע להמכתב אפשרבשאי
 - מע"ש לעכו"ם חבילה במסירת או עכו"ם, ע"י בשבת מכתבכתיבת

 עכו"ם כתב - בדין תלוי זה בשבת, דאר בבי וימסרו יכתובשהעכו"ם
 בס"א, לעיל בזה שהבאתי כתב, מקרי אם - ויונית( אשורית מכתב)חוץ
 - עכו"ם ע"י ממון בעיסקי בקשה כתב לכתוב להתיר שכ' יט שו בשע"תועי'
 ג אות שז ובסי' לאסור, כ' שבבר"י וכ' הפסד, במקום דשבות שבותשהוי
 מרגליות חבילת מסירת להתיר שצדד קלט, ח"ב יעב"ץ השאילת דבריהביא

 אמת זרע שו"ת דברי גם שהביא ועי"ש בשבת, דאר בבית שימסרולעכו"ם
 בגבית להשתדל לערכאותיהם, נכרי דין עורך לשלוח מרובה בהפסדשהתיר
 על בזה וסמך שלהם, בכתב יכתבו שעכו"ם הגם יהודי, מאינו יהודיחוב
 דעת וכ"ה מדרבנן, אלא אסור שאינו שלהם בכתב שדעתו הרמ"אדעת

 לסמוך הרמ"א שכדאי שכ' לעיל, שהבאתי יעקב, שבות ועי' שב"יהשו"ת
 ס"ק עג במנ"ש בזה עי' אך כט, מ"ת בנוב"י וכ"כ מרובה, בהפסדעליו
 בשבת, שיכתוב בע"ש רק לעכו"ם האמירה התיר לא שהנוב"י בזה שכ'ב



רפא שבת הלכותקיצור

 אימור ממעם אמור הקצרנות וכתיבת בתקלימ קול המבעת גםכ.
 נ.כתיבה

 ושאול דודתקון

 )אפי' בשבת מברק שליחת יבענין - אסור. בשבת, להעכו"ם לו לומראבל
 במפתחות ח"ב ביו"ד גם ועי' נז ס" בחאו"ח יצחק בבית כ' מע"ש(כשנכתב

 - ממש כתיבה בלי לשלחו שא"א כיון עכו"ם, ע"י להתיר שאין -לא
 אהרן זקן שו"ת )עי' לכתבו דרך שכך כתיבה הוי ממברק והרושםבשבת,
 ובמנח"ד יג, א בנז"י והו"ד עי"ש מה"ת, אסור וכתיבה - יג( סי'ח"ב
 על פ ס" במת"ד )והו"ד קצד סי' סוף ח"א שו"מ בשו"ת וכ*כ ספ"ח,פ

 - בשבת נכרי ע"י מברק לכתוב שאסור מהרש"ם( הגה' בשם סב סעי'הקש"ע
 בכל והכותב י יא רמב"ם )עי' מסימניות גרע שלא מה"ת, איסור בזהשיש
 בנסוע, ויהי שגבי הפוכין נונין כגון סימניות, משני ואפילו חייב לשוןכתב
 שדעת קיא אות הכללים בקונט' בשד"ח וכ"כ ושאול(, דוד בתיקון עי"שוכו'
 בחי"א ח, שמ הרב בש"ע וכ"כ מה"ת, אסור עכו"ם שכתב היא הפוסקיםרוב
 המשנ"ב גם - קכו סי' ריש אב*ע בב"ש ג"כ ועי' י, שמ במג*א ה,לוה
 מצוה לצורך כשהוא אפי' מכתב לכתוב לעכו"ם לומר שאין מז ס*ק שובסי'
 וכ' לג(, ס" מ"ת בנוב"י כן כ' מצא שאח"כ )וכ' יתיד, דעת היאעכו"ם
 מצוה לצורך כשהוא אפי מכתב לכתוב לעכו"ם לומר שאין מז ס"ק שובסי'
 שאפשר כ' ובחי"א להקל, שיש אפשר אז גדול, לצורך ג"כ שהוא לאאם

 המקיליןן על לסמוך יש מצוה לצורך או חולה לצורך כגון גדולשלצורך
 ע"י עליהם יסמוך המקילין על לסמוך שרוצה שמי כ' והמנ"ש צ"ע, בזהוגם

 את שיכתוב אחר לא"י יאמר שהוא לא"י שיאמר )היינו דאמירהאמירה
 ג, שז בבאה"ט טו, שכא בשע"ת דאמירה אמירה בעניני יע"ן -המברק
 בנז"י ועי' כד( ס"ק שז במשנ"ב הו"ד - החיים ובס' ס, ח"אבחת"ס
 לכתבו ג"כ ומס"ם - גדול בהפסד להתיר יש הנ"ל יעקב השבשלדברי
 בשמו בתוסעח ג"כ וכ"כ לעיל שהו"ד במנ*ש שכ' כמו דאמירה אמירהע"י
 גדול שלצורך שמשון נזירת בשם שכ' שז בסי' החדש א"ח גם ועי' יד(.)ג
 בשמב"ה )והו"ד כג סי' או"ח חיים עצי בשו*ת ג"כ )ועי' עכו"ם ע"י להתירויש
 את לעבור וברצונם לגבול שמעבר בכפרים שדרים לאיתם שכ' קכד(דף

 בכל אך - שבעיר מהרב ודרשה תורה דברי לשמוע כדי בשבתהגבול
 או תעודתם על חותמתו חותם הגבול שעל הממונה הגבול את שעובריםפעם
 לעבור בזה להתיר וכ' בשבת, בשבילם שיכתב וגורמים שלהם, הרשיוןעל

 הוא שהישראל אף - הרשיון על חותמו חותם שהממונה שמה וכ'הגבול
 ולטובת קעביד/ דנפשי' אדעתי' עכו"ם אעפי"כ עי"ז בשבת, מלאכתו לוקובע
 מותר(. גוונא כהאי מצוה ולצורך מכויה קאעצמו

 ח"ב יו"ד יצחק בית שו"ת בשם פח סעיף פ סי' על במנח"ד כ'כ(
 )פונוגרף פונוגרף המכונה בתוך בשבת לדבר שאסור - במפתחות לאסי'
 בצוהת תקליט ויש תקליטים, גבי על זמרה דבור צלילים, הרושם מתקןזה

 הטעם שם וכ' הפונוגרף(, ע"י הקולות בו שנקלטים גויל או שעוניתלוחית,
 ג שמ באו"ח וכ' וכו' בהשעוה רושם שם שנתהוה משום ככותב שהוימשום



 שכת הלכותקיצדררפב

 )הנקראי' פומוגרפי ועתקות נגמיבים לפתח לישראל אמורכא.
 פומוגרפי מתקן לפני לעמוד אמור וכן בשבת,צלומים(

 או הפומוגרף )היינו העכו"ם שהאומן כדי בשבת, מצלמה()הנקרא
 הצורך לעת שמתיר מי ויש פומוגרפית, תמונה לו יעשההצלם(
 להמתין לו אפשר שאי בהול וזמנו מאד נחוץ כשהדבר שעהולצורך
 שאלת שיעשה ומוב לערכאות, לתתה לו היא ונחוץ שבת, מוצאיעד
 כא. בדברחכם

 בחקותי()לסדר
 או עץ, מתכת, )זהב, כמף של אותיות לתחוב או לחבר אמורכב.

 לבגד או תורה, למפר לפרוכת, להבריגם אוזכוכית(
 ושאול דודתקוו

 )ובפונוגרף ע"כ, השעוה, על בכותב וכ"ה חייב, הפנקם שעל שעוהשהמוחק
 )שהוא כדרכו התקליט על הזמרה שרושם כתיבה איסור מלבד -שלנו
 מה ועי' האלקטרי(, בכח בשבת שמשתמש איסור עוד יש - כתיבתו(דרך
 שו"ת דברי ג"כ והביא בסי"פ, בשמב"ה הנ"ל הבי"צ דברי על בזהשכ'

 כותב רק שהוא )משום מד"ם רק שאיסורו שכ' סח סי' או"ח בחל'ערוגה"ב
 בם"ק לעיל שהבאתי ושו"מ הנ"ל הבי"צ דברי שהביא עוד ועי'כלא"י,
 היא, כך כתיבתן ודרך מסימניות גרע שלא משום מברק לשדר שאסורשלפנ"ז
 )סטנגרופי'(, קצרנות כתיבת על לאיסור לדון יש שמזה בשמב"ה שכ' במהועי'

 על ושאול דוד בתיקון )ועי' בם"ט ושאול דוד בתיקון ועי"ל הוא,ופשוט
 שאפי' שכ' שם ושאול דוד והתיקון' י יא הרמב"ם שם שהבאתי - יטסעי'
 י(. שמ מג"א ועי' חייבים, ג"כ בנסוע דויהי נונין על כגון בעלמא סימןעל

 תשובה בזה, שהביא ומנחיו"ט מנ"ש שבם' האחרון בדף עי'כא(
 דומה תמונתו נעשה ומיושר מכוון עמידתו שע"י וכ' בזה, שהאריך ר"חמהה"ג
 דשניהם יכול, אינו וזה יכול, אינו כזה והו"ל ממש, מסייע דהוי לניקףממש

 הפוטוגרפי מתקן לפני בעמידה היתר יש אם היא ששאלתו )ועי"שחייבים,
 הו"ד - תשובה ראיתי ז"ל שטייף יונתן ר' ומהה"ג בשבילו( הוכןשלא

- סם"ב על פ בסי'בשמב"ה  לו עושה שהנכרי יודע אינו היהודי שאם ש,כ' 
 מבעירים שלרוב אסור, לדעת אבל איסור, אין אז פוטוגרפית,תמונה

 הבערה, בדרר אינו אם ואפילו זה, במכשיר התמונות בהתקנותב(2לקטרי
 שעה ולצורך הצורך לעת אמנם ברמב"ם, כמ"ש כותב, תולדת בזה ישהרי
 לנכרי אמירה וכו' להקל נ"ל וכו' מוצ"ש עד להמתין לו שא"א בהולוזמנו
 סי' לדוד בקרן זו כעין בתשובה ועי' ה שז באו"ח המבוארים הפרטיםעפ"י
 תמונתו צלם להראות חוק עפ"י וצריך הצבא מבחן על לעמוד שצריך במיקב
 שם העומד גוי לצלם כשמעמידה הגוי, צלם מכונת לפני לעמוד רשאיאי
 פתוח )ובענין הישראל, בשביל מיוחדת מלאכה שום לעשות להצלם ואיןאז,

 תולדת משום חייב וצייר(.,. )שהרושם יז יא וברמב"ם ס"ח עי'הנגיטיבים
 שם. וע"ב ע. סט. דף הנ"ל מנחיו"ט בם' ועי'כותב(,



רפנ שכת הלכותקיצור

 הכמף( ממי למשל )היינו קודש הכלי הממדרים אותם וכןנשבת,
 אותיות, בהם שחקוקים ממימים האלו קודש לכלי ויש התורהעל

 מחברים הפמח חג לכבוד )למשל זו עם זו האותיות לחברודרך
 את לחבר שלא ליזהר צריכים הלאה(, וכן פ-ם-ח, מהאותיותממיתים
 מי ויש כתיבה, אימור משום עצמו, מוב וביום בשבת האלהאותיות
 )ועיין אותיות, צירוף ידי על במחון ארגז לפתוח שלא ליזהרשכותב
 כב. ז( מעיף לג מימן לקמןעוד

 עלול דין פמק )שמתן בשבת דין בית מעשה שום עישים איןכב.
 גם אמור זה וממעם בשבת(, וכתיבה רשום לידילהביא

 גזרות משאר זו גזרה יחמורה וממכר, מקח פעולת כל לעשותכן
 יג(, נח ישעי' דבר, ודבר חפצך )ממצוא מפמוק אותהשלומדים

 ושאול ווותקון

 שטים(, עצי שלחן ועי' - בחי"א )הו"ד י ס"ק שמ מג"א עי'כב(
 ע"י לחברם מהפרוכת שנפלו באותיות ג( מב )ובזת"מ ו לז בחיקא שםוכ'
 ולא שמאל, ביד יחברם וגם יתקיימו, לא שאז - בלבד נקבים ב' דרךמחט
 סעי' לעיל שהבאתי ד, פ"י מהתוספתא לדבריו ראי' שהביא ועי"שבימין,
 ט(, אות רט סי' אב"נ )ועי' בימין שיעשהו כ' יד ואיטר ושאול, דוד בתיקוןטו
 להזהיר שכ' של"ה בקצור זקני א"א דברי שהביא יח ובם"ק יג לו בנז"יועי'

 בהם שנחקקו קטנים טסים כמה בו שיש לם"ת כסף טסי להם שישהבע"ב
 עכשיו, שחוגגים החג הוא איזה להודיע זא"ז אותם ומעמידיםאותיות
 - לסתרן )וכן ביו"ט או בשבת זא"ז להעמידם שלא מאד ליזהרשצריך
 י ס"ק שמ הנ"ל ובמג"א עי"ש חטאת, חייב בשבת עשאו ואםאסור(,
 )ועי' כתב שהוי הבגד ע"ג כסף אותיות בקובע כ גיטין הגמ'שהביא
 שכ' הכותב בסוף ובכ"ש טז לג כלל ובמא"מ ובמנ"ח, בנקא,מחה"ש(,
 )ובהסרתן(, וכדומה להפרוכת כסף אותיות בחבור יש איסור שרק בזהשדעתו
 כל שהרי וכו' בבגד אותיות מרקם לדבריו ראי' והביא הנ"ל, להמג"אוציין
 לענין ה"ה א"כ הנ"ל(, כ' )בגיטין אשה, גט גבי לכתב נחשב לאכה"ג
 מג"א )עי' ככתב שדינו אף הבגד, על בפ"א האות כל בחיבר וכ"ששבת,
 ועומד עשוי האות הכי משא"כ לכותב, ל"ד יז( ס"ק שלד וסי' נז, ס"קלב
 ראשונים בפלוגתת שתלוי בהנ"ל שכ' ועי' מדב"ם, רק שאיסורו נ"ללכן

 כ' והר"ן שבת, לענין גם כתב הוי לא בגט כתב הוי לא אםשלהרשב"א
 כתב הוי התורה אסרה מחשבת שמלאכת בשבת בגט, כתב הוי שלאשאף
 מנעול וסגירת פתיחת לענין בתשובתו לג או"ח אדם תפארת בשו"ת)הו"ד
 אותיות לצרף שיודע מי רק לפתחו שא"א באופן שנעשה בטחון( ארגז)או
 עד באותיות ומסבבים לבעלים רק שידועה )וכדומה מלה איזהשל

 יש אי בזה ודן - הבטחון( ארגז )או המנעול נפתח אז ורקשמצטרפות
 בשבת(1 מלפתחם יזהר שבע"נ שכ' )ועי"ש מחיקה, או כתיבה משוםבזה
 ושאול. דוד בתיקון סי"אועי"ל



 שבת הלכדתקיצדררפד

 הן, קבלה דברי כן ואם נחמי' בימי נאמרה כבר הלא זהומלבד
 כג. התורה מן לדברודומה
 )משום בשבת דבר להשכיר או לשכור למכור, לקנות, אסךףכר.

 משכיר או המוכר בין הבדל ואין יכתוב( שמאגזרה
 ביומו(, )או ומיד תיכף החפץ את ומומר המוכר ובין בלבד,בדבור
 גם שכירות או מכירה בלשון שמשתמש רק כלל דמים שםמזכיר אינו ואפילו השכירות, או המקח דמי וקוצב קוצץ באינוואפילו

 כו. אמורכן
 ואסור הרשות, לדבר מצוה דבר בין שאמרנו בזה הבדל איןכה.

 הרשות, לדבר לקנות שמותר באופן רק מצוה לדברלקנות
 כה. מצוה לדבר אפילו לשכור אמורוכן
 לקחתו ורוצה לשבת(, אחר דבר )או מאכל לאיזה שזקוק ב~יכך.

 כו. בען"ה נבאר כאשר מדה ומכוםמנין, סכום דמים, סכום לו להזכיר שלא יזהר מחנוני, אומחבירו

 ושאול דודתקון
 וכו'(. אומר ריב"ב וכו' למחר,תרומה הר"ז ואומר מע"ש עומד אדם אלעזר א"ר :( פד )דף ה"א פי"ח ירושלמיועי' - בשבת הקנין שיחול מע"ש לעשותם מותר אם מגרשין ואין מקדשיןדאין בההוא וכן בשבת, קנין עושין אין בעניני בחקירתו רע"א בשו"ת קנטמי' )ועי' שם. יוסף נימוקי ועין וכו: בעיו"ט ולא בע"ש לא דנין איןלפיכך לב. סנהדרין במשנה כמבואר דנין' אין שבת בערב ואפילו שם. ושאולדוד ובתיקון מה בסעי' לקמן בזה שכתבנו ומה במוחק, כ"ש ועי'כג(
 שז וסי' סי"ג ס"ו ס"ג שו וש"ע ובטור ה כד רמב"ם ועי' מקח,סכום לו יזכיר שלא ובלבד אומר ריב"א וכו' כלה עסקי על לפקח.מחשיכין קנא. גם ועי' וכו' בשבת פועלים אדם ישכור לא קנ. שבתכד(

 יט. ס"ק שם ובא"א ס"ד שו סי' הרב ובש"ע שם ובמג"א וס"ח.ס"ב
 מצוה(. דבר לצורךמלאכה בהיתר שם שכ' מה ס"ה שז בסי' לו ציין שהרמ"א ס"ב רעו גם)ועין שם ובבאה"ט סי"ג שם ועי' שמים. בחפצי אפי' אסור מקח סכוםשהזכרת שם ושכ' בשבת, להשכיר או למכור בית שיש להודיע מותר אי שצ"עג ס"ק מ"ז ועי"ש ובפמ"ג הרב ש"ע גם ועי' עי"ש, וכו' התירו מלאכהבלא הדברים על והפקוח התעסקות שרק שם יב קטן סעיף במג"אדבריו שהובאו המ"מ דברי שהביא ובבאה"ט ס"ו ועי"ש באו"ח שםכדס
 סכום דמים, סכום והיינו - ששה( באמת שהם דברים שלשה )והםלזכור שצריכים דברים ג כאן שיש ובבאה"ל ובמשנ"ב שם, ובבאה"טא-ה. שכג ובאו"ח בגמ' ושם וכו' לחבירו אדם אומר כט. ביצה עי'כו(



רפה שבת הלכותקיצור

 לומר )כגון דמים שם להזכיר אמור ידוע מחירו שאין ברברכז.
 שני לי תן לו, יאמר אך פרומורק בחמש אגמים ליתן

 דמים, שם להזכיר מתירים יש ידוע שמחירו ובדבר וכדומה,אגמים
 בקרוב ושיעורו הדבר כמות להודיעו רק בזה שכוונתו שאומריםמשום
 אבל כהמתירים, המנהג בזה נתפשם וכבר לו, נחוץ כמה לוולהגיד
 שח"ב מהמכום חשבון עמו לעשות דהיינו דמים, מכום להזכיראמור
 בעד אגמים לי תן לו לומר )דהיינו עכשיו שלוקח אותם בשביללו

 בידי לך ויהי' פרומות, עשרים בידי לך יש וכבר פרומות,חמש
 שחייב המכום לו שמזכיר שכיון פרומות(, וחמש עשרים הכלבמך
 מחבירו לשואל ואפילו ומתן(. )ומשא ממחר עושה שהוא ניכרלו,

 כז. ומתן ולמשא לממחר שדומה לפי המכום, את להזכיראמרו

 ושאול דודתקון

 במנין, אגוזים לי תן - לומר שמותר פשוט במנין והנה מדה, וסכוםמנין,
 "כמה למשל שיאמר )היינו אסור הכל וסך הכולל חשבון לעשותאבל

 זה מאה"( לך ואתחייב חמשים עוד לי תן חמשים, - בידי לך ישאגוזים
 במדה וכן מנין. סכום שנקרא מה וזה וממכר, למקח שדומה משום -אסור
 למספר ולהוסיפו ולחבדו מכבר, לו שחייב ממה חשבון לו לעשותאסור
- לו שחייב המדות של הכל הסך ולחשוב עכשיו, שלוקחהמדות  שזה 
 לקח שכבר הדברים של ושוים מחיר לחשוב וכן וממכר, מקח דרךג"כ

 סכום שנקרא מה וזה - אסור ג"כ הכל, בסך ולצרפם עכשיו,ושלוקה
 בעשר אגוזים לי תן שיאמר דהיינו - עצמם ודמים במדה אבלדמים,
 דמים( לפסוק שאסור בגמ' אמרו )שהרי שאסור המחבר דעת בזהפרוטות,

 ס"ל אשר"י הגהת בשם הרמ"א אבל מדה, שם להזכיר שאסור דעתווכן
 לסימן רק הוא פרוטות עשר הסכום שהזכיר שמה - מותר זהשבאופן
 ומה אגוזים, מנין לו כאומר רק זה ואין לו, נחוצים כמה להודיעובעלמא,
 - ידוע מחירו שאין בדבר היינו דמים לפסוק שאסור בביצה שםשנזכר
 א"י שהרי צריך, הוא במה לו להודיע רק שהתכוין לומר נוכל לאשאז
 למשל שאם במדה הדין שכך בד"מ וכ' שהזכיר, הסכום בעד לו יתןכמה
 יכולים אנו אין שאז למדדם, רגילים שאין אגוזים, מדה ממנו מבקשהוא
 כמה יודע איע שהדי צריך, הוא כמה לו להודיע לסימן רק שכוונתולומר
 שימדדנו כוונתו בטח וע"כ מחזיקה, שהמדה מה לו יספיק ואם המדה,מחזיק
 צריך, הוא כמה להודיעו רק כוונתו למדדו, שדגילים ושכר ביין אבלדוקא,
 מחזיקה, שהמדה מה לו יספיק ואם המדה, מחזיק כמה יודע אינושהרי
 כוונתו למדדו, שרגילים ושכר ביין אבל דוקא, שימדדנו כוונתו בטחוע"כ
 מותר. ע"כ דוקא שימדדנו כוונתו ואין צריך הוא כמה להודיעורק

 יג שו גם ועי' וה' סק"ד ובמג"א ס"ג ועי"ש א--ה שכג או"חכז(
 פ ובמסגה"ש ה, לח כלל בחי"א ועי' סי"א, שז ובסי' יח, ס4קובבאה"ט
 הרי4ף דעת היא בפני' שהו"ד מתירים יהיש א שכג הרב ובש"ע קא,בם"ק



 שבת הלכותקיצוררפו

 שם להזכיר אמור למדדו רגילים ואין ידוע, מדתו שאין ברברכח.
 הזכיר למימן שרק לומר יכולים אנו אין שבזה כלל,מדה

 מחזיק כמה יודע אינו שהרי צריך הוא כמה להודיעו כדיהמדה
 שאין במקום צהובים, אבמיחים מדה לי תן שאומר )כגוןהמדה
 דוקא, שימדדנו כוונתו בודאי כן ואם כלל(, צהובים אבמיחיםמודדים
 שהתכוין אפשר שבזה ושכר( יין )כגון ידוע שמדתו בדבראבל

 ליזהר צריך בזה גם )אבל מקילים', יש צריך, הוא כמהלהודיע
 לי'( ,מדוד ובבמוי בלשון להשתמש או מדות וכך כך לי תןמלומר
 כדי במדה, מבעת ממיל שהמוכר ונהגו מקילים, כהיש בזהוהמנהג
 יודעים שהבעלים משום גזל בזה )ואין בדיוק, המשקל יהאשלא

 חשבון לעשות אמרו בזה וגם החמור(, על ומותרים הוא כךשהמנהג
 המך את ולחשוב כבר שלקח מה בחשבונו ולצרף כבר שלקחממה
 נקרא שזה דמים(, מכום בדין כז במעיף למעלה שהזכרנו כמוהכל,
 דומה הוא הרי חשבון שעשה שכיון משום ואמור, דמיםמכום
 השואל שגם הדין בזה )וגם דחול, ולעובדין ומתן( )ולמשאלממחר
 כח. כז( במעיף למעלה כמו המכום את להזכיר ולא ליזהרצריך
 שכך ביצים חמשים לי תן לחבירו או לחנוני לומר כשדר~ךכמ2.

 חמר כמה לדעת בביתו למנותן הבית בעל שלדרכו
 אבל לו( שצריך ממה יותר יקח שלא כדי עוד, זקוק הוא ולכמהלו

 עכשיו שלוקח ומה כבר שלקח מטה חשבון עמו לעשות לואמור
 ישאול דידתקין

 שכ' ב ס"ק שכג ובא"א ושאול, דוד בתיקון כו בם"ק ועי"ל והג"א(ראבי'
 שאפשר מדה או דמים סכום לו במזכיר רק ,וא"א וכו' יין המוכר ,בעכו"ם
 כל כמבואר וכו' העכו"ם ישבור החותם אותיות אך להזכירו, לושמותר
 לקנות מתיר שג"כ כא שו יעקב בישועות ועי' ט, סעי' לג בכלל לקמןהנ"ל
 על שטר לכתוב דרך אין מטלטלין שבקניית משום מצוה דברלצורך
 דוד בתיקון סי"ג לח בכלל לקמן ועי' שיכתוב, החשש כאן ואין -מכירתם
 מג*א שו בסי' בש"ע ועי' מצוה, לדבר לעכו"ם מתנה נתינת בדיןושאול
 מתנה בנתינת מתמירים שיש יא ס' ובחי"א וממכר מקח ד"ה ט"וס"ק

 לתת מותר צדקה אבל אסור(, ג"כ לחבירו וכך כך לת.ת עצמו אתלחייב )ואפי' מרשותו יוצא שהרי וממכר למקח שדומה משום בשבתלחברו
 סי' ועי' וא"ר(, ומג"א שם מצוה, לצורך או שבת לצורך שהתירו)וה"ה
 כח סעי' שו הרב ש"ע ועי' סתם, נותנו רק משכון הילך לו יאמר ולאשבת, לצורך או מצוה לצורך רק משכון להנית שאיל ויד' טו ס"ק ובמג"א יאשז
 לח. בסעי' לקמן שכת'ומה

 ועי' ומג"א ריא"ז ובד"מ, הרב ובש"ע לעיל שהזכרנו ברמ"אכח(
 שהזכרנו. ב ס"ק ובמ"ז הלבוש, בשם שהביא ובמהנז"י



רפז שבת הלכותקיצור

 למעלה שהזכרנו ומתן ולמשא לממחר ודומה מנין(, מכום נקרא)שזה
 בזה ונם אמור( כן נם השאילני, בפירוש לו באומר )ואפילושאמור,
 כט. לי תן יאמר רק לי, מכור לו מלומר ליזהרצריך
 לו נותן כשאינו רק התירו לא שזכרנו האלה באופנים ואפיליל.

 אבל כשאלה, רק וממכר כמקח נראה לא שאזכמף,
 לו ומראה מעכו"ם הדבר בקונה ואפילו אמור, כמף לו משלםאם
 ואפילו אמור, כן נם בעצמו, הכמף את לו יקח שהעכו"ם הכמףאת
 קונה עכו"ם ואם הזה. להעכו"ם לשלם אמור אחר עכו"ם ידיעל
 אמור בודאי הישראל, כלי לתוך הכמף את ומשליך מישראלדבר
 ל. וממכר מקח פשום זה הרי הישראל, ליד מניע הכמףשאם

 מופרים מדברי רק שאמור בשבת וממכר במקח שאמרו אףלא.
 דוקא שזה בזה שכותב מי יש אך המפרשים( רוב)לדעת

 חנותו את הפותח אבל ובהזדמנות במקרה מחורה קונה אוכשמוכר
 בתקון )כמבואר ממש שבת מחלל שהוא שכותב מי ישבקביעות,

 זה בשביל למיתה אותו דנו שופמים לנו שהיו ובזמן ושאול(דוד
 לא. אותוומקלו

 ושאול דודתקון

 ומג"א, ד, שו ובסי' הנ"ל שכג סי' הרב וש"ע באו"ח שםכט(

 קמח.(. שבת גם )ועי' ז-ח לטובחי"א
 ושאול דוד בתיקון ועי' תקיז ובס" הרב בש"ע במג"א, ושם שםל(
 לא.בסע"

 ו משנה פ"ג ביצה לתיו"ט וציין בחו"מ קצה סי' חת"ס שו"תלא(
 יג נחמי' דברי בכלל אינו זה מחבירו מאכל דבר ליקח באקראי שרקוכ'
 מחלל הר"ז ומשכיר ושוכר בשבת חנותו ופותח מו"מ הקובע אבל וכו'טו

 חייב, כמדתה סחורה כשמחתך וכו' בפנקסו בכותב ומכ"ש בפרהסיאשבת
 וכו' חייב המתכות מן מתכות חרש או וכו' עץ חרש שיחתוך חתיכה כלוכן

 זכרון שבהון בפ' )אמר( ברמב"ן שכ"כ וכ' וכו' סוקלים היו וכו'ובזמן
 רז ס"ק פ מנ"ש ועי' צ סי' חאו"ח שערים בית בשו"ת גם הובא וכןתרועה,
 עי"ש מה"ת, איסור יש בשבת שבמו"מ היא רש"י דעת מפרשיםשלקצת
 וכו' המקרא מן אסור וממכר ומקח וכו' וממכר מקח משום לזה. ביצהברש"י
 אות בהשמטות דרבנן' ובארעא - וממכר מקח משום בד"ה בתוס')ועי"ש
 ודעת מה"ת שהיא רש"י שדעת ותוס' רש"י בין מחלוקת בזה שיש שכ'קמד
 בכ"ש ג"כ ,)עי' שיכתוב( גזרה משום הוא ואיסורו מדרבנן שהואהתוס'
 בזה עוד ועי' שכ"כ, פא ס" שד"ח מבעל דח"כ בס' ג"כ ועי'המוחק(
 בית בשם מע"ש שהביא הנ"ל במנ"ש )ועי"ש כח, סי' נחום חזוןבשו"ת
 ע"י - לעצמם היתר ומורים בפרהסי' בשבת המוכרים את שהוכיחפרץ

 ולא איסור, על שעוברים והעיר המפה, תחת הכסף את מניחשהעכו"ם



 שבת הלכותקיצוררפח

 לקוניו החלב לחלק לו אסור לבית, מבית חלב המחלק חלבןלב.
 בשבת, החלב בעד מקוניו כסף מקבל שאינו אףבשבת,

 לב. )בשבת( נוסע אינווגם

 ושאול דודתקון

 פשעיו 'שהמכסה ע"ז וכ' - המפה תחת הכסף מניח שהעכו"ם מהמהני
 כעובד ה"ה בפרהסיא שבת המחלל 'כל כ' ע"ב סי' ובקש"ע יצליח"(לא

 שהוא והתבשיל עכו"ם, כפת הוי אופה שהוא והפת אוסרו ביין נגע אםכוכבים,
 בלא ואפילו מישראל, עשרה הוי ופרהסיא עכו"ם, בשולי כמו הוימבשל
 כ' שם ובמנ"ש די, ג"כ השבת, בחילול שיודעים אלא ממש, בפניהםחיללה
 שאפילו שכ' שחיטה הל' בש"ח ועי' פרהסיא, הוי מעשרה בפחותשאפילו
 במזיד לתיאבון בחיללה ואפילו שיתפרסם, ידע והוא מפורסם,כשהדבר
 שלד בש"ע )ועי' הביאו, בקו"א ב' ס" ביו"ד הרב ובש"ע מה"תבאיסור
 שבת ועי' עי"ש. יום, מ' להתענות הוא שתיקונו בשוגג בדרבנן שבתבמחלל
 כדור ע"ז עובד אפי' כהלכתו שבת המשמר כל ר"י אמר חב"א אמרקיח:
אנוש

 מוחליי
 ישראל משמרין אלמלא רשב"י משום אר"י שם וכן וכו', לו

 הקודש, אגרת שבסיף בקו"א בתניא וכ' נגאלין, מיד כהלכתן שבתותשתי
 עצה לזאת וכו' להתענות ואחד בכ"א כח אין הדור חלישות שמחמתולהיות
 מוטל לכן דייקא, כהלכתו וכו' כהלכתו שבת השומר כל כמארז"להיעוצה

 ובענין עי"ש. וכו' לשבתא רבתא בהלכתא בקי להיות ואחד אחד כלעל
 לחלול מומר לצרף שאין שכ' ד נה א"א עי' למנין שבת מחללהצטרפות

 עי' אך לח חכ"צ בשו"ת וכן' כך, כ' ז ס"ק א"א רפב בסי' וכן למנין,שבת
 כשהעידו רק בנגיעתם יין אוסרים שאין נ סי' יו"ד מהרי"א בשו"תבזה

 שציין ועי"ש כט להועיל מלמד בשו"ת והו"ד וכו' בי"ד ובפניבפניהם
 לציון דורש לשו"ת ג"כ שציין צ רשב"ן ולשו"ת הנ"ל יעלה יהודה לשו"תג"כ

 מהרי"א כהג' ג"כ שכ' הבדולח עין שו"ת מבעמ"ח תשובה קלט בסי'ושהביא
 ס"ק קצט סי' במג"א וגם ט סי' דבר משיב שו"ת ג"כ )ועי' הנ"לאסאד

 ג"כ ועי' רס"ד סי' יו"ד רע"א ובהגהת מט, סי' ח"א יעבץ ובשאילתב,
 דעות בזה שיש כג סי' החדשות ציון בנין ובשו"ת באב"ע, שו"מבשו"ת
 חת"ס שו"ת עי' ב"ב נקרא מומר ואי מתירים, ויש אוסרים ויששונות
 שלא סי' ובאו"ח קכט מאיר ובבית קלד ובחו"מ קעו וסי' קטו סי'או"ח
 חלון ולפתוח ושאול. דוד בתיקון יא כלל לעיל בזה ועי' חיים(. מחנהבשם
 קב סי' או"ח שיק מהר"ם שו"ת עי' סגורה והחנות - בשבת בחנותראוה

 לפתחו, הנמנעים חרדים וישנם יח, סי' שורק נטע בשו"ת וכ"כשמתיר,
 )שה"ד(. סח סי' יעקב חלקת שו"תועי'

 חניתו פותח בכלל נכלל שהוא או"ח ח"ב עזיאל משפטי שוותלב(
 בשבת, החלב מבשלים קוניו ואם כסף, מקבל ולא נוסע שאינו אף -בשבת
 קלג ח"ג מרדכי הלבושי גם והביא בשמב"ה )הו"ד מד"ם איסור עכ"פיש - ממנו לקנות שיכלו במקום אחר חלבן ביש ואפי' עור, לפני על גםעובר
 סל"א. ועי"ל היתר(, צד שום אין לנכרים חלב במכירתשאפי'



רפמ שבת הלכותקיצור

 הוא ואימורו בשבת, אומוממי ממכונת ממכרים לקנות אמורל3.
 בשוגג, בידו הממבע בלקח )ואפילו וממכר, מקחמשום

 מוקצה, אימור משום בו ואין שירצה במקום להניחו לו התירושאז
 לישראל, שייכת המכונה ואם ושאול( דוד בתקון ועיין אמור, כןגם
 את להניח מתירים ויש שבת, לפני לביתו להכנימו מחוייבהוא

 נכנם אינו והלוקח הרבים, ברשות עומדת היא אם במקומההמכונה
 בשבת המכונה לתוך הממכרים את לעיים אבל ישראל,לרשות
 לג. מוקצים כשאינם אפילואמור,

 ושאול דודתקון

 לתוך מטבע לשים לאסור כ' כח סי' או"ח הלבונה גבעת בשו"תלג(
 שמים וכאשר בארצנו( )המצויות וכדומה ברחוב העומדת אוטומטימכונת
 ואין המטבע. כערך ממתקים או חפצים מתוכה זורקת היא מטבעלתוכה
 אותה ממלא רק המכונה ובעל שייכת, למי יודעים ואין המכונה אצלעומדים
 ס"ק שח המג"א שלפי החפצים את מוכרת אוטומטי באופן והיא לעתמעת

 וממכר. מקח איסור משום אסור ג"כ שירצה. במקום להגיחה לו מותרז
 השבת, יום במשך בחוץ להניחה לו אסור ישראלי, הוא זו המכונה בעלואם
 חצר, מדין' לו קונים אדם של וכליו בשבת ממנה אחד יקנה שלא ימלטשלא
 אם אסור בסתם )ואפי' בשבת דבר לו לקנות לנכרי כסף לתת שאסרווכמו
 כ"כ ד( ס"ק ובבאה"ט ג-ד שז באו"ח שכ' וכמו בשבת( הוא השוקיום
 בידו כשלקחו רוצה שהוא במקום המטבע נתינת )ובענין אסרו,כאן

 )הו"ד שבת מתום' שהביא פו דף מנ"ש עי' המג"א, בשם שהבאנובשוגג
 הוי שזה אסור בו להשתמש אבל בידו, המוקצה את להוליך שיכולבנז"י(
 ובנז"י כה(, ס"ק רסג ובא"א יט ס"ק רסו )ובמג"א ג( שח עי' חדש,כטלטול

 למקום לטלטלו דמותר דהא ט ס"ק יעקב הישועות בשם כ' יב ס"ק ח"בלח
 ללכת כשרוצה אז בינתיים כשעמד אבל בינתיים עמד כשלא דוקא זהשירצה
 אפי' גמור שבמוקצה שכ' ז( ס"ק )שח בשע"ת גם ועי' חדש,, כטלטולהוי
 גם ןעי' מידך, להניחו צריך השבת, שהגיע עד בידו ושכחו מע"ש לידובא
 בזה לחוש יג סוסע"י שח הרב בש"ע וכ"כ בזה, שמסתפק ז ס"ק שם,א"א
 ב כלל ולעיל י"ט א"א בזה ועי' הפסד במקום רק ולהתיר האוסריםלדבר
 שצדד קיז סי' ח"ב מהרש"ג בשו"ת גם הזו מכונה בענין ועי' טו(,סעיף
 שאז ישראל, לרשות נכנם אינו והלוקח בר"ה העומדת במכונהלהתיר
 בשבת, מאלי' כשנעשה מותר מה"ת במלאכת שגם ה רנב או"ח לפי"דמותר
 שאסרו אין ד"ה 1 יז שבת התום' לדעת ואף ומתן, במשא שמותר כ"שא"כ

 מוסר שהישראל שם רק זה החמה, שקיעת לאחר ישראל מבית יוצאבעכו"ם
 כשהמכונה אוסר ובכ"ז מותר, מעצמו נעשה שהכל כאן משאי"כ החפץלו

 בשבת המכונה לתוך הנמכרים החפצים בשימת וגם ישראל, ברשותעומדת
 לב(. פ בשמב"ה גם )והו"ד עי*ש אוסר,1יו"ט



 שבת הלכותקיצוררצ

 מערב קנין להתחיל שמותר האחרונים הפומקים רוב רעתלך.
 בתקון כמבואר שאומר/ מי ויש בשבת, שיגמר אףשבת

 לד* ושאולדוד

 ושאול דודתקון

 כשצריכים הממשלות( )וכן הגדולים חרושת בתי של דרכםלד(
 שמבקשים - בתעשי'( ויצור לעבוד או בנינים לבניית הנצרכים רבלחומר
 וביום הדרושות הסחורות בעד הקבוע מחירם להציע הגדולים הסוחריםאת

 היותר בההצאה לבחור יתועדו הפקידים לחודש( וכך בכך )שיהי'המיועד
 בדבורם יחזרו שלא ערבון נותנים )והסוחרים להם, מתאימה והיותרנוחה,

 הזכות לו שנתן הסוחר את מודיעים הם מחליטים הפקידים וכאשרומחירם(,
 שהפקידים - המוגבל שיום יקרה ואם הנצרך, החומר את לרשותםלהעמיד
 הקנין הלא אז השבת, ביום יחול - ההצעות את ויקראו האיגרות אתיפתחו
 ולהתחיל מחירו להציע לישראל לו מותר אם השאלה ועכשיו בשבת,יגמר
 והנה לא/ או ה רנב בסי' לגנה מים אדם כפותח בשבת שיגמר מע"שבקנין
 בדברי גם בזה ועי' שאוסר מו או"ח כת"ם בשו"ת הובאה כבר הזאתהשאלה

 ווצד" "פב" קונט' תרנד שנת תלפיות תל בקובץ )ועי' קנט ח"א רע"אהג'
 לכה"ג שאסור פ"א יומא והירושלמי שם, הובא הכת"ם ודברי לאסורשהאריך
 שהוי אשתו כשתמות הקדושין שיחולו ע"ת אחרת אשה לקדש יוה"כבערב
 שז סימן בא"ח ועיין צג/ סימן ארי' ובשאגת שם/ עיין קניןכקונה
 דבריו .)הובאו קלא סימן או"ח בחלק שיק המהר"ם דברי בזהשהביא

 מהרא"ף, בשו"ת הוא וכן לד/ חיים אורח צדק אבני שו"ת בשמב"ה(/גם
 ולהתנות מע"ש לכהן שקלים הה' לתת יכולים שהיו בשבת שחל פדה"בבענין' שכ' ח' ס"ק שלט ממג"א )וראיתו קיז ב חלק מהרש"ג בשו"תוכ"ה
 שמצד מזה ומשמע שמפסיד/ הברכה משום לא אם בשבת הפדיון שיחולתנאי
 ח"ב יעקב חדות ובתשו' ו. אות לב חפץ אבני שו"ת ועי' להתיר/יושר אמרי בשו"ת וכ"כ מע"ש( כשהתחילו עיכוב אין בשבת בזה הנעשההקנין
 וכך סכ"ג לעיל ועי' לאיסור נוטה שדעתו רע"א בשו"ת ועי' קלג.סי'

 חסד תורת ותשו' נא סי' או"ח א:ב"נ ג"כ ועי' יח, מד בסי' הנז"יהבינו
 מהר"ם שו"ת בשם הא"ח דברי שהביא י קמד דף מנ"ח )ועי יג-ידחאו"ח
 ביום שיחול פומבית במכירה מע"ש מחיר להציע להתיר קלד או"חשיק

 בשו"ת גם ועי' עי"ש/ בהמכירה נוכה להיות עכו"ם שליה לעשות וכןהשבת/
 וקניית הנ"ל פומבית במכירה עמידה בענין יב סי' או"ח ח"ב אהרןזקן
 שהתיר מד סי' באב"נ ג"כ ועי' עיי"ש הישראל חוב עליו שנכתבהבית

 שימסור עוד וכ' הנ"ל, ההכרזה במכירת לעמוד מרובה בהפסדלישראל
 ועי' עי"ש/ וכו' שבת אחר עד לקנותו רוצה שאין להרב מודעההלוקח
 בבאה"ט רנב סי' ריש או"ח ועי' ואוסר(/ עליו שחולק מ' סי' אברהםמחזה

 מצד שגם שאפשר שכ' סג סי' יעקב חלקת בשו"ת גם ועי' שם,ובמשנ"ב
 רוצה אם שמחליט בשעה רק בשבת, הקנין חל לא - המוכר -הישראל
 עי"ש.  שבת,  לאחר  להחליט  יכול  ווה לא או הערבוןבהפסד



רצא שבת הלמותקיצור

 הרושם, עד בו לי תן או זה כלי לי מלא לחבירו לומר כ~יתךלה.
 לה. אותו נשקול או נמדודולמחר

 לפרוע אמור כך בשבת, אמור ומתן( )משא וממכר שמקח כשמלן.
 משכון או נכרי ידי על חובו לפרוע ואפילו בשבת,חובו

 לחבירו חובו לפרוע בשבועה שנתחייב מי אבל בשבת. אמרו כןנם
 בשבת, חובו לשלם. לו מותר בשבת, חל לו שיחד והיום מיועד,ביום
 כמף לישראל שהביא ועכו"ם נכרי. ידי על או משכון ידיעל
 להניח לעכו"ם להרשות לישראל לו מותר חובו, על תשלומיםלשם
 עמו יעשה ולא בו ינע לא שהישראל רק ישראל(, )של בביתוהכמף
 במשכון להחליפו או משכנו לו להחזיר יכול הישראל זה ובאופןחשבון
 והישראל המשכון, את יקח בעצמו שהעכו"ם מוב בזה ונםאחר,
 לי. בו ינעלא
 שמקבלים שונים( מצרכים מוכרי חנונים )או המוזנים שנוהנים מהלז.

 הניח פלוני פתקה, על וכותבים שבת, מערב מקוניםכמף
 נוקב המוזנ יין, ממנו לוקח כשהקונה בשבת ולמחר וכך, כךמכום
 מעשיהם אין הקונה, שלקח היין בקבוקי כממפר בפתקהנקבים'
 בשבת, בנייר נקבים לכתחלה לעשות נכון שאין שמלבדנכונים,
 וכן שקבל, המכום בה שכתוב בפתקה ולקרות להבימ נםאמור
 מכומים עם פתקאות לכתוב לו אמור בפנקמו, רשומים שקוניוחנוני

 ושאול וודתקין

 ב. שכג או"חלה
 שכ' טו, ס"ק שם ובמשנ"ב וח', ו טו ס"ק שכה וסי' שו מ"א עי'לו(

 - בו ליגע לישראל אסור המשכון את מחליף כשהעכואם שרקשם
 לקחת העכו*ם בא ואם כשמשאילו, אלא וממכר כמקח מחזי לאשבישראל
 משום - עבורו לערב רשאי אחר ישראל אין מאמינו הישראל ואיןמשכנו
 לובש שכשהעכו"ם שם וכ' שכה, מגאא בשם ט ם בחיאא וכ"כ חפצךממצוא
 ומקורו בשבת, ישראל מבית להוציאו מותר אז - מלבוש כדרךהמשכול
 בשבת להשופט ולהתלונן לקבול שהתיר קמו הב"ח בשו"ת )ועי' י. שומש"ע
 שסובר כתבי כל בפ' הראאש לפי )ודעתו העכואם, שאצל ממונו הפסדבחשש
 הוא הזה שהדבר הבאח ודעת פתאום, לאדם שבא בהיזק התירו שבותשבכל
 האב*נ בשם לד בסע" שכ' מה ועי' מעשה, עאי שלא שבא שבות בכלכלל

 בגביית כזה בענין שדן נ סי' החדשות ציון בנין בשואת ג"כ ועי' שכ"ד(,שנראה
 שו"ת ג"כ ועי' עיאש. הבאח דברי על שסמך המדינה העוזב מעכו"םחוב
 בכלל שהבאתי מה )ועי' רכה. חאג מהרש"ם ובשו"ת סז. חאב יושר,אמרי
 שם שהבאתי מה עוד ועי' בפסידא להתיר שלא המגאא בשם סכאטלח

 ובעניס. דאה מח סעי'ולקמן



 שבת הלכותקיצוררצב

 בפנקמו, הרשום הקונה שם יד על אותן ולשים שבת, מערבשונים
 נכון ויותר בשבת(, האלה הפתקאות לקרות )שאמור שהזכרנוממעם
 צדקה וגבאי למימן, הקונה יד על גרעין לשים כהנוהגיםלעשות
 שמותר אפשר שנדב, המכום את ולזכור הנודב שם לממןהרוצה

 ומכל שמים, חפצי שהוא משום הנודב, שם יד על פת,קה לשיםלו
 וכך אפשר, אם בגרעין ולהשתמש להחמיר צריך הוא גםמקום
 לז. הקדמוניםנהגו

 במדבר()לסדר

 וכשמקדיש מתנה, לתת מותר שבת לצורך או מצוה יצורך רקלה.
 בינו )אפילו שבת מערב שיקדישנו נכון ידוע, חפץאיזה

 הכנמת הבית לרשות ומומר מרשותו שמוציאו מה כי עצמו(,לבין
 מפר ולתת לקנות )כגון מתם חפץ ולהקדיש וממכר, כמקחנראה
 לח. מותר כמף, מכום לפמוק או הכנמת( לביתתורה

 ושאול דודהקון

 ובאה"ט שכג או"ח תו"ש ועי' ה ס"ק מג"א שכג בב"י הו"ד רא"ש,לז(
 ט. לח ובחי"א 'כ, ס"ק ובמשנ"ב ה, ס"ק שם ובא"אד,

 שו ובמג"א ז, ובכתובות ברא"ש ועי"ש עז גיטין עא. עירוביןלח(
 טו ס"ק במג"א ועי"ש יא. ם וחי"א וט"ו, י"ד, סעי' שו הרב ובש"ע טו,ס"ק
 ומה בשבת, הדורש להחתן כלים לתת שנהגו מה שצ"ע ז ס"ק בבאה"טוהו"ד
 המנהג, ליישב שכ' יט, ס"ק א"ר ועי' וכו', אסור מעהת וכך כך ליתןוכו'

 מהרי*א ובשו4ת שם, ומחה4ש. טו ס"ק שו א"א ובפמ4ג לג, ס"קובמשנ"ב
 שלא יכוין מתנות המקבל הדורש שהרב וכ' שהאריר פג סי' או"חאסאד
 יחד שמסתמא משום איסור בזה אין שבלא"ה וכ' שבת, מוצאי עד בהןלזכות
 כ' ע"ש ובשלחן נט, אהרן כפי ובשו4ת רו, בסי' גם ועי"ש מע4ש בליםלו

 עוד )ועי' שבת* לצורך המ,טקה דחשיב להחתן שנותן הכלי עם משקהשיתן
 עוד ועי' שאסור( שכ' שבת לצורך שלא. משכון בנתינת ד' אותבבאה"ט

 דברי על שהערה מה ובישוי"ע בזה, מש4כ שו בסי' ובמנ4פ ו ס4ק שוא"ח
 יז, סי' שלמה בנין ובשו"ת מה, סי' אבע4ז מאיר בבית וכן הנ*ל,המג"א
 מלכיאל ובשו4ת לנכרי' במתנה ושאול דוד בתיקון מב סעיף לב כלל ג"כועי'
 על מתנה נתינת איסור אם שכג בסי' החיים ובס' ק, סי' וח4ב ב' סי'ח4א

 מצוה בר לחגיגת אורחים שמזמנים ובארצה*ב הנותן, על או רובץ היאהמקבל
 ביום ולא א ביום המצוה לבני המתנות לתת יזהרו א' וליום שבתליום

 לרשות, מרשות הוצאה באיסור השבת את יחללו שלא ירויחו ובזההשבת,
 א, ביום רק לו ימסורו שלא יזהר סדור, % נותן שהרב שנוהגין במהוגם
 לדבר רק מתנה נותנים שאיל כנ4ל א, יום עד הסדור לו לה.קנות שאיןונכון
 זה. בנתינתו מצוה שאין ואפשרמצוה



רצג שבת הלפותקיצור

 לח בכלל שנבאר כמו מצוה מדידת לבד אסורה, מדידה כללכ2.
 וממכר מקח לצורך כשאינה ודוקא טז, וסעיף מבסעיף

 ואיסור למדוד, אסור מצוה לדבר אפילו וממכר מקח לצורךאבל
 )בהשערה אומדנה לפי אותו יערוך לבטלו ששים וצריך בהיתרשנתערב
 שבת מערב בנתערב אפילו לשער מותר ובאומד עיניו(,וראות
 ואינו להיתר הוראה כל להורות מותר וכן שבת. עד לו נודעולא

 הי' שלא אלא מאליו מתוקן הי' הזה הדבר שהרי כמתקן,חשוב
 חד שנתערב ביבש ויבש לו. והורה המורה שבא עד לשואלידוע
 להשליכו מותר אחד, להשליך מחמירין שיש א קט דעה כביורהבתרי
 אחד להשליך שמתיר מי ויש חומרא, אלא אינו שזה משוםבשבת
 לס. ושאול דוד בתקון ט סעיף ז כלל לעיל גם בזה ועיין שבת, לצורךרק

 ולהעלות לרשום אדם בני של שדרכם משחק שום לשחק איןמ.
 ירשום שמא משום אמור צחוק דרך לשחק ואפילו הכתב,על
 גם זוגי ובלתי זוגי המשחק )ואפילו אמור הכל ולהרויחויכתוב,

 אין וגם וממכר, כמקח שהוא משום להרויח(, כשמשחק אסורכן
 אשויי משום החשש בו שאין במקום )אפילו ורגל יד בכדורלשחק

 ושאול דודתקון

 שם וכן בשבת, וכו' ומודדין וכו' ומדבריהם במשנה קנז. שבתלט(
 ז שו או"ח אנא, בעלמא מתעסק א"ל וכו' דמצוה מדידה וכו' א"לע"ב
 טפח בו יש אם שבכותל חור למדוד שמותר שם שכ' טז בס"ק שםומג"א

 בכל - משם לצאת יכולים שהכהנים ואע"פ שם, דרך תעבורשהטומאה
 שכ' בא"א שם ועי' דחול, כעובדין מחזי לא תורה שיעורי כשמודדזאת

 יש אם למדוד ג"כ שמותר שדעתו ועי"ש להוראה. כשמתלמד למדודלהתיר
 עד לו נודע ולא מע"ש בנתערב אפילו ומותר איסיר, לבטל ששיםבדבר
 מד בנז"י ועי' בא"א, שם למדדו, לאסור שדעתו יד ס"ק שכג בסי' ועי'שבת/
 שהו*ד ותהקד, האו"ה דברי )שהביא י ס בחי"א ועי' בצ"ע, שהניחו כדס"ק

 והעתיק כ' שהוא אלא י שכג הרב בש"ע וכ"ה יד( ס"ק שכגשבמג"א
 שו סי' גם )ועי"ש מע"ש בנתערב אפילו ששים לשער 'מותר המג"אלשון
 צורך, לאיזה כשמתכוין רק למראה אומדנא ע"פ לשער "ומותר כ' ובחי"איח(
 שכג מג"א ועי' מותר", בעלמא, מתעסק רק והוא לצורך, שלא במודדאבל
 האחרים, להתיר מהם אחד להשליך מותר בתרי חד שנתערב ביבש שיבשיד

 בלא גם מותר שמדינא כיוןבשבת,
 ז~

 להשליך ומנהג אכלו, א' אדם כשאין
 במעז ז ס"ק שכג בסי' ועי' עי"ז, מתקן הוי לא ע"כ לחומרא, רק הואא'

 לעשותו אין' היטב שפשוף שצריר בצונן לחם בו לחתוך שרוצה טרפהבסכין
 מותר היתר שלהורות בס"י שם הרב ש"ע ועי' כלי, תיקון משוםבשבת
 ובמדידת ו, צט וסי' א קט יו"ד ועי' בפנים, כמ"ש וכו' כמתקן חשובואיע
 שאב"ס. לחולה אפי' שהתיר קכח סי' משה אגרות שו"ת עי'חום



 שכת הלכותקיצוררצד

 לדבר רק בשבת רצים אין )שהלא בריצה להתחרות אין וגםגומות,
 מ.מצוה(
 יכתוב שמא משום נכרי, ידי על אמילו גורל להמיל אמרך%3א.

 חלק ולמי זה חלק ימול למי החלקים את לחלק)ואמילו
 והוא ביתו בני עם אבל שוים(, כשהחלקים ואמילו אמור, כן גםזה,
 כדי גורל להמיל מותר וכן גורל, להמיל מותר משלו להםנותן

 מא. לתורה שיעלה מי או קדיש, שיאמר מי פיו עללהחלימ

 ביום )או השבת ביום הבכור של ושלשים האחד ירם בתלמב.
 לאחר עד שקלים בחמשת הבכור את פודה האב איןמוב(,

 משום בשבת, למדותו אין שקלים חמשת השוה בחמץ ואפילוהשבת,
 אמילו אותו, פודים אין שבת בערב )וגם וממכר, למקחשדומה
 ותשצ"ג שעות יב יום, הכ"מ שבת בערב לו, כלו שכברבאומן

 להיות צריך הבן התורה שמן משום הולדו, משעת השעה,חלקי
 מב. שלמים( יום שלשיםבן

 ושאול דודתקון

 שאוסר בא"א ושם ח ס"ק שלח ובמג"א מה שח ובסי' ה שלח או"חמ(
 שם ובהגה ס"ו, שם הרב ובש"ע לצים, מושב משום בחול גם בעצמותמשחק

 נשים ביד למחות אין שמ"מ פכ"א וגה"מ סמ"ג תוס', בשם מסייםס"ה
 והגר"ז מחה"ש בשם בשעה"צ שם וכ' וכו', שוגגים שיהיו ומוטב וכו'וקטנים

 בסי' הרב בש"ע וכ' מיחלף, בקרקע שקרקע אסור מרוצפת בקדקעשאפי'

 ויש וכו' להקל מקדם ונהגו בכדור לשחק מתירים שיש שם ובאו"חשח
 בר"ה לשחק אסור לכ"ע ומ"מ קנח ס' במשנ"ב שם וכ' לסמוך מי עללהם

 בו שאין קרקע ע"ג שלא כשמשחקים וכ"ז וכו' לשחק אסור בכרמליתואפי'

 עב, ס"ק שח א"א ובפמ"ג טו, א כלל לעיל ועי' וכו' גומה שישוההגזרה

 ובע"ה במוחק ובכ"ש יא לח ובחי"א ושאול דוד בתיקון ס"מ לח בכללולקמן

 מ. לח לקמן שהו"ד פוסקי' ועוד ע, ס"קשח
 אם והיינו במוחק ובכ"ש יב. לח וחי"א ט ס"ק מג"א ו שכב או"חמא(

 מג"א לאינצויי, דאתי במקום אפי' ואסור דבר איזה לחלק כדי הואהגורל

 שלהטיל כד ח4ג יעקב שבות בשם ובנזה"ק כד, ס"ק במשנ"ב והו"דהנ"ל,
 כל ושם מע"ש ש.נכתבו פתקאות ע"י אבל כנהוג ספר מתוך רק מותרגורל

 שיעלה מי ע"פ להחליט אפי' להטיל אסור כזה גורל - עליו כתובא'
 )והווד ט בם'ק במג'א ועי"ש כח(, מד בנז'י )והו*ד הח"ם בם' וכ"כלתורה,

. מצוה לדבר אף בשבת גורל להטיל שאסור כה( ס"קבמשנ"ב -  בלא ואפי' 

 בענין בא"א )ועי' שמותר, משמע וביו"ט אסור ג"כ מאתמול למיעבדמצי
 סכין ע"י שגורל תק סי' ומחה"ש בא"ר גם ועי' גורל(, ע4י ס"תמכירת
 עם אדם מפיס במשנה : קמח שבת ועי' אחרים עם בגורל מחלק אם -אסור
 קמט. בדף ה2ם וכו' ביתו בני ועםבניו

 ,לקמן בזה עי'מב(
 בתיקוי

 ואפי' ד שלט ובאווח מהע לסעי' ושאול דוד



רצה שבת הלכותקיצור

 שבתולה אלמנה, הנושא מדין בתולה נושא דין שונה כירןעמג.
 שאפילו כתבו אחרונים )והרבה החופה ידי עלנקנית

 משום שבת, בערב החופה אחר שיתיחדו לכתחלה ליזהר ישבבתולה
 שבבתולה ואך בעלמא, כמקודשת רק אותה עושה אינה שלנושהחופה

 אפילו ולכן לביאה, הראוי יחוד דוקא צריך ולא בעלמא, ביחודדי
 מספיק( כן גם היחוד בחדר ויוצאים נכנמים אדם שבני או נדההיתה

 ושאול דודתקון

 אינו הוא וגם למו"מ, שדומה משום - פודים אין סלעים ה ששוהבחפץ
 זה שבאופן משום בשבת, הקנין שיחול מע"ש הכסף את לכהן למסוריכול
 ובשבת המצוה, חלה לא שעוד וצונו, לומר יוכל לא שבע"ש הברכה, אתיפסיד
 עד ימתין ע"כ דבר, עושה אינו הוא שבשבת משום לברך יוכל לאג"כ

 ל להיות שצריך בפנים שכ' )ומה התה"ד, בשם ח ס"ק שלט מג"אמוצ"ש,
- וש"א מג"א הח"צ תי' עפ"י זה -שלמים  בזה ועי' וש"ע. כהב"ח ודלא 

 כ"כ חמירא זו שהגזרה שבהיות שכ' במוחק כ"ש ועי' כח( ס4ק בשעה4צגם
 נוב"י )ושו"ת רסב יו"ד מהרי"א שו"ת )ועי' אסרוה, מצוה במקום אפי'ע"כ
 יום בחל שכ' יב( ס"ק שה בסי' הנ"ל הש"ך על רע4א ותשוב' קפז סי'מ"ת
 סי' מג"א גם ועי' המצוה, יאחר ולא במוצ"ש שיפדהו בשבת, הנולד שללא

 ח"ב יעקב ובשבות מא, תקפא אפרים ובמטה שה, יו"ד ובש"ך י ס"קתקסח
 בשבת, הבכור את ופדה. בעבר שכ' יח( סי' ח"א אהרן זקן בשו"ת )והו"דקז

 פדיית ובענין דבריו(/ את שמבאר הנ"ל בז"א ועי"ש פדוי, הבכורשבדיעבד
 עי' קצר שהיום החורף בימי בע"ש הנ"ל הלא' יום כשחל לא' בלילהבכור
 למברה ש.כח הבהתה שבעל בהמה בכור ובענין - צ. מספר המאורבקובץ
 ועי' בזה, דנו אחרונים הרבה עוד, ביכרה לא והיא בשבת/ נטתלדורואה
 דף ובשהמנ"ח מנ"ש בם' גם והוה"ד שם, בפ"ת ד-ה ובאות שכ סי'ביו"ד
 קנח סי' תליתאי אוריין ותשוב' ו שו וא*ח נט, סי' חאו*ח לכת*ם שצייןקעז.

 כה, סי' הגרשוני עבודת בשו"ת גם ועי"ש הנ"ל, הכת4ם דברישהביא
 שמצוה הזה, בזמן' לבכור הפקר מהני אי בזה שדן לה סי' הבדולח עיןובשו*ת
 והישראל מעצמו, קנין יעשה שהעכו*ם שצדד ועי"ש מקדושתו,להפקיעו

 הפקר, בי"ד שהפקר לדאורייתא/ מהני דרבנן שקנין שם ומצדד יעשה,לא
 מרשות שיצא הפקר די ובבכור לאחר, מזכה ואין מפקיר רק שהבי*דאלא

 ובשו"ת הנ"ל, שכ יו*ד על במ"פ ועי' עי*ש(, מבכור/ להפקיע מה"תישראל
- טז - שי יו"ד חת"ם ובשו"ת קצד, במהרש*ם  יקרה אבן וכהסו*ת יז, 

 שכ' קכח יו4ד ח"ב ובבי*צ טו-יז, שכ ובע*ה עא, ומהד*ג צ מהד"ב נח*א
 ט תמד הרב בש"ע עוד )ועי' ויתירו, ת*ח ג' וישבו דאמירה באמירהעכו*ם ע*י מום בו להטיל להחמיר עוד והוסיף ככת*ם לעכו*ם במתנה ליתנוג"כ
 ועי"ש מצוה(1 לצורר רק בשבת מתנה נותנים אין לעכו"ם שאף כ'שג"כ
 ובשעה"מ ט, ס"ק רצו ס" במג"א עי' בשבת הפקר ובענין כא. ס"ק צבמנ"ש
 נתינת ובענין יג, כט בצלאל ובמשכן כא/ סי' ח*ו ובשו"מ לולב, מהל'פ*ח
 לח. בסעי' לעיל שכ' מה עוד עי' בשבת.התנה



 שבת הלסותקיצוררצו

 ידי על רק וליורשה ידי' למעשה אותה קונה אינו באלמנהאבל
 שהוא בשבת, ראשונה ביאה עלי' יבא לא זה מעם ומשוםביאה,
 שגם המחבר לדעת המכימו פומקים )והרבה בשבת. קניןכקונה

 מערב והכנימה מהורה היתה ואם לביאה, הראוי ביחוד דיבאלמנה
 גמור, קנין אותה קנה שם ויוצאים נכנמים שאין מיוחד לחדרשבת
 גדול היום בעוד שבת בערב החופה את לעשות ליזהר צריך זהולפי
 מג. החופה( אחר יום מבעוד עמה ליחד ביכלתושיהא
 העמדת הצדדים שני בין מכמוך איזה שמחמת הדחק, בשעתמר.

 כבר המעודה וצרכי שבת, ליל עד נתאחרההחופה
 וגרימת גדול הפמד לידי תביא אחר ליום החופה ואחורמוכנים,
 ורבי', פרי' מצות עוד קיים לא החתן מזה וחוץ ולכלה, לחתןחרפה
 הוא זה )ובמקרה שבת בליל קידושין למדר הרמ"א התיר זהבאופן
 שאין במקום ואך הבריות, כבוד שגדול ממעם הקידושין( מדרבעצמו
 לכתחלה ליזהר שצריך ופשומ להתיר, אין קיימים, האלוהתנאים
 כמו מכשולות הרבה לידי מביא זמן שאחור זמן, אחור לידימלבא
 על הנרות הדלקת זמן אחור ולידי הנרות(, )מלמול מוקצהמלמול
 נרורו ידליקו זה ידי )שעל החופה במעמד ,הנמצאות הנשיםידי

 מו. נומפים ולקלקולים השמשות( בביןהשבת
 מישהו להכנים בשבת, לדון אמרו ויכתוב ירשום שמא מטעםכ~ה.

 חליצה לתת וכן להחרימו, או להלקותו המוהר,לבית
 )וגם האשה את לקדש וכן ליבמה, או בנים, בלא שמת אחלאשת
 שהוא דין בית מעשה איזה או גימין( או נשואין, קדושיןלמדר
 מה. כג במעיף לעיל כמבוארבשבת,

 ושאול דודתקון
 ובדבדי סד-סה, סי' אבה"ע ובש"ע ב דמ וסי' ה, שלט או"חמג(

 ועי' דה"ח, ובסדור סד, וסי' נה סי' באבה"ע שם הגר"א בביאור דו"זא"א
 ס"ק במשנ"ב גם ועי' ד, ס"ק ובבאה"ט יא, ס"ק ובמג*א ס"ד שלט בסי'גם
 וכ' לאלמנה, בתולה בין מחלק אינו הגד"א שדו"ז שכ' שם ובשעה"צלב

 בבתולה שאמי' שכ' שלו, בסדוד דה"ח כבעל להחמיד שנכון' ודאישלכתחלה
 בלילה ראשונה ביאה עלי' כשבא ובמילא קונה, אינה, שלנך החומה י"אלדעת
 בעוד החומה ולעשות ליזהד צדיך בבתולה אף א"כ בשבת, קנין קונההוא
 )ובשך"ת יג קיט בחכמ"א ועי' שבת, למני עוד עמו שתתיחד כדי גדול,היום
 ש'בבין נישואין ובענין שם(, בהסכמתו הענקין הגד"י ובהעדת כא סי'נחמ"י

 ביהש"מ ובין שבת של ביהמש"מ בין הבדל שיש ס"א שלט סי' עי'הגם'משות
 ין"ט.של

 במג"א. גם ועי"ש שכ*כ בהגה ס"ד שלט או*חמד(
 משום הן ואלו וכו' שבות משום הן ואלו )מ"ה( לו: ביצה עי'מה(



רצז שבת הלכותקיצור

 הוא שהקנין מרע בשכיב ורק בשבת, מודר קנין לקבל אסורכ~ן.
 ככתובים מרע שכיב שדברי משום מותר, דעתו,להניח

 ושאול ווותקון

 מצוה משום הן ואלו מיבמין, ולא חולצין ולא מקדשיןן ולא דנין לארשות
 ומעשרות תרומות מגביהין ולא מחרימיןן ולא מעריכין/ ולא מקדישין/לא
 חו"מ ובטור שם, ובק"נ שמואל/ בתפרת בפרישה ברא"ש, בזה ועי'וכו'
 בפתיחה ובפמ"ג ג-י, ס"ק ובמג"א ס"ד שלט ובאו"ח ה סי' דייניםהל'

 ובסנהדרין : 1 ביבמררנ )עי' בשבת מלקות לקיית ובעניין שבת/ להל'כוללת
 שם(/ )ובמנ"ח קיד מצוה החינוך ובם' ה"ז/ כד ובפ' יד כג ברמב"ם :(לה

 וכו' אש תבערו לא המכילתא לשון שם שכ' שכב ל"ת להרמב"םובסה"מ
 פ"ד ובירושלמי הדברים(/ לפרש שכ' מה בסמ"ג סז לאווין בב"מ )ועי'עי"ש
 שבת הל' ובאבנ"ז קיד, ובמנח*ד ובמחהוש ג שלט ובמג'א בסנהדרין,ה"ו
 עי' בנ0בת בעו-כאותיהם שביעה' )ובענין עי"ש. רכח סי' באו"ח ושם מו,א

 עי' הסוהר בבית ולשימו הנאשם את ובלעכב נד(, או"ח להועיל מלמדבשוות
 ח אוות מהרשד"ם ובשו"ת יב/ אות שלט ובעוה יד סי' חוא שבוויבשו*ת
 ס"ק שלט המג"א על שהקשה ומה דבריו, שהביא מו סי' או"ח באב"נ)ועי'
 לז. דף בגמ' וכן וכו' מקדשין ולא דנין לא הנ"ל ביצה בגמ' גם ועי'כד(,

 עי"ל כונסין אין לחופה שגם ועי"ש ס"ד ובאו"ח שלט ובב"י בטורוהוה"ד
 לז ודף לו ביצה ברש"י עי' וכו' ומעשרות תרומו.ת הגבהת ובענין - כג.ס"ק
 ספק ד"ה לד שבת ברש"י וכ"ה הדבר/ תקון משום שאסור נצרכה לאד"ה

 בתום' במחשבה ובדעה ובמחשבה, ד"ה לא גיטין תום' ג"כ ועי'חשיכה,
 שהוי משום הטעם כ' יד בהלכה אך ט/ כג ברמב"ם וכ"ה מה, דףבכורות
 שם. ובא"א יד ס"ק שכג )ובמג"א( נ סי' ארי' שאגת ועי' בשבת/כמקדיש
 כ"י( .)בשיטת יח ביצה במאירי עי' בשבת ומנמ0רות תרומות והגבי'ובעבד
 לאוסרו שהביא שבת מהל' כג בפ' בשעה"מ עי' אך לאחרים, להתירןשצדד
 ג'כ דרבנן איסור רק בליכא שאפי' וכ' טבל( ד'ה מג. דף שבת תום')בשם
 סי' במ"ז ג*כ ועי' ובטור, שהוציאוהו, במי ברא"ש וכ"ה לאחרים,אסור
 בענין חו"ל בחלת והחרימו וכו' כתרומה שדינה בחלה שכ' ב ס"קתמד

 להפריש לו שהתירו לאכול/ מה לו שכשאין השמש'ות/ בבין בע"שהפרטאעה
 יכול שהלא חלה/ הפרשת התירו לא אך מצוה, משום בביהשמ"שמעשר
 )וכשחל המשוייר מן אז ולהפריש שבת, אחר עד ממנו ולשייר מהלחםלאכול
 השמשות בבין ונזכר יום מבעוד הששי ביום תלה הפריש ולא בע"פשבת
 שיאכל החמץ מהלחם יים מבעוד חלה הפריש בלא )וה"ה חלה הפריששלא
 ולשייר לאכול לו שא*א משום תלה/ אז להפריש לו מותר בבוקר(בשבת
 במשנ*ב ושם ג ס"ק רסא ובסי' ח, ס"ק תקו ס" מג"א ועי' מצה( מכלחתיכה
 חו"מ( על ותומים האורים של בע"מ הוא )מחברו לעתים בינה ובם' ד,ס"ק
 ואין הבן, את פודין שאין הנ"ל בשוע ועי' הות/ פוג יו"ט הל' הרמב"םעל

 במזיד בשוגג/ נעשו כשכבר בכולם אך מרע( שכיב גט הוא )אא"כמגרשין
 ובשעהוצ ובמשנ"ב הנול רסא בסי' בזה ועי"ש עשוי/ שעשוי מה בטעותאו
 במוחק. ובכ*ש 1 לת ובחי"א שית/ ובם" -ז שלט הרב ובשוע הנול/ ס'דעל



 שבת הלנותקיצוררצח

 הוא שהקנין במקום דוקא וזה קנין, צריך הוא ואין דמי,וכממורים
 קנין בלי אפילו שאז נכמיו, כל שמחלק כגון לצורך, שלאלגמרי
 אומרים ויש דעתו, להפים רק באמת הוא והקנין קונה, כן גםהוא

 שמפרש או נכמיו מקצת רק במחלק כגון לצורך, הוא כשהקניןשאפילו
 חכמים התירו כן גם בו, יחזור לא כן גם מחליו יעמוד אםשאפילו
 מו* מרעבשכיב

 )וביום בשבת חצרות ועירובי תחומים עירובי להניח אםורמז.
 שקניין בשבת(, רשות לקנות אמור שהלא משוםמוב(,

 מז. מוב( )וביום בשבת בית קונים ואין בית, כקניין הואשביתה

 חוב שמרי כגון הדיומות, שמרי ממחר, מכתבי לקרא אםוךבםח.
 אמור, בהם לעיין ואפילו ומתנות, מכר ושמריחשבונות

 מקפיד )ואם שימחוק, או דבר איזה וירשום שיכתוב גזרהמשום
 האומפים המוחרים כדרך יאבד, שלא ולהצניעו לשמרו מכתב איזהעל
 ואמור הוא מוקצה בממדר, ולשימם להצניעם כדי חמכתביםאת

 שאפשר, במקום ליזהר יש שלום, ומכתבי איגרות ובקריאתלמלמלו(.
 משום בו, לעיין לו שמותר אומרים יש בשבת שקבל מכתבאך

 )ובקבלרנ בפה. אותו יקרא לא אבל היום, צורך בו שיששאפשר
 המכתבים, נושא מיד בידו לקבלו שלא ליזהר נוהגים בשבת,מכתבים
 מח. דבר( איזה על להניחו לו אומריםאלא

 ושאול ווותקון

 רשב"ם, ועי' וכו' בשבת משכ"מ קנין קונין ר"ל אמר ? קנו ב"במו(
 רנא בחו"מ ועי' וכו' באו"ז וכ"כ שכ' שם, הרא"ש והגהת קונין, ד"הבתום'
 וכו' מרע שבשכיב ז קלו סי' ובאבה"ע א( רנד )ובסי' ה סי' שםובה"ג
 שמיירו האחרונים וכ' וכו' דעתו תטרוף שלא אשתו לגרש לושהתירו

 בכה"ג שכ' - סתם זה שבוע רק היום זמן נכתב לא מע"ש הגטשכשנכתב
 ובסי' ט, שו ובאו"ח ס"ז, קכז סי' אבה"ע ועי' מוקדם, משום פסול בואין
 א. ס"ק שסט ובא"א דשלט

 מצוה שהו"ל ותבשילין חצירות עירובי ודוקא יז, ביצה עי'מז(
 שעירובי שאף תהומין: עיר;'בי לא אבל בחשיכה, לערב התירו גדולוצורך
 רשות אקנויי שהו"ל משום בזה גזרו אפי"ה מצוה, לדבר רק ג"כ הואתחומין
 בסוף וכן דשבת, פ"ב בסוף בה"ג בזה עעי' עירבתם. ד"ה ש 1 גיטיןתוס'
 ו ס"ק תקכח ואו"ח מ"ז פ"ב שבת בתום"י ועי' שלתפא"י( - דשבת יבפ'

 במוחק. ובכ"ש מפני ד"ה ובבאה"ל תטזובאו"ח
 וכו' הדיוטות בשטרי יקרא שמא גזרה אביי אמר קמט. שבתמח(

 ובאו"ח יט, כג וברמב"ם הדיוטות, שטרי בד"ה ? קטז בדף וכן שם, רש"יועי'
 שמתחלפים מפני ומכתבים באיגרות גם ואסרו שז בסי' הרב בש"ע יב-ידשז



יצט ל ו א ש ו ד דו ן ו קת

 בשבת בקבלו אבל בה, וטכתוב מה יודע בשכבר ומ"רי -- הדטטותממטרי
 היום, לצורך שהוא או הגוף מצרכי שהוא דבר בו שיש שאפשר לקרותומותר
 - לשמרה האיגרת על מקפיד שאם הרא"ש בשם במג"א כ ס"קועי"ש

 בשבילו שהובאה באיגרת יגע שלא בס"כ שם עוד ועי' מוקצה, משוםשאסורה
 להוציאו שאסור לתחום מחוץ בהובא בזה שכ' בנז"י ועי' לתחום,מחוץ

 מכתב לקחת האוסרים בטעם כ ס"ק במג"א ועי"ש לחצר, מבית)ולהכניסו(
 מידו, יקחנו שהישראל שחיישינן משום לעירוב, מחוץ המביאומעכו"ם
 השלחן על להניחו העכו"ם הצריכו ולכן לפוש, העכו"ם( )השליח שיעמודטרם

 ואף עי"ש, לתחום מחוץ במביא וכ"ה ההנחה, את יעשה שהוא כדי -וכדומה
 ידי ולצאת בזה, ליזהר טוב אעפי"כ להתיר, בזה מצדד יב בס""קשהט"ז
 הרבים, רשות יש הזה בזמן שגם היא, ראשונים הרבה דדעת משוםהכל,
 שאסרו ואף להתיר, מהר"ם בשם הג"מ בשם שהביא הנ"ל במג"אועי"ש
 - והביא לך הישראל לו שיאמר החשש משום לישראל דורן שהביאבעכו"ם

 ירבה שמא ומשום איגרת, לו ישלח מי יודע אינו שהלא כאן, שייך לאזה
 שמביאו, נה ס"ק שז ובמשנ"ב עי"ש, ליכא נמי מוקצה ומשוםבשבילו

 משום - תחומין איסור ולא מוקצה איסור רק לו השלוחה באיגרת שאיןוכ'
 אאי באיגרת שהלא לתחום, מחוץ לו להביא לנכרי שיאמר גזרה כאןשאין
 עי"ש. המלאכה מגוף נהנה אינו שבאיגרת ועוד איגרת, לו ישלחמי

 בו, לעיין אפילו אסור מסחר עניני אך במכתב שכתוב יודעואם
 בדברים, בו ויתן ישא שלא שא"א משום ההרהור שאסרו הטעם כ'ובלבו"ש
 צ סי' ובקשקע כו-כח, סעי' שז סי' הרב ובש"ע יט, ס"ק שז בא"א בזהועי'
 א. ובנז"י בהמוחק בכ"שס"י,

 לשבור שאסור שם שכ' ו מב זת"מ עי' בשבת מכתב פתיחתובענין
 בקריעת ואפילו לעכו*ס/ אמירה ע"י אפילו ושאסור אותיות, בו שישחותם
 המג"א על שז הש"ע על חת"ס בהגהת בזה )ועי' אסור. לחותם סביבהנייר
 ישבר שלא החותם סביב הנייר קריעת הדחק בשעת להתיר שכ' כס"ק

 שכ"ה והביא א, ס"ק תקיט בסי' המג"א שכ"ד וכ' עכו*ם, ידי עלהאותיות
 בשבירת אפי' התיר ומהריעב"ץ להתיר לט סי' החכ"צ בשם הדג"מדעת

 שהתיר ה( אות ,)שז יעב"ץ השאילת דברי הביא שג"כ בשע"ת ועי'האותיות,
 אינו ע"י דבר עמא מה וכו' ולדינא ומסיים קמ. בסי' חתומה איגרתלפתוח
 אשורית בכתב אותיות החותם על יש אם ובפרט אסור ולישראל מתיריםיהודי
 הנ*ל כ דסקק במג"א ועי' )שם(, גדול לצורך העאנ"ת ע"ד לממוך במשנ"בוכ'

 יכול אינני לעכו"ם ולומר כהאגודה לנהוג יש שלכתחלה במשנוב גםוהו*ד
 יש גדול ולצורך יפתחנו, יבין הע10"ם ואם פתוח, שאינו זמן כל ה'מכתבלקרוא
 ד*ה )בה"ל מעטפה בתוך הוא כשה,מכתנ[ ובפרט עכו"ם ע"י לפתחולהקל
 ובכלל ס*ד, כד בכלל בתקדו*ש בזה שכ' מה ועי' שז(, בסי' ושם שמ בסי'המיר
 בש*ע ועי' שבזה, הפוסקים בדעת ס"ח לג ובכלל ושאול דוד בתקון ס"הלא
 ובבאה"ט קסד-קסה, פ' ובמנ"ש בהמוחק, ובכ"ש יג. ובסעיף כא--כח, שזהרב
 בחי*א עי' ביו"ט הנייר וקריעת חותם לשבירת )ובנוגע בשע"ת. ושם יא,שז

 צג(.בכלל



 ושאול דודתקוןש

 עד ידוע למקום להוליכה' ברכבת בע"ש סחורה לש,לח המנהג דברועל
 שעל חדשה במנחה בזה עי' גדול/ צורך בדבר באין א,פילו לש,לחהש~המנה,ג - בזמן לשם תגיע שהסחורה כדי "ש,בת/ להול'יכה ותוכרחים קבוע,יום

 שכיון בזה הטעם וכ/ בתשובתו המהרש"ם המלצת בזה שהביא קנח דףקצש,"ע
 אז קבוע, לזמן הנשלח למקום תגיע ולא תאוחר, הסחורה הבלת זמןשאם
 הסוחר רוב ועפ"י עי"ז, לו הבא הנזק בעד לו לשלם צריכה הרכבתחברת
 אינו זה כי אם בזמנה, הסחורה שליחת מדמי יותר הטבה בתשלומידורש
 שהחברה האחריות בשביל כמשלם אלא בשבת, הסחורה את שיובילוכאומר
 קעבדא, דנפשא אדעתא והחברה תאוחר, ההובלה זמן אם עצמה עלמקבלת
 רכבת עם או המהירה ברכבת הסחורה את להוביל החברה ביד שהלאועוד

 יהודי, לסוחר סחורה הזמנת בשליחות היתר יש )ואי קעבדא. דנפשאאדעתא - הרגילה ברכבת הסחורה את שולחת היא ואם מוצ"ש, בלילמיוחדת
 בשבת הדרושה הסחורה לו ישלח שהסוחר ויודע סחורה, איזה לולהמציא

 בזה(. לוי חלק בשו"תעי'
 בשו*ת עי' דא.ר בי ע"י בשנת התובא,ות מחבחל'ות ליהנות הותרואי

 וכשהעכו"ם לחתום, צריך שהמקבל אף וכ' בהתירו שצדד לה סי' יעקבחלקת
 ועי"ש המכת,ב( שקבל לחתום צריך המכתב נשלח שאליו שהאיש.דהיינו - רשום במכתב הוא )וכן בשבת איסור נעשה אז הישראל תחתחותם
 בעשאו ודעתו המג"א על הא"ר השיג וכבר וכו' עצמו לצורר עשאושהעכו"ם היכי שמותר למאה נר לא' נר' גבי החילוק שם שנראה קכב לשבתשציין
 ממילא שה,ספינה קיטור בספינת בתפא"י שכ' וכמו שמותר שניהםלצורך
 אפי' יום בכל והולכים מועסקים הם והדאר הרכבת וג"כ יום, בכלהולכת
 לא והדאר הרכבת ותנועת עכו"ם, דרובא רובא בשביל הזה, משלוחבלי

 עושה אינו הוא הישראל, בשביל שחותם מה וגם משלחו, בלעדי אפי'יפסקו
 אינו והישראל ובסדר, בדיוק הכל שיהי' עצמו בשביל רק הישראלבשביל
 וציין הנ"ל, כתיבה בלי גם לו לשלוח יכול הי' הוא שלדעתו מזה,נהנה

 הדליק שהעכו"ם אף עכו"ם ברוב להתיר נר גבי שכ' רעו בבה"ללמשנ"ב
 שיש במקום או( )ביו"ט רק להתיר צדד שלא שכ' אך ישראל, בשביל גםהנר

 שכ' עי"ש אכספרמ בש'ולח או בשבת, לשא,ת 'ש,אסור במקום אבלעירהכ/
 הוה. ה,חיתר שייךשילא

 הנדפס רמן סי' לח"א ובהשמטות קלו טי' ח"ב מהרש"ם בשו"תועי'
 המקילים ואותם שכ' קנח דף מנחה ובשיורי מב, סי' ח"ב ובשבו"י ח"ג,בסוף
 להמשלח ונותנים שכותבים גדולן והפסד צורך במקום באתריות נוכתבלש,ל'וח
 עכו"ם, ע"י המכתב את לשלוח עכעפ ליזה'ר צריכים בהדאר, בטוח,פתק

 עי"ש. דאמירה אמירהשתהא כדי בדאר, העובד ,העכו"ם )הפקיד( להממונה המכתב את ימסורוהעכו"ם
 לפרסום מודעה נתינת )או השבת יום על נכרי בעתון מודעהובנתינת

 בסכיון או ברדיו שבפרסום מברא שקש טלביזי'( גם )הנקרא ן(סכיון אוברדיו
 נכרי(, בעתון המודע:ה בהדפטת שיש מהאיטור גדול יותר עודהאיטור
 העכו"ם עם שכשהתנה שכ' סה סי' יעקב חלקת בשו"ת עי' בשבת נקראשתהא
 א"כ שלפניו, בליל שנדפס ידוע בשבת והמופיע בשבת, המודעהשיופיע



שא 1שא1ל דודתקון

 הישראל הקפיד בלא אפי' אך בשבת, להדפיסו בפירוש לו ואמר כמפקידהוי
 ס"ד רמד דסי' מהא שאסור ג"כ נ"ל שירצה ביום להדפיסו המודעה לוונתן

 נמי והאי מחובר, מלאכת כמו דינה .. במטלטלין אפי' פרהסיאשמלאכת
 הדפסתו על הקפיד לא שהוא ידע לא המודעה שהקורא היא פרהסיאמלאכת
 בהדפסת בזה שהובא מה )ועי' עי"ש בזה, בצ"ע ומסיים דוקא, השבתביום

 שכ' אלול תשי*ב שנת בארצה"ב הנדפם המאור בהקובץ בשבתעיתונים
 טעבעל הירש צבי והה"ג מה"ת, שאיסורו בזה לו שנראה וידפעלדהרה"ג
 שאין משום בזה ודן מה"ת, איסור בזה שיש לומר, שק"ק וכ' דבריו עלשהעיר
 וכ' ע"ע, ידי מסייע משום הוא שאיסורו וכ' עברה, עוברי ידימחזיקיל
 בזה עוד שאכתוב מה ועי' השבוע(, באמצע אפי' להם ולסייע מלהחזיקלמנוע
 טו. סי' ציון בנין בשם לקמןהענין

 באחרונים הרבה יש עברה עוברי ידי נוסליע ובדין עור לפני בדיןוהנה
 אחרונים הרבה דברי שם שהביא נד דף עד לח מדף ח"ם תו בם'ועי'

 במנ"ש גם בזה הובאו תשובות והרבה שונים ואופנים במצבים .בזהודיוניהם
 מהם. אחדים ואעתיקובנז"י

 אפי' ממש בו אין מסייע שאמרינן שכ' טז ס"ק שכח במג"א בזהועי'
 בט"ז ועי"ש אמר, ד"ה צג דף שבת מתום' ראי' והביא דאורייתאבמלאכה

 שאז המלאכה, עושה שהעכו"ם לפני המסייע בישראל ואוסר שמחלק אס"ק
 בשעת רק במסייע משא"כ בד"ם, אפי' ואסור במלאכה המתחיל כישראלהוי

 צפרני בנטילת כא ס"ק קצח יו"ד בט"ז ג"כ ועי' הנכרי, של המלאכהעשיית
 שם ובפמ"ג ובנקה"כ יב( בכלל לעיל )הו"ד בשבת גוי' ע"י יהודיתאשה
 שו"ת במפתחות והנקה"כ הנ"ל הט"ז על שמקשה מה )ועי' שכח.ובסי'
 במסייע(, ממש שיש שמוכח יא דעירוכין עריכא מגמ' לה לסי' יצחקבית
 במקום שכ' יז שכח בש"ע גם ועי' רמג, סי' ח"א רדב"ז שו"ת גםועי'

 בעצמו לעשותו יכול שכשהעכו"ם עכו"ם, ע"י להתרפאות לישראל לושמותר
 מה גם )ועי' עיניים, ופתיחת בעצימת לסייע החולה לישראל לושמותר
 בשעה"צ והו"ד עליו שחלקו ובאחרונים ובט"ז, בהגה ג בסעי' לעילשכ'
 ט(יס"ה

 סי' ציון בנין בשו"ת במפרשים שהובאו חילוקים איזה בזהואביא
 או האיסור עשיית בשעת לו במסייע אלא שייך ל"ע איסור שאין כתבטו

 עברי בב' רק איסור איי בלא"ה אבל בשבת, שיעשהו בפירוש לושאומר
 שע"י שאפשר אעפ"י בעצמו לקחתו וביכול מבלעדו, לקהתו לו שא"אדנהרא
 באבני יג, חגיגה טו"א )עי' מותר - באיסור מרבה הוא לו מושיטושהוא
  למדפים  להרפים, ספר לתת התיר זה ומשום מותרים(, אין ד"המלואים
 לא שהוא כיון בשבת להדפיסו החשודים ישראלים פועלים לו שישעכו"ם
 לפועלים לתת יכול שהוא ועוד בשבת,  דוקא  שידפיסוהו בפירוש ממנודורש
 בשו*ת  דבריו  והובא הנ"ל, ישראל במלאכת יתעסקו שלא אחרתמלאכה
 ואומר לחלק שכתב ה סי' חסד תורת בשו"ת גם ועי' צג, סי' ח"במהרש"ם
 דבריו וגם מאחר, לקנותו בידו שהלא בכסף ממנו בקונה שייך לאשל"ע
 רק בו אין מסייע משום שגם ע"ז וכ' יז, סי' בח"ו מהרש"ם בש"תהובאו
 מחנה בשו"ת גם ועי' עי"ש, לו, כשמכרו לא - ובממונו בגופו לובמסייע



 ושא1ל ד1דתק1ןשב

 אין לבין למחות, דין הבית ביד כח שיש היכא בין שמחלק מה בסי'חיים
 בזה ועי' עוד". "לפני האיסור עלינו חל לא למחות כח להם שבאיןלהם,
 קפג, בסי' שם ג"כ ועי' פג, יו"ד כת"ם ובשו"ת נד, או"ח ערה"בבשו"ת
 ובשו"ת יט, סי' או"ח שודק נטע ובשו"ת קעז, יו"ד אסאד מהד"יובשו"ת
 תורת בשו"ת גם ועי' קיז. סי' יהודה זכרון ובשו"ת מג, סי' ח"אלבו"מ
 בידים. מאכילו ובין חבירו לפני האיסור שמזמין בין שמחלק בחילוקוחסד

 יצחק עין משו"ת שותפות בעניני לדוגמא אחת תשובה אביאועוד
 חלול על החשוד ישראל עם שמים ירא בה,2תתפות שכ' ובמפתחות יגאו"ח
 יעסוק ואם בשבת. במסחר יעשה שלא עמו שיתנה שכ' ועי"ש במסחרו,שבת
 מזה הנאה לו שאין וכיון בשבת, שיעשה ממה שכר יטול לא אז בשבת,בו

 למה כי שבו מהכנסה וריוח שכר נוטל שאינו בדבר בו יעסוק שלאסמכינן
 לד או"ח להועיל מלמד שו"ת פג, סי' ח"ו חת"ם שו"ת גם ועי' בכדי,יטריח
 היוצר ובבית היוצר בית בשם רמה ובסי' שז לסי' וא"ח - נזובסי'
 ז. סי'הנ"ל

 בקורת תחת לעמוד בענין והוא לדעתו לפעמים שנחוץ דבר עודויש
 אין שמדינא שכתב מנ"י בשם כא סי' משה בברכת שהובא בשבתרופא
 המחמיר אבל השבת( ביום דוקא לבקרו כ"כ לו נחוץ באין )אפי' איסורבדבר
 ועוד( רפואה, פתק לו שיכתב אפשד )שהרי ש,בת חלול לגדום שלאלחוש
 שכח. בסי' כהנ"ל כתב שג"כ החדש בא"ח וכ"ה ברכה, עליותבא

 לפ"ע שייך אי זה; בענין דבריהם שהביאו פוסקים איזהואציין
 שלמה חכמת ובהגהת שכט, אלף סי' ח"ד הרדב"ז בתשוב' עי' דרבנןבאיסור
 ועיין מדרבנן, או התורה מן הוא אם עור לפני של האיסורבסוג
 פנ"י ובתשו' קא, סי' מספר בקונ' תורה יגדיל ובהקובץ כב. דף ע"זבתום'
 כג, סי' סוף מה"ת בש'מים הרי ובשו"ת מב סי' למאור ובנר ג סי'חיו"ד
 עובדים ובענין ב(/ אות כא סי' באר ובמי מג/ סי' ח"א דבר משיבובשו"ת
 גם ועי' מבשר. קול בם' עי' דת"ם אינם בקואופרטיבים שעובדיםחרדים
 ג. וסי' מג ח"א בלבו"מ עג-עד, קלדבשו"ת

 דוגמאות איזה, אביא כתיבה בעניני עוסקים אנו הזה שבכללובהיות
 ש,ם וכ' בדואר, שקבל הכסף סכום לרשום מוחזק שהי' בישראל י( ס"קמד בנז"י )הו"ד שלמה בית בשו"ת עי' : והם כתיבה לעניני שייכות להםשיש

 מסייע שהוי בשבת מהדואר שיקבלו בבירור ויודע להנ"ל כסףשהשולח
 זה, מלבד גם שבת שמחלל ואף וכו' ל"ע על גם ועובר עברה עוברילידי
 קעביד. איסורא ידו/ על שבת חלל הוא שעכשיו כיוןמ"מ

 הוזכר שכבר צג ח"ב ממהרש"ם עוד הביאו ובמנ"ש הנ"לובנז"י
 שמות בו שכותבים פנקם שבתות מחלל יהודי לרופא להושיט לאסורלעיל

 חסרון מחמת מוקצה איסור משום בשבת, להם שנתנו והתרופותהחולים
 בענין אך ע"ע/ לידי מם"ע משום בזה יש אי השאלה חקירת בליכים/
 מסיים הוא ע"כ מעשה, בשעת איסור שאין שכיון כ' בע"ש עשייתוהיתר
 את הרופא שגמר אחר נטלו ולא וכו' מוכן הממונה הישראל ינוחהושאם

 ביום - למחר גם בו ירשום והרופא שם( מניחו רק )מע"ש,כתיבתו
 וכו'. מסייע משום בו אין אז -השבת



שג שבת הלכותקיצור

 נשא()לסדר

 וכן למעודה, שיגישו ומגדים אוכל מיני רשימת לקרוא אמוךכןפ2.
 כדי למעודה(, )הקרואים אנשים רשימת לקרואאמור

 הקרואים שמות לקרוא לשמש מותר אבל הנוכחים, הם מילדעת
 למחוק רשות להשמש אין כי שיגישו(, המאכלים ממיני הרשימה)או
 מט. המגדים ממיני אחד או מהקרואים אחדשם

 ושאול דודתקוד

 דאר, בבי עבד שיהודי ג"כ אירע שלפנינו בתקופות שגםוכנראה
 באיסור )ובפרט שמספק אחרונים דעת שהביא כו ו מערכת השד"ח בשםשכ'

 או הרכבת על העובד שבת מחלל ישראל )כשיש וכו' עור ללפני לחוש איןדרבנן(
 שם העובד שהישראל אפשר שבת בערב חבילות או מכתבים שולחים ואםבדואר,
 ובשו"ת ה ס"ק ס"ב תורה בדעת ועי' בשבת(, חותם עליו ישים אויכתוב
 קנח! דף המנחה בשיורי ועי' כה-כו, לח בטוחן טל ובאגלי צג, סי'רע"א
 בבי עובדים יהודים שהרבה הברית ובארצות הרש"ם, בשם שםמש"כ
 נושאי הרבה וגם יהודים שם יעבדו שלא דאר בי אין וכמעטדאר,

 ליהודים גורמים בע"ש וחבילות המכתבים שילוח וע"י יהודים, הםמכתבים
 המאור בהקובץ הזו השאלה, פעמים הרבה ונשאלה שבת חלול לידי לבאהאלה
 שבשום ועי"ש ועב. סא, נז, קונט' בהמאור בזה ועי' כן לעשות נכוןאי
 כך. לעשות נכון לאאופן

 ואין להעיד, כדי בשבת השופט לפני שיופיע הזמנה שקיבל מיובענין
 זכר בשו"ת עי' - בשבת עדותו על ולחתום לכתוב שיצטרך לוברור
 ואין בדבר הפסד חשש ויש מזה להשמט לו אפשר באי שרק שכ' קגיהוסף
 עדותו שכותב שהעכו"ם ואף )וכ' השופט לפני יבא אז בעצמו, לחתוםמוכרח
 הלא מ"מ בעבורו, לחתום הרשאה להעכו"ם לתת צריך והוא בעבורו,חותם
 אחר באופן כשא"א להתיר שצדד עי"ש שיחתום( להעכו"ם לו מצוה אינוהוא
 הנגיעה, ע"י שמתנודד המוקצה בעט לנגוע שלא שיזהר רק הפסד, חששויש

 אודות על עוד שם וכ' קעג, דף במנ'"ם והו"ד דחול, עובדין משום ג"כושאסור
 ע"י בשבת עכו"ם לעכב שמתיר א( ס"ק שז בבאה"ט )שהו"ד הב*חדברי
 ובקש"ע סל"ו לעיל ב, ס"ק שם בתל"ד בזה )ועי' ישראל חוב בשבילהשופט
 המהרש"ם מ"ס מהג' בתשובה שמצא ג( ס"א כלל בחי"א וכן יג, סעי'ס"צ
 יש אז בשבת, שיכתוב לו כאומר שהוי ע"ז, פרטי-כל כותב השופטשאם

 הפוסקים שלרוב משום בזה יזהר שבע"נ וכ' הב"ח, של דינו על הרבהלפקפק
 פוסקים כמה עכ"פ שישנם משום אך מה"ת, בהטבת אסור שלהםכתב

 מה על לו יש מרובה בהפסד המיקל מדרבנן, הוא שלהם שכתבשסוברים
 זה. בכעין מאד שהחמיר שפז בסי' הריב"ש דברי שהביא ועי"שלסמוך,

 או"ח ועי' מח, סעי' ושאול דוד תיקון לעיל ועי' קמט. שבתמט(
 לקרות אסור שלבעה.ב כא ח"ג יעקב בשבות וכ' שם, ובאה"ט יבשז

 החשש כי התירו בשמש ורק זה, בלא לו שאפשר כיון הכתב מתוךהקרואים



 שבת הלכותקיצורדש

 בלע"ז, הכתובים מליצה, ומפרי ומלחמות, מעשיות מפורי לקרואנ.
 כתובים ואם אמור, הקודש( בלשון לא זרה, בשפה)היינו

 בכתובים אפילו אומרים פומקים )והרבה מתירים, יש הקודשבלשון
 בלשון בכתובים אפילו לקרוא אמור חשק ובמפרי הקודש(,בלשון
 גם אמור לקרותו, שאמור כל כדין בשבת, למלמלם ואמורהקודש,
 נ.למלמלו
 בקריאתו, מתענג שהקורא מפני בשבת, עתון לקרוא מקילים ישנא.

 עתון על לחתום ולא ליזהר צריך אופן ובכל להחמיר,ויש
 לצאת(, העתיד עתון לקבל מראש להתחייב שלא )היינו בשבתהמודפם

 נא. בעתון המודפמים ממחר עניני לקרוא שלא ליזהר צריךוגם

 ושאול דודתקון

 לא שאם שחששו ועוד אצלו שייך לא הקרואים מן אחד שם ימחוקשמא
 קמצא דבר בעובדא כמו וחורבן הקלה לידי ויבא יטעה הכהב מהוךיקרא
 ד(. אוה שז בשע"ה כמבואר : נהבגיטין

 על שממפרים המפורים אוהם שדוקא כג ח"ג בשב"י עוד עי'נ(
 צד איזה לדעה וצריכים זמן, באוהו מלחמה כשיש אבל שעברו,המלחמוה

 ועי' קסב, סי' ח"א יעב"ץ בשאילה וכ"כ לקרוהם מוהר אז -גובר
 ועי' ס"ל שז הרב ובש"ע סט"ז ש"ז ועי' וכ"ש ד"ה בהום' י קטז בשבהבזה

 דרכון( - )שנקרא מסע שהעודה שכ' )השני( כב בם"ק צ סי'במנ"ש
 צורך לו אין אם לטלטלה( אין )גם לקרוהה אסור - עמים בכהבשכהובה
 )ובהמחאוה(, כסף בשטרי הדין וכן הגבול, לשומרי או לשוטריםלהראוהה
 משום שמוהר, שוקעה וחקיקה שבקיר בכהב הטעם שכ' ב ה נז"י ועי'עי"ש,

 מש"ע והוא היום, ששבה יזכור כך ושבתוך למחוק, קשה שוקעהשחקיקה
 יג.(1 שז ט"ז ,)ועי' ו, א ובנז"י כא, א"א ועי'הרב/

 אסור - דבר איזה לקרוה אסור ואם בכ"ש(, )והו"ד שטים 'עצינא(
 מוהר צליחהו, בו לצור שראוי ומכתב ט, שז א"א ועי' יג(/ שז טוזלטלטלו,
 החדשוה לקרוה לההיר שכ' מט בם"ק ועי"ל כ, ס"ק שז במג"א בזה ועי'לטלטלו,
 שמהענגים כיון - מהמלחמה נזק שום לו להגיע שא"א במקום אפי'ממלחמוה

 בקריאהם, שרגילים לאותם ובפרט קריאהם, במניעה צער להם ויש -בכך
 מסחר עניני מודפמים העהונים שבסוף משום מזה למנוע שיש שכ'אלא

 המסחר באיגרת עיון שאוסר יט, ס"ק שז א"א )עי' אסור, כהב מהוךוהרהור
 הרדיו אה שפהח נכרי ולפי"ז כו-כח( סעי' שם הרב ש"ע גם ועי' זה,משום
 כשנערך )וכן המלחמה בעניני להחדשוה להקשיב לישראל לו מוהר -לעצמו
 ועי' מע"ש, לערכו שמהירים לאוהם - אוטומטי שעון ע"י מע"שהרדיו
 בזה, האומרים דעה שהבאהי ושאול דוד בהיקון ל בסעי' לו בכלללקמן
 ע"י הרדיו להעריך לאסור שהאריך קז סי' יצחק מנחה בשו"ה ועי'עי"ש,
 סא סי' יעקב חלקה בשו"ה ג"כ )ועי' בשבה, הרדיו אה שיפהח מע"ש,שעון
 זמרה וקול רוח, עצב שהוא שאיב"ם חולה בשביל להעריכו בזה שכ'מה



שה שבת הלכותקיצור

 או חותמות אותיות, נדפמו או נכתבו דפיו חודי שעל מפרנב.
 ואינו בשבת ומוגרו פותחו כזה( מפר רק לו )ואיןציורים

 לפותחם שלא שהמחמיר אומרים ויש כתיבה, או מחיקה משוםחושש
 מלכתוב למנוע )ויש שמאל ביד לפותחם ומוב ברכה, עליותבא

 נב. בשבת( לפותחם שאין שמוברים יש כי המפר חודי עלומלדפום

 )המוחק( מתיקה מלאכת לנכלל

 לב( כלל שהזכרגו והרשימות האותיות והסרת העברת איסור כוללת זו)מלאכה
 שמ( סימן)או"ת

 ל ל כ התוכן
 גרידה )ספיגה במים, רתיצה לתיכה, ידי על ספר( על )שנפלה וכדומה דיו טפתהסרת
 כימיים בגוזלים מתיקה ידי על בסכין, גרוד ידי על הג"ל הסרת וד(ו )ג מססה(או

 אות על שנפלה שעוה הסרת וז'(ו וג' )תקדו"ש קגות ידי על או הכתב, אתהמותקים
 ממגס( ברוגן )או תורה ספר ממטפתת או מבגד, מפרוכת, אותיות והסרת הורדתשבספר
 אותיות מעל שעוה הסרת ה(ו )תקדו"ש וצפרגו אצבעו גגיעת בלי מקלף שעוה הסרת)ו(י
 תינוק( ידי על )להסירה אות תצי על שנטף שעוה הסרת ה(ו )תקדו"ש הניירשעל

 על דיו כתיבת ידי שעל מתיקה )ד(ו בשעוה מלמודו, שפסק המקום לסמן ה(ו)תקדו"ש
 בדעתו ואין הג"ל מתיקת )א(ו אותיות שתי לכתוב במקומו ויש דיו טשטושמתיקת ותקדו"ש(ו )א אותיות שתי לכתוב מגת על מתיקה ותקדו"ש(ו )יא בשבת סקראגבי

 כלל במקומו לכתוב בדעתו ואין מתיקה, )א(ו דוקא בשבת הנ"ל אותיות השתילכתוב

 ושאול דודתקון

 מטעם מהרדיו נוחה דעתו שאין וכ' להתיר וצדד רוחו, להחיאת רפואההוא
 להרע המה שחכמים עלנו ויאמרו וכו' לדאבוננו אבל וכו' ערוה באהסהקול

 ועי' לט, ס"ק פ בשמב"ה גם ועי' סב(, בסי' גם ועי"ש וכו' ידעו לאולהטיב
 בשבת לקרות שאסור של"ה קיצור בשם שהביא ז לז ובנז"י ג, שובשע"ת
 שו במשנ"ב ג"כ ועי' עתונים, והן ספרים הן האומות בכתב שנדפםדבר
 יעב"ץ שאילת בשם דינים בעיקרי כ' וכן יעקב, כשבות ודלא אחרונים,בשם - מסחר מעיניני ידיעות בהם שיש מפני - עתונים קריאת שאוסר סגס"ק
 הביא וכן ע"ש, בשם לג אות סוף במוחק בכ"ש וכ"ה לב(, אות יד)בסי'
 חיים מחנה ובשו"ת קמד. ודף צז. דף במנ"ש והו"ד יוסף יסוד בשםבנז"י
 והו"ד בשבת, אותם יקראו לא שהחרדים שכ' אך בשבת לקרותםמתיר

 עתונים על לחתום שאסור קכג או"ח שיק מהר"ם בשו"ת ועי' ט, צבשמב"ה
 לא שבשבת יתנה אא"כ - בשבילו גם מדפיסים שהרי בשבת,המודפסים

 עי"ש. בשבת, לקרותו אסור בלא"ה שהרי - עתון לויביאו
 שהמחמיר כ' ובשע"ש שם, וט"ז קיט סי' בתשובה רמ"א לבוש,נב(

 עליו, שחולק באב"נ )ועי' שמאל ביד לפותחם כ' והא"ר תע"ב, לפתחםשלא
 בשמאל טוב לכתוב שא"א בכותב שרק וכ' שחייב, בשמאל במוחקוכ'

 גם חייבים בשתיהם טוב לעשות שיכולים סגירה אבל פטור, הואכבימין
 ב(. ט חי"א )ועי' שמאלעל



 שבת הלכותקיצורשו

 ותקדו"ש( )ב תורה( הספר את לתקן מנת )על תורה שבספר יתרות אותיות מהיקת)א(1
 באמצע מכוסה שנמצא אות בהנ"ל )ה(י הספר על שנפלה משעוה הטשטושמהיקת
 האותיות, כשגראין השעוה, שתהת באותיות שיש ההבדל בהנ"ל 1 ותקדו"ש( )ההקריאה
 בהנ"ל ותקדו"ש(1 )ה הקריאה באמצע בגמצא בהג"ל ותקדו"ש(; )ה נראין כשאיןובין

 יד כלאהר השעוה להסיר אפשר אם בהנ"ל ה(י )תקדו"ש לגברא גברא ביןבנמצא
 )תקדו"ש בשעוה המכוסה את בו קרא שכבר בספר ולקרוא להמשיך בהנ"ל ה(1)תקדו"ש

 שאותיות תורה, ספר )של קודש כלי טסיסי פרוק )ז(; וציורים רישומים מהיקתה(י
 ידי על הנ"ל )ה(; אותיות על" שיש המהותמת איגרת פתיהת )ו(; עליהםהרותות
 ותקדו"ש ותקדו"ש )ה עכו"ם ידי על ההותם בצד המעטפה את לפתוה בהנ"ל )ה(יעכו"ם
 פתיהת ותקדו"ש(1 )ה ברמז לעכו"ם באמירה בהנ"ל )ה(1 גדול לצורך בהנ"לט(1

 )ט(; פיהם שעל בהנייר או בהלכה והקוקות טבועות שאותיות שרף יין או ייןבקבוקי
 פהים פתיהת תקדו"ש(י )ט עכו"ם ידי על קידוש, לצורך הבקבוק, הותם שבירתבהנ"ל

 הבילה פתיהת בתקדו"ש(ו יז ' כד וכלל ו לה )כלל שבת לצורך שבהם מהאוכללהסתפק
 על אותו שפותהים בטהון ארגז או מגעול וסגירת פתיהת ט(1 )תקדו"ש בשבתטבק
 קרטונים פריקת כב(; לסע" תקדו"ש לב )כלל למלה שמצטרפות עד אותיות סבובידי
 לב )כלל שם( מתפללים שהקהל הדף מספר הודעת לשם זה אצל זה העמדתם)וכן
 הדפים הודי על שיש ספר פתיהת ; שמהברם( דבר באיזה בשמם ושם בתקדו"ש, יאסעיף
 לצורך ממנו להוציא בפיו, הסתום נייר קריעת ותקדו"ש(; )י ציורים או אותיותשלו
 העוגה, מגוף שאינו )וכדומה( סוכר מצפוי שנעשו אותיות בין שיש ההבדלבהנ"ל )ז(י אותיות או ציורים עליהן שיש עוגות שבירת )ט(1 בתוכו הארוז אוכל מיןשבת,
 ותקדו"ש(1 )ז לתינוק לתתם הנ"ל העוגות בהג"ל )ז(; העוגה מהומר שנעשו אותיותובין

 )ז(, בידו ולא אכילה דרך בפיו ששברם אופירות, ממי נעשו כשהאותיות בהנ"ל ותקדו"ש(1 )ז שמאל ביד לשברם הנ"ל העוגותבהנ"ל

 קרשי שעל בכתיבה במשכן והיתה מלאכה, אב היא מחיקהא.
 הוא איזה לדעת מימן, לשם עליהם שכתבוהמשכן

 שכתב מה מחק הוא מעה, שהכותב למעמים אירע ואם הקרש, זוגבן
 שתי לכתוב מנת על המוחק למיכך הנכון, המימן את לרשוםכדי

 במקומו שיש בלבד, דיו משמוש על אמילו )וחייב חייב,אותיות
 לכתוב שם על היתה לא כשמחיקתו ואמילו אותיות( שתילכתוב
 שמן )ואף חייב, כן מי על אף שירצה(, בזמן )רק בשבתבמקומו
 מומרים מדברי כתיבה, לשם שהיא מחיקה על רק חייבים איןהתורה

 א. אמורה( מחיקהכל

 ושאול דודתקון

 ת"ר י עה לקמן וכן אותיות, שתי לכתוב ע"מ והמוחק עג. שבתא(
 ד, שמ הרב וש"ע ג, שמ או"ח ט, יא רמב"ם וכו' גדולה אות מחקוכו'

 המשכן קרשי על כותבין שכך במשנה קג. שבת ג"כ וע" יח-כג, שמובע"ה
 כהוגן, שלא שנכתבו אותיות ב' במוחק שחייב וכ"ש וכו', זוגו בן איזולדעת
 של מלאכה. האב עיקר הוא שזה - במקומן אחרות אותיות ב לכתובע"מ

 טשטוש מוחק בין לחלק שאפשר שכ' )ועי"ש ז ס"ק שמ א"א ועי'המוחק,
 ע"מ בשלא אף חייב שבזה למחקו, שנחוץ דבר מוחק ובין -בעלמא
 ט. שמ במשנ"ב ג"כ ,ועי' טשטוש( במוחק משא"כ אותיות, בלכתוב
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 תורה במפר יתרות אותיות שהיו )דהיינו תיקון לשם המוחק גמב.
 חייבנ.ומחקן(

 )אף ימירה לא מפר על שנפל'ה לח( דבר שאר )או דיו כ~פרן3.
 רחיצה ידי על ובין לחיכה, ידי על בין לח( עדייןשהיא

 מחיקה ידי על גם להעבירה )ואמור מחיקה, אימור משוםבמים,
 ג. קנוח( ידי ועל כימי חומר ידי על מממה, גרידה,מפיגה,
 ד. מירוח חשש משום אמור בשעוה, בלמודו שפמק המקום לממןר.
 נפלה ואם להמירה, אמור שבמפר אחת אות על שנפלה שעוהין.

 הנמוקים )אבל חמאת חייב הממירה אוהיות, שתיעל
 כתיבה, אימור משום הוא בזה שהחיוב אומרים יש שונים,בזה
 השעוה להמיר שלא ליזהר יש זה ומשום מריחה(, משום אומריםויש

 משעוה המשמוש את למחוק או תורה, שבמפר אות עלשנמפה
 הקריאה, באמצע בשעוה מכומה אות נמצא ואם המפר, עלשנמפה
 ה. ושאול דוד בתקון כאן בדינועיין

 ושאול דודתקון

 בשם דינים בעיקרי וכ"ה בפמ"ג, שלפנ"ז בם"ק ושאול דוד תיקון עי'ב(
 בשעה"צ והו"ד לכתוב, ע"מ שלא מוחק אפי' חייב לתקן שהוא שכל אורותטל
 נב, ס"קשמ

 דיו נפלה וכו' גדולה א' אות המוחק וכו' הכותב ז יב תוספרנאג(
 ומה חייב, אותיות שתי לכתוב כדי במקומה יש אם וכו' ומחקה ספרע"ג
 נפל שם שכ' ד( שמ בבאה"ט )הו"ד תתצז סי' ס"ח עפ"י הוא בפניםשכ'
 ועי' שמוחק. מפני במים ירחצנו ואל בלשונו ילחכנו אל ספר על וכו'דיו
 ובבאה"ל סו ס"ק במשנ"ב כו, שם ובבאה"ט כג ס"ק במג"א יז לב באו"חגם
 ס"ק קמג ובסי' ד ס"ק שמ ובאה"ט יג ס"ק שמ ובמשנ"ב דיו, טפתד"ה
 האקר דברי שהביא ב לח בחי"א במוחק, ובכ"ש במוחק, אשר במעדניט/

 קרה"ת, ובהל' הנ"ל ז ס"ק בא"א ושם ג שמ באו"ח ועי' הנ"ל(, ס"חבשם
 ובאחרונים. ד שמ בבאה"ט והו"ד שכנה"ג,ד(
 פ"ז שבת וברא"ש ט, יא רמב"ם ס"ג(, לעיל )הו"ד ז יב תוספתאה(

 הוא החיוב ועיקר וכו' חייב וכו' מחק וכו' גדולה א' אות הכותב טסי'
 ועי' עי"ש, וכו' נמי דיו טשטוש אפי' והלכך הכתיבה מחשבתבשביל
 הב"ח על שחולקים צדקה מעיל ובשו"ת ובכ"ש במחה"ש ועי' שמ, בסי'בטור
 ועי"ש מוחק, משום ולא ממרח משום שחייב אותיות מב/ שעוה במסידוכתבו

 הספר על שנטף שעוה מלהםיר ליזהר הב"ח בשם שהביא ד ס"ק שמבבאה"ט
 שם והביא חטאת, חייב והסירו שתיים על נטף ואם א'/ אות על רק בנטףאפי'
 וצפרנו באצבעו השעוה במסיר רק איסור אין שבקלף יעקב שבות שו"תבשם
 וכ"כ בה, יגע שלא באופן מהקלף במסירה לא אבל ממדח, משום בו יששאז
 מעל השעוה הסרת לאסור שכ' הנ"ל צדקה מעיל בשו"ת ועי' אהרן,ביד

 הדע"ק דברי שהביא קצח פ מנ"ש ועי' מטהם, מוחק הוי שזה הנייראותיות
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 לתחוב לחבר, שאסור כב סעיף לב בכלל למעל'ה שכתבנו כשםר.
 בפרוכת, זכוכית( או עץ, מתכת, )זהב, כסף אותיותלהבריג

 להורידם, להסירם, אסור כך בשבת, תורה הספר בממפחת אובבגד,
 שעל המסיסים את לחבר שאסור כשם וכן מהם. אותן לברגאו
 פסח לפני לזה זה ח ם פ אות ולהסמיך תורה, הספר של קודשכלי

 למעלה ועיין מחיקה, איסור משום בשבת,, לפרקן אסור כןוכדומה,
 ר.בזה

 ושאול דודתקון

 לילד לומר מותר האות חצי על  'טנטף  ו11ו1וין ב ס"ק רעט יו"דוהבנ"י
 מד"ם 'טאסור נימא ואפי' לאצטרופי/ חזי עהיך לא האות זטבחצילהסירו
 מג"א ועי' ס"ת, קריאת מצות ל'צורך דשבות ,שבות לקטן האמירה הו'"למ"מ
 ג לח חי4א ועי' במחה"ש( )עי"ש השעוה כשהסיר שמותר כג ס"ק לב בסי'שכ'

 בו ל'קרות ש'צריכים שבם"ת וכו' אות על וכו' שעוה נטף שאם שכ' שםובתום4ח
 שאסור כיון לראותן בא"א אבל כך, בו יקרא,ו הא,ותיות נרא'ין אם אזעכשיו,
 ועי"ש יב/ סעי' כד סי' בקש"ע )כ"כ הכתב מן שלא אחת מלה אפי'לקרות
 נעלם הזה שהרמב"ם וכ' - תפלה מהל' פי"ב ברמב"ם שכ,כשהביא

 כלא"י וכו' ה'שעוה א,ת להמיר אפשיר אם ע"כ לה( לא בחי"א ועי'מהמג"א/
 א,ין לאו ואם כך/ יע.ש,ה אז - יפול הגויל יכפיל ואם היטב שנתייבשדהיינו
- ה,מכו'מה, ה'מלה א,ת יקרא הקריא,ה באמצע נמצא 'ואם בו,קוראין  בחומש, 
 לקרות צריכים שא,ין ,3זקום על נפלה' השעוה, ואם 3ספר/ הלאה יקראואח"כ
- עכטקוש,ם  באין שכ' בכ"ש ועי' בברכות/ כזה תורה בספר לקרות יכולים 
 - עבש'יו בו לקרות שצריכים במקיום ונמצא ה'ש,עוה, מתחת האותנרא,ה

 קרה"ת בדיני וחי"א הפמ"ג בשם שכ' י ס"ק שמ במשנ"ב ועי' אחרת,שיוציאו
 אין נז"נז והחלב, השעוה ,לסלק שאסור אף ה'ק.ריאהת באמצע השעוהבננזצא
 בבאה"ל גם )וכ"כ בע"פ; התיבה אהווה יקראו רק זה עבור א,חרתל,הוציא
 כיון הקרואים .מ'ניין בהספר ימיים שאח"כ וכ'( בשעוה// נטף בד"ה לבבסי'
 שיש שבדבר כה ס"ק קמ"ג במשנ"ב וכ' בו/ מלקרות הספר פוסלתהשעוה כסוי ואין הספר, בזה ולקרות להמשיך ומותר שמכוסה/ מה קראשכבר

 המקילים פוסקים שיש )מאחר אחרת ס"ת להוציא אין הפוסקיםמחלוקת
 שיש לגברא גברא בין הש'עוה בנמצא שכ' בדה"ח ועי' פסול(/ בם"תלקרות
 הנ"ל. במשנ"ב וכ"כ נכרין האותיות באין אחרת ם"תלהוציא
 וש"א ות"ש במחה"ש ועי"ש י ס"ק שמ במג"א הובא כ גיטיןו(
 יתקיים/ שלא כדי בלבד נקבים ב דרך לחברם כ' ו לז ובחי"א ע"ש.ובשלחן

 חייב מכותב, חוץ מלאכות שבכל )שדעתו שמאל וביד מחט ע"י יחברםוגם
 ס4ק שמ במשנ"ב והו"ד מתוספתא לזה ראי' והביא בשמאל, ובין בימיןבין
 שמוחק פשוט לו שנראה שכ' ט' אות רט סי' נזר באבני בזה ועי'כב(

 בימין כמו בשמאל כ"כ טוב לכתוב שא4א כתיבה ודוקא חייב/בשמאלו
 מקומות במראה כב ס"ק לב בכלל למעלה דבריו והבאתי עי"ש, וכו'פטור
 טו. ובסעי' שםובפנים
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 למחיקת )המשמש גומ'י במחק בין במכין בין אותיות ימחוק אמורי. בהעלותו()וסדר
 המבואר הכתב את המוחקים כימיים בנוזלים וביןכתב(,

 בשבת, ציורים או רישומים למחוק אין כן וכמו ג, במעיףלעיל
 כשיש )ובפרמ ציורים או אותיות עליהם שיש עוגות לשבר אמורוכן
 העוגה, מגוף שאינו מוכר מצפוי שנעשו ציורים או אותיות העוגהעל

 או נעשתה, עצמה שהעוגה מהחומר נעשו האותיות שאםשכותב מי ויש האותיות, את כמוחק שהוי משום לשברם( אמורשבודאי
 כן גם שמתיר מי ויש לשברה, שמותר פירות במי נילושהשהעוגה
 ז. בידו ולא אכילה, דרך בפיו האותיותבשובר

 בכלל למעלה כתבנו כבר קריעה ידי על אותיות מחיקת ריןןק.
 אותיות, עלי' שיש. המחותם איגרת פתיחת בדין לא ובכללכד
 לפתוח שמתיר מי ושיש אמור, עכו"ם ידי על שאפילו שםוכתבנו
 האלה בתנאים אפילו שאומר מי ושיש עכו"ם, ידי על המעמפהאת
 יכול איני לעכו"ם שיאמר שאומר מי ושיש גדול, לצורך לאאם

 מעצמו ויפתחנו העכו"ם יבין ואם פתוח, שאינו זמן כל המכתבלקרות
 ח. בה לןלית

 ושאול דודתקון
 בשם בזה המרדכי דברי שהביא העוגות בהטבירת שמ בב"י עי'ז(
 ס"ק ובמג"א ס"ג באו"ח ועי"ש וכו' לחוש אין ושבתינוק מד"ס לאסרוהר"מ

 יכולים ביד שוברם שבאין שכ' ג שמ או"ח על ובמשנ"ב שם מ ובדג"מו
 שבעשיות כ' ובכ"ש בזה, הדין בעיקר להקל שמצדד הדג"מ עללסמוך

 שמקלקל טעם כ' ועוד שבת, עונג משום הם מותרי' העוגה, מגוף)העוגות(
 עלי' כשכתב אבל בזה וכ' שבת, עונג של הטעם הביא ג"כ ובחי"אהוא,

 דבר על מתקיים שאינו דבר דהוה משום מותר מעצמה בדפוס אובמשקין
 משום ל*ג כאן למחקו, בזה גם אסרו כתיבות שבשאר ואע"ג מתקיים,שאינו
 מחומר נעשו הציורים בין מבדיל אינו הרב ובש"ע ו( ס"ק במג"אהו"ד הלוי מהר"ש ובסברת לז, ובפסחים חמץ מהל' פ"ה מ"מ )ועי' שבת,עונג
 מג"א גם ועי' ס"ד, שם לתינוק, בנותנה רק ומתיר אחר, מחומר אוהעוגה
 כתובות האותיות בהיו להקל אגודה בשם טו ס"ק שמ משנ*ב גם ועי' ז,ס"ק
 ובתפ"י. הנ"ל חי*א בא"ר וכ"ה פירות, מי בשאר או במים המעורבבדבש
 אחרונים הרבה בשם שהביא דינים בעיקרי ועי' ל, ס"ק בבאה"טועי'

 הו"ד בשמאל, לשברם שטוב כ' ובא"ר הנ"ל, העוגות בשבירותשמקילים
 שנת הפרדם בקובץ גם ועי' עליו. חולק שהאב"נ שלפנ"ז בם"ק ועי'בנז"י,
 עליהם ביהח"ר ששם שונות עוגות מיני או סוכריות אכילת בענין ח"דלב

 מחיקה. משום איסור בשבת באכילתם שאין בולטות,באותיות
 בכ*ש ועי' ושאול, דוד בתיקון ום"ו ס"ה כד בכלל לעיל בזה עי'ח(

 )ואין תשמיש לא כאן שאין משום החותם, בצד איגרת בפתיחת להתירשכ'
 והו*ל מחתך( איסור משום כאן אין )ובמילא מדה ולא מנא( מתקן משוםבזה
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 )או ודונג בהשעוה טבועות שאותיות ויין שרף יין בקבוקיט.
 ובדיעבד שבת, מערב לפתחם צריך פיהם, שעלבהנייר(

 היהודי יכול מחותם, כשר יין לגוי ויש לקידוש יין להכיןבשכח
 ולשבור העכו"ם, מן היין לקחת שבת, בליל לקידוש יין לקנותהרוצה
 שהעכו"ם משום ידו על להתירו )ויש לעכו"ם, אמירה ידי עלהחותם
 מופרים(, מדברי היא משעוה אותיות ששבירת מלבד קטרח,בדידי'
 מעיף לה ובכלל ושאול, דוד בתקון לב מעיף לד בכלל לקמןועיין
 הארוזים אוכל במיני ד מעיף כד בכלל ולעיל ושאול, דוד ובתקוןו

 ושאול דוד ובתקון שבת, לצורך לקרעו מותר אם בפיו המתוםבנייר
 ט. בשבת טבק חבילות פתיחת בדין וכאןשם

 ושאול דודתקון
 לפתחו ל'הקל יש גדול שבצודך כ' ובמשנ"ב גדול, לצורך ש,מותר דשבותשבות
 ביו"ד הידוע הפר"ח דברי שהביא שם ובבה"ל מא, ס"ק שמ )ועי"ש 'עכ'ו"םע"י
 ע"מ מקלקל הוא הנייר בקריעת חטאת חייב וכו' הפותח בישראל שכ"שקיח

 ובשו"ת וכו' הזכרונות ספר דעת וכן לפותחו שצדיך מה הוא ותיקונולתקן,
 והתיר הנ"ל הפר"ח ע"ד פליג יז( ס"ק שז בשע"ח )הו"ד לט סי'חכ"צ
 מתקן אין שהלא שאצ"ל מלאכה שהוא סובר שהוא ונראה וכו' עכו"םע"י
 חייב, שאצ"ל שמלאכה שפוסק הדמב"ם לפי"ז אך וכו' מידי הניירבגוף
 הביא כט כלל ובנ"א עכו"ם, ע"י ואסור מה"ת, איסור בזה שישיסבור
 שבאמת החכ"צ סברת ולא בזה סברתו ברירא לא ובאמת וכו' פטורדלכ"ע
 לקרותו הוא המכתב שעיקר הצ"ל, מלאכה הוא לקדותו האיגרת אתהקורע
 הוא, ה,מעטפה הקורע בודאי )מעטפה( אחר בנייר האיגרת דסגירא היכאאכן

 לבנות מנת על שהסותר רש"י לשיטת אכן עכו"ם/ ע"י ומותרהקלקל
 כן אם לר"י, חייב אחר במקום' ומתקן בכאן שמקלקל אחר,במקום
 עכו"ם ידי על ואפילו התורה מן איסור גווני בכל יש בזה נמיהכי
 הספר כדעת לאיסור מצדד סק"ב שז בסימן אברהם המגן וכן ליזהר/יש

 עכו"ם, ע"י גדול בצורך לפ'תחו להתיר להמשנ"ב נראה ומ"מהזכרונות,
 כמ"ש לעשות יותר טוב ולכתחלה ה'מעטפ,ה, בתוך מונח כשהמכתבובפרט
 במג"א כ ס"ק שז בסי' שם שהו"ד האגודה דעת היא הש,לישית ודעהבאגודה(
 כל המכתב לקרות יכול 'איני לעכו"ם שיאמר השלישית כדעה בפניםוהו"ד
 ס"ק בט"ז תקי"ט ובאו"ח ובמחה"ש, לא ס"ק במג"א שם עוד ועי' וכו'זמן
 ובתל"ד פ אות יד דינים ובעיקרי יד, סעי' על שם ובשע"ת ד ס"ק ובמג"אה

 וגם יבין, וממילא לקרותו, יכול איני יאמר רק לחותם סביב הניירבקריעת לגוי אמירה לאסור שם )שכ' ו מב סי' ובזת"מ פ, בסי' קסד ובמנ"ש ט,שיד
 לקרות אסור דבלא"ה מזה יוצא שבת חלול הרבה בעו"ה כי בדוחקזה

 עי"ש( וכו' קריאה בלא בכתב לעיין ואפי' מלחמות וענייני ומתן משאאיגרת
 ה. אות א' דף ובמע"א מח, סעי' לבוכלל

 התיר לא שהפמ"ג שדעתו קסד פ ובמנ"ש ב, ס"ק שכג א"א עי'ט(
 מע"ש לפותחם אפשר ואם בדיעבד, רק עכו*ם ע"י לקידוש יין בקבוקפתיחת



שיא שבת הלמותקיצור

 ציורים, או אותיות שלו הדפים חודי על שיש מפר פתיחת ריןי.
 י. לפתחו מותר ומתי מותר, אם לב, בכלל למעלה כתבנוכבר

 מחיקה אימור משום וחיובו מקרא בבי על בדיו הכותב ריןיא.
 יא. ו מעיף בכלל למעלה תמצאוכתיבה

 ושאול דודתקון

 אפשרות כשהי' פושע שנקרא לומר הדבר שקרוב וכ' הקולות על לסמוךאין
 שיד ובשע"ת בהמוחק, ובכ"ש הנ"ל, ובא"א עי"ש פתחו, ולא מע"שלפותחו

 בשם שם שהביא הנ"ל במנ"ש ועי' שם, יא ס"ק ובמג"א ח ס"ק ובט"זד
 סתומים טבק וחבילות סתומה מעטפה לפתוח להקל שצדד יג ס"ק שידתל"ד
 הנ"ל, הדברים בכל להחמיר שראוי סיים והמנ"ש בזה, ברור דבר העלהולא

 ד סקק תקיט מג"א גם ועי' שבת מערב לפתחו אפשרות שיש בדברובפרט
 יד. ס"ק שז ובשע"ת פ אות יד סי' דיניםובעיקרי
 שמתיר קיט סי' הרמ"א ובשו"ת נא, סעי' לב בכלל לעיל בזה עי'י(
 מרדכי( במאמר וכ"ה ס"ו, שמ בסי' המג"א )וכ"ד ובלבוש ולסגרו,לפתחו

 ובשלחן הלבוש על שחולק ס"ב שמ בט"ז ועי"ש לפתחו, ולא ליזהר שישכ'
 באב"נ ועי' שמאל, ביד לפתחו כ' ובא"ר תע"ב, לפותחו שהמחמיר כ'ע"ש
 לא אבל שמאל, לבין ימין יד בין הבדל יש בכתיבה שרק שכ' רטסי'

 הרמ"א(, דעת בירר ואיך הט"ז דברי על שהקשה מה רי בסי' גם )ועי'במחיקה,
 הרמ"ע, הפרישה, הט"ז, הכנה"ג, ובתוכם ש"א ודעת הרמ"א דעת שהואאיך
 וכ"ה להחמיר בכ"ש כ' ומ"מ המנהג, שכן וכתבו להקל, היא והתו"שהחו"י
 טוב יותר בודאי ולכתחלה אחר, ספר לו ביש להחמיר במשנ"ב והו"דבחי"א
 הדפום. חודי על אותיות לעשות ולאליזהר

 שתיים חייב וכו' בשבת סקרא ע"ג דיו המעביר איתמר יט. גיטיןיא(
 הוא שעכשיו מהטום סקרא ע"ג דיו בהעביר החיוב וטעם טז יא וברמב"םוכו',
 ובמשנ"ב ו שמ בבאה"ט ועי' שתיים, חייב ומש"ה מבראשונה, יותר הגוןכתב
 ט. לו ובנז"י כבשמ

 שייך ואי ש~ת, לנר בו, חקוקות נשוותיות חלב, נר הדלקתובענין
 בשבת התוספתא שהביא כה, סי' יהושע חסד בשו"ת עי' מהיקה איסורבזה
 הכותב בענין ושאול( דוד בתיקון טז בסעיף לעיל )שהבאתי ו הל' י"בפ'

 ומחלק שם(, ולבאה"ט ס"ד שמ בם" להש"ע גם )וציין שחייב הקרושבדם
 בתוך ומשרטט בכותב מיירי התה"ד בדעת ככה שהעלה שהפרישהואומר
 מסיים, הוא וא"כ, החלב, על או הדם על בכתב מיירי והתוספתא והחלב,הדם

 שהבאתי מה בזה עי' )אך איכא, דרבנן איסור רק שנחקקות,באותיות
 וציין עיקש(, בבהעל בזה שכתב ומה טז, שבסעיף ושאול דוד בתיקוןלמעלה
 אותיות, רישום עליהן שיש סיגריות בעישת שכתב מהרש"ם לתשובתג"כ

 שיש שצדד מחיקה, משום בהן יש אי בזה דן כן שגם עליהן,שהודפסו
 היא שהמחיקה ב. לכתוב, ע"מ שלא מחיקה שהיא א, התירים הרבהבהן

 כן וכמו הנ"ל, עישון ע"י כאן, יש דמחיקה גרמא שרק ג. יד,כלאחר
 עי"ש.כאן



 שפת הלטותקיצורשיב

 )הבונה( בניי' מלאכת לר.כלל

 שטו( וס" שיד שיג, )או"ת עליו והוספתו והרכבתו בגין והתקגת הקמת מלאכתוהיא

 הכללתוכן

 )ב(י העליוגה( בשירה הג"ל )ב(1 הקירות( )בבגין בטיט הטיתו ואתד הגדבך, סדראתו
 גומה התופר בהג"ל )ב(1 בצדי' עפר ושם בבגין, ביושר והגיתה האבן, כשצדדבהג"ל
 בהג"ל )ג(; וכדומה ביתו ברצפת או בתצירו תל והשוה שרדד או אותה, מלאאו

 )תקדו"ש קצת הקשה עפר מלא בכלי גר תתיבת )וכן תלוש, ותול בעפר גומהתפירת
 ; ג( )תקדו"ש העפר מן הוצאתו ובין העפר, לתוך תתיבתו שבין ההבדל בהג"ל ;ג(

 אבגים התזרת בהג"ל )ג(1 בתצירו או ביתו ברצפת )משובצות( אבגים בהשקיעבהג"ל
 ועפר( בצרורות תזקן ולא בטיט הטיתן ולא בשבת, ממקומן ויצאו כשגתדלדלוהג"ל

 והשם תמאה, או גביגה גבון אר אוכלים גבול כגון במאכל, בגין איסור ג(1)תקדו"ש
 בהג"ל מעמר איסור )ט(1 ליפותם מסויימה צורה איזה מהם לצייר תבגיות לתוךאותם
 ידית בהכגסת או זכוכית, כלי בגפיתת בגין איסור בתקדו"ש(1 )ט ליפותם כווגתובאין

 הקרדום לידית טריז הכגסת בהנ"ל )ת(ז וכדומה הברזל לתוך הקרדום אוהפטיש
 : בקרקע( המתובר כבגין )שדיגו קבוע אהל ותקדו"ש(1 )ת להברזל( להדקו )כדיבראשו
 טפת על טפת לגגו( טפתים משלשה בפתות )או בגגו ויש מתיצות, בשלשבעשאו
 ת' של זמן למשך כשעשאו עליו( מוסיף ברק אפ" התיוב מן בו )שיש טפתברום
 ; )טז( ימים ט' או ת' של גדול זמן למשך עשאו כשלא : ארעי אהל ; )ט( ימים ט,או

 בסמוך )או בגגו אין וגם מועט, לזמן שעשוי דהייגו מעלות, שתי לו בישבהג"ל
 בהג"ל )טז(; המתיצות( את גם )ועושה טפת ברום טפת על טפת לגגו( טפתיםלג,
 ברום טפת על טפת בו שאין או מועט, לזמן שעשאו דהייגו אתת, מעלה רק לוביש
 בהג"ל )יז(; למתיצה גג בין והתלוק עראי באהל )טז(ן למעלה כגזכר )בגגו(טפת

 על טפת ויש מתיצות שלש שם באין הא' התלוק בהג"ל )יז(י שבגג תלוקיםהארבעה
 ופתיתת פריסת בהג"ל )יז(; לצל או להגן געשה והגג שעשה, הגג תתת טפת ברוםטפת
 שעל התשוקים גבי על רשת פריסת וכן תיגוקות, עגלות שעל התשוקים שעלהכילה
 מערב טפת ברותב מתותה בשכבר בהג"ל ותקדו"ש(; )יז וכדומה התיגוקות מטותגבי
 )יז(; טפתים שלשה לתבירו תשוק בין שאין או טפת רתבים שהתשוקים אושבת
 לשם להשתמש מתכוין )ואיגו לארץ המגיעות מתיצות שלש הג"ל באהל בישבהג"ל
 איגו הגג וגם מתיצות שלש לו באין בהג"ל )ית(; אתר( תשמיש לשם או מצלהגגה
 שריקה תיבה, כסיית בהג"ל )יט(; גביו( על )רק תתתיו להשתמש או לצללהגן
 בזה ההבדל בהג"ל )ית(; בצירים בתיבה קבוע שאיגו בכסוי לגגה, סמוך טפתשיעור
 כסיית בהג"ל 1 תקדו"ש( )יז לכאן והובא שגתטלטל כלי ובין במקומו, העומד כליבין
 בהג"ל )ית(1 למעלה הוא הפתותה שצדה תבית על שלתן דף ושימת מים,תבית

 מגולה התבית מקצת בהיתה בהג"ל )ית(1 מכבר לה מיותד התבית שעלכשהמכסה
 )ית(1 לכסותה בזה כלל מתכוין שאיגו הכירה, על קדרה במתזיר בהג"ל ית(;)תקדו"ש
 )יט לאהל( מתכוין ואין מתיצות בו )שאין רגלים גבי על שלתן דף לשיםבהג"ל

 דרך אם בין ההבדל בהג"ל בשבת( ברייטעל, שקורין כובע לבישת )בהג"לותקדו"ש(;
 מתיצות בכמה בהג"ל ; תתתיו להשתמש דרך .אין אם ובין הזה תהאהל תתלהשתמש

 מגירה בהג"ל ותקדו"ש(; )כ מתוכם ללמוד כשצריך בשבת בספרים אהל לעשותמותר
 ומתיתת פרישת בהג"ל ית(1 )תקדו"ש תללה בעומק טפת ויש השולתן, מן כולהשגשמטה

 )כא(1 טוב יום מערב במתיצות, קבוע והגג אהל, לעשיית בו מתכוין שאיגו ארעיגג
 מבעוד למוטות קשורה איגה והפרוכת תופה, לעשות כדי במוטות, פרוכת תלייתבהג"ל
 לא שהשונא מלתמה(, )בשעת התלוגות על כהים וילגות פרישת בהנ"ל )כא(1יום
 שלתן לפתות גות, כסא ומתיתת פרישת בהג"ל כא(; )תקדו"ש שבבית האור אתיראה
 עשאה ולא גג בלי מתיצה עשיית בהג"ל )כא(; המתקפלת מטה או המתקפל, כסאאו
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 בפני תשמיש להתיר או לסוכה, לדופן בשבת, יוה על לטלטל )דהיינו מה דברלהתיר
 )כב(; בתלייתה אומן מעשי או טירחא אין וגם לנוי, או להגן רק ועשאהספרים(
 בפתיחתה להוסיף ורוצה הצד, מן טפח, כשיעור שבת מערב פרישה בשכברבהנ"ל
 תליית בהנ"ל )כב(1 שבת( מערב טפח כשיעור הפתוח המתקפל קיר פתיחת)כגון
 וכן קודש, ארון ליד שתולים פרוכת או הפתח, ליד או החלון ליד שתלויוילון
 בשבת פרוכת תליית בהנ"ל )כג(1 בשבת ברוח, ונדה ונעה למטה קשורה שאינהמחיצה
 במקום שבת, מערב טפח כשיעור פתוחה שהיתה מחיצה הוספת בהנ"ל )כג(1בשניים

 על ארעי או קבוע תוספת הוספת בהנ"ל כב(; )תקדו"ש להתיר באה אהלשהתוספת
 עשוי )ואינו ארעי אהל בניית וטו'(; )ז קבוע אהל בניית ותקדו"ש(1 )כד קבועבנין
 ימים( לט' או לח' )בעשוי קבוע אהל בנין הוספת בהנ"ל )טז(; ימים( לט' אולח'
 בנין )ז(; בכלי בנין אין בנין ובאיזה בכלי, בנין יש בנין באיזה ותקדו"ש(י כד)טו

 התקרה, על הרצפה, על המחיצה, על בהוסיף בהנ"ל טו(; )י בבנין הוספתו אובקרקע,
 בהניול )יא(1 מלט עליו שיצק או בסיד בטיט, בנין הטח בהנ"ל )יא(; הגג עלאו

 שמשה שקבע והזגג בבנין, אשנל שהושיב והנגר ברצפה, או בקיר קרש שקבעהבנאי
 בהנ"ל )יב(; עכו"ם( סתם )או מסגר ידי על דלת צירי שבירת בהנ"ל )יא(;בחלון

 )א(1 שהוא בכל איסורה בניי', )יב(1 מסמר או סכין מחט סכה, ידי עלפתיחתם
 1 )א( הגג וקרוי הבנין הקמת בהנ"ל 1 )א( היסוד הנחת לצורך קרקע חפירתבהנ"ל
 שמוסף או וכדומה, מעצים או ממלט מטיט, מלבנים, מאבנים, שהקימו בניןבהנ"ל
 )ד(1 לעפרה אלא צריך ואין גומה החופר )א(; גג או תקרה רצפה, הקיר, בניןעל

 דלת החזרת )ד(1 בפירות או בקמח גומה בעושה בהנ"ל )ד(; בשדה בחפרהבהנ"ל
 לציריו, הנ"ל דלת בהחזרת )ה(; בדית או בבור, במחסה, בבית, לציריו, חלוןאו
 בחוזק, תחוב רק בציריו מחובר שאינו חלון או בדלת בהנ"ל )בסי"ב(; בהסרתםוגם

 שיש בהבדל )יג(; רחוקות( לעתים רק להוציאם עשוי )ואינו בשבת תקעם אווסתרם
 בהנ"ל שיש בהבדל )יג(1 מחוברים כשאינם ובין בצירם, מחוברים כשהם ביןבהנ"ל
 שעשוי' בדלת בהנייל )יד(י צירים לה באין או צירים, לה ביש שבתקרה, דלתבפתיחת
 איסור גם בה יש סתירה איסור כשמלבד בהנ"ל )יד(; בטיט טוחה והיא בשבת,לסתירה
 להכנס שעשויים פתח דין בהנ"ל )יד(; עכו"ם ידי על לפתחה בהנ"ל )יד(;הבערה

 שנפרדו, בזה זה המוברגים פרקים כלי החזרת 1 יג( )תקדו"ש יום מל' בפחותבו
 )תקדו"ש ברפיון מהודקים להיות בדרכם בהנ"ל )לג(; בחוזק מהודקים להיותודרכם
 עכו"ם ידי על האלו הכלים פריקת בין בזה הבדל יש אם בהנ"ל לג( )תקדו"שעכו"ם ידי על בהנ"ל לג(; )תקדו"12 רפוי ואינו רפוי שיהא באופן מעט במהדקו בהנ"ללג(1
 קבועין )שהן כלים דלתי החזרת לג(; )תקדו"ש ידם שעל והדוקם, החזרתםובין

 ממקומו יצא מקצתו כשרק בהנ"ל )לא(; ממקומו כולו התחתון הציר ויצאבצדיהם(
 לכלים או שבקרקע לבניין דלת בהחזרת בהנ"ל )לא(1 בחוזק בהם קבועין שאינןכלים דלתי נטילת בהנ"ל )לא(; ממקומו יצא מקצתו שרק העליון, ציר החזרת בהנייל)לא(י

 הרגלים עובי בלי סאה מ שמחזיקים כך כל גדולים הם שהכלים )או לקרקעהמחוברים
 ספסל רגל החזרת )כט(; למטה כשפיהן חביות על שלחן דפי העמדת )לב(;והלבזבזבין(

 ותקדו"ש(; )לד לכך שבת מערב שהכינם עצים חתיכות על או ספסלים על דףשימת בהנ"ל )לד(; שבת( מערב עליו עוד ישבו )ולא אחר ספסל על סמיכתו אושנשמט,
 בתקדו"ש(; )לד הרגל את בו לתחוב אפשר ואי בספסל נשאר השבור הרגל כשראשבהנ"ל
 בו להשתמש שאין ספסל טלטול בהנ"ל לד(1 )תקדו"ש נאבד כבר כשהרגלבהנ"ל
 רק ומתכוין בהנ"ל )מ(; פתוח שישאר מורסה נקב פי הרחבת לד(; )תקדו"שבשבת
 ושלפו הספסל לתוך בתחבו בהנ"ל )מח(1 בספסל התקוע סכין הוצאת )מג(1 עץבקיר התקוע סכין הוצאת )מ(1 עכו"ם ידי על בהנ"ל )מ(1 שבתוכה המוגלא את עכשיולהוציא
 יעשה ממנו שכשיוציאו באופן החבית, לתוך בתקוע בהנ"ל )מח(; יום מבעודממנו
 ממנו עוד הוציאו )ולא בחבית התקוע הסכין הוצאת בהנ"ל )מח(; לחביתפתח
 או מוט החזרת מג(1 )תקדו"ש כך כל צורך בו כשאין בהנ"ל מג(; )תקדו"שמעולם
 התזת בהנ"ל )מו(1 שלמה חבית מגופת ראש התזת לב(1 )תקדו"ש המשקפייםזכוכית



 שבת הלכותקיצורשיד

 בהנ"ל )מו(י הצד מן המגופה נקיבת בהנ"ל )מו(י בסייף גרועה( )בחבית החביתראש
 )מו(; ברומח החבית נקיבת בהנ"ל )מו(1 הצד מן ובין מלמעלה בין החביתנקיבת
 שער בו להשכיב במים, בלול בשמן מסרק טבילת )ז(י דבק ידי על אומסמרים ידי על בקרש קרש ושלוב בעץ עץ חבור )מז(; במחלץ בקבוק מפי פקקהוצאת
 המשקפיים אזניות )וכן שנתעקמה, מחט יישור )מט-נ(1 בסריקתו יפה ולסדרםהראש

 התירו, זמן משך בהנ"ל )מא(1 שנתעקמו תינוק אברי והמתחת יישור )לט(;שנתעקמו(
 שאין בכסוי תיבה כסיית )מא(1 ישראל ידי על גם או נכרי ידי על הוא ההיתרואם

 מעשנה כסוי 1 כט( )תקדו"ש ללקיחות חפצים בתוכן אורזים החנות שבעלימעלי'( הכסוי )והסרת קטנות תיבות כסיית )כט(, בשבת הסרתה( )וכן בצירים לתיבהמחובר
 סובבת קבועה, ברזל דלת לה ביש בהנ"ל ל(1 )תקדו"ש טפחים מג' פחותההיא בשחורה בהנ"ל )ל(; מלמעלה היא בשחורה בהנ"ל )ל(; הצד מן היא שלהשהחור
 )תקדו"ש המעשנה לסגור ורוצה בתנור, לוחשות גחלים כשיש בהנ"ל )ל(1 צירי'על
 חור נקיבת וז'(; )לב נאמר לא ומתי בכלים וסתירה בנין אין הכלל נאמר מתיל(;

 )ה-ו(; שם( דרך המים שיצאו האדמה, בקרקעית או בקיר חור נקיבת )כגוןבמבנה
 בחומר שיש ההבדל בהנ"ל ה-ו(; )תקדו"ש להוציא וגם להכניס עשוי כשהנקבבהנ"ל
 היא שהכלתו כלי ובין מקוה שיעור רווח בו שיש בכלי נקב הנוקב ביןהאיסור
 וכדומה, בבנין או במתכת שהוא כל נקב נקיבת ה-ו(1 )תקדו"ש מקוה משיעורפחותה
 חבית ובין חרס של חבית בין בזה ההבדל בהנ"ל )מד(י השמרים מן למטהאינו והנקב ישן, נקב פתיחת בהנ"ל )מד(, בחבית הנקב( הרחבת )או חדש נקבנקיבת ה(1 )תקדו"ש ולהוציא להכניס עשוי הנקב ואין תשמיש, לאיזה בהנ"ל נקב לנקובודרך
 היין מן להסתפק ורוצה להוציאה אפשר ואי שבחבית ברזא בהנ"ל )מד(י עץשל
 בה, לנעול שם וקשרה צירי' על סובבת שאינה בדלת רחוקות, שלעתיםויציאה לכניסה שעשוי פתח, סגירת ותקדו"ש(; )מה השמרים( נגד תחובה הברזא)ואין
 שהיא שבעת באופן יפה ותלוי' קשורה כשהדלת בהנ"ל )כה(, ציר היכר לדלתכשאין בהנ"ל )כד(; הארץ על נגררת והדלת ניכר, הציר ומקום ונשבר ציר לדלתוהי'

 )כו-כז(, תדירה וכניסה ליציאה עשוי כשהפתח בהנ"ל )כו(; כלל ותלוי' קשורהכשאינה בהנ"ל )כה(י נימא כמלא רק הארץ מן גבוהה ואינה הארץ על נגררת אינהפתוחה
 עכו"ם ידי על - תורה ספר הוצאת בשביל - הנעולה קודש ארון דלת מנעולשבירת בהנ"ל 1 יב( )תקדו"ש בזה שיש שונות דעות בהנ"ל ; יב( )תקדו"ש עכו"ם ידיעל - במכשירים - סגורה דלת פתיחת מה( )תקדו"ש במקדח שנסתם, שבחבית, ישן נקבפתיחת לב(1 )תקדו"ש בהחזרתו לאומן וצריך שנתפרק כלי או מתחלתו, כלי עשיית )מב()וחיובו( תרנגולים בלול נקב עשיית לב( )תקדו"ש להחזירו אומן צריך ואין שנתפרק בכליבהנ"ל לב(1 )תקדו"ש מודבקות ששברי' בחבית בהנ"ל 1 לב( )תקדו"ש נכרי( ידי )על מרקחתשל קטנות חביות חשוקות שבירת בהנ"ל 1 )לב( שבירתו( )וכן בשבת מתחלתו כליעשיית ; )ז( מקוה משיעור פחותה היא שהכלתו חרס כלי או אדמה כלי עשיית ; )נ(בשבת - קרסים ידי על הראש שערות סלסול 1 לז( )תקד"ש להקורה המקל להדק ישאם בהנ"ל 1 לז( )תקדו"ש לטלטול( )שהוכן בעלמא בעץ או במקל לסמכה בהנ"ל ; )לז(יותר ירידתה והפסקת - )ברפיון( המטה בצד - שנשברה בית קורת סמיכת 1 כד(נתקדו"ש בשבת וסתירה בנין משום בתחיבתם יש אי קודש, הכלי עליהם לתלות כדיהבימה, שבקצוי בנקבים בליטות עם עצים שני תחיבת בהנ"ל כח(; )תקדו"ש והחזרתםהחלונות בנטילת הוא וכן שבת, קודם פעמים כמה ככה עשה כשכבר לחלונות()והחזרתם התריסין הסרת בהנ"ל כח(1 )תקדו"ש לעירובין הפתח צורת שאין במקום שבת,בליל החלונות בדלתות הברזילים-הקבועים סגירת בהנ"ל )כח(1 קצר לזמן רק שםולהניחו לבטלו דרך שאין בדבר לסתמו בהנ"ל )כח(; הזה בפקק לסתום שבת מערב שחשבאו אחת, פעם בו סתם שכבר בפקק חלון סתימת בהנ"ל )כז(1 תדירה וכניסהליציאה עשוי שאינו פתח בה לסגור ציר(, לה )ויש אחד מלוח העשוי' דלת נעילתבהנ"ל כז(; )תקדו"ש לריעותא תרתי בו כשאין בהנ"ל ותקדו"ש(1 )כו-כז אסקופהלפתח אין וגם הרבה, מקרשים עשוי' והדלת תדירה, וכניסה ליציאה עשוי כשהפתחבהנ"ל



שטו שכת הלכותקיצור

 1 יג( )תקדו"ש שלהם לצירים שלנו צירים בין הבדל היש בהנ"ל יג()תקווייש
 החלון( שמשת גבי על - מהגנבים שמירה )לשם עץ חלונות העושה דיןבהנ"ל
 משם, אותם ולקחת סתימה לשם שנעשו הנייל החלונות להסיר בהנייל י וכח'( יגתקדו"ש
 יג(1 )תקדו"ש אבנים קיר ובין עץ, קיר בין בזה שיש ההבדל י יג( )תקדו"שבשבת
 )או פתיחת )ד( עכו"ם ידי על שבחצר( )או שברחוב וזבל בוץ, טיט, רפש,פנוי

 1 לה( )תקדו"ש שבזה מוקצה איסור בהנ"ל ו )לה( בשבת - שמשי' או מטרי'סגירת(
 פתוחה כשהמטרי' בהנייל 1 לה( )תקדו"ש עליו להגן לשאתה לעכו"ם לומרבהנ"ל
 )או הילדות( )או האשה ראש( )שערות צמות קליעת לה( )תקדו"ש שבת מערבמעט

-סתירתן(  טבילת לצורך עכו"ם ידי על סתירתן בהנ"ל ל"ח(ו תקדו"ש בשבת 
 1 )לו( לשלחן מסביב תלויות וקצוות" - השלחן על מפה שימת לח( )תקדו"שמצוה

 יא(; )ה, ממנו הוצאתו או בבנין או בקיר מסמר או יתדתקיעת

 - הבניי' מעבודת מלאכה איזה שעושה היינו שהוא, כל הבונהא.
 כל - הבב קרוי עד הימוד הנחת לצורך הקרקעמחפירת

 מאבנים, שהקימו בין קבוע, בנין הקמת לשם המלאכה אתשעשה
 בקיר, בין הבנין על שמומיף או - וכדומה עצים או מלט טיט,לבנים,
 א. בונה משום חייב בב או תקרהרצפה,

 עצים קורות או לבנים אבנים, )שורת הנדבך את מדר אחרב.
 בשכבת ההטיחו במלט, או בטיט ומרחו הטיחו ואחדבבנין(,

 בשורה אבל האמצעית, בשורה אמורים דברים במה חייב, -הטיט
 חייב - הטיט בבי על העצים את או האבנים את המניח בםהעליונה,
 התחתונה, ובשורה טיט, עליו להניח צריכים מדאין בונה,משום
 הקרקע על ביושר והניחו האדן את או האבן את צדד כשרקאפילו
 ב. חייב - בצד" עפר ושם - הבניןבמקום
 וכוונת בו שמחובר במה או הקרקע בבוף פעולה העושה כלג.

 גומה, החופר לכן בונה, משום חייב - בנין לצורךתכליתו
 )או ביתו ברצפת או בחצרו תל והשוה שרדד או אותה, מילאאו

 ושאול דודתקון

 פ*י רמב"ם שהוא, כל וכו' יבנה כמה הבונה , קב ושבת עג. שבתא(
הי"ב.

 נותן א' וכו'( אומר ר"י תני א פי"ב )ובתוספתא ? קב שבתב(
 הי' בנין מה ה"ב, סוף גדול כלל ובירושלמי וכו', הטיט נותן וא'האבן

 מפרש ש,הוא ע"ה ועי' וכו' אדנים ע"ג קרשים נותנים שהיובמשכן,
 הוי כלים ע*ג בנין וגם הצד מן בנין שגם להשמיענו רוצהשהירושלמי

 כא, ס"ק שטו ובמג"א בהבונה ובכ"ש ב לט בחי"א ועי' עי"ש וכו'בנין
 כלים ע"ג בבנין המג*א שהעד )ובמעעא ריד סי' ובאבנעז שםובמחהעש
 אסור(. אבלשפטור



 שבת הליותקיצורשטז

 משום חייב - בחצרו( או ביתו ברצפת משובצות אבניםשהשקיע
 ג.בונה
 צריך ואין גומה בחופר אבל אסור. עכו"ם ידי עלואפילו - חייב ושבחצר שברחוב וזבל בוץ טיט, הרפש, את המפנהר.
 הוא מקלקל שהרי סופרים, מדברי אלא איסור בו אין לעפרהאלא
- הנומה)לנבי - מקלקל שאינו - ובשדה   רישא, פמיק לי' הוי 
 ו. לכתחלה ומותר גומה שייך לא ופרות בקמח אבל להרמב"ם(,וחייב
 בקרקעית או בקיר חור שנוקב כגון - במבנה חור ףלנוקבוץ.

 יתד התוקע וכן וכדומה, שם דרך המים שיצאו -האדמה
 בור מחמה, בבית, לציריו חלון או דלת המחזיר או בקיר, מסמראו

 ה. בונה משום חייב -ודות
 1שאול דודתקון

 תלוש בקרקע שאפילו צא( ס"ק תצח במשנ"ב )הו"ד באחרונים וכ' יב, יושם א,( ח )וברמב"ם בה, שבת ועי' חורש, משום - בשדה בונה משום חייבבבית וטממה גומה וכו' ונטלה גבשושית לו היתה ר"ש אמר 1 עג שבתג(
 לב, ס"ק תצח במג"א כמ"ש גומה, עשיית איסור ג"כ שייך שבכלים בעפרוכן
 ועי' כד. דף ומע"א שם, ובשעה"צ ו, ס"ק במשנ"ב שלז ובאו"ח כד שיגהרב ובש"ע בהבונה בכ"ש ועי' בזה(, מפקפק שבנ"א וכ' וש"א, הרב ש"עבשם שם במשנ"ב גם )והו"ד בה, לן לית בהוצאתו גומה שעוש,ה ואעפ"ימותר, משם ולהוציאו בתחיבתו, גומה שעושה משום קצת קשה העפר אםעפר מלא בכלי נר לתחוב שאסור יח( אות בבאה*ט )והו"ד במג"א שם עודוכ'
 עי"ש. בונה משום חייב אעפי"כועפר בצרורות לא וגם בטיט סביבן לא ואפילו השבת. ביום להחזירן לושאסור לחוץ קביעתן ממקום ויצאו נתדלדלו מהן וקצת וטיט, באבנים מרוצףביתו שקרקעות שמי סג ח"ג חיים לב תשו' בשם שמביא עג פ קש"ע עלמנ"ח

 בהבונה, ובכ"ש מ כלל בחי"א וכ"כ במג"א, ח ס"ק רמד או"ח עי'ד(
 ועי' שם, ובא"א עי"ש ברחוב, המחובר וטיט ברפש מיירי שהמג"א שםוכ'
 שבסי' המג"א דברי הביא וגם שם, בכ"ש והו"ד חייב, שאצ"ל שמלאכהדעתו שהרי - לעפרה אלא צריך ואין גומה בחופר חייב להרמב"ם שבשדההי"ז פ"א שבת כ"מ ועי' ס"ב(, א בכלל לעיל )והו"ד סא או"ח חת"ם בשו"תג"כ
 ומותר גומה שייך לא ופרות שבקמח הר"ן דברי שהביא לב ס"קתצח

 ב. מ בחי"א גם והו"ד לכתחלה,לעשותה
 בפטיש מכה משום ג"כ אסור ולהוציא להכנים עשוי החור ואםה(
 יד י רמב"ם ועי' בונה, משום חייב שבו נקב והסותם הקיר פניוהמשוה
 טז בהל' ושם בונה. משום חייב האורה להם שיכנם כדי וכו' נקבהעושה

 ודף י קמו שבת )עי"ש בפטיש, מכה' משום חייב וכו' כ"ש נקב והעושהכ'
 נקב בעושה שכ' יב פ' תפא"י ועי' וכו'(. תרנגולים בלול נקב העושהקב.
 משום שחייב לאויר או למים להוציא או להכנים בכותל או בקרקעכ"ש



שיז שבת הלכותקיצור
 הי' כשהחור רק זה בונה, משום שחייב לקרקעהמחובר בכלי כגון - אחר בדבר או בקיר חור בנוקב אומרים שאנחנו מהך.

 חייב - להוציא וגם להכנים הי' כשהחור אבל להוציא, אולהכנים
 שיעור המכיל בכלי חור בנוקב הדין וכן בפטיש, מכה משום כןגם

 משיעור פחות הוא קבולו ובית שהכלתו בכלי נקב בעושה אבלמקוה,
 החור אם זה ומשום לב. במעיף לקמן כמבואר מתחלתו( -גמור כלי בעושה רק בכלי בנין אימור )שאין בנין משום חיוב בו איןמקוה,
 כשעשה אבל בפטיש, מכה משום חייב ולהוציא להכנים כדי בזהנעשה
 ואין לתיקון, נעשה לא )והנקב להוציא או להכנים כדי רק החוראת
 י ה ובמעיף כאן מקומות במראה כמבוארמופרים מדברי רק אמור אז תשמיש( לאיזה כזה בכלי כזה נקב לעשותדרך

 ושאול וודתקון
 שיד ועי' בפטיש, מכה משום ג"כ חייב ולהוציא להכנים הוא ואםבונה,
 שעשה בנקב הדין שכך שכ' שיד א"א ג"כ ועי' שם. ובשה"צ ח ס"קשיד ובמש"ב א, מא נ"א גם ועי' : כד דף במע"א והו"ד עי"ש, וכו' להוציאאו להכנים רק ועשוי וכו' בכלים וכו' העשוי בנקב אבל בפטיש, מכה משוםאף חייב וכו' ולהוציא אורה וכו' להכנים שעשוי לקרקע שמחובר וכו' לולוכו' להוציא או להכנים עשה ואם בונה, משום חייב להוציא או להכנים כ"שאפי' בבנין נקב העושה שכ' שע"ש ועי' בפטיש, מכה מלבד בונה, משום גםחיוב בו יש שבמחובר שבדבר כהלח"מ שדעתו שמפרשו ובמתה"ש ג ס"קבמג"א
 מקוה, משיעור הקטן בכלי נקב בעשה אבל מקוה שיעור רווח בו שישבכלי
 לתקוןע עשוי הנקב "אא"כ והוסיף מד"ם, איסור רק בו אין זה שבאופן ג"ככ' ובשע"ש בכ"ש והו"ד שאמרנו, כמו מדרבנן רק איסור בו אין אז להכניםאו להוציא רק בו וכשאין מכב"פ משום גם בו יש ולהוציא להכנים עשאו אםאז

 ויג, א ג לט ובחי"א כב( ס"ק שח ובסי' ה ס"ק שם מג"א )ועי'ולהוציא. להכנים עשוי כשהנקב רק בפטיש מכה משום חייב דברים בשאר וביןבכלים שבין שדעתו ב שיד הרב בש"ע בזה ועי' תשמיש( לאיזה כזה נקבבו לעשות דבר אותו של דרכו שיהא רק בעינן לא דברים בשאר אבלולהוציא, להבנים שיהא בעינן בכלים שרק שכ' שם ובשעה"צ ח ס"ק משנ"ב ג"כ)ועי'
 י. שבסעיף ושאול דוד ובתיקון בקרקע, בנין בדיני ולקמן א.ומא'

 מדרבנן רק איסורו להוציא או להכנים רק בעשוי אך חייב, ולהוציאלהכנים עשוי והנקב שהוא, כל נקב והעושה קטן, בחבית אפי' שלם בכליוסתירה בנין יש וכ"כ קבוע, כאהל אלא ככלי דינו ואין וסתירה בנין בו שייךסאה מ' מחזקת אם אבל בם"ז, כמבואר סאה מ' מחזיקים שאין רעועיםבכלים וסתירה בנין שאין בכלים וסתירה בבנין ובמע"א ושאול דוד בתיקוןלעיל גם ועי' בהבונה, ובכ"ש ב-ג שיד הרב ובש"ע א מא בחי"א ובא"א, גס"ק ובמג"א ס"א שיד וש"ע ובטור א, הל' כג ובפ' וטז' א פ"י רמב"ם ועי'וכו' ולהוציא להכנים עשוי שאינו פתח כל תורה דבר א"ר קמו. שבתו(



 שבת הלכותקיצורשיח

 שוח()לסדר

 באינו )והיינו מפח, בגובה מפח על מפח שהוא קבע אהל וןעושהז.
 משום חייב י"ד, במעיף לקמן כמבואר בקרקע(מחובר

 שלוב ידי על אם - הקרשים את או בעץ עץ המחבר בונה.תולדת
 וכן - והתאמה דבק ידי על או מממרים, ידי על אם בקרש,קרש

 ואפילו - בכבשן( ששורפם )לפני חרם כלי או אדמה, כליהעושה
- מקוה משיעור פחות הוא קבולם וביתכשהכלתם  עליו )וחייב חייב, 

 בו ויש עליו חייבים גמור בנין שהוא שכל משום בני', אימורמשום
 להחזיר כגון - גרוע בבנין אבל ו( במעיף שבארנו כמו בכליםבנין
 מאה מ' שמחזיק גדול בכלי דוקא - יחדיו שבריו לדבק או הכליפרקי

 ז. בכלי בנין שיש בואמרינן

 ושאול וווןתקין

 והעושה פתח, אינו ולהוציא להכנים עשוי שאינו פתח דכל לעיל שאמדנוכמו
 ולהוציא להכנים הוא ואם בונה, משום חייב הבל ולהוציא אוד להכניםנקב
 להכנים הוא בבנין והחלונות הפתחים דכל בונה משום חייב אינו דבדיםשאד
 מלאכה, אב ג"כ שהוא בפטיש מכה משום הוא החיוב אבל הבל, ולהוציאאוד

 שכן שהוא בכל ואפי' בפטיש, מכה משום חייב המלאכה בו שנגמד דבדדכל
 זה ובחיוב קטן, מנעול לפתוח מחט בו להכנים שהוא כל נקב לעשותדדך
 ובנ"א בשע"ש, ושם שיד, או"ח עי' כלים ובין קדקע בין אין בפטישדמכה
 או להכנים כ"ש אפי' בבנין נקב העושה שכ' בשע"ש ועי"ש ה"א, מאבכלל
 לול של דפתח דומיא ולהוציא להכנים עשאו ואם בונה משום חייבלהוציא

 הדע הדיח ולהוציא אודה, או אויד להכנים ועשוי לקדקע שמחובדתדנגולים
 בכלים או בבדזל או בעץ נקב העושה אבל בפטיש, מכה משום אף ח"ב זההדי
 בעשוי אבל ולהוציא, להכנים שעשוי והוא בפטיש, מכה משום אלא חייבאינו
 הנקב א"כ אלא סופדים מדבדי דק הוא איסודו להוציא דק או להכניםדק

 עי"ש בפטיש, מכה משום חייב לבד להכנים דק בעשוי אפי' שאז לתקוןעשוי
 ח ס"ק שיד בסי' במשנ"ב גם בזה ועי' ס"ה. ושאול דוד בתיקוןולעיל

 ולהוציא להכנים עשוי שאינו פתח "שכי המג"א שהביא שמה שכ'ובשעה"צ
 עליהם יש להם שעושה שהנקב אכלים דק קאי שזה עשייתו" על חייביןשאין
 דפתח דומיא ולהוציא להכנים עשוי שיהא בעינן ולכן בגמ' כדאיתא פתחשם
 נקב בו לעשות דבד אותו של דדכו שיהא דק בעינן לא דבדים בשאדאבל
 שאכולהו קצת ומשמע הדמב"ם, בלשון קיצד והמג"א תשמיש, לאיזהכזה
 ושאול. דוד בתיקון שלפנ"ז בם"ק ועי"ל עכ"ד. לע"ד, ול"נקאי,

 היו האדנים התם הוי אהל גופי' שבמשכן ואע"ג עד: שבתז(
 מחובד באינו זו בונה תולדת דק שהוא קבע באהל משא"כ בקדקע,מחובדים
 ה"ב סוף פ"ז בידושלמי ועי' בהבונה, ובכ"ש כא ס"ק שטו מג"אבקדקע,
 ע"ג בנין וכו' אחד דבד ע"ג נתון אפי' וכו' במשכן הי' בנין מה נב,()דף
 ובדמב"ם בם"א/ ושאול דוד בתיקון לעיל ועי' הן, כקדקע' אדנים בניןכלים



שיט שבת הלכותקיצור

 מקוה, כשיעור מחזיק אינו אפילו נמור שבכלי שאמרנו מה לפיח.
 או זכוכית, כלי הנופח זה( )לפי בנין, בו יש כן פי עלאף

 משום חייב )וכדומה( הברזל לתוך והקרדום הפמיש ידיתהמכנים
 ח.בונה

 מלוח( דנ חלב או ביצים, עם בצלים )כנון אוכלים מיני המגבלמ.
 בתבניות אותם השם )או חמאה או נבינה, המנבןאו

 משום חייב לייפותם, בכוונה - ממויימת( צורה איזה מהםלצייר
 ש. בונהתולדת

 ושאול דודתקון

 מז, בשבת וכן חטאת חייב- וכו' יעשה לא קבע אהלי קלח* ובשבת יג,י

 באו"ח, ט שיג ועי' וכו' חטאת חייב תקע ואם וכו' ,המטה מלבנות שםובע"ב
 ואהל שם שכתב במ"ז ושם בט"ז ח קטן בסעיף ה2ם ח שטוובסימן
 חטאת, חייב קבוע אהל תוס' ואף על.לץקח, טפח שרחב רק הויקבוע
 תלוי מדרבנן אסור אי מטפח פחות '66.ח ואהל וכו' מהצד מחיצהואף

 עוד ועיין שם, עיין לא, או התורה מן אסור שיעור חצי איבפלוגתא
 העושה בכלים בנין שאין שאף א ס"ק שיד ובא"א ו ס"ק במ"זשיג
 )ובט"ז א ס"ק ושם כא ס"ק מג"א שטו עוד ועי' בונה, משום חייב שלםכלי
 המכניס שגם א לט ובחי"א ס"א, על שטו בסי' ובמשנ"ב יא( וס"ק ד ס"קשטו
 אותה שתוקעים בראה2ה ורחבה הא' בקצה חדה יתד היינו - )טריזטריז
 שתהא כדי בראשו הקרדום לידית עץ( גזיר של בחריץ או הקרדוםלידית
 משום חייב )והמסירו בונה משום חייב ג"כ - לברזל מהודקתהידית
 וסל"ב. ס"ח ועי"לסותר(

 משום חייב זכוכית בכלי והמנפח וכו' ב"ל ר"ש אמר י ע"ה שבתח(
 וכו' רשב"ל בשם ר"א נב:( )דף ה"ב סוף פ"ז ובירושלמי בפטיש,מכה

 בנין יש לכתחלה כלים )שלעשות בונה משום חייב זכוכית כליוהנופח
 ושם בהבונה ובכ"ש הט"ז, פ"י וברמב"ם שלפנ"ז, בסעי' ועי' קה"ע(בכלים,
 א, לט ובחי"א טז ס"ק ובמג"א ט שיג ובאו"ח פי"ג, בסוףבה"ג

-  ועי' 
 משום וש"א בונה משום ר"א דמרא בקופינא שופתא עייל י קב שבתגם
 מז. ובשבת וכו' האי ד"ה ובתוס' שופתא בד"ה ופרש"י וכו' בפטישמכה
 יג. י וברמב"ם לעיל, שהזכרנו המטה במלבנותוע"ב

 ועי' וכו' בונה משום מחייב וכו' מחייב מה משום מגבן שבתט(
 בונה, שייך מאכל בדבר שגם שם ובמ"מ ו הלכה ז ופרק יג ירמב"ם
 ובמג"א י שמ באו*ח ועי' שם, וברמב,ם הנ"ל בגמ' כמבו' בכגרוגרתושיעורו

 תמונה איזה מהם לצייר או ליפותם ומתכוין פירות מדבק שאם יז, ס"קשם
 שאז וליפותם להשוותם מתכוין ואינו מדבקם וכשהוא בונה, משום חייבשאז
 יח--יט קטן סעיף אברהם ומגן שיט ובטור שם עיין מעמר, משוםחייב
 י(, כד )דף ובמע"א בהבונה ובכ"ש ס"ג יג וכלל מ כלל אדםובחיי
 בכוונה תינוק אברי למתוח אסרו זה ומשום בונה שייך באדםוגם



 שבת הלמותקיצורשכ

 אהל ב( בקרקע, בנין א( בבונה, מידות שלש שיש הדבר כנללי.
 י. עראי ואהל ג(קבוע,

 - לקרקע שמחובר בבנין מותר( )או בונה אם בקרקע: בנין א(יא.
 שיבואר )כמו שהוא כל הבנין על מומיף רק אםואפילו

 בגבהה או )בעבי' המחיצה על מומיף שהוא בין כד( במעיףלקמן
 יתד שתקע כגון - גג או תקרה הרצפה, על שמומיף וביןוכדומה(,
 עליו שיצק או במיד, )או בטים שטחו או ממנו(, שמוציאו )אובבנין
 בבנין אשנב שהושיב הנגר או ברצפה, או בקיר קרש שקבע אומלם(,
 הדבק מירוח משום בזה שחייב ממה )חוץ בחלון שמשה שקבעוהזגג

 - החלונות לממגרות השמשות להדבקת בו משתמשיםשהזגגים
 יא. מותר( )או בונה משום חייב - מרק(ושנקרא
 ידי על בעשאו גם אימור יש )ובזה דלת צירי מנתק או השובךיב.

 חלון או דלת מחזיר או הממיר או עכו"ם( מתם אוממגר
 יב. ה במעיף לעיל שמבואר כמו מותר( )או בונה משום חייב -לצירם

 ושאול דודתקון
 דרכו אין אם אסור, ג"כ לישדן הנ"ל בכוונה בחתולים לכדכן ואפי'לישדן,
 שם כי ועי"ש בסמ"א, ושאול דוד בתיקון והו"ד עי"ש בחול, בהםלכרכו
מקומו:

 משום עראי בני על וכו' וגזרו תורה אסרה קבע בנין 4 לב יביצהי(
 הכל אד"י רבב"ח אמר י קכה שבת גם ועי' וכו'( כז הל' כב ובפ'יב-יג פ"י ובדמב"ם שם ובטור שטו ובש"ע בהבונה, בכ"ש )ועי' וכול קבע,בנין
 להוסיף אלא נחלקו לא וכו' ביו"ט בתחלה עראי אהל עושין שאיןמודים
 בהם"ע ועי' וכו', בודייא כרוך זיל וכו' דכדי הני קב. עירובין גם ועי'וכו'
 בפחות או בגנה, שיש משופע אהל בדין שם כא ס"ק ובמג"א ח סעי'שטו
 בפחות ולא טפח, בגגה אין ואם קבוע, אהל הר"ז טפח, לגגה סמוך טפחיםמג'
 כמו לכך מתוקנת הוא ואם עראי, אהל הר"ז טפח, לגגו סמוך טפחיםמג'
 גם ועי' יב, ס"ק ומג"א ס"י שטו ולפרקו לנטותו מותר חתניםכילת
 י(. כג )דףמע"א

 ומג"א סה, לאווין וסמ"ג יב, הל' פ"י ורמב"ם במשנה, קב. שבתיא(
 בתיקון בזה עוד ועי' וה', א-ב לט ובחי"א שם, הרב ובש"ע כא, ס"קשטו
 ובס"ב. בס"א לעיל ושאולדוד

 שבכלים ולשברו, וכו' שאסור וכו' בפותחת שם שכ' ז, שיד או"חיב(
 יש תיבות פותחות ובשבירת בזה, מתירים ויש המפתח, בנאבדהתיבה שאחורי הצירים להסיר אסור זה ומטעם וסתירה, גמור בנין שייךנמי
 אברהם במגן שם וכתב עכו"ם, ידי על להתיר ויש מתיר, וישאוסר
 מותר מצוה, לצורך שנחפז או מרובה בהפסד שרק היש"ש בשם יאס"ק
 ששבירת : כד דף מע"א )ועי' לפתחה, שרי במחט או בסכין אבל עכו"ם,ע"י



שכא שבת הלכותקיצור

 בחוזק תחוב רק בציריו מחובר אינו החלון או הדלת אם ואמילויג.
 - רחוקות לעתים רק להוציאו עשוי שאינוכל

 ובמחובר מותר(, )או בונה משום חייב בשבת תקעו אוכשמתרו
 מהצירים כשהוציאו חייב כן גם בחוזק, תחוב באינו אפילובציריו,

 רק נאמרה לא - שגזרו בחוזק" יתקע "שמא )שהגזרה החזירואו
 חלון או )ובדלת בחוזק(. תקוע באינו אפילו חייב שבבניןבכלים,
 הבדל שאין כו במעיף לקמן יבואר תמיד למגרם או לפרנחםשעשוי
 לפתחם מותר - מחוברים שאינם ובין בצירם, מחוברים הם אםובין
 למגרה, או לפתחה מותר צירים, לה ביש שבתקרה דלת וכן למגרםאו

 תמיד הפתח את בה ולמגור לפתוח עשוי' אם רק אז צירים להובאין
 אפילו - בשבת למתרה שעשוי ודלת בה. למגור או למלקה מותר-

 שטומנים התנור פתח על ששמים והפחים הלוחות )כגון בטיטטוחה
 למתרו מותר - בטיט( - לתנור אותו וטחים לשבת, החמין אתבו

 הפח בפירוק יש - מתירה אימור )ומלבד בזה. מחמירים וישבשבת,
 הפח המרת ידי שעל הבערה, משום אימור עוד התנור, פתחמעל

 ובליל עכו"ם. ידי על לפרקו מותר אבל - מתלהבים שבתנורהגחלים
 אמור צרכם כל עוד נתבשלו לא שהתבשילים ולחשוש למפק שיששבת
 יג. גוי( ידי על אפילולמתמו

 ושאול דודתקון
 אבל - בסתירה מקלקל הוא שבשובר - מדדבנן אסוד המנעול אוהצידים
 מלאכה דהוי נכדי ע"י אפי' אסור לכ"ע בכלי מנעול או ציריםלקבוע

 סק"ח שם בט"ז גם ועי' שם, י ס"ק ובמג"א ס"ז שיד עי' מנא, לתקוןדאורייתא
 ש*ע ה ס"ק שיג ט"ז כב, ס4ק שח מג"א גם עי' בלבו"ש( שם כמבואר בזהשחולק
 ע4י לפתחו שמותר שם סיים שג"כ א, מג וחי"א בהבונה, כ"ש יז, שידהרב
 )בכליו במכשירים סגורה דלת לפתוח מותר ואם ומסמד, )סכון( מחט)סכה(
 המכשירים שישבר ולגזור לחוש יש ואם לעכו"ם, אמירה ע"י - אומן(של
 שיד שע"ת עי' אומן(, כשהוא )ובפרט שכיח דלא דבר שהוא המנעול שיניאו
 מתשו' מח"ב ובה2ם שמותד, הט"ז אחי הלוי מהר"י בשם שהביא באות
 יכלו ולא קודש, הארון מפתח שנאבד מעשה )והי' שאסור, הביא אמתזרע

 סגי שלא הגוי יאמר שאם וצוה לפתחו/ )עכו"ם( מסגד להביא והודהלפתחו,
 הו*ד הקהל(, לכבוד אחר מביה"כ ס4ת יביאו אז המנעול שיני שבירתבלא

 למעשה, בכזה שהודה יהודה בית תשו' דברי גם והביא א, ס"ק מגבתום"ח
 במקום דשבות יבשבות הוא, שמקלקל כיון המנעול וישבור עכו"םלהביא
 רבנן, ל"גמצוה

 ס*ק מג"א שח ועי' קב*( ודף קא, .)ובעירובין וכו' ת"ר : קכב שבתיג(
 שמצדד תו'ה2 בשם שהביא שם בבה"ל ועי' ז, מג"א ושם ה, שיג וט"זכב.

 תדיר, בה להכנם העשוי פתח שהוי יום מל' בפחות שם להכנם העשויבפתח
 יד-טז, שיג הרב ובש*ע א ס"ק ובמשנ"ב א ס"ק ובבאה"ט א תקיט סי'ועי'



 שבת הלעותקיצורשכב

 )והיינו עליהן ואהל מהיצות שלש עשה אם קבוע: אהל ב(יך'.
 בפהות )או בגגו יש וגם בקרקע( מהובר באינואפילו

 דינו אז - טפה ברום טפה על טפה לגגו( פמוך טפהיםמשלשה

 ושאול דודתקון

 חלון או דלת המחזיר שכ' יג לט בחי"א ועי' ד* מג ובזת"מ בהבונה,ובכ"ש
 ובין שלנו, צירים בין הבדל ואין חייב, - שלהם בצירים שבקרקעבבנין
 הדלת מי בולטים והיו מברזל או מעץ עשויים היו שלהם )הצירים שלהםצירים

 במשקוף, שלמעלה בחור שלמעלה הבליטה והכניסו למטה, וא' למעלהא'
 ולכאן, לכאן חוזרת הדלת שתהא כדי הפתח( )סף במפתן מטה, שלוהציר
 בכעין שדוקא ונראה וז"ל שיג החיים ספר בשם נז"י בשם בתום"ח שםוכ'

 כבנין הוי אז ממש, חלל מקום לסתום הבאים ודלתות )וקוואטירין(חלונות
 אבל התוספת(, במקום שפתוח )היינו אהל בתום' אף שאסור לקרקעהמחובר
 ג"כ )הנקרא זכוכית לוחות עם )חלון זכוכית חלון להם יש שכברבחלונות
 שמירה לשם - עץ של חלונות גם שעושה רק בחלון( אותה ששמיםשמשה,
 שלא לפרוכת ודומה וכו' לקרקע במחובר אף כבנין הוי לא -מהגנבים
 בצירי אין יתקע" "שמא החשש )וגם דלת. לפני' שיש כיון מחיצה,הוית
 בתחלת רק במסמרות, הצירים שם קבועים שאין - החומה שבבנין שלנוברזל
 מותר ע"כ במסמרות, לקבעה א"א הבנין שנעשה ואחר שם, נעשההבנין
 במקום ובפרט השבת, ביום וליטלם לסתימה, שנעשו ההם ההלונותלהסיר
 ובבנין עכו"ם, ע"י להתיר יש יתקע" ל"שמא לחשוש שי,ש עץ שלובקיר - בשבת וליטלם בלילה לסתמם מותר - בלא"ה וא"א גניבה וחששהפסד
 סכ"ח, ועי"ל עי"ש, קלה סי' ארי' גור בשו"ת וכ"כ ישראל(, ע"י מותראבנים

 )אפי'( לו שהתירו ג לה כלל לקמן עי' בחדר תינוק ונשאר הבית מפתחוכשנאבד
 לקמן ועי' וימות יתבעת שלא כדי התינוק את ולהוציא הדלת,לשבור
 א, שיג ומג"א ג, תרכו וסי' ח, ס"ק ומג"א ס"ג, סוף שיג ובאו"ח כהבסעיף
 ובש"ע כט ס"ק שיג משנ"ב ועי' א, מב וכלל ז, לט חי"א סם"ט, פקש"ע
 שעשוי שכיון הארץ על אותה ששומטין או הארץ על בנגררת שאפי' שכ'הרב

 בשם ובחי"א י, שיג בסי' עי"ש עראי מחיצת רק היא הדלת תמיד,להפתח
 ברשב"א שכ"כ שכ' בהבונה ובכ"ש ויא' ד ס"ק שטו ובט"ז והרמב"ם,הרי"ף

 קונדסין בד' בסדין שאפילו כ' ח שטו ובמשבצות קלח, בשבתבחידושיו
 ס"ק שטו ובמג"א א, בא"א שם גם ועי' בהן, קשור הוא אם קבע אהלמחשב
 סעי' לקמן ג"כ ועי' יג( )פ"י ,הרמב"ם בשם מש"כ שיד סום"י ובבאה"טכא
 הטוח התנור סתימת לסתור המחמירים דעת שהביא ז רנט בהגה ועי'כד,
 א"א ואם א"י, או קטן ישראל ע"י לעשותה אפשר אם ישראל ע"יבטיט
 לעיל עוד ועי' ובמשנ"ב, עי"ש נהוג והכי וכ' קצת, שנוי ע"י גדוליעשהה
 שאין בשעה לפתחו שאין הגה בשם שכתבתי ובשול וחזרה הטמנהבכללי

- כ"צ עוד מבושליםהתבשילים  בשם שם מש"כ א, באות עי"ש בשול משום 
 התבשיל בהטמין שכ' ט ס"ק שיד א"א ג"כ ועי' רנט, בסי' שם יב ס"קא"א
 בשבת. לפותחו שאין ימיםלשני



שכג שכת הלסותקיצור

 התורה מן חייב עליו מוסיף רק אפילו אם ולכן לקרקע, מחוברכבניין
 לתשעה או לשמונה דהיינו מרובה לזמן בעשוי דווקא זה אך-
 ן יו.ימים
 ימים( תשעה או לשמונה עשוי שאינו )היינו עראי: אהל ג(טך.

 דהיינו )יתרונות(, מעלות שתי לו ביש א( דינו,כך
 לבגו( - טפחים לשלשה בסמוך )או בגגו אין וגם מועט, לזמןשעשוי
 שאומרים יש המחיצות, את בעושה אפילו אז טפח, ברום טפח עלטפח

 - טפח ברום טפח על טפח בו שאין או מועט, לזמן רק שעשוידהיינו - אחת( מעלה )היינו אחד יתרון לו וביש לכתחלה. לעשותושמותר
 לזמן שעשוי דהיינו - החסרונות שני לו וביש לכתחלה, אסוראז

 הוא שזה כתבנו כבר - טפח ברום טפח על טפח בו יש וגםמרובה,
 טי. התורה מן עליו וחייבים קבע,אהל
 יש שבגב - למחיצה גג בין חלוק יש שאסור עראי באהלמןז.

 טפח ויש מחיצות שלש שם באין א( חילוקים,ארבעה
 או להגן כשנעשה דוקא אז שעשה, הגב תחת טפח ברום טפחעל
-לצל  עגלות על שפורסים הכילה את לפתוח אסור זה )ומטעם אסור 

 שעל החשוקים על נקבים נקבים העשוי' רשת ולפרוםהתינוקות
 כשרשת אבל עראי, אהל עשיית משום הוא ואימורו וכדומה,מטותיהם

 עגול של עבי' )מלבד טפח רוחב שיעור מתוחה כבר )וכדומה(זו
 חשוק בין שאין או טפח רחבים שהחשוקים או שבת, מערבהכריכה(
- כלבוד לי' הוי שאז - טפחים שלשהלחבירו  האלה באופנים 
 דוד בתקון )ועיין ומותר - ארעי אהל על מוסיף רקהוא

 שעל הגג מתיחת להתיר שכותב מי שיש שם שהבאתיושאול(
 השמש מפגיעת התינוקות על להבן )שעשוי שלנו תינוקותעבלות
 רק הוא שלנו התינוקות עגלורנ גג שדופן מפני - הגשמים( מפניאו

 שאסרו מי ושיש בצירים בעגלה קבועה והגג העגלה דופןתוספת
 טז. התינוק על ולהגן להאהיל בזה וכוונתו להגן שעשוימשום

 ושאול דודתקון

 בתיקון בס"ז לעיל בזה ועי' וכו' יעשה לא קבע אהלי קלח שבתיד(
 ח( ס"ק )ובמ"ז ויא' ד ס"ק שטו בט"ז ובש"ע יג, י וברמב"ם שם, ושאולדוד

 בהבונה. ובכ"ש כא ס"ק שטו ובמג"א א, ס"קובא"א
 על רבנן וגזרו וכו' תורה אסרה קבע בנין וכו' ר"נ אמר ? לב ביצהטו(

 ובכ"ש י ס"ק וא"א ח, ס"ק שטו מ"ז ועי' וכו' קבע בנין משום עראיבנין
 בסופו. כא ס"ק שטו בבאה=ט הו"ד בר"ן ועי'בהבונה

 אהל עושין שאין מודים הכל שם ובגמ' וכו' רא"א : קכה שבתטז(



 שבת הלכדתקיצדרשכד

 אפילו אז לארץ, שמגיעות מחיצות. שלש הנזכר באהל ביש ב(ין.
 לשום או לצל הגנה, לשם להשתמש מתכויןבאינו

 משום אהל(, )משום הגג לעשורנ אמור כן פי על אף אחר,תשמיש

 כמוי לשום אמור זה )ומטעם - לתשמיש "חזי" הוא פנים כלשעל
 - לגגה ממוך טפח שיעור שריקה אחרים( כלים על )או תיבהעל

 הדבר על מאהיל שהכמוי משום - בצירים בתיבה קבוע הכמויכשאין
 חבית על כמוי לשום אמור וכן כט, בכלל לקמן שיבואר כמושבתיבה

 זה, מטעם טפח( שיעור )כשריקה כולה, להמירה( )וכן ולכמותהמים

 עוד )ועיין - אומרים יש בשם - י מעיף יג בכלל לעילכמבואר
 הפתוחה שצדה חבית, על שלחן דף שימת באימור כט במעיףלקמן

 כמוי בשימת שאמרנו ומה אהל(. עשיית אימור משום - למעלההיא
 מיוחד הכמוי שאין במקרה רק היא אהל, אימור משום התיבהעל

 - הזה כלי לכמוי מיוחד כשהמכמה אבל הזה, כלי לכמוי שבתמערב

 ושאול ווותקון

 ובב"י, שטו ובטור שם ותום' פרש"י ועי' להוסיף, אלא ל"נ בתחלהעראי

 בהן אין א"נ טפח, בהן שיש בזמן דארבא כיפי הני קב. עירובין ג"כועי'

 מוסיף מ"ט, עליהן, ופורם מחצלת מביא למהר שלשה, זל"ז בין ואיןטפח
 ובמג"א ב שטו 'או"ח ועי מד. עיריבין ג"כ וע" וכו' הוא עראי אהלעל

 יא-יב ס"ק ובמשנ"ב ג-ו, ובבאה"ט שם, ג ס"ק ובט"ז שם, ובם"ד ד-וס"ק
 מע"ש פרום כבר שהי' לא אם וכו' העגלות על סדין לפרום שאסורשכ"ש

 טפח העצים ברוחב וביש ס"ח, שם הרב ובש"ע בכ"ש גם ועי' טפח,ברוחב

 מבעוד העשוי עראי אהל מוסיף רק שהוא בשבת מחצלת עליהן לפרוסמותר
 פחות בחבלים המסוגרת במטה ס"ג מב כלל ובהי"א ד שטו ועי"שיום,

 כה. ס"ק במשנ"ב גם ועי' כסתום, שהוי - עליו לפרום שמותר טפחיםמג'
 לגגם סמוך או בגגם שיש משופע אהל שאר או בכילה כא ס"ק מג"א שםועי'

 זה הרי טפח, לגגם, סמוך מג' בפחות ולא בגגם, אין ואם קבע, אהל שהויטפח
 כילת כגון לכך שבמתוקנת שם יבמג"א יא י סעי' גם )ועי' עראי,אהל

 שאפי' קב או"ח בח' לוי חלק בשו"ת ועי' ולפורקה(, לנטותה שמותרחתנים,
 עגלות שעל הגג את למתוח מותר כן גם ושמשי', מטרי' בפתיחתלהמחמירים
 עגלות שדופני מפני השמש( וקרני הגשם בפני עליהם להגן )שעשויתינוקות
 בהעגלות קבוע והגג העגלות, דופני על תוספת אלא אינם שלנותינוקות
 ועי' לז אות סי' בשמב"ה והווד הנ*ל ו ס"ק שטו למג"א וצייןבצירים
 שבזמננו הקטנות והעגלות שכ' ט ס"ק שם השלחן ובדי קכ סי' השלחןבקצות

 פשוט ומתפשט שמתקפל להאהיל גג להם ויש התינוקות בהםשמשכיבים

 של לכסא דומה ואינו להעגלה, מחובר שהגג אעפ"י בשבת לפשטושאסור

 ובש"ע ח, ס"ק ובמגוא ה שטו בשוע כמבואר בשבת לפתחו שמותרפרקים

 שכוונתו כאן משא"כ אהל, לעשיית מתכוין שאינו ההיתר שהתם יג( שטוהרב

 ע"ז. ההמון את להזהיר שצריך וכ' ואסור התינוק על ולהגןלהאהיל



שכה שבת הלכותקיצור

 קדרה המחזףר כגון מתכוףן, שאףבו במף התירו וכן בו, לכמותומותר
 מקומות במראה ועיין כלל, לכמות בזה כוובתו שאףן - הכירהעל

 יי. האלה( הדיניםבביאור
 ושאול דודתקון

 אכולי' שרי דכובא אפלגי' פדונקא האי רב אמד קלט: שבת עי'יז(
 ובט4ז יג שטו ואו"ח ובטוד ולג' כז-לא פכ4ב ברמב4ם ועי"ש אסוד,כובא
 ו ס"ק במג4א ועי4ש לכך/ מיוחד/ שהוא הואיל תיבה, בכסוי שמתיד יאס"ק
 בשבת, לכירה קדרה למחזיר ודימהו בזה, להתיר שכ' שם מחה"שועי' עי4ש כא בם4ק מתיר המג"א גם הרבה דחבה באינה אבל לפתח, אלאשאינה אעפ4י - בכפורת לכסותה שאסור בצירים/ קבועה ואינה רחבה/ בתיבהשכ'

 במע"א גם ועי' מים חבית בכסוי ס"י יג בכלל שכ' מה לעיל ועי'שמתירים,
 ור*ן( )תום' הרבה הרחבה חבית היא שהכובא ד אות וסותד בונה בהל'שכ'
 טפח/ שחסרה והוא כולה, פני על לכסותה בגד עלי' לשטוח שאסוד שםוכ'
 והוא אהל, משום איסור בה שאין כולה לכסותה מותר יין מלאה אםאבל

 צריך שאין שאפשר שכ' )ועי"ש שהזכדנו, סי"ג שטו בסי' בש"עמבואר
 כלים בכסוי אין ולהדשב"א שלהדאב"ד מאחר מים, חבית במכסהלמחות
 בשם הנ4ל בב"י עוד שם וכ' בגד(, בד"ה שטו בב"י )עי' בניןמשום

 ממקום אותו המטלטלים כלי ובין במקומו, שעומד כלי בין לחלקהאחדונים
 שכ' ס"ד מב כלל בחי4א ג"כ ועי' ג"כ, מחיצות כעושה הוי שאזלמקום
 אותן וכן הנזכר/ בכסוי כולה התיבה לכסות שלא התיבות, בכסויליזהר
 לכהטוך ולא ליזהר צריך מכסותיהן, את שמושכין באופן שעדוכותהתיבות
 אך הנ"ל/ במע"א וכ"ה אהל/ משום בשבת/ להחזירה שאסור חללה/בעומק טפח ויש - משלחן בגדירה ומוצאת המוכנסת - מגירה( )היינו,בתיבה שם עוד וכ' הנ"ל, יוסף בבית כמבואר וכו' הפסולת( מן מסנן)כאלו כמשמר שנראה מפני הוא אסור שחבית וטעם לסמוך/ מי עללהם שיש בה(/ מחוברת שאינו כסוי לה שיש ומטה בתיבה )וכן מיםחבית במכסה למחות שלא לו נראה מקום שמכל כן גם וכתב אהל/ כתוספתרק הוי שאז קצת מכוסה יניחה אלא אהל/ כסותד להוי שלא - הכסוי כלמהן

 שם שכ' ס"ו שטו )ועי' )כשמחזירה( הדפנות ואח"כ השלחן( דף -)היינו הגג נעשה מקודם שהרי למטה, מלמעלה שנעשה אהל הוא שזה כ'בקש"ע
 שהמגירה עוד והוסיף זה מטעם להתיר בכ"ש וכ"כ וכו'(, תחתי'התחתונים ויסדר העליונים, בידו אוחז שתיים ע*ג אחת זו גב על זו חביותכשמסדדים
 הט"ז בשם לעיל בזה שכתבנו מה )ועי' ולהוצאה( )להכנסה לכךמיוחדת
 ס"ק מב חיים בתום' וגם וב"ה/ ד"ה תום' לוי שבת גם ועי' יא(,בם"ק

 תיבות כסוי בעניני בבאה*ט 'שם ועי ובבה"ל, מח ס"ק שטו ובמשנ"בג,
 כולה מכסה שאינו שכיון משום להתירו מהני אעפי"כ ויתר, טפח רוחביש מכסה שהוא בזה שגם אעפ"י מגולה, החבית מקצת במניח הטעםשהביא בקש"ע ועי"ס בזה/ הט*ז דעת ג"כ שהביא בקופסיות( הדין שכך )ונ"לקטנות
 ס"מ שטו הרב ש"ע ועי' ערך/ לו ואין מהני, לא ג"כ שכסה המקצת גםא"כ



 שבת הלכותקיצורשכו

 מחיצות, שלש לו שאין דהיינו, מעלות, שתי הנזכר לאהל ביש ג(יח.
 להשתמש או לצל או להגן אינו כן גם שעושהוהגג

 התירו זה )וממעם לכתחלה. לעשותו מותר אז גביו(, על )רקתחתיו
 מתכוין אינו וגם מחיצות, בו שאין מחמת רגליים, על דף-שלחןלשום

 הנקרא גדול כובע לבישת זה ממעם מותר וכן לאהל,)בעריכתו(
 בשם ואפילו לצל, מתכוין ואינו מחיצות, לו שאין משום"בריימעל"

 מותר כן פי על אף מביבותיו( דפנות כמו אז )שהוי הכובע עלמליתו

- לצל, מתכוין מדאינו-  יח. מקומות( במראה בזה ועיין 
 אבל הנזכר, האהל תחת להשתמש אדם בני כשדרך זה יכל ד(יכ2.

 ארבע לעשות אפילו אז תחתיו, להשתמש דרכםבאין
 ושאול יייתקון

 ועי' י, יג בכלל למעלה גם המובא טו שכ באו"ח וגם וסי"ט(, יב)ום"ט,

 ובתו"ש. שיט( )ובסי' שטו בסי' סייא מ"זפמ"ג
 בלי אהל שאין שכ' ז ס"ק שם ומג"א ג שטו ובש"ע בהבונה, כ"שיח(
 הכובע בהיתר ח ס"ק שם בט"ז גם ועי' שם, ח ובם"ק עי"ש וכו'מחיצות

 בדין ס"מ שא ובאו"ח קב ועירובין קלח שבת גם בזה ועי' ברייטעל,הנקרא

 ס"ג( תרכו בסי' גם )ועי' נא-נב ס"ק ובמג"א שם בסמ"א וכן וכו'כובע

 השלחן דף שימת בדין שכ' בחי"א ועי' מט - מח סעי' שא ס" הרבובש"ע

 )ובאו"ח כג ום"ק כב ס"ק שטו בסי' במשנ"ב ועי' בפנים, כמ"ש הרגלייםעל

 הכובע  בלבישת שם בחי"א גם )ועי' ט, שטו הרב בש"ע ועי' ס"א(' סוףתקב

 למטה מלמעלה וכו' מדורתא האי אר"י ? לב בביצה )ועי' לעיל(,שזכרנו

 וברמב"ם שם ותום' פרש"י ועי' בנין( דרך דהוי )משום חביתא וכו' וכןאסור

 אוחז וכו' זעג"ז חביות כשמסדרים הנ"ל ס"ו שטו ובש"ע פ"ד יו"טהל'

 הנ"ל ז ס"ק ובמג"א יכו' תחתי' התחתונות ויסדר העליונהבידו

 ליזהר שנכון אפשר )ולפי"ז וכו' מחיצות בלי אהל דאין שם שכ' טום"ק

 בעריכת שגם ס"א תקב לקמן ועי' בשבת בנין בקוביות לשחק שלאג"כ
 בבה"ל ועי' מוקצה( משום גם שאסור ואפשר בונה משום אסורהעצים

 לפותחה ליזהר המקופלות ברזל במטות שכ' לכתחלה בד"ה שכ' מה ס"השטו

 המטה( על שפורסים לבנה בד יריעת )היינו הסדין את יפרסו שמתחלהבאופן

 - הנ"ל היריעה תחת ויעמידה המטה את יפשטו כך ואחר באויר,ויאחזנו
 מסתפק הוא המטה הפשטת בעצם שאפי' שמם"ם אך בנין, כדרך שלא הוישאז

 לעשות כ' שלג סי' עי' אחרת מטה לו ואין אורחים לכבוד אך טירחא,משום

 )אפי' טוב שיותר פשוט אחרת מטה לו וביש שהזכרנו, באופן המטההערכת

 שלנו המקופלות ברזל ומטות אחרת. במטה להשתמש אורחים( לוביש

 בהן להשתמש מתחלה ועשויות א' מגוף עשויות והן שונות כנראההן
 סעיף בסוף ולקמן במגירות, הר"ש בשם שכ' מה סקי"ז ועי' פירוק ידיעל
 צה, סי' לדוד, קרן בשו"ת כזה בענין שכתב מה גם ועיע בתקדו"ש,כד

 שלנו המטות שרוב וכ' להתיר בזה שכ' טז ס"ק קכ השלחן בקצותועי'

 ומותר שב לסי' דומה זה שאין וכ' השליבות בין טפחים ג' להםאין
 כ. בסעי' ושאול דוד בתיטוו לסמו בזה שכתלנו אה יייון *ייא *.*"א*ח*



שכז שבת הלכותקיצור

 מפרים להניח מותר )ולכן בשבת מותר כן גם עליהן ואהלמחיצות
 אומרים ויש מכולם, ללמוד כשצריך - גביהם על ומפר ומכאןמכאן

 יס. אהל( לעשות מותר מחיצות בשתי רקשבמפרים

 קרח()למדר

 נקבעו ומחיצות אהל, לעשיית בו מתכוין שאינו עראי גג כלכ.
 ומונחים, מכופלים שהיו רק שבת, מערב הנ"ל להגגונתחברו

 נח, )כמא פרקים העשוי כמא ולכן בשבת, ולהעמידן לפושטן מותראז
 או והעור אותו, פותחים עליו לשברנ שכשרוצים המתקפל( שלחןאו
 הוא שאין מפני בשבת, לכתחלה לפותחו מותר ונפתח, נמתחהבד
 עם הגג שהרי - אהל לעשיית דומה ואינו בשבת, דברעושה

 לשבת מותחם הוא שעכשיו אלא מכבר, הם ועומדים עשוייםהמחיצות
 המקופלת מטה פתיחת ובדין ושאול דוד בתקון בזה )ועייןעליהם
 כ.בשבת(

 ושאול דודתקון

 שלא תוס' בשם הרשב"א כ' שכ' שטו בסי' טור ועי' :( קלז )שבתיט(
 א' ספר להניח מותר ע"כ וכו' מטה של לאויר שצריך בכה"ג אלאאסרו
 במ"ז( )ושם ו-ז וס*ק ד ס"ק בט"ז ושם ס"ז ובש"ע ע"ג, וא' מכאן וא'מכאן,
 רמב"ם ועי' מותר, מחיצות בשתי ושדוקא כפשוטן הב"י דברי שמפרשועי"ש
 בכ"ש ועי' הט"ז, כדברי שכ' הרש"ז ובש"ע ושאול דוד ובתיקון כחפכ"ב
 במשנ"ב יא ס"ק ק"כ סי' השלחן בקצות ועי' שבפנים, הדברים שהביאבבונה
 שם. ובבה"ל כט-לאס"ק

 ה שטו ואו"ח ובטור וכו' טרסקל וכסא מטה אבל קלח, שבת עי'כ(
 הרב בש"ע. והוה"ד בהגה(, ושם ג תרכו בש"ע ג"כ )ועי' ח, ס"קובמג"א
 פרוכת בתליית לאסור שכ' בהבונה כ"ש ועי' בס"א, שם גם ועי' יגשטו

 שמה וכ' תורה, בשמחת בפולין בטעות שעושים כמו חופה לצורךבקונדסין
 ואין מעיו"ט, בקונדסין בקשורה רק היינו ח שטו בסי' בזה הרמ"אשהקיל
 וכו', הוא מה"ת הזה הדבר שעיקר משום התורה, כבוד משום הדברלהתיר
 לשים מותר בלא"ה הכנסת, בית שבקיר הקבוע שבדף שכ' שם בתו"שועי'

 שכוונתו בחופה למשל )כמו אהל לש,ם הדף את לפשוט כוונתו שאין משוםספרים
 במשנ"ב ועי"ש הרא"ש בשם ז ס"ק שטו במג"א עי"ש אהל( לשם הגגבהעמדת
 התירו באמת למה לאהל נעשית החופה שאם להבין )וקשה ובשעהיצשט"ו

 בזה המג"א דברי שמפרש השלחן בקצות בזה ומצאתי בשבתלהעמידה
 מחיצות לה ביש ואעפי"כ להאהיל, עשו" ואינה לכבוד היא החופהשבאמת
 מע"ש להגג מחוברות המחיצות שאם המג"א ומחדש בשבת, להעמידהאסור
 ואפי' שבכותל בהדף הדין וכן פרקים, של כסא כמו בשבת לפתחה מותרשאז
 ג' בסי' שכ' הרב בש"ע כתוב כן ובאמת בבאורו עי"ש מחיצות להדףביש



 שבת היכיתקיצירשכח

 שבת, מערב להמחיצות מחובר הי' כשהגג רק נאמר לא זה וכלכא.
 יום, מבעוד להמחיצות ומחובר קבוע הגג הי' כשלאאבל

 ומשום בשבת תחתיו שמעמידן המחיצות על ולמתחו לפרמו איןאז
 כשאינה - חופה לעשות )במומות( בקונדמין פרוכת תליית אמרוזה

 בה" רק ומילוקה החופה העמדת )והתירו יום מבעוד במומותקשורה
 כא. יום( מבעוד למחיצותי' קבועהגג
 מה דבר להתיר בעשותה רק אמרו גג בלי מחיצה ובעשייתכב.

 דופן לשם או - בשבת - דבר איזה למלמל)למשל
 או להגן בעשותה אבל המפרים(, בפני ת,שמיש להתיר כדי אולמוכה,

 מעשי או מירחא ואין וכדומה( - מוכה כותלי על שתולאה )כגוןלנוי
 כבר בפרומים מיחו בשבת, לתלותה מותר אז - בתלייתהאומן

 איזה להתיר בעשויים אפילו אז שבת, מערב הצד מן מפחכשיעור
 קיר זה )וממעם בשבת בפתיחתם להומיף מותר זאת בכלדבר,

 פתיחתו לגמור מותר שבת, מערב מפח כשיעור הפתוחהמתקפל
 כב. מה( דבר להתיר בעושה אפילו -בשבת

 ושאול דודתקון

 בלי שהיא כיון עדאי אהל שם עליו אין וא"כ מחיצות, לו יש אם הדףוכן
 שטו מי' בבה"ל ג"כ ועי' מ"ד( לט ובכלל מ"ד מב כלל חי"א ועי'מחיצות,
 הקיר אצל העומדות ש,לנו המקופלות ברזל במטות שהזהיד מה לכתחלה.בד"ה
 שבמן ברזל ממטות שונות שלנו שמטות ונראה עי"ש, וכו' בפתיחתןליזהד

 ואין הממורגת מטה כדין ודינן ממיכות, אדיגות להן יש שבזמננוהמשנ"ב
 המשנ"ב דעת שכן וכנדאה ד, שטו במי' בה שהתידו טפחים ג לחבל חבלבין
 אפשר וכו' טפחים ג ביניהן שאין זל"ז ממוכין וכו' השליבות אם אךשכ'
 דברי שם והבאתי ושאול דוד בתקון יח במעי' לעיל והו"ד עי"ש להקלשיש

 בזה. אחריםפומקים
 בשו"ת ג"כ ועי' הרב בש"ע יג ובמעי' במג"א ושם ה שטו עי'כא(
 ש~ורשים כהים וילונות בפרישת להתיר שכ' מד מי' בח"ב עזיאלמשמטי
 את יראה לא שהשונא כדי החליונות על האפילות בש,עות מלחהה בשיעתאותם
 אימור משום ולא ומתירה בנין משום לא בזה שאין וכ' וכו' שבביתהאור
 דחול.עובדין

 בט"ז א שטו ועי' וכו' יתבי הוו ושמואל דרב צד עירובין עי'כב(
 דוקא זה שכל שכ' ובתו"ש ובמשנ"ב ובבאה"ט הגד"א ובביאורובמג"א
 ד, לט חי"א ועי' אמור, כך( שישאר )שכוונתו קבע במחיצת אבל עראיבמחיצת

 ובקיעות מדקים בה שיש מחיצה על וילון בתליית שכ' מ"א שם מ"זועי'
 שבמןכה הנר את הרוח יכבה שלא הרוח, מנשיבת הנר על להגןגדולות,

 צריכים )שהלא המתיר כדבד נחשב הזה הוילון שאין שם וכ' שבת( נר)או
 משום כבוי( בגרם תקיד מי' גם ועי' מ"ח, רמג כבמי' למעודה נרלהדליק
 יכבנו, ולא הנר על הרוח ינשב שלא ומניעה כהעדר רק פועל הזהשהוילון



שכמ שבת הלכותקיצור

 וילון )כגון ברוח ונדה ונעה למטה קשורה שאינה מחיצהכג,
 או הפתח( פני על לכמוי או החלון, פני עלשתולים

 שתלוי' )אף בשבת לתלותה מותר - הקודש ארון על שתוליםפרוכת
 חשש מחמת )אך ולצניעות לנוי רק עשוי' מדאינה בקביעות(שם

 לתלותה יזהרו כן על אהל, ותעשה בידו תתקממ המעלהשהצד
 אבל לקפלה, שלא להזהר יכולים אנשים ששני - אנשים שני ידיעל
 כג. בשבת( פרוכת תולים ואין נמנעים שלגמרי ויש אחד,לא
 להומיף אמור כך בשבת, עראי בנין אפילו לעשות שאמור כשםכר.

 מו במעיף לעיל כמבואר קבוע תומפת קבוע בניןעל
 פתח ולכן עליו(, להומיף אמור עראי תומפת שאפילו אומרים)ויש

 ושאול דודתקון
 שם במג"א ועי' ובס"ה, שטו סי' ריש הרב ובש"ע בבונה בכ"ש ועי'עי"ש,
 שמתכוין משום יותר בו ליזהר צריך וכדומה פרוכת שהנוטה שכ' יחס"ק

 לט חי"א ועי' דר"ש(, במימרא ? קלח לשבת לדמותו )ואין מחיצה,לעשות
 להוסיף שמותר מע"ש טפח כגודל המחיצה הי' שאם שכ' ס"דבסוף

 בחל' חת"ס ובשו"ת עי"ש ובכ"ש, בקש"ע, הרב, בש"ע וכ"כ)ולהגדילה(,
 הרב, בש"ע ושם י"ב שטו בש"ע ועי' המתקפל קיר בפתיחת עג סי'או"ח
 טפח פתוחה בהיתה הנ"ל המחיצה בהוספת שכ' הנ"ל החי"א על בתוס"חועי'

 שהיתה )אף - להתיר באה אהל שהתוספת היכא בזה מסופק שבפמ"גמע"ש,
 בתחלה עראי אהל כעשיית שהוי לומר שאפשר - מע"ש( טפח כגודלהמחיצה
 שמסיק סי"ד ח"א ארי' גור שו"ת בשם והביא להתיר, שבאה הואילשאסור
 המחיצה שהיתה אף להתיר, באה כשהתוספת המחיצה על להוסיףלאסור
 בזה ועי' בנז"י והו"ד עי"ש תוספת, בלי מותרת היתה שלא אך מע"ש,טפח

 להתיר המתקפל בקיר שכ' בזה במע"א ג"כ )ועי' ג ס"ק קכ השלחןבקצות
 אעפ"י מקופל בהי' אבל טפח כגודל מע"ש מופשט בעומד - כולולפשטו
 בשביל נעשה לא זה שהרי מהני לא ג"כ מטפח יותר מחוצה הואשקפולו
 עי' מחיצה בתוספת אף אסור וגמור ודאי המתרת מחיצה אבל וכו'מחיצה
 כתב החלון בפקק שגם הלוי הר"י תשו' בשם שכ' מה א, ס"ק מג"אשיג

 מתסוכה סכך בנפל שלפי"ז שם וכ' כמתקן, דהוי המת שמת אחר לסתמולאסור
 מתרת שהוספ'תו מאחר טפח אהל על להותיף שא,סור טפח, אה.ל ונשא,רביו"ט
 משנ"ב עוד ועי' ג( שטו בברכ"י וגם הנ"ל, חת"ס בשו"ת גם ועי'מסוכה,
 קלח. ובשבת צד. עירובין ועי' אם ד"ה ובבה"ל ובשעה4צ יא, ס"קשטו

 שטו או"ח ובראב"ד, לב כב רמב"ם וכו' בכיסנא גוד קלח? שבתכג(
 ס"ז שם הרב ש*ע ועי' א, בס"ק שכ' מה גם )ועי' יח-יט ס"ק ובמג"איב

 החלון יד שעל לקיר וילון ולהצמיד שם ובט"ז בסוא ב"גה בהבונום'ובכ"ש
 בבדי כ' נעצים הנקראים רחב ראש בעלי וקצרים דקים במסמריםוכדומה
 בנין אפי' לקרקע שבמחובר בונה משום שאסור ל ס"ק קכ סי'השלחן
 פעמים דהרבה לחברו אסור לקרקע מחוברת שאינו בכלי ואפי' אסור,גרוע
 בכלים, אפי' שאסור התקועים צירים כמו חשוב בנין והוי בחוזק,נתקע
 סל"א. ועי"ל בחוזק, שיתקעם שחיישינןמשום



 שבת הלכותקיצדרשל

 לו ועשה רחוקות, לעתים אלא תדירה, ויציאה לכניסה עשוישאינו
 מן הבולט ברזל או עץ היינו - )ציר צירי' על מובבת שאינהדלת

 כדי במשקוף, ולמעלה בסף שלממה בחור אותו שמכניסיםהדלת,
 שמחברים שלנו בדלתות הדין וכן ולכאן, לכאן חוזרת הדלתשתהא
 את וקשר - עליהם( סובבת והדלת הפתח, במזוזות בוויםאותן
 אפילו או זו בדלרנ ציר יש אם אז בה, לנעול שם ותלאה בפתחהדלת
 לנעול מותר ניכר, ומקומו ונשבר, ציר לה שהי' אלא עכשיו בהאין
 על נבררת היא אותה שכשפותחים באופן כשהיא ואפילו בשבת,בה

 מכל הסף, על אותה ומעמידים אותה מבביהים בה וכשנועליםהארץ,
 כן אם ציר, היכר בה יש וגם ותלוי' קשורה שהיא שכיון מותר,מקום
 ומכל כבונה, נראה ואינו ופתיחה, לנעילה העשוי' דלת שהיאניכר
 את להחזיר שלא שיזהר ובלבד שמותר, ציר, עדיין לה כשיששכן
 הוי שאז יב-יב וסעיף ה בסעיף לעיל שכתבנו כמו למקומו,הציר
 נד.כבונה
 דכיון - בשבת בה לנעול אסור ציר היכר לה באין אבלכה.

 רחוקות, לעתים רק להפתח עשוי' אינה הזושהדלונ

 ושאול דודתקון

 ובאו"ח בפרש"י, ושם במשנה קא. ובעירובין כז הל' כב וברמב"ם דר"א,ד"ה י קלז שבת ובתום' וכו' עראי בנין על רבנן וגזרו : לב ביצהכד(
 וסי' א שיג הרב ובש*ע ז, ס"ק שיג ובמג"א טו( בסעי' לעיל )ועי' גשיג
 קב( ס"ק פ במסגה"ש גם בזה )ועי' קבוע כשהתוספת. רק אסרו שלא בשטו

 וכ"כ קבוע, בנין על להוסיף אסור עראי תוספת שאפי' כ' ס"ה לטובחי*א
 אהל לעשות שאסור שמה שכ' ס"א על שטו בסי' בלבו*ש ועי' ס"פ,בקש"ע
 מותר מע"ש העשוי עראי אהל אבל בשבת בתחלה כשעושאו הואבשבת
 במראה בסכ"ב לעיל ועי' בם"ז, כאן והו"ד בם"ב כמבואר שבת עליולהוסיף
 סאח שטו הרב ש"ע גם ועי' רט( ס"ק פ במנ"ש גם בזה )ועי'מקומות
 ובמנ"ש כט בנז"י )והו"ד בתו"ש רחוקות עתים בשיעור ועי' יזוסעי'

 "אם שכ' סוד תקי"ט הרב בש"ע עי' אך ירם בשלש,ית פ"א שהוא ריא( ס"קפ
 עי"ש וכו' יום בכל ולנעול לפתוח דרכו וכו' תדיר ולנעול לפתוח עשויהפתח
 נקבים השני בענין לג( ס"ק ם בשמב"ה )והו"ד מג ח"ו מהרש"ם שו*תועי'
 עצים שני האלה בהנקבים תוחבים התורה קריאת ובשעת הבימה, בקצוישיש
 הקריאה ולאחר הקריאה, זמן במשך קודש הכלי את עליהם לשום בליטותעם

 ש'אין וכ' מהנקבים, העצים מוציאים התורה, על קודש הכליכשמחזירים
- וסתיר'ה בנין מש'ומ היעצים והכנסתבהוצאת  כמו לכך, שעשויים משום 
 גבי ז( סעי' שם ובאו"ח ג ס"ק שם ובטוז בב"י )ועי"ש רנט בסי'שאמרו
 הנוב"י על בתשובתו עב סי' או"ח בחל' החת"ם כן ושכבר התנור,סתימת
 שבנין ושאול( דוד בתיקון לה בסעי' לתשובתו שרמזתי המטרי' נשיאתבענין
 עי"ש. בנין הוי לאלשעה



שלא שבת הלכותקיצור

 היא אם אך כבונה, נראית הנעילה כז אם )לדלת(, ניכרת אינהוהדלת
 על נגררת אינה פתוחה כשהדלת שאף באופז יפה, ותלוי'קשורה
 - )היינו נימא כמלא אלא הארץ מז גבוהה כשאינה ואפילוהארץ,
 לנעול ומותר דלת, שהיא זה ידי על היא ניכרת - כמשהו(כחוט,
 כה.בה

 שומטים אותה וכשפותחים כלל, ותלוי' קשורה אינה הדלת אםכו.
 עשוי שאינו פתח בה לנעול אופן בכל אמור אז לגמרי,אותה

 - תדירה וכנימה ליציאה העשוי פתח אבל תדירה, ויציאהלכנימה
 בנעילתה התירו כן גם ציר היכר בה באין ואפילו בה, לנעולמותר
 ידכו. במעיף לעיל שמבוארכמו

 לכנימה עשוי שאינו פתח בה נועלין אין אחד מלוח העשוי' רלתכז.
 מובבת שאינה )שכל ציר לה ביש ואפילו תדירה,ויציאה

 העשוי בפתח אבל הפתוח(, מקום ומותם כבונה נראה - צירי'על
 )היינו אמקופה שם יש אם בה, לנעול להקל יש תדירה ויציאהלכנימה

 מקרשים בעשוי' שאפילו אומרים ויש פתח(, שהוא ניכר )שאז מף(,-
 - בה לנעול להקל יש כז שגם תדירה ויציאה לכנימה ועשוי'הרבה,
 כז. אמקופה לפתח באיןאפילו

 - החלון את בו שמותמים אחר דבר או לוח כגון החלון פקקכח.
 או השבת, לפני אחת פעם בו מתם כבר שאם אומריםיש

 ושאול דודתקון

 בגמ'. קא* עירובין שםכה(
 הנ"ל. בעירובין שםכו(
 ובטור וכו' אלמנה. דלת בגמ' ושם וכו' הדלת במשנה קא. עירוביןכז(

 סאה 'לט כלל בחי"א מחה"ש, מג"א' בב"י, וכ' ס"א, הרב ובש*ע ס*ד ובש"עשיג
 שם כשאין אפי' תדירה וכניסה ליציאה עשוי הפתח שאם הרבובש"ע
 בה, לנעול להקל יש שג"כ - הרבה מקרשים עשוי' והדלת -אסקופה
 מג"א על בלבו"ש ועי"ש כד, אות שיג בשעה"צ וכ"ה ע, פ במסגה"שוהו"ד
 רק אסרו שלא הרמב"ם דעת שהביאו לא ס"ק במשנעב ח ס"ק שטוסי'

 אסקופה, להפתח ושאין אחד, מלוח עשוי' שהדלת דהיינו לריעותאבתרתי
 עשוי' הדלת אם אחד בלוח אף להקל הב"ח בשם שכ' ח ס"ק במגעאועי"ש
 בבאה"ט )והו"ד טפי מקיל שהרמב"ם ע"ז שם וכ' תדירה, וכניסהליציאה
 תדירה, ויציאה לכניסה העשוי בפתח שמצדדים וא*ו במגעא  ועי' ה(,ס"ק

 בזה שכ' במשנ"ב ועי"ש לא, ס"ק שם במשנ"ב והו"ד הרמב"ם, עללסמוך
 לא אפיאה - עצמו בפני קרש כל הכניס והוא מחוברים, הקרשים איןשאפי'
 אחד, לוח של לדלתנחשב



 שבת הלכותקיצורשלב

 בו לסתום מותר שאז בו, לסתום השבת קוד'ם עליו חשב שרקאפילו
 בפקק סת.ם כשלא אבל לשם, נקשר לא בו שסותמים כשהדבראפילו
 הוא אם בשבת, בו לסתום אסור אז עליו, חשב לא וגם מעולם,הזה
 דרך שאין בדבר אבל ארוך, לזמן שם ולהניחו לבטלו שדרךדבר

 בכל בו לסתמו מותר וכדומה, בגד כגון - קצר לזמן אלא שםלבטלו
 לעתים רק תדיר, להפתח עשוי זה פקק אין שאם שאומרים וישענין,

 בנין כמוסיף שהוי משום אופן, בכל בו לסתום אסור אז -רחוקות
 כח. בקירהקבוע
 לכסותה אסור - בצירים לה מחובר אינו שלה שהכסוי רעיבהכפן.

 )וכמו בשבת אהל עשיית איסור משום - בשבתבכסוי
 אהל(, סתירת איסור משום מעלי' כסוי' ולהסיר לקחת אסורכן

 ומעמידים השלחן, רגלי במקום בחביות שמשתמשים גדולותובסעודות
 החביות את להעמיד ליזהר צריכים בשבת, החביות על השלחןדפי
 וישים למעלה, הפתוחות בצדן יעמידן שאם - למטה הפתוחבצד
 כט. אהל עושה הוא הרי - הפתוחות צדן על הדףאת

 ושא1ל דודתקון

 ושם א שיג ובאו"ח בגמ' ולקמן וכו' החלון פקק : קכה שבתכח(
 הוא מחשבה שצריך והטעם ו-ט, ובחי"א ז, ט"ק מג"א גם ועי' הרב,בש"ע

4 שהוא דבר לאיזה במחשבה בזה )וסגי מוקצה מאיסורלהוציאו  ואין 
 שמלאכתו כלי שאר או עליו שעורכים ודף לסתמו(, מחשבה דוקאצריך

 כמ"ש ומקומו גופו לצורך לטלטלו שמותר מחשבה, צריך איןלאיסור,
 מחשבה, עוזי צריך אין קשור הי' הדבר ואם שיג בריש מ"ז פמ"ג שח,בטי'
 שהבאתי אומרים והיש הרב, ש"ע מספיק ג"כ בחול פ"א בו סותם ואםא"ר,
 להפתח עשוי הפקק שבאין שטובר הנ"ל המג"א דעת הוא בפנים, הסעי'בסוף
 הרב בש"ע והו"ד ז(, )בס"ק אופן, בכל בו לסתום אסור רחוקות לעתיםרק
 בענין שכ' מ שלמה בית שו"ת בשם שהביא ז ט"ח ח"א ט בנז"יועי'

 לטגרם - שבת בליל - שמותר החלונות בדלתות הקבועיםהברזילים
 לעירובין הפתח צורת שאין במקום אפי' הבית, לתוך הנקב, דרךולהכניטם
 החלונות הקוואטירין, בענין עוד ועי' ו(, ס"ק לט כלל בתוט"ח )והו"דבעיר,

 מאוח"ה שהביא לד ס"ק פ ובשמב"ה יז, ט"ק ח"א ט בנזקי האלהוהד'לתות
 חיים שנות שו"ת בשם הבית מן בפנים התריטין לתלות שמותר שיגבסי'
 החיים טפר בשם ט שח מהרש"ם בהגה' ועי' שנג(, לטי' ובהשמטות עג,)ט"ק

 עליו, השיג הדע"ק ובכתבי להחלונות, ולהחזירם התריטין להטירשמותר
 החלונות בנטילת וכ"ה להקל, יש השבת לפני פעמים כמה כך עשה אםומ"מ

 טיקג. עי*לוהחזרתן,
 מש"כ ובט"ז כא, ט"ק באה"ט ועי' ו, ט"ק ובמג"א יג שטו או"חכט(

 עי' בזה, ההטעם בהן, נזהרים שאין קטנות תיבות כטוי ובהחזרתבכטוי
 מח-מט ט"ק ובמשנ"ב שם, ובמחה"ש ז ט"ק ובמג"א שם, ובמ"ז יא,ט"ק



שלג שבת הלכותקיצור

 תומפת כמו היא ומתימתה הצד מן שפתוחה )מעשנה( ארובהל.
 למעלה בפתיחה אבל בשבת, למתמה מותר אז -מחיצה

 לה יש ואם אהל, עשיית משום מוב( )וביום בשבת למתמהאמור
 שכיון ולמתמה, לפתחה מותר צירים, על מובבת קבועה, ברזלדלת
 ל. ציר" על המובבת כדלת לה הוה שם קבועהשהיא

 להם שיש - ומגדל תיבה שידה של למשל כלים, רלתותלא.
 הנכנם למעלה אחד צירים ב' להן ויש מצדיהם,דלרנורנ

- שבאמקופה בחור הנכנם מלממה ואחד שבמשקוףבחור  יצא אם אז 
 שיתקנו החשש משום להחזירו אמור ממקומו כולו התחתוןהציר
 מכה או בונה משום ויתחייב שם, שיעמוד כדי בגרזן שםויהדקו
 חיישינן ולא במקומו לדחקו לו התירו מקצתו יצא ואםבפמיש,
 אבל לגמרי, ממקומו יצא שלא לפי לזה, צרי,ך הוא שאין -שיתקעו
- מקצתו רק כשיצא אפילו להחזירו אמור העליוןבציר  גזרה משום 

 במקומו, שישאר כדי יותר להדק צריך העליון שאת בחוזק,שיתקעו
 במה האמקופה. בחור הוא העליון אם במקומו במילא ישארשהתחתון
 התירו בנמילתן אבל להכלים, הדלתות בהחזרת נאמרים אלודברים
- בחוזק בהן קבועין אינןאם  אולם בכלים, ומתירה בנין אין שהרי 

 לא. מותר אימור משום - אמור פריקתן גם בחוזק תקועותכשהן

 ושאול דודתקון

 ס"ק שטו בא"א עוד ועי' הסותר, בסוף ובכ"ש ד, מב ובחי"א שם,ובבה"ל
 בשבת. וכדומה אוכלין על לכפותה אסור סאה מ המחזקת שתיבהח

 הנ"ל( ז ס"ק )ע"ל ולב"ש ומחה"ש ובאה"ט במג"א ז ס"ק שטול(
 נקב בסתימת המג"א שכ' כ ס"ק במשנ"ב גם המג"א דברי והובא שם,וא*א

 כאן אבל וכו' שאסור שאפשר תבן של בכר - יוצא העשן ששם -המעשנה
 ע"י והוי' לה שסביב המחיצות רוחב כל מחזיק שם יוצא שהעשןהנקב

 שהתירו הצד, מן הוא כשהנקב פשוט )ולפי"ז המחיצות, על כגג הכרסתימות
 וקבוע בהמעשנה העשוי שהפח עוד שם וכ' הנ"ל בפמ"ג עי"ש בכר,סתימתו

 מיירי לא שהמג"א שכ' בתו"ש ועי' בפני'( כמש"כ בו לסתום שמותרשם
 ועי' לבוד, אמרינן שאל"ה טפחים, ג מחזיק מתוכו יוצא שהעשן כשהחוררק

 שהסומך כ' במשנ"ב אך כ"כ, הדבר פשוט לא להפמ"ג אך שם,מחה"ש
 הוא רפוי הדבר שבלא"ה שכנראה הפסיד, לא התו"ש על טפחים מג'בפחות
 גורם הרי שאל"ה לוחשות גחלים אז בתנור כשאין רק וכ"ז המג"4נאצל

 ובא"א הנ"ל במשנ"ב ועי' פס"ר(, )והוי בפמ"ג כמש"כ סגירתם, ע"יכבויים
 ובתקדו"ש. יג סע" ולעיל רעז, וסי' רנט וסוס"י ז, ס"קשטו

 ס"ק שיג ועי' וברא"ש וכו' התחתון ציר מחזירין ב ק עירובין עי'לא(
 ומגדל תיבה שידה שסתם שם שכ' כח אות ובע"ה כב, ס"ק ומג"א ה, ס"קוט"ז
 ציר בין חילוק אין ובמילא מלמעלה, רק בפנים, כמ"ש הצד מן פתחיהןאין



 שבת הלנותקיצורשלד

 בקרקע המחוברים לכלים או שבקרקע לבנין דלת בהחזרת אךלבנ.
 למעלה שמבואר כמו להמירם ובין להחזירם בין אמרו-
 כך כל' נדולים והם לקרקע/ מחוברים אינם כשהכליםואפילו
 השפה )היינו והלבזבזבין הרנלים עובי בלא מאה משמחזיקים
 אמרו ולא דלתותיהם לפרק ואמור כאהל/ הם הרי - לכלי(שממביב
 דלת בנמילת כנון נרועה ומתירה בבנין אלא בכלים ומתירה בניןשאין
 משום - נמור לבנין נחשבה החזרתה )שאין בהחזרתה אומהכלי
 ויכולים בחוזק/ שם תקועה היא שאין מהכלי/ מפורקת עדייןשהיא
 בנין למתירת נחשבת אינה נמילתה נם ולפיכך בנקל/ משםלקחתה
 אין בחוזק תקועים פרקיו אין אם פרקים של בכלי הדין וכןנמו'ר(

 העושה אבל נמור, בנין בהחזרת.ם ולא נמורה מתירהבפריקתם
 כלי )והשובר בונה משום וחייב - נמור בנין היא הרי מתחלתו,כלי
 לעיל שבארנו כמו מותר משום וחייב נמור בנין מתירת זה הרישלם
 לב. ז(מעיף

 ושאול דוךהק1ן

 וכו' ברזל של שהם שלנו שהצירים שכ' במה ג"כ ועי"ש לתחתון,העליון
 ובטור לח/ ס"ק שיג ובמשנ"ב עי"ש וכו' יתקע שמא שייך שלא נדאהובזה
 שם ולהלן במשנה/ : קכ"ב שבת ועי' שם. ובט"ז ט ס"ק ובמג"א ט, שחוש"ע
 ובקצות יד-יט שם הרב בש"ע גם ועי' יתקע, שמא וכו' אא"ר וכו'ת"ר

 ט"ז. ם קיטהשלחן
 וברא"ש קמו. ובשבת ואמאי/ ד*ה ותום' לה. - לד: עירובין עי'לב(

 ח-ט, שח ובש"ע שם/ ובמג"א א שיד וב"י ובטור ובשבת/ בעירוביןשם
 א ס"ק ש,יד משנ*ב ועי' כא. ס"ק שח ובמג*א וכב/ ט שיג הדב ובש"עוי',
 כמגן מרקחת/ של קטנות חביות חשוקות לשבור לאסור האחדוניםבשם

 - מודבקות( ששברי' לחבית דמי עלא יד/ קטן סעיף שידאברהם
 נכרי ידי על אך שלם כלי והוי כך לעשותה מתחילה דרכםשהתם
 חבלים ידי על ובקשור בש*ע/ בם"ז שכתוב כמו להתיר שישבודאי
 כדעת שלא שכ' א שיד ובב"י. ט, שיט מ"ז ועי' ישראל/ ע"י גם להתירויש

 שם שהביא עי"ש בכלי/ שייכי גמורה וסתורה גמור שבנין שדעתורשעי/
 וכ' קטן/ לכלי גדול כלי בין לחלק שם כ' הר"ן ובשם הרא"ש/דברי

 בכלים/ וסתירה בנין שאין להחזירו אומן וא"צ שנתפרק בכלי הד"ןשלפי"ד
 כל - להחזירתו אומן וצריך שנתפרק כלי או מתחלתו כלי בעושהאבל

 במ*מ וכ"ה מקדי, כלי עושה אלא בכלי, בנין מקרי לאשהחזירו
 )הו*ד א ס"ק שיד א"א ועי'. הרע"ב/ בפי' גם ועי' הרמב"ם, בדעת שכ*כ יג/י

 חייב/ עראי וסתירת בבנין אפי' באהל דמילתא כללא שכ' א(ן ב, ט,בנז"י
 ו ס"ק מ"ז שיג ובסי' י/ ס"ק א"א גם ועי' חייב, גמור בבנין דוקאובכלים
 לו התירו אי מהמסגרת/ שנפלה המשקפיים זכוכית )ובענין יא סעקוא"א

 עי' - המסגרת בודג מהדק באין ותפלה לימוד לצורך בשבתלהחזירה



שלה שבת הלכותקיצור

 חקת()לסדר

 וכדומה גרוגרות בהם ומניחים תמרים מכפות העשויים כליםלג.
 להפקיע מותר שם, בשולם לגמור כדי עדיין נתבשלושלא

 ולחתוך, להפקיע מותר זה הכלי גוף ואפילו בו, קשור שהכמויהחבל

 גרוע, בנין הוא תמרים מכפות העשויים האלו החותלות שבניןמפני
 לג. הרבה להתקיים עשוישאינו

 בעור כרוך והכלי - שבכלי אוכל במיני כד בכלל לעיל כתבנו ולכןלר.
 )כמו מתום ופיו דק בנייר ארוזים שהאוכלים או בממלית,או

 בקריעתו ומתיר גרוע בנין רק שהוי שאומר מי שיש מוכריות(חפיפת
 עשוי הזה הנייר שאין משום שבת, לצורך שבו המאכלים הוצאתבשביל
 שבו, המאכלים הוצאת אחר ולהשליכו המאכלים את בתוכו לארוזרק

 המאכל הוצאת בשביל ושקדים אגוזים כשובר רק הואוכשמותרו
 תמרים(, מכפות העשויים הנ"ל חותלות בדין שמבואר )כמושבהם
 לד. כתב במקום הנייר את לקרוע שלא שיזהראך

 הוצאת אחר האלה בקופמאות ומשתמשים עב, כשהנייר ראפילדלה.
 שנוהגין יש לשברה, שאמור שם שכתוב ממנההמאכלים

 שבתוכן( המאכלים הוצאת אחר והכלים הקופמאות )שזורקיםבמדינתנו

 )באין הקופמאות שמביב הנייר ופתיחת קריעת להתיר-
 הזה הנייר שחבור משום קריעתו( במקום אותיורש הניירעל
 בזפת - המדובקת חבית לשבירת ודומה גרוע, חבור רקהוא

 ושאול דודתקון

 מהדקים ואין כאלה, משקפיים לנו אין )ועכשיו יב סי' או"ח ישראל ביתבשו"ת
 בחזרת זה באופן וכן יב, סי' ח"א יושר אמדי בשו"ת בזה ועי' בבורג,המסגרת

 לקמן ועי' החליט, שלא לוי חלק בשו"ת עי' מהדקו ואינו שנפל המשקפייםמוט
 לזה דומה בענין שם שדן ובמה יג בסי' הנ"ל ב*י בשו"ת ועי"ש לג,בטעי'
 עי"ש(. )גזוז(, סודה מי בקבוק ראשבהסרת

 ס"ח, שיד ש"ע טור וכו' ומפקיע מתיר וכו' חותלות קמו, שבתלג(
 או בו למדוד עי"ז במתקנו רק אסור תלוש שפסיקת יד ס"ק מג"אועי"ש
 לכלי. עי"זבעשאו

 שם שכ' כג ס"ק ושם יא סעי' קיט בסי' השלחן בקצות בזה ועי'לד(
 וכשמוציאים האוכלים לאריזת רק החרושת בבית שעשוי בזהלהתיר

 ג"כ כ' וכן שמוש, לשום ראוי שאין הנייר את משליכים ממנוהאוכלים
 לשמירת רק לקיום עומדים שאינן שבירתן להתיר שכ' המצותבקופסאות
 ומותר גרוע חבור הוא הנייר שחבור הנייר קריעת להתיר וכ'המצות,
 לה, בם"ק לקמן ועי'לקרעו,



 שבת הלנותקיצורשלו

 שבת, לצורך אוכל מתוכה לקחת כדי פתיחתה להתיר הואשהדין
 מי יש כי שבת, מערב לפותחם אלה בכל ליזהר צריךולכתחלה
 דוקא עכו"ם ידי ועל נדול בצורך רק לפותחה התיר ולא בזהשמחמיר
 פתיחת בדין ושאול דוד ובתיקון וכאן ז מעיף כד בכלל לעיל)ועיין
 לה. בשבת( מרדינים וקופמאותפחים

 אם - ונפרדו בזה, זה ומוברנים תחובים והם פרקים, של כליםלו.
 אפילו להחזירם אמור תמיד, בחוזק מהודקים להיותדרכם

 רפויים, להיורנ לעולם בדרכם שדוקא ושאול דוד בת"ון )ועייןברפיון
 להחזירו אמור רפוי ואינו ברפוי אבל - ברפיון אותם לתקועמותר
 הכלי פי על שמתברנים כלים כמויי אך בחוזק(. שיתקעו נזרה)מש,ום

 ושאול דודתקון

 המג"א לעיל הבאתי וכבר גרוע, חבור שהוא משום הקופסה פי שסביבהנייר קריעת להתיר שכ' השלחן הקצות בשם שהבאתי שלפנ"ז בם"ק ע"לה(
 שלם, כלי שהוא המרדכי בשם שהביא חשוקים ע"י בחובר שכ' יד ס"קשי"ד
 גם והביא הקופסה, שבירת שאסור שכן שכל יצחק מנחת בשו"ת כ'וא"כ
 שאסור סרדינים וקופסאות בפחים כד בכלל לעיל שהבאתי המנ"שדברי

 בהנוהגין לגעור שאין שכ' ח אות שיד בעה"ש בזה ועי' בשבת,לפותחן
 חמשה על לסמוך מי על להם יש כן שהעושים וכו' יין בקבוק ראשלשבור
 במנחת ועי"ש סק"ב( )הגר"א האחרונים מגדולי א' פסק וכן העולם,אבות
 בו ארוזים שאוכלים נייר בקריעת השואל בשם שהביא עז בסי' הנ"ליצחק
 שהביא במג"א יז ס"ק שיד דסי' מהא להתירו שכ' איש בחזון שמצאשכ'

 הרב ובש"ע ד ס"ק תקיט סי' במג"א ג"כ ועי' עי"ש ודשבת דביצההתוספתא
 השלחן בבדי שם וכ' מדב"ם, לפותחו אסור שבשבת לישראל כתבשהביא בא"י דבריהם שהביא לד ס"ק קיט סי' השלחן בבדי ג"כ ועי' ו סעיףשם

 האלו הקופסאות שלדינא קכב סי' בחאו"ח בזה שכ' משה באגרות ועי' שם,עי' שבת צורך הוי שלא משום הוא בשבת איגרת פתיחת מתירין דלא האשא"כ
 ולקורעם לשברם שמותר בהן נמכרות שאוכלין וחבילות הסוכר תיבותוכן

 באלו שכן וכל לאשפה, אותם זורקים מתוכם האוכלים לקיחת שאחרשידוע
 ולהרא"ש ב בתירוץ עירובין ולתום' וכו' וחזו"א( השלחן הקצות בשםלעיל הדברים שהבאתי )כמו התוספתא מטעם להתיר יש בהן אך וכו'אוכלין ובמיני ובסוכר דבר לשום כלל ראויים שאינם עד במתיחתן נשבריםשרובן
 היתר הנוהגין באלו וכו' לאסור י,ש ולכן וכו' שלם בכלי אסור והש"עטור
 וכ"ז וכו' אסור החבל חתיכת ואף בקטן, אפי' אסור שבבנין ובארוןגדול, בכלי אסור במוסתקי ואף לכ"ע אסור סאה מ של גדול ובכלי וכו' למחותאין

 לסעודת כגון גדול צורך יש אם אך וכו' להתיר שאין כ' למעשה אבללדינא
 אך וכו' עכו"ם ע"י ולשברו לקורעו יכול אז בושה לידי שיבא וכו'נישואין
 בזה שכ' מה ועי' גדול ולצורך עכו"ם ע"י רק להתיר אין שלם כלישבירת
 עי"ש. בזה לאסור ג"כ שכ' התהל"ד בשם ס"ז כד בכלללמעלה



שלז שבת הלכותקיצור

 עשויים שאינם כיון - אותם ולברג לחברם התירו וכן להמיר,התירו
 לי. תדיר ולמתמם לפתחם רקלקיום
 אמור וגם בשבת, להחזירו אמור מרגליו אחד '2ב,2מם כמפ2כמללז.

 ישבו כבר כן אם אלא אחר מפמל על ולממכולטלטלו
 של"ה בספר זקני א"א בזה שכתב מה )ועיין שבת, מערב כךעליו

 חרניכות על או מפמלים על דף לשים מותר אבל צם.(, שבתבממכת
 בכל מותר הרגל נשבר או )ובנאבד לכך שבת מערב שהכינםעצים
 לי.ענין(

 ושאול דודתקון
 וש"ע שם, וט"ז ומג"א ו שיג או"ח כו, כב רמב"ם מז, שבת עי'לו(

 פוסקים ועוד הרב בש"ע והו"ד במג"א וכ' ה, מד חי"א כא-כב, שיגהרב
 לתקוע מותר שאז לעולם, רפויים להיות הלא הנ"ל הכלים פרקי דרךשאם
 במג"א והו"ד בב"י וכ' בקצש"ע, וכ"כ חיים, בתוס' והה"ד ברפיון,אותם
 ס"כ הרב ובש"ע מג, ס"ק במשנ"ב והו"ד אסור, רפוי ואינו שרפוי יבשיג

 להיות וכשדרכם לגמרי רפוי מניחו רק כלל מהדקו באינו שדוקא וכ'וסכ"א,
 שיהא באופן מעט אפילו במהדקו אבל להחזירו, מותר אז רפו"ם,תמיד
 ס"ק שיג בתל"ד ועי' בחוזק, שיתקעו גזרה משומ אסור רפוי, ואינורפוי
 ולפרקם לסתרם אבל עכו"ם, ע"י ולהדקם להחזירם מותר אם שצ"ע שכ'יט

4 בעינן אי רלו ס"ק פ מנ"ש ועי' בחוזק, בתקועים אפי' עכו"ם( )ע"ימותר  

 שיג בסי' א"א ועי' עי"ש, מצוה לצורך דוקא שיהא - עכו"מ ע"יבעשאם
 לפתחו שמותר לקיום, נעשה ולא תמיד, לפתחו שעשוי בברג שכ' יבס"ק

 משקפת בדין יב ס"ק קיט סי' השלחן בדי ועי' במג"א ושם עי"שבשבת.
 פי אליו ומקורבים מוגדלים אותם רואה רחוקים עצמים על בעדושהמביט
 שו"ע על החיים כף ס' בשם והביא חריצים( ע"י בוו זו מתחברין ופרקי'כמה,
 שאינה שכל דורבין( קוראה )שהוא הנ"ל על שכ' הדביר פתח בשם שיגסי'

 לו מותר מדאי יותר פתוהה או סגורה ואם בטלטול, מותר מאלי'מתפרקת
 בעשה הידוקה שאין - תדיר ולסוגרה לפתחה דרכו שאם מקומה עדלסבבה
 וכו' ביניהן, א' וגלגל עינים בתי ב' בו שיש קטן בדורבי"ן וכ"ה כלל,לקיום
 עי"ש. וסותמו, וחוזר צדעיו על ומניחו שפותחו עינים כבתי אלא זהואין
 קצת הברג נתרופף ואם אליהם, מבורגים שרגליהם בכסאות ליזהר שכ'ועי"ש
 מכה ומשום בונה משום בזה שיש בשבת ולהדקו לסבבו שלא ממקומוויצא

בפטיש.
 פעמים כמה מחיתי - צט. שבת במס' של"ה בסן זקני א"א כ'לז(

- בתהאד ככתוב אחר ספסל על ולהניחו מרגליו אחד שנשבר ספסלליקח  בנשבר אלא היתר ואין בשבת. בנשבר ומכ"ש מבע"י בנשבר אפי'שאסור 
 והובא מבע"י, פ"א כך עליו וישב אחר( ספסל על מבע"י )וסמכומבע"י,
 סמאז, הרב )ובשאע יד ס"ק שח בט"ז ועי' סאח שטו ועי' טז שח בסי'ברמ"א

 התקוע, מחור לגמרי הרגל בנשמט שדוקא שכ' וש"א( ובכהטנ"בובבאה"ט,
 על ולהניחו לטלטלו מותר אז שבספסל, בחור נשאר וראשו הרגל בנשבראבל
 רגל את שיחזיר לחוש אין שכאן - מע"ש עליו ישב בלא אפי' אחרספסל
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 בו להמתוכך העשוי מכשיר )היינו ממרי' )ולמגור( לפתוח אמורלה.
 להתגונן העשוי' מכשיר )שהיינו שמשי' או הגשם(,מפני

- השמש( מקרניבו  שכותב מי )ויש אהל, אימור משום בשבת, 
 לח. מוקצה( אימור גם בו יש אהל אימורשמלבד

- אהל משום חוששים ואין השלחן על מפה לשים מותרלם2.  אף 
 שאין משום - לשלחן ממביב תלויות שקצוותי' פיעל

 לט. שתחתיו לאוירצריך
 וכדומה הממה בצד לממכה מותר שנשברה הבית מתקרת קורהמ.

 עוד תומיף שלא רק הקורה, את בו שיגבי' בשביללא
 כדי - ברפיון הקורה תחת הממה צד לשים יזהר וגם יותר,לרדת
 מ. מהכנתו( כלי יבמל )ולא כשירצה משם לקחרנושיוכל

 ושאול דודתקון

 לתקעו א"א וא"כ בספסל, נשאר השבור הרגל שראש מפני - לתוכוהספסל
 שהוא במקום ובפרט מנ"ש, נאבד, כבר כשהדגל גם הדין שכך )ואפשדלתוכו
 על או דף על הספסל לשים שמותר וטעם ע"כ. בשבת( המשתה ביתצורך

 אין ואם ו, מד חי"א שיתקע, החשש בהם שייך שאין משום - עציםחתיכות
 הרב וש"ע רמ"א מוקצה, משום לטלטלו ג"כ אסור אז בהספסללהשתמש

 קיג. ס"ק מסגה"ש ועי' מז,שח
 ערוך הי' לא שאם ל מ"ת הנוב"י דברי שהביא ה שא שע"ת עי'לח(
 ערכו אם ואף סקילה, איסור משום וחרשש אסור בשבת ופתחומאתמול
 כ/ עב או"ח חת"ס ובשו"ת עין, מראית משום מד"ס בודאי לאסרו ישמאתמול

 שאין וכ' הנוב"י על , שחולק ועי"ש גוי ע"י ומותר - מה"ת איסור בושאין
 מכתם בשם כ/ שם( בשע"ת )והו"ד שטו ובברכ"י טעמים מג/ מה"ת איסודבו

 לומר מותר אבל לפתחה, שאסור ומכ"ש )ויו"ט(, בשבת לנושאה שאסורלדוד
 שו"מ ב'שו"ת קלא, יהודה ארי' גור בשו"ת ועי' עליו, להגן שישאנהלא"י

 בזה להתיר צדד ובכ"ש לאסור/ שכ' ו מב בחי"א מהרש"ם, בהגה'מהד"ג,
 בנז"י עי' אך בונה(. במלא' )שם עירוב שיש ובמקום מע"ש מעט פתוחהאם
 ד ס"ק מב חיים ובתוס' בתוס"י, חמד"ש/ בשו"ת סט, ח"ה גבע"י בשו"ת לב,ג

 משנ"ב גם ועי' הפרצה, שרבה עכשיו ובפרט תורה, באיסור להחמירשיש
 איסור שמלבד שכ' ח ס"ק שטו א"א ועי' טפח, ד"ה בבאהגל ושם שטובסי'
 כט. ס"ק שא מ"ז ועי' הנ"ל המטרי' בפתיחת יש מוקצה איסור גםאהל

 ובבאה"ט לא ס"ק ובמשנ"ב סי"ב הרב בש"ע ז ס"ק שטו ט"ז עי'לט(
 ט.סעק

 ז/ שיג או"ח עי' וכו' אותה סומכין שנשברה קורה וכן 4 קנא שבתמ(
 שהוכן אעפ"י שאסור יד ס"ק במג"א שם כ' ובמקל בעלמא בעץולסמכה
 עליו חולקי' ותו"ש יד( )ס"ק הא"ר אבל לבונה, שדומה משוםלטלטול,
 שלא בשביל רק שהוא כיון טלטול לענין עליו כלי ששם דבר בכלומתירים

 אפי' הא"ר שלפי בא"א שם מצדד שהוא בפמ"ג ועי' יותר, הקורהתרד
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 משום בשבת, ראשה( )שערות צמותי' את לקלוע אמורה אשה23ח1
 כן )וכמו ים בכלל למעלה שכתבתי כמו לבנין,שדומה

 במא. מעיף להלן ועיין מתירה(. אימור משום למתרהאמורה

 המשקפיים של האזניות )וכן להשוותה אמור שנתעקמה מחטמב.
 ראי' משקפי של או מגן, משקפן שמש, משקפי שלבין

 מב. ליישרם( אמור - מעיניו שנפלו עד שנתעקמו-
- מוגלה( מלאה חבורה - )היינו מורמה המפיםמג.  מרחיב אם 

 שבבעל - בונה )משום חייב - פתוח שישאר הנקבפי
- בונה שייך נמיחי  רק התכוין ואם - בפטיש( מכה משום או 

 טוב זאת ובכל לכתחלה, מותר - לעכשיו המוגלה אתלהוציא
 מג. ושאול דוד ובתקון ם לח לקמן ועיין עכו"ם, ידי עללעשותו

 ושאול ווותקון

 כלי שם שאין - מהיכנו כלי בטול שייך לא שבמקל משום - שריכשמהדקו
 ולא עוז השע"ה וכ' פירושים(, שני מהיכנו כלי בבטול שיש )ועי"שעליו,
 מתחלה מותר שהי' דבר כל על וגזרו במילתיהו חכמים הלקו שלאנהירא
 שכ' כמו הרב בש"ע וכ"כ לטלטלו/ אסור שיהא בפעולתו גורם והואבטלטול
 הנ"ל במג"א ועי' ממש, בכלי לסמכה שם וכ' יב לט בחי"א וכ"כבפנים,
 טו. ס"ק שיגבסי'

 כו. כב וברמב"ם וכו' בונה משום ופוקסת גודלת צה. שבת ע"מא(
 או"ח וע'י לבנין/ שדומה משום - סופרים מדברי וסייעתו להרמב"םואיסורו

 שדין )שכ' רטו סי' ובאבענ ג, אות בהבונה ובמא"מ כ. ס"ק ובמג"א כו.שג
 הרי"ף, לדעת והרמב"ן רא"ש רש"י במחלוקת תלוי לא או באדם בניןיש

 נכרית, פאה בהקולעת שכ' פב ס"ק במשנ"ב ועי"ש עי"ש(/ והרמב"םוהגאונים
 שלא במקום למחות כדאי שאין לו שנראה כ' ומ"מ מדרבנן, אסורהאעפי"כ - להתקיים סופה שאין נימא אי ואף אורג, משום אסור פנים כלשעל
 ס"ק שג מ"ז ג"כ ועי' בהאורג, ובכ"ש י, מד בחי"א עוד ועי' לע,ישמעו

 גוי. ע"י מצוה טבילת לצורך הצמות סתירת להתיר שכ'א
 בכלל לקמן בזה ועי' וכנה*ג, הזכרונות ס' בשם יא סעק שמ מג"אמב(

 בפטיש, במכה כ"ש להשוותו. מותר שנתעקם שפוד וכן ט. מד ובחי"א זלח
 ונפתחו נתעקמו שלו שהאזניות משקפיים ובענין יח. שמ הרב ש"עועי'
 ט( מד בכלל שם בבתוס"ח )והו"ד מנא. בתקון ח"א זכל"א בס' עי'הרבה
 בשבת רחוקים דברים על באמצעותו ולהביט )טלסקו*פ( משקפת סביבתובדין
 לג  צךויועלאל

 פי' שם ובמשנ"ב כח/ שכח או"ח ועי' מורסא* ומפיס ד*ה ג שבת ובתוס'שם. רש"י ועי' וכו' פה לה לעשות אם מורסא המפיס קז. שבת עי'מג(
 נקב, לעשות מתכוין באינו שהתירו והטעם המורסא/ את מבקע -מפיס
 דרבנן. רק והוי' היא, שאיצ"ל שמלאכה משום - פתח נעשה שבמילאאעפ*י
 יעל ג"כ שחייב. שאיצאל במלאכה למ"ד ואפילו גזרו, לא צעראובמקום
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 שמחזי משום ולישרם, למתחם אמור אבריו/ שנתעקמו תינוק'מר.
 )ומדמצוי שמצוי משום התירו הלידה ביום ורקכבונה,

 עכו"ם ידי שעל שאומר מי ויש - אקרא( ואממכוה - כבונה מחזילא
 ויש זה, ידי על וחולה מצטער שהתינוק משום - תינוק בכלהתירו
 מו. חדשיים או חודש לאחר אפילומתירים

 בדבר חור שהנוקב לח בכלל ולקמן ו בםעיף לעיל כתבנו כבךב~ךל.
 בפטיש, מכה ומשום בונה משום שחייב לקרקעהמחובר

 אויר )או אור להכנים שהוא - תרנגולים של בלול נקב העושהלפיכך
 מחובר כשהלול שתיים, חייב - הרעים האדים את ולהוציאצח(

 מה.בקרקע
 מותר קצת, נתרחב כבר הנקב אם עץ, של בקיר התקוע מכיןמו.

 מו. מם במעיף לקמן ועי' אםור לאו ואם - בשבתלהוציאו

 ושאול דודתקון

 שאינו דבר שהוי' א"נ מלאכה, גמד אינה הליחה את להוציא דקשכשעוזטה
 כלל, מלאכה שם עלי' אין לעשותה מתכונים שאין מלאכה )ובכלמתכוין
 שם ובתוס"ח טו מד חי"א ועי' עי"ש(/ סה ס"ק ובשעה"צ פז/ ס"קמשנ"כ
 לפעמים שאולי משום - עכו"ם ע"י לפתחה שטוב וש"פ המג"אשהביא
 ו: בכתובות ועי' בכ"ש(. גם )והו"ד פתוחה/ המורסא שתשאר לי' ניחאיהי'
 וכו'. מודסה המפיס ד"אמתיב

 אך תינוק/ בכל עכו"ם ע"י שמתיר בכ"ש ועי' ס"ט, של סי' ובאו"ח וכו'ינוקא אסובי קכקג. שבת וכן וכו' ינוקא לפופי רבב"ח אמר קמז. שבתמד(
 במשנ"ב ע"ז וכי' הלידה/ יום לאחר מתיחתם לאסור כ' יח ס"ק שםבמג"א
 ב לאחר ואפילו בזה, חילוק שאין משמע פוסקים מהדבה שבאמת לדס"ק

 כמותם הששע דעת שכן שכ' הגר"א דו"ז א"א לביאור וציין מותד, ג"כחדשים
 ליישב אסור אז שדרה, חולית בנתפרקה אבל בזה, להחמיר אין וא"כלהקל/
 הלידה ביום לא אם כבונה, שמחזי חברתה, על אחת שדהה חוליותבידו
 בזה. אף להקל לצדד יששאז

 תורה דבר א"ר קמו ובשבת וכו' בל'ול נקב העוש.ה קב. שבת עי'מה(
 הבלא ולאפוקי אוירא לעיולא וכו' ולהוציא להכניס עשוי שאינו פתחכל
 דבריו שהסביר ד שיד עה"ש גם )ועי' א כג ופ' יד פ"י רמב"ם ועי'וכון
 ובחי"א יד. פ"י שם ובלחה/מ ג/ ס"ק שיד במג"א ועי"ש בחי"א(, כ' זהוכעין
 א.לט

 להוסיף בא ואם בשבת, חדש נקב נוקביל אין ת"ר קמו. שבתמו(
 בט"ז ועי' בתה"ד, מוזכר ,הזה והדין בס"א, ולעיל יב, שיד או"ח ועי'וכו'
 גם מחובר שהוא שבכותל שכ' יא ס"ק שם משנ"ב ועי' ה/ ס"ק ומג"א בס"ק

 בחבית הדין )וכן מע"ש בו התקוע סכין ממנו להוציא שאסוד מודההמחבר
 הנקב להרחיב במתכוין ששם שיד( סי' בריש א"ר עי' - סאה מהמחזקת

 בחבית אבל הוא, פ"ר עכ"פ מתכוין באינו אף ולכן קודח. משום חייבהי'
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 אבל אמור, להרחיבו ואפילו - בחבית חדש נקב נוקבים איןמז.
 השמרים מן לממה הנקב יהי' שלא רק ישן, נקבפותחים

 והפותח מובה, חתימה צריך - עליו המשקה כובד שכל כיון)ששם
 נקב לנקוב התירו שלא אומרים ויש חדש( נקב כפותח הוא כזהנקב
 יפה, מהודקת שם המתימה שאין משום חרמ, של בחבית אלאישן
 על ראשה וחותכים מאד, המגופה את בה שמהדקים עץ בחביתאבל
 נקב לנקיבת נחשב שנקיבתה נראה ודאי - להוציאה שלאדעת
 מז. זו כדעה להחמיר לחוש ויש ואמור, -חדש

 ושאול דודתקון

 איסורו שעיקר כיון כשמוציאו( הנקב שיתרחב הוא שפ"ר סכין בה)שתקוע
 זה ומלבד הוא/ שמקלקל )ועוד לזה מתכוין שאינו כיון התירו מדרבנןרק
 הסכין(/ הוצאת ידי על ממילא/ נעשית והגומה בכלא"י/ הנקב עושההוא
 הדין שלעיקר יא ס"ק במשנ"ב שם וכ' נא-נג(/ בס"ק )ועי"ש יא/ ס"קשם

 כאן מ"מ בדרבנן/ אפי' בפ"ר לאסור הסכימו והגר"ע והגר"א וא"רהמג"א
 מתכוין שאינו היכא שרי בכותל אף שמדינא והגר"א המג"א מצדדיםבחבית
 בעיקר כן ב( ס"ק )עי"ש מצדד הט"ז וגם במוסגר/ שכתבתי הטעמיםמכל
 והרמ"א התה"ד הש"ע נגד להקל בידו שאין שסיים אלא בכותל אףהדין

 יש מד"ס איסורו שעיקר חבית לענין אך וכו' בכותל הסי' בסו'שהחמירו
 אפי' בטובת הסכין להוציא שמתיר המחבר דעת על גדול בצורךלסמוך
 כסברא שהעיקר שכ' ס"ג שם הרב בש"ע גם ועי' מעולם/ עוד הוציאוכשלא

 מתכוין שאינו כיון מע"ש. בחבית התקוע הסכין להוציא ומותרהראשונה
 לסברא לחהם טוב כ"כ צורך שם שאין במקום ומ"מ וכ' הנקב/ עללהוסיף
 שם ובמשנ"ב ב/ מא ובחי"א וט"ז/ במג"א ועי"ש ברמ"א/ המובאהאחרונה

 בכותל אפי' שמותר מבע"י ושלפה שבדצה שכ' הרמ"א שדעת שכ' נגס"ק
 מבע"י ושלפה דצה פעם ועוד ושלפה הסכין דצה שכבר היא הרמ"אשכוונת
 נ: שבת גם ועי' מילתא/ לי' ברירא שלא בשה"צ ועי"ש מותר/ זהשבאופן
 יז סי' מטעי נצר בשו"ת )ועי' שם. ופרש"י וכו' אורבי דביני סכינאא"ש

 סודה(. מיבעשיית
 מצדה יקבנה ולא וכו' חבית של מגופה נוקבין ואין קמו. שבתמז(

 וט"ז ג-ז שיד הרב וש*ע א-ג/ שיד או"ח : לג ביצה ועי' שם/ ובגמ'וכו'
 ס"ק שיד בא"ר ג"כ ועי' ג/ מב ובחי"א הגר"א/ ובביאור א-ב ס"קכאן
 דוקא שזה השמרים/ מן למעלה כשהוא שהתירו ישן בנקב שאפי' שכ'ג

 ושאול דוד בתיקון מג סעיף ועי"ל להרחיבו/ ולא שם לפתחוכשרוצה
 אין אמרו שלא לב סעיף לעיל ג"כ ועי' מעט/ בזה הדבורשהרחבתי

 בנטילת או תריסין סלוק כגון החומרות לענין רק בכלים וסתירהבנין
 הרמב"ם וגם מד"ס רק מה"ת בנין בהם שאין דברים - דלתותוהחזרת

 מקום ששם כב בפ' רק מלאכות/ האב בין בפ"י הזה הכלל את הזכירלא
 ד"ה לד! עירובין תום' ג"כ ועי' כה-כו(/ בהל' )עי"ש דרבנן/איסורי
 דלא מחזירין ולא נוטלין דאמר בהנהו )היינו וכו' דקאמר והא שכ'ואמאי



 ושאול ד1דתק1ןשמב

 בריש שיד בטור ועי' : קכב שבת ועי"ש וכו', יחד המדובקות חתיכותפי' במוסתקי לה מוקי הא החבית לשבר דשרי והא וכו' גמורה וסתירה בניןהוי
 חבית כגון ממש בנין שאינו והנ"מ בכלים, וסתירה בנין אין שכ'הסי'
 לשברה לו מותר אז בזפת, שברי' ודבק שנשברה סאה מ מחזקתשאינה
 שאז - לפתח שיהי' יפה לנקבה יתכוין שלא ובלבד שבתוכה, מהלקחת
 שאינו בענין )אפי' לשברה אסור שלמה כשהיא אבל מנא, מתקןהו"ל
 מחדש, בה לנקוב לו אסור בעלמא נקב ואפי' ב"י(, כלי, אות'העושה
 לכך(. שיתכוין ובלבד )הגה, אסור, להרחיבו אם חדש, נקב בה ישואפי'
 להוציאו מותר מע"ש בחבית תקוע סכין הי' ואם שכ' בשוע)ועי"ש
 הקילו מה"ת, איסור בזה שאין כיון עכ"פ - הנקב עי"ז שירחב)אעפ"י
 את הוציא כשכבר רק שזה, וי"א מע"ש( תחוב הסכין כשהי' עליו,החכמים
 שכ' שם ה ס"ק ומג"א ב ס"ק ט"ז ועי' בהגה, שם מבע"י, פ"אהסכין
 ? קמו שבת ועי' מבע"י(, הסכין הוציא כשלא אפי' להקל יש גדולשלצורך
 שם שכ' ב שיד וש"ע ובטור ובמפרשים וכו', ישן נקב שנוקביןושוין
 שכיון לפתחו אסור השמרים מן למטה הוא אם ונסתם בחבית נקבבהי'
 לא )כאלו מעלי' בסתימא סתמו בודאי עליו היין כובד וכל למטה,שהוא
 אם אך חדש, בנקב כנקבו הוי עכשיו יפתחו ואם מעולם(. נקב שםה.י'

 במקדח אפי' לפתחו מותר אז - ונסתם השמרים מן למעלה הואהנקב
 אדם ואין שנשתברה, ברזא ד בסעי' שם כ' ס"ג(, בש"ע )ועי'כמש"ל,
 אחרת ברזא לקחת שמות.ר וכ"ש במקדח, לנקבה מותר להוציאה,יכול

 כנגד הנקב אין אם - שתצא עד מכבר ,שם התחובה בהברזאולהכות
 שיש בס"ג שם וכ' מח( בסעי' )עי"ל בשבת לשתותו ביין צורך לו וישהשמרים,
 שאין חרס של בחבית רק ישן נקב לפתוח התירו שלא ואומרים בזהחולקים
 על וסתמה היטב, מסותמה בה שהסתימה עץ בחבית אבל יפהע בההסתימה

 והשוה שלמעלה המגופה בליטת שחתך כגון - לעולם יפתחה שלאמנת
 להתיר שכ' בס"ו שם ועי' ואסור, - חדש נקב כנוקב הוי 'החבית עםאותה
 התירו המגופה עם החבית גוף התזת )ואפי' בסייף החבית ראשהתזת

 הוא לפתח דלאו תוס'( בשם ז ס"ק מג"א בזפת, ודבוקה שבורהכשהחבית
 הטור לדעת מותר המגופה ראש ולהתיז ראשה, שמסיר כיון בזה מתכויןקא

. בסמ"ו( )כמ"ש שלמה בחבית אפי'והש"ע  מחוברת אינה שהמגופה משום 
 לנקוב אך מקום, בכל אסור פתח ופתיחת מתכוין, הוא לפתח ודאישמצדה - אסור המגופה של ובין החבית של בין בצדה לנקבה אבללהחבית(,

 דרכם ואין מתכוין, קא לפתח לאו שבזה משום מותר במגופה למעלהנקב
 שלמה בחבית ואפי' כולה, נוטלה אלא במגופה פתח לעשות בנ"אשל

 הנקב, לו וטוב הנקב, מן נהנה הוא הצד מן שבשלמא משום בזה,התירו
 לפתחה טוב יותר למעלה אבל עפרוריות, ביין יפול לא הצד מןשהרי
 שיפול העפר בנפילת שמלמעלה הנקב בנקיבת ומפסיד המגופה,בהסרת
 בחבית נקב כשנוקב משא"כ לפתח, בזה התכוין לא בודאי ולכןלתוכה,
 עוד שתהא לי' שניחא - למעלה בנוקב אפי' לנקב מתכוין הוא אזעצמה,
 בט"ז ועי' ח( ס"ק וא"ר ח, ס"ק )מג"א המגופה, ממקום לבד לחביתפתח
 עפר. בה שיפול מטעם למעלה החבית בנוקב גם ל'התיר שצדד שם וס"ק



שמג שבת הלכותקיצור

 ואין השמרים(, כנגד שלא בה )התחובה שבחבית )ברז( בךזאמח.
 בהברזא ולהכות אחרת ברזא לקחת מותר להוציאה,יכולים

 מח. בשבת יין שתיית לצורך ידה( על יין להוציא -הראשונה

 בחבית אפילו - החבית )מגופת( פקק ראש להתיז מותךממ.
 מחזקת שאינה בחבית - "החבית" ראש ולהתיזשלמה.

 בזפת, שברי' שדבקו גרועה בחבית רק מותר בסייף, סאהארבעים
 להראות רק מתכוין קא הוא פתח לעשיית לאו שבזה משום)ומותר
 הנקב בנוקב רק התירו לא במגופה נקב ולנקוב לאורחיו(. לבונדבת

 לא הצד מן או מלמעלה נוקב בין שהבדילו ומה הצד, מן ולאלמעלה,
 מחוברת אינה באמת שהמגופה )מפני במגופה נקב בנוקב רקנאמר
 הבדל אין עצמה בחבית בנוקב אבל עצמה(. בפני כדבר והיאלחבית,
 מט. אסרוהו שבכולם - הצד מן שנוקב או מלמעלה נוקב שהואבין

 )שנוקב ברומח נקב בעושה אפילו החבית בגוף נקב לעשות אמורנ.
 הוא מקום שמכל מפני לפתח( דומה שאינו - גדולנקב

 את לפתוח רוצה הוא אין סבה שמאיזה )ואפשר פתח, לעשותמתכוין
 הוא - המגופה את להוציא יחפוץ שלא פעם ובכל בתדירות,המגופה
 נ. ברומח( שעשה זה בנקבישתמש

 בשבת. - במחלץ . )וכדומה( הבקבוק מפי פקק להוציא 13ותךנא.
 נא. לקמן כמבואר בפקק( נקב נוקב שהמחלץ פי על)אף

 ושא1ל דודתקון

 בש"ע ס"ג שם עוד ועי' ז, שלד הרב ובש"ע ס"ד, באו"ח 2טם עי'מח(
 אבל וכו' לנקוב שרי שלא וי"א הברזא שנשברה כגון וכו' נקבבמקום
 ובחי"א ד, ס"ק שם ובא"ר ובמשנ"ב, מז( ס' )עי"ל וכו' עץ שלבחבית
 ובא"ר בב"י, כמבואר י"א בשם הכלבו דעת היא הי"א דעת והנה ד,מא
 אבל צבי, בנחלת פסק וכן הזה, הכלבו על החולקים הפוסקים כשארפסק

 לחוש שיש משמע ושאול( דוד בתיקון בסמ"ז לעיל ,)הו"ד וחי"אבפמ"ג
 הי"א. כדעתלהחמיר

 דוד ובתיקון מז בסעיף לעיל דבריו והעתקתי שיד באו"ח עי'מט(
 ש"ע ועי' כהט"ז, ודלא בא"ר וכ"ה ס"ו על שם במג"א ועי'ושאול,
 : יג. שידהרב

 אסור שבחבית כח( אות שיד בשעה"צ )הו"ד מג"א ועי' ו שידס
 נקטא, מגופה משום בצדה הש"ע שנקט ,שמה נקב בה שעושה מקוםבכל
 שלפנ"3 בס"ק ככ' כט"ז דלא וש"א ומא"מ בא"ר שכ"כ שכ'ועי"ש

 בו יש לזה המתוקן בכלי הפקק שלהוציא - בסותר בכ"ש כ'נא(
 מזלג, או יתד ע"י - דאפשר היכי - להוציאו וכ' דחול, עובדיןמשום
 שאין פשוט, שזה וכ' יז, ס"ק במשנ"ב והו"ד בפנים כמ"ש כ' בחי"אאבל



 שבת הלכותקיצורשדמ

 בקיר )אבל מחובר. שאינו דבר ובכל במפמל, התקוע סכיןנב.
 אמור מאה, ארבעים שמחזקת בחבית וכן הוא,שמחובר

 במעיף לעיל כמבואר שבת, מערב בה התקוע מכין ממנהלהוציא
 - להכנימו( )וכן בשבת ממנו להוציאו מותר ושאול( דוד בתקוןמנ

 - להחמיר שמוב אומרים )ויש הנקב, על להומיף מתכוין אינושהרי
 דצה פעם ועוד ושלפה המכין בדצה שרק ואומר שמחמיר מיויש

 בתקון כמבואר להכנימה, וכן לשלפה מותר זה שבאופן שבתמערב
 לעבר מעבר ונכנם בחבית תקוע המכין הי' ואם הנזכר(. ושאולדוד
 להוציאו אמור אז - לחבית פתח יעשה משם שכשיוציאוהו באופן-

 נב. בשבתמשם
 כדי הראש שער בו ולמרוק במים בלול בשמן ממרק ימבול אמורנג.

 משום - הראש על יפה ולהשכיבם בזה, זהלהדביקם
 מבובם ידי על ולמלמלם וכדומה הילדות, שערות ולתקן לבנין.שדומה
 בשבת לעשתם מותר אם עיון צריך זה, לצורך העשויים קרמיםעל
 )וצריך שמן. בלי נם ממולמלות עומדים השערות ידם על שהרי-

 בדבר אין שאז המלמול, לפני - ממרקם כשאינו אפילו בזהלהחמיר
 שדומה משום בו לחשוש יש אבל השערות, השרת חשש משוםאימור
 נג.לבנין(

 ושאול דודתקון

 ג, ס"ק תקיח במ"ז וכ"ה יא(, שיד בע"ה )וכ"ה כללן לסתימה נהשבזה
 לטלטלו שמותר שכ' ג ס"ק סוף תקיה ובמ"ז ז סעיף כד סי' לעילועי'

 דברי שהביא קלג דף ובמנ"ח ובשבת, ביו"ט בתלוש בו ולקדוחלצורך
 ליכא רואה אדם ואין שבביתו שם וברש"י כח: לביצה שצייןהמהרש"ם

 ועי' בזה, לצדד יש מ"מ כללא שאי"ז שאעפ"י וכ' דחול, עובדיןמשום
 רבים שאין שבמקום - הט"ז דעת שם שכ' א ס"ק במ"ז תקכבבאו"ח
 וזלזול חול דרך שהוי - במקל הליכה בענין - לומר שייך )שלאהולכים
 עי*ש עירוב, שאין במקום אמילו ביו"ט במקל ללכת לו שמותריו"ט(
 כך דחול, עובדין משום בו שאין רואה שכשאין דעתו שגם נראהמזה
 יא. לה ועי"ל עי*ש. 1 כד דף המניו"טהבינו

 ושאול, דוד בתיקון בזה שהארכתי מז וסעי' סמ*ו לעיל עי'נב(
 כבר שאם בחבית התקוע בסכין שם שכ' ה מא חי"א ועי' יב שידועי'
 שהב"ד ועי"ל שמותר, הנקב נתרחב שכבר מבע"י פ"א הם,כין אתהוציא

 דשמואל במימרא משמע שמגמ' שכ' נא אות ושעה"צ נג ס"ק שידהמשנ"ב
 שכ' בתום"ח ועי' עי"ש לשלפו, מותר דצה והדר ושלפה בדצהשרק

 ג(. ס"ק )מא שרי. מבע"י ושלפה שבדצה שלמה משלחן והביאלהחמיר
 הריב"ש דברי שהביא כג ס'ק שם ובמג"א כו-כז שג או"ח עי'נג(
 בשו"ת והו"ד במסרק, - במים טרוף שמן ע"י השער את לסרוקשאסור
 פ. סי' עי"ש בשבת הילדות בשערות סלסול עשיית בענין שמסתפקמנחי"צ



שמה שבת הלכותקיצור

 )הטותר( מתירה מלאכת לה.כלל

 בלק()לסדר

 שג(. ום" שב שטו שיד שיג ס" )או"ת לעיל שהזכרנו הבנין ופירוק הריסתמלאכת

 כלל התוכן

 ו(; )תקדו"ש אומן במכשיר לפתתו שבתדר דלת מנעול בפתיתת לעכו"םאמירה
 עכו"ם ידי על - קודש ארון דלת מנעול ובשבירת שבזה, שונות דעותבהנ"ל

 - ולפתיתתה הדלת לנעילת )המשמש בתבל הקשורה דלת 1 יב( לד וכלל ו,)תקדו"ש
 )ת(; בשבת הזה התבל קליעת להתיר בהנ"ל )ת(1 יום( בכל בתבל אותה וסוגריםופותתים
 התקוע מסמר הוצאת ; סי"ב( לד וכלל )ג עכו"ם ידי )על מציריו תלון או דלתהסרת
 בתוזק בהם קבועות ושאינן לקרקע( מתוברים )שאינם כלים דלתות הסרת )ג(;בבנין
 סתירת בהנ"ל לא( - ול"ד )ה הנ"ל הדלתות התזרת בהנ"ל ; סל"א( לד וכלל)ה,

 סתירת בהנ"ל )ד(; קבוע כאהל רק ככלים כלל נדונים שאינם גדולים כליםדלתות
 מערב - תנור לפתת שמדביקים פת הסרת )ה( עכו"ם ידי על לקרקע המתוברדבר
 או קטן, ישראל עכו"ם, ידי על סתירתו בהנ"ל ; )ז( התמין תום על לשמור -שבת
 הסרת ז(; )תקדו"ש לותשות גתלים בו ביש בהנ"ל )ז(1 שנוי ידי על גדולישראל
 בהנ"ל 1 )ו( שבו מהאוכל להסתפק כדי - מרקתת או רבה מלות, דג תביותתשוקי
 בהנ"ל ז ותקדו"ש( ו, )יז, מה משום איסורו שלם, כלי השובר 1 )ו( עכו"ם ידיעל

 כסוי הסרת סל"ב(; לד כלל גם וע" ו )תקדו"ש עץ מקליפות העשוי שלם כלישבירת
 במתלץ פקק הוצאת בתקדו"ש(; כט וכל"ד )י, בצירים הכסוי לה מתובר באינו מתיבהכולו
 ידית הסרת יא(1 וכל"ד )יג, מתלון שמשה והוצאת הסרת סמ"ז(; וכל"ד )יא,בשבת
 וכדומה שבקרדום, הידית מראש יתד או טריז הוצאת )טו(ז הקרדום או האתהפטיש,
 בתקדו"ש, ס"א וכל"א )ית, יתד התפורים או הקשורים פירות תוטי והתרת תתיכת)טו(;
 על סתירה )א(1 שיעורו הנ"ל, סתירת )א( ממנו תלק או בנין סתירת ס"ב(;וככ"ב
 מן הקמתו על שתייבים בנין סתירת א(, )תקדו"ש השתתה דרך או - לבנותמנת

 קליעת בהנ"ל )יב(1 הראש שערות מקלעת סתירת )ב(י סופרים( )מדברי -התורה
 )יד, )וטלטולה( שמש" או מטרי' סגירת יב(1 )תקדו"ש בתלוש שערות אותוטים
 - נעולה דלת פתיתת )טז( צירים לה שאין דלת ופתיתת סלוק סל"ה(1 לדוכלל
 בהנ"ל )ג(1 סכין או מסמר מתט, ידי על לפתתה אפשר ואי - המפתתשנאבד
 - אש להצתת הטובים לשבבים, או לקסמים הדלת פיצול בהנ"ל )ג(1 בתדרכשתינוק
 ולהרגיע להשקיט בהנ"ל ג(1 )תקדו"ש הילד( להצלת רק )וכוונתו לזה מתכוין -כשאינו

 פריקת ג(; )תקדו"ש המפתת את שמביאים עד וקשקוש צלצול ידי על הילדאת
 לקתת הבית בעל מכבש פתיתת )ג(י לבנין המתוברים עצים או קבוע אהלוסתירת
 או תיס מכבש פתיתת )ט( בשבת בגדים כבישת בהנ"ל )ט(; שבת לצורך הבגדיםממנו
 )ט(; שבת מערב הפתות הנזכר ממכבש הבגדים לקתת בהנ"ל )ט(1 וכדומהכובס
 שלם כלי שבירת בתקדו"ש(1 סי"ג לד וכלל )ו בשבת ציריו או כלי מנעולשבירת
 )ה בתזקה במסמרים - לציריו דלת תקיעת סל"ב( לד וכלל ותקדו"ש, יז )ובשבת

 1 ה( )תקדו"ש מה משום איסורו בהנ"ל וי"ג(1 בסי"ב ושם לד, בכלל ושםותקדו"ש,

 ה(, )תקדו"ש תבל ידי על ה( )תקדו"ש עכו"ם ידי על לציריו דלת התזרתבהנ"ל

 לעיל שהזכרנו מחבנינים אחד חלקי( מפר'ד או מפרק )או ןוכמור~ך44.
 מהבנינים חלק שמותר או בני', במלאכת לדבכלל

 היתה זו ומלאכה שהוא, בכל הוא אימורו ושיעור חי'ב,חנזכרים,



 שבת הלכותקיצורשמו

 לבנותו מנת על אותו מתרו במבנה, דבר איזה שכשקלקלובמשכן
 א.כדבעי
 בנין, הקמת משום התורה מן חייב שהעשאה פעולה כל עלב.

 שהעשאה פעולה וכל מתירה, אימור משום חייבהמותרה
 ב. מופרים מדברי רק כן גם מתירתה אימור מופרים, מדברי רקחייב
 שהוציא או לבנין המחוברים עצים או קבוע אהל רמותר המפרקג.

 חייב, מציריו, חלון או דלת שממיר או בו, התקועמממר
 מחט, ידי על לפת.חה אפשר אם מגורה, והדלת המפתח לו אבדואם

- ,מותר מכין אומממר  להמיר אבל לפתחה, - לישראל אפילו 
 וכשתינוק אמור, עכו"ם( ידי על )אפילו מציריה הדלת אתולהוריד
 שלא כדי התינוק, את ולהוציא הדלת, את לשבור אפילו מותרבחדר
 ג. וימותיתבעת

 ג' ברום אמה על אמה )שהם מאה מ' שמחזיקים גדולים כליםד.
 )היינו והלבזבין הרגלים עובי בלא הדפנות עםאמות

 ומתירה, בנין בהם ויש קבוע, כאהל הם הכלי( של והשפההממגרת
 ד. מהם דלתותיהם להמיר אמורולפיכך

 ושאול דודתקון

 שיטתור והוא חייב, שהוא כל הסותר טו פ"י ברמב"ם כ' עג. שבתא(
 אינו שאפי' סותר, ד"ה : לא שבת תום' ועי' לתקן, שיתכוין והואוחייב, סותר תולדת הר"ז תקוע עץ שפרק או קבוע אהל הסותר וכו' לבנותע"מ

 גם הראשון, בבנין שהיתה מה על האחרונה בבני' דבר ומשפרמשביח
 סתרו במבנה, דבר איוה שכשקלקלו במשכן היתה זו ומלאכה חייב,כן

 וטור בנין יש אי ד"ה קכב! שבת רש"י ועי' כדבעי, לבנותו ע"מאותו
 ה. אבות מגן ובס' שט"ו,סי'

 דבר שעל בסותר ובכ"ש בחי"א והו"ד יג, ובהל' ברמב"ם שםב(
 משום חייב הסותרה מה"ת, בונה משום עליו שחייבים במבנהשנעשה
 הוא סתירתו על חיובו מד"ם, רק בנינו על חייבים ואם מה"ת,סתירה
 מד"ם.ג"כ

 ז שיד בש"ע וגם א, מג ובחי"א א, שטו ובאו"ח ברמב"ם שםג(
 ועי' לה ס"ק ובמשנ"ב ב. ס"ק ובשע"ת יח - יז סעי' שיג הרבובש"ע
 לח ס"ק שכח ובסי' כב, ס"ק מג"א שח ובסי' ה ס"ק בט"ז שיג סי'גם
 שטובים )שבבים( קסמים או נסרים שנעשה עד הדלת מפצל שאפי' שםשכ'

 לפצלה מתכוין שאינו כל הקסמים(, לו נחוצים )ואפי' האשלהבערת
 עוד ועי' לשבר'ה, מותר הילד, את להוציא כדי רק הדלקה לצורךלשבבים

 את שיביאו עד מבחוץ לתינוק ולצלצל לקשקש לנסות צריך שאיןשם
 התינוק. יתבעת שלא - תיכף הדלת את שוברים רקהמפתח,
 ב ובם"ק שם ובמחה"ש א ס"ק במג"א ושם בבאה"ט, ושם א שידד(

 א, מד כלל בחי"א ושם א, מא כלל ובנ"א ע"ש שלחן ועי' הרמב"ם,בשם



שמז שפת הלכותקיצור

 אין אם בקרקע( מחוברים )שאינם כלים דלתות להמיר כחורצרוץ.
 מתירה, אימור משום בהן ואין ובחוזק, בכח בהםתקועות

 בכלל לעיל )ועיין אמור, להחזירם אבל בכלים, ומתירה בנין שאיןלפי
 ידי על רק למתרו אין בחבל, לקרקע המחובר ודבר לא( מעיףלד

 ה.עכו"ם
 כמבואר שלם, כלי )או וציריו, כלי - מנעול בשבת לשבור אסורן.

 חבית חשוקי ולהוריד להמיר אמור כן וכמו יז( במעיףלקמן
 ומותר שבו, מהאוכל להמתפק כדי - )מרקחת( רבה או מלוח,דג

 י, ושאול( דוד בתקון ז מעיף כד כלל לעיל )ועיין עכו"ם ידי עללהמירם
 ושאול דודתקון

 א בם"ק הנ"ל במג"א )ועי"ש א אות כד: דף ובמע"א בסותר,ובכ"ש
 החביות אדם שובר קמו. בשבת רש"י דברי על כ' שהר"ן שםובמחה"ש

 ול"נ ,הר"ן וכ' בשבת, איסור שום במקלקל דאין - שובר ופרש"יוכו'
 לכתחלה, מותר שבת צורך משום שכאן אלא איכא, מיהו איסוראשבמקלקלים

 שאפי' כ' ובהרא"ש לד: עירובין בתוס' אבל קטן, בכלי רק שמותראך
 בנשברה מיירי החביות אדם דשובר והאי וסתירה, בנין יש קטןבכלי
 בכלי היינו וכו' בנין אין דאמרינן דהא ע"ז בב"י וכ' בזפת, שברי'ודבק

 עושה רק בכלים בנין' מקרי לא וכו' אבל להחזירו אומן וא"צשנתפרק
 רק הותר שלא החומרות שני העתיק ובש"ע בונה, משום וח"ב מקריכלי
 עי"ש(. שנשבר וגם קטןבכלי

 בזה(, הט"ז שה"ד יא בנז"י )ועי' ה שיג גם ועי' ט שח או"ח שםה(
 ביתד יתקעם שמא משום אסור שלהחזירם רש"י דעת שהביא במשנ"בועי"ש
 הרי"ף לפי )הר"ן וי"א מלאכה, גמר משום הוא והחיוב בחזקה, במסמראו

 תקיעה ע"י המלאכה שעושה במקום בונה משום יש בכלים שגםוהרמב"ם(
 עכו"ם, ע"י להחזירו מותר אם בזה שדן בכעש ועי' אומן, מעשהשהוא
 חבל ע"י לקרקע המחובר שדבר בהבונה( בכ"ש )והו"ד ט שיט מ"זועי'

 אבל מה"ת שהוי י"ל ולתום' מדעם שבקרקע חותמות סתירת הו*ללרש"י
 עכו"ם. ע"י מותרלכ"ע

 ב מד ובחי"א לה, ס"ק ובמשנ"ב ט סעי' הרב ושו"ע ז שיד או"חו(
 כ' הגר"א בביאור דועז וא"א בסתירה, מקלקל שהרי מדרבנן רקואיסורו
 חייב שאז שבירה עעי לכלי כשעשאו לא אם סתירה, אין שלם בכלישאפילו
 אסור דאה ובבאהעל ובמשנעב א שיד באו"ח ועי*ש בפטיש, מכהמשום
 הט"ז אחי הלוי מהרי"א משו"ת שהביא ב ס"ק שם בשע"ת ועי'לשברה
 ולא אומן במכשירי שבחדר דלת מנעול לפתוח לעכו"ם לצוותשמתיר
 כשהוא בפרט שכיח, לא שזה המנעול, שיני את או המכשירים שישברגזרינן
 שנאבד עובדא והוי ואוסר, עליו חולק אמת שהזרע הביא ובמח"באומן,
 וכשאמר אומן, עכו"ם לקרוא והורה לפתחו יכלו ולא הקודש הארוןמפתח
 כבוד משום אחר מבכ"נ ס"ת להביא הורה שבירה, בלי לפתחו יוכלשלא
 לשבור שהורה יהודה בית שו"ת בשם שהביא חיים בתום' עי' אךהקהל,



 שבת הלכותק,צורשמח

 על )פח( לוח לשים נוהגים שבת, למעודת החמין את כשטומנימי.
 הטמונים המאכלים חום על לשמור כדי התנור,פתח

 הפח את ממירים ובשבת בטיט, לתנור הפח את ומדביקיםבתוכו,
 שהטים כיון מתירה אימור בזה שאין ואומרים התנור, מפתחהנטוח
 אפשר, בלא ורק קטן, ישראל או עכו"ם ידי על הפח את להמירשיש אומרים יש אבל מועם, לזמן שם להתקיים כדי רק התנור פתח עלטוח
 רק זה וכל המנהג, וכך קצת, שנוי ידי על להמירו ישראליכול

 אין לוחשות עוד כשהגחלים אבל נכבו, כבר שבתנורכשהגחלים
 שיבואר כמו הבערה אימור משום עכו"ם ידי על רק התנורלפתוח
 ז. יג מעיף לד כלל לעיל גם ועיין ג מעיף לובכלל
 קשורה רק והיא כפתור(, או מנעול )היינו ידית לדלת אין אמח.

 למגרה שדרך כל ופתיחתה הדלת לנעילת, כמכשיר המשמשבחבל
 אינו וגם קליעתו( )ומתיר מפקיעו לא אבל תדיר, לקשרו בכךדרכו שהרי בשבת, גם החבל את ולקשור להתיר לו מותר -להתקיים עשוי הקשר שאין החבל, והתרת קשירת ידי על - יום בכלולפתחה
 על לקיום שם עשוי' כשהדלת ודוקא מתירה, אימור משום -חותכו
 הדף )כמו כלל לקיום עשוי' באינה אבל בשבת, להמירה שלאמנת

 בטים( אותו וטחין לשבת החמין בו שטומנין התנור פי עלששמים
 כזה שבדלת החבל הפקעת והתירו מתירה משום אימור בהאין

 ח.וחתיכתו
 ושאול דודתקון

 דשבות ושבות הוא, שמקלקל מטעם עכו"ם ע"י הקודש( )הארוןהמנעול
 עשוי אפילו שלע ש,כלי שכ' ג מד בחי"א ועי' רבנן, גזרו לא מצוהבמקום

 קטנות שחביות יד ס"ק שיד ובמג"א שם ועי' לש~רו, אסור עץמקליפות
 בזה ושאסרו א שיד בסי' אחרוני' בשם במשנ"ב והו"ד מדרבנן,ואסור כלי סותר שהוי החשוקים להסיר שאסור עץ של חשוקים ע"ישמחוברים
 לה. סעיף לד ובכלל סי"ן, לקמן וכן הדבריםמבוארי' ששם ז סעי' כד בכלל בזה עוד ועי' מהם, המאכלים לקחת כדילהסיוים
 מג ובתום"ח ושאול דוד בתיקון ס"ג לו בכלל לקמל ועי' הגחלי' לבוימשום עכו"ם ע"י רק להתירו שאין לוחשות גחלים בתנור ביש שכ' ז רנטבסי' במחבר ג"כ ועי' קצת, שנוי ע"י ורק אחר, באופן כשא"א רקלהסירו לישראל התיר ולא בזה שמחמיר ז רנט בהגה וראה י שיד או"חז(

 להסתפק יש באם שכ' ס"ח רנט הרב ובש"ע כא, ס"ק רנט ובמשנ"ב ב,ס"ק
 עי"ש. בשולם, מהור גורם שעי"ז משוםעכו"ם ע"י אפי' התנור לסגור אסור שאז צרכם, כל התבשילים נתבשלו לאשמא

 שאינה בדלת בש"ע כאן שכ' שמה רע"א ובחידושי בפמ"ג וכ' יט, שידהרב בש"ע ועי' וכו' שבקרקע חותמות י שיד או"ח לא--לב, ביצהח(



שמט שכת הלכותקיצור

 זה - לוחות משני עשוי מכשיר, )הוא בגדים לכבישת מכבשט.
 של הוא אם הבגדים(, את ביניהם וכובשים - זהלעומת

 לצורך שהם הבגדים את ממנו לקחת כדי לפתחו מותר הבית,בעל
 ומכבש חול(. לצורך שהוא - בשבת אותו כובשים אין )אבלשבת,
 שהוא )שכיון לפתחו, אמור - אומנים שאר או כובם, חיט,של

 פתוח בהי' ואפילו ואמור(, - למתירה דומה פתיחתו בחוזק,מהודק
 גזרה משום טוב( )ויום בשבת משם הבגדים לקחת אמור יוםמבעוד
 ס. בשבת לפתחהשיבא

 כולו להםירו אמור בצירים מחובר אינה שלה שהכמוי רציבהי.
 י. אהל מותר שהוא משום - בשבתמהתיבה

 רק שמתיר מי ויש בשבת, במחלץ פקק להוציא שאומר מי ישיא.
 יא. במחלץ גם שמתירים ויש ביתד, אובמזלג

 ושאול דודהקון

 שאל"ה יסידה, במוצ"ש שרק בזה שכוונתו בשבת יסידה שלא לקיוםעשוי'
 להתירו, ואסור קימא של כקשר קצת הוא יסירה( לא שבת במוצאי גם)שאם
 להתקיים עשוי שאם שכ' א מג בחי"א גם בזה ועי' סקמ"ד שם במשנ"בוהו"ד
 אסור נכרי ע"י ואפי' לנתקו או החבל לחתוך שאסוד בשבת מסידוואינו
 בחבל, קשור שלה שכסוי תיבה כגון שבכלים שבחותמות בש"ע שם)ועי'

 אבל גרוע( חיבוד הוא החבל )שחיבור ולחתכו קליעתו ל'התיר גםמותר
 )ששבירת ולשבור להפקיע אסור שבדלת( מתכת או עץ של )מנעולפותחת
 הצירים את להסיר גם אסור זה ומטעם גמודה, לסתירה נחשבתפותחת
 יש אך - הפותחת כשבירת נהשבת הצירים .)שהמרת התיבותשבאהורי
 שאוסר מי ויש שמתיר מי יש התיבות של הפותחות ולשבוד בזה(שמתירים

 לא בעכו"ם שאפי' יא ס"ק במג"א ע"ז וכ' עכו"ם, ע"י להתיר ויש-
 במשנ"ב וכ' עי"ש, מצוה לצורך הרבה בנחפז או מרובה בהפסד רק'התירו
 בחותמות אפי' החבל קליעת בסתירת איסור יש שלהרמב"ם לב ס"קשם

שבכלים.
 שכ' כ אות ובשעה"צ ד שב או"ח ועי' שם, ופרש"י קמא שבתט(

 מכבש ואם לפתחו, מותר שבתיך
- פ ס" וקצש"ע שם,שב  אוסדים 
 שלהש"ע כ' הגר"א דו"ז וגםא"ר

 פתוח הי' שאם כ' בחידושיוורע"א

 עח.פ
 פקק בהוצאת שמחמיר בכ"שועי'

 הרב ובש"ע דחול, כעובדיןומחזי
 ובמשנ"ב ג, ס"ק תקי"ח במ"זוכן

 לצור רק בעה"ב של מכבש שגםשם
 סי' המג"א מע"ש מעט פתוח הי'האומן
 מתירים, ויש הבגדים, ולשמוטלפתחו
 בזה, מותר - כפרש"י הטעםשהעתיק

 משם* בגדיו לשמוט לכ"ע מותרכולו
 קצש"ע ד, מב חי"א א, שטוי(
- וג' ו שיד או"ח עי'יא(  
 מקדח מעשה שעושה משוםבמחלץ

 'ש,
- ' ן ' - -  

' - -  1 '- ' - -  - - - -  
ץ  



 שבת הלכותקיצורשנ

 בשבת, אותם( לקלוע )או הראש שערות מקלעת לסתור אסוךיב.
 יג. יא סעיף לד כלל למעלהכמבואר - סתירה איסור משום חייב מחלון שמשה ומוציא הממיריג. יב. לז סעיף לד בכלל למעלה שבארנוכמו

 יד. לה סעיף לד בכלל למעלהכמבואר - בשבת אותה( לשאת )או שמשי' או מטרי' לסגור אמוריר.

 אפילו או מהקרדום, הקת או האת, או הפטיש, ידית המסירפ~ו.
 יתד או מתכת( של ובין עץ של )בין טריזהוציא

 איסור משום חייב להברזל( יפה ולחברה לחזקה כדי בידית)שנתקע
 טי. ח סעיף לד בכלל למעלה בזה ועייןסתירה,
 בכלל למעלה עיין צירים לה שאין דלת ופתיחת סלוק ב~רינים~ז.

 כלים כסוי בדיני כט סעי' גם שם ועיין כד-כו סעיףלד
 טז. בשבת ופתיחתם בסלוקם - צירים לו שאין תיבה()או

 ושאול דודתקון
 ואין שבביתו כ' מברעזאן הג' והגה' במחלץ, גם לפתחו מותר הפקקעל אותיות שאין שכל וכת."ש יא שיד בע"ה וכ"ה האופן, בכל מתירים יז,שיד
 שבנדון וכ' דחול, עובדין שייך לא :( כח בביצה רש"י )לפ"ד רואהאדם
 בזה. לצדד ישדידן

 לבניין שדומה משום וסייעתו להרמב"ם ואסור כו שג או"חיב(
 בתלוש שערות והתולש החיוב. מן גם בו יש פוסקים ולשאר מד"ס,ואיסורו
 אבל אריגה, איסור משום חייב - חוטים( )או לראש( מחוברים)שאינם
 להתקיים, עומדות אינן הצמות זה ומלבד - אריגה שייך לא לראשבמחובר
 א ס"ק שג מ"ז פמ"ג )ועי' מד"ס רק איסורו ע"כ - לסתירה()ועומדות
 פב, ס"ק שג משנ"ב וע'י גוי( ע"י מצוה, טבילת לצורך סת.ירתןלהתיר
 לח. לדולעיל

 הבונה. במלאכת כ"שיג(
 במ"ז בהבונה, בכ"ש, ו, מב בחי"א או"ח, בח' ל מה"ת נוב"ייד(

 שו"מ ובשו"ת קלא, בג"א שטו, ברכה בשיורי עב, האו"ח בחת"ס שא,סוף
 ובסי' רלא, ס"ק פ ובמנ"ש טפח, דה ובבה"ל שטו במש"ב מב, ח"במהד"ג
 מאתמול בפתוחה שאף כט שא מ"ז ועי' הברעזאן, הג' והגה' כז, ס"הפח

 בלבשו היינו שרי, צער משום דכל שאמרינן דמה משום לנשאהאסור
 בידו הנושאו זה משא"כ גמור, מלבוש שאינו אעפ"י דוקא, מלבושדרך
 בתיקון ד סעיף לד כלל לעיל ועי' עי"ש, וכו' כלל הוא מלבוש דרךלא
 ד. מב ח"ם ובתוס' ושאול,דוד

 בהבונה. וכ"ש א, לט חי"אטו(
 וב' ד מד חי"א וא', ז ס"ק שם ומג"א וס"א ג-ה שיג או"חטז(
 שיג. שם הרב ש"ע ועי' ועח', עא - סזוקצש"ע



שנא שבת הלכותקיצור

 עשאו )ואם מתירה אימור משום חייבים שלם כלי שבירת עליז.
 יי. בפמיש( מכה משום חייב אז - זו שבירתו ידי עללכלי

 החומ לחתוך מותר - בחומ יחד תפורים או הקשורים פירותיח.
 דוד בתקון ד מעיף כד כלל לעיל ועיין ולהתירושבהם

 יח.ושאול

 )המבעיר( הבערה מלאכת לו.כלל

 שלד )אוי,ח - האש הוצאת וכן ההבערה, קיום המשכת דבר, איוה הדלקת מלאכתוהיא
 רעו, וס"ערה

 ל ל כ התונן

 א(1 )תקדו"ש הדלקתו( על גם )אך האש קיום על דוקא נאמר לא שבתורה הבערהאיסור
 גו .אור כבוי בהנ"ל א(1 )תקדו"ש שנתלבן דבר או גחלת רק שלהבת בו שאיןאש

 לסתום - חשיכה ולפני שבת קבלת לאחר לגכרי אמירה א(; )תקדו"שואלקטרי
 ג(1 )תקדו'יש צרכו כל גתבשל לא עוד והחמין - לשבת החמין בו שטמגו -התנור
 טו(1 )תקדו"ש עכו"ם ממלאכת בגופו נהנה שהישראל בדבר שיש מיוחדאיסור
 1 )כא( עוד אכל בלא שבת, סעודת לצורך לישראל גר בהדלקת לעכו"םאמירה

 נר בהדלקת לעכו"ם אמירה וכא'( )תקדוי,ש, אכל שכבר או אחר גר לו בישבהג"ל
 הוספת מנר, גר הדלקת הבוער, דבר הצתת )כא(1 מילה או חתוגה סעודתלצורך
 בכח השתמשות אש)א(1 מדורת על שרפה חמרי שאר או פחמים אדמה, שמןעצים,

 בהנ"ל )א(י האלקטרי כח ידי על המופעלת )מוטור( מנוע הפעלת )א(;האלקטרי
 )ב(1 הבערה להמשכת המיכל לתוך בנוין( )או נפט ושפיכת במגורה שמןשימת
 הפיכו( )או הפתילה אל השמן הקרבת לשם מנורה המטה או העששית, להבתהגדלת
 אור או גו ידי על בשבת המבשל ב(; )תקדון'ש היא סוג מאיוה איסורה בהנ"ל)ב(1

 ציצית ובדיקת ופלוים, ביניהם(1 להבחין )שקשה בגדים הבחנת א(1 )תקדו"שאלקטרי
 אחד ספר מתוך אחד, בענין קוראים בשניים בהנ'יל )ו(; הנר לאור וקריאהוכלים,
 )ח(; בשבת להיות שחל טוב יום בליל הפיוטים אמירת מניעת בהנ"ל)ו-ח(1
 בהג"ל )ח(; ספרים בשגי קריאתם ובין אחד בספר שגיים קריאת בין ההבדלבהנ"ל
 מחיסת לידי לבא שלא היכר עשיית בהג"ל 1 )ו( ופרפין שעוה נר לאורבקריאה

 ושאול דודתקון

 שאם כ' הגר"א בביאור דו"ז וא"א מד"ם, ואיםורו שיד או"חיז(
 וכ' שם במשנ"ב והו"ד בפטיש, מכה משום חייב השבירה ע"י לכליעשאו
 לשברו אםור ג"כ עצים מקליפות עשוי כה~הכלי שאפילו ג מדבחי"א
 ישראל ע"י אפי' מותר - בחבלים קשור ואם עכו"ם, ע"י להתיר וישוכו'
 כלי ושובר דםותר כ' םי"ז שיד הרב ובש"ע גמור חבור שאינו משום-
 לםמוך ויש שבת, לצורך הוא אם כלל איםור שום בזה שאין לגמרישלם
 שם בה"ל )ועי' שבת לצורך הוא אם לנכרי אמירה לענין דבריהםעל
 ושאול. דוד בתיקון ם"ו לעיל ועי' לשברה(, אםורד"ה

 ד. כד ולעיל מב, ם"ק שיד משנ"ב ועי' בנז"י, והו"ד כ"ש,יח(
 ובב*י בעי, ד"ה ובתום' לה. ובעירובין וכו', גרוגרת של חותלות קמו.שבת
 וכו'. תמרים של חותלות חשיד



 שבת הלכותקיצדרשנב

 כמה עד חוצה מבורגת כשהפתילה - נפט עששיות במאור קריאה בהנ"ל )ז(;פתילה
 אפל ביום הנר לאור קריאה בהנ"ל ז ת)ז( שב מערב - בנפט ממולא ומיכלהשאפשר,
 ז(1 )תקדו"ש עליהם( רבם )שאימת - הנ"ל לאור תינוקות קריאת בהנ"ל ז(1)תקדו"ש
 בהסתכלות בהנ"ל ז(; )תקדו"ש שבת לליל זמירות בדין בהנ"ל ז(; )תקדו"ש שבתבליל - מדליקין במה אמירת בהנ"ל ז(; )תקדו"ש כפורים יום בליל פיוטים אמירתבהנ"ל
 לאור ירקות לקיטת בהנ"ל ז(; )תקדו"ש בתוכו שיש מה להתבונן - וקדרהבכוס
 ז(ז )תקדו"ש בעשרה - מדורה נגד להתחמם בהנ"ל ז(; )תקדו"ש בשבתהנר

 נקיון ובדיקת הבחנת ז(; )תקדו"ש אטה שלא עלי דעתך תני לאשתו באמרבהנ"ל
- קבוע שמש ידי עלהכוסות  באור בהנ"ל ז(; )תקדו"ש נפט של הוא כשהמאור 

 בהיתר או שבת מערב שנדלק ובגז באלקטרי הארה ז(; )תקדו"ש זית שמןשל
 מזרם שבא מנר הסתפקות הנאת וכט(; ז )תקדו"ש ידועה בשעה לכבותה וכןידועה, לשעה אלקטרי מנורת בשבת שידליק אלקטרי שעון הערכת ז(; )תקדו"שבשבת
 ממנו נפסק האלקטרי כשהזרם בהנ"ל )ט(1 מים למלוי בנוגע והן להסקה, בנוגעהן אוטומטי באופן המופעלים חמים ממים הסתפקות וחי(; טז, )תקדו"ש הדולקהיתר נר גם - האלקסרי מלבד - לו ויש בשבת, יהודים פועלים ידי על שנוצראלקטרי
 )שהוא - הבערה איסור ולא בשול איסור לא בו שאין דוד בהנ"ל )י(1 שבתמערב
 השמש קרני המרכזת זכוכית ידי על המתהתה באש הדלקה )יא(ז בארצנו( שכיחלא

 השמש בזריחת - בשבת והודלק שבת מערב בעשאו בהנ"ל )יג(1 אחתלנקודה
 הצתת )יד(; משונאו להנקם ומתכוין בהנ"ל )יד(ז השחתה דרך הבערה יג(1)תקדו"ש

 כשהישראל בהנ"ל )טו(ז עכו"ם ידי על - ישראל בשביל בשבת נר הדלקת אואש
 העכו"ם שעשאו או לעכו"ם שכר בקצב בהנ"ל טז(; )תקדו"ש אחר לחדרהולך

 ההתנהגות בהנ"ל )טו-טז(; בזה ההשתמשות בהנ"ל )סו(ז ישראל ובביתישראל לצורך - נר עצמו( )מדעת שהדליק עכו"ם בהנ"ל )טו( בשכירות אובקבלנות
 )טז(; ישראל של בביתו בקבלנות העושה עכו"ם בהנ"ל )טז(1 מביתו עכו"ם גירושבהנ"ל )טז(י ישראל של כרחו על הדליקו כשהעכו"ם בהנ"ל )טו( בזה הדין .משורתלפנים
 באש להתחמם או בנר להשתמש בהנ"ל )טז( וכו"ם של הם העצים או כשהנרבהנ"ל
 )או סכנה בו שאין חולה לצורך או עצמו לצורך עשאו כשהעכו"ם בהנ"ל )טז(;הזו
 העכו"ם שעשה ממדורה ליהנות בהנ"ל יז(; - סכנה בו שאין כחולה שדינו -קסן

 )יח(; שמן שהוסיף )או הדולק נר על נר שהוסיף עכון'ם בהנ"ל יז-יח(ז)תקדו"ש
 ; טו( )תקדו"ש הנ"ל העכו"ם של במלונו גר כשהוא או ביתו לעזוב ההכרחבהנ"ל
 )יס(; ישראלים ומיעוסם גויים הם המסובים שרוב במקום נר שהדליק עכו"םבהנ"ל
 שאינו לעכו"ם ישראל בבית מלאכה היתר ויסן(; )תקדו"ש הדליקו וישראלעכו"ם שלצורך בהוכח בהנ"ל )יס(; הדליקו עכו"ם שלצורך והוכח ישראלים ברובבהנ"ל
 בשביל נר שהדליק בעכו"ם בהנ"ל טז(; )תקדו"ש בשפחתו בהנ"ל טז(; )תקדו"שעבדו
 מנר הנאה יז(; )תקדו"ש ישראל בשביל כוונתו חבירו והעכו"ם - העכו"םחבירו
 למקום בהליכה בהנ"ל )כ(; והדליקו וחזר הנר נכבה תיקונו ובתוך תקנו,שעכו"ם
 בהנ"ל וכב(י )תקד"ש נר הדליק והעבד עמו, ללכת לעבדו ואמר בשבת,חושך
 בהנ"ל )כב(; טלטול איסור רק בדבר שאין - דולק שכבר נר עמו לוקחוהעבד

 )כג(; האכילה שאחרי כלים הדחת לצורך הדליקה שהמשרתת הנר באורהשתמשות
 ; כ( אות )תקדו"ש השמשות בבין עכו"ם ע"י נשמה נרהדלקת
 השמשות בבין שבת במוצאי בהנ"ל כא(ז )תקדו"ש גדול צורך באין בשבת הגרהדלקת

 כא(; )תקדו"ש מצוה ולצורך השמשות, בבין שבת בערב בהנ"ל כא(;)תקדו"ש
 לומר בהנ"ל כא(; )תקדו"ש רבים צורך במקום בשבת, - עכו"ם ידי על - נרהדלקת
 רמיזה ידי על הנר מחיסת כא(; )תקדו"ש בשבת הנר את להדליק - בחוללעכו"ם
 סעודת ולצורך בשבת, עכו"ם ידי על הנ"ל הנר מחיסת כא(; )תקדו"ש בשבתלעכו"ם
 והעכו"ם בשליחתו, עבדו שלח כשישראל בהנ"ל ; כא( )תקדו"ש בכלי( ולא )ביד -שבת
 לו הזקוק חפץ לעצמו לקחת שמה הלך כן גם הישראל ואז - לעצמו נרהדליק
 ודעות בשבת, מקרר פתיחת היתר כד(; )תקדו"ש מעצמו הנ"ל העושה העכו"םביד מחאתו בהנ"ל כד(; )תקדו"ש בבית מאד כשחם - מהתנור אש הוצאת ותקדו"ש(;)כג

 בהנ"ל )כס(ז שבת מערב שבמקרר הנורית הוצאת וכסי(; )תקדו"ש שבזהשונות



שנג שבת הלכותקיצור

 ידועה( )בשעה ולכבותה בשבת, ידועה לשעה המאור להדלקת שבת מערב שעוןעריכת
 לצורך - ידועה לשעה אלקטרי תנור להדלקי שעון עריכת בהנ"ל 1 ו;'( כט)תקדו"ש
 ורוצה והתחרס ידועה לשעה השעון בערך בהנ"ל כט(; )תקדו"ש התבשילחמום
 דולק( אינו והאלקטרי ;רם שאין בשעה )ומכבהו ולכבותו הכפתור אתלסבב

 וקראו בשבת הג; ונכבה ג; תנור על שהעמידוהו תבשיל בהנ"ל כט(;)תקדו"ש
 הערכת ותקדו"ש(; )כט בשבת לאכלו שלא אותו קונסים אם - האש והציתלעכו"ם
 בהנ"ל ל(; )תקד"ש קליטה ידי על ובין שדור ידי על בין בו והשתמשותו בשבתהרדיו
 בהנ"ל ל(; )תקדו"ש המבוקש לגל המחוג הטיית בהנ"ל ל(; )תקדו"ש שבוהאיסוד
 הת;מורת את לשמוע כדי - שבת מערב טלוי;ף( הנקרא - )והסכיון הרדיופתיחת
 בהנ"ל ל(; )תקדו"ש דוח עצב לחולה פתיחתו בהנ"ל ; ל( )תקדו"ש הידיעותואת

 שבו קול השמעת האיסור בהנ"ל ל(; )תקדו"ש שבתות מחללי ישראלים הםכשהמשדרים
 מצלצל כשעכו"ם בהנ"ל )תקדו"ש(; בשבת בתלפון לדבר בהנ"ל ל(;)תקדו"ש
 להשמיע בהנ"ל ל(; )תקדו"ש )קלרם( במקרופון בשבת לדבד בהנ"ל ל(;תקדו"ש

 שמיעה מצות חובת ידי לצאת בהנ"ל ל(1 )תתקדו"ש פונוגרף-וגרומופון תקליטיקול
 ל(; )תקדו"ש ברדיו נשים שיד שמיעת בהנ"ל ל(1 )תקדו"ש האלו המתקנים ידיעל

 בהנ"ל ל(; )תקדו"ש לחרשים במכונה בהנ"ל ל(; )תקדו"ש האשה את במכידבהנ"ל
 ב;ה שיש הוצאה באיסור בהנ"ל ל(; )תקדו"ש קדושה בעניני חובה ידי לצאתשמיעה
 הנישאים נשים שעוני בהוצאת בהנ"ל י ל( )תקדו"ש יד שעוני בהוצאת בהנ"ל ל()תקדו"ש
 שעוני בהוצאת בהנ"ל ל(י )תקדו"ש יד שעוני בהוצאת בהנ"ל ל(; )תקדו"שבצואריהן

 מקליסון מכונת בהנ"ל ל(; )תקדו"ש הנושאם יד נענועת ידי על מעצמם הנערכיםיד
 לה;דם אלקטרי כר( )או שמיכת חבוד בהנ"ל ל(; )תקדו"ש בו והשמוש)תפרקדדד(

 בה קבוע שפעמון דלת לפתוח בהנ"ל ל(; )תקדו"ש בפעמון צלצול בהנ"לבשבת1
 על למשרתת קריאה בהנ"ל ל(; )תקדו"ש אלקטרי בפעמון צלצול בהנ"ל ל(;)תקדו"ש

 השתמשות איסור בהנ"ל ; ל( )תקדו"ש בשבת )העינבל( הפעמון חוט מתיחתידי
 הפעלת בהנ"ל ל(; )תקדו"ש בשבת המניפה הנעת בהנ"ל ל(; )תקדו"שבתלפרינסר
 נשמה נד הדלקת ל(; )תקדו"ש השבת יום כל במשך והליכתה שבת, מערבתניעתה
 כג(; )תקדו"ש השמשות בבין - עכו"ם ידי על שבת לצורך נר או צייט()יאהד
 בהנ"ל )ד(; לרככה כשמתכוין בהנ"ל )ד(; במים כך אחר לצרפה כדי מתכתחמום
 שנפתח תנוד דף סתימת ח;רת ד(; )תקדו"ש ;ה( אחד ;ה פעמים )הרבה מתכתהתכת

 בשול בגמד להסתפק ביש בהנ"ל ג(; )תקדו"ש אש כבוי גרם בהנ"ל ג(;)תקדו"ש
 חימום ג(; )תקדו"ש עכו"ם ידי על ועשאו - בדיעבד בהני,ל ג(1 )תקדו"שהמאכלים
 השלהבת שתהא - מדורה הצתת שיעור כמות )כד(; הקרות בארצות המדורהשכנגד
 כשהעצים בין לאודה, ולהשתמש המדורה כנגד להתחמם בהנ"ל )כה(; מאל"עולה
 והוא שבת( מערב כשיעור נדלקה )אם מנורה ב( )או גבי על או קרקע גבי עלהם

 בשבת רק אם בהנ"ל כה(; )תקדו"ש בשבת פתילה מהם עושים שאיןמהדברים
 המפו;רים תמרים וגרעיני קנים מדורת וכן וגבבא, קש ;פת מדורת הצתת שיעודכמות )כו(י שבת מערב - פחמים הצתת שיעור כמות )כו(1 שבת מערב ולא כשיעור,הודלקה
 להבעיר כו(; )תקדו"ש בסל שהם והגרעינים מאוגדים, בקנים בהנ"ל כו(;)תקדו"ש

 - ישראל עצי מדורת כנגד להתחמם כד(י )תקדו"ש בשבת בתחלה בתנודאש
 דידתו את לע;וב בהנ"ל כד(1 )תקדו"ש עכו"ם ידי על בהצתתו מיחה לאשהישראל

 )תקדויש גדול כשהקור להסיק בפירוש לעכו"ם לומר בהנ"ל כד(; )תקדו"ש שםבדד
 )ג(; התנור( סתימת ידי על )וכבויים התנוד פתיחת ידי שעל גחלים לבויכד(;
 )ה(; בו ותקיש הנר אל תגיע היא הדלת, וכשיפתח - הדלת שאחורי בקיר קבוענד

 העכו"ם, עם - )לחמום( תנוד הסקת סדוד )ה(; עצמה בדלת קבוע כשהנרבהנ"ל
 או אש גלוי לידי המביאה פעולה עשיית )כד(י השנה( כל על בקבלנות שכדו)והקצבת
 הקרובה המדורה כנגד דלת פתיחת )א(; חמום או הארה בשול, לצודך - קיומולהמשך

 )יב(; חמים( מים ידי )על קטוד ידי על שמוסקים החום צנורי בר;י פתיחת )ו(;לה
 ומתכבה הדלת, בפתיחת נדלקת )שנורית אוסומסית בתאודה המצויו ביתפתיחת

 )כח(,בסגירתה(



 שבת הלכותקיצורשנד

 בין קיומו, להמשיך או אש גלוי לידי המביאה פעולה העושהא.
 חמום, או הלרה לצורך וביו צלי'/ ~ו אפי/ ב,ול,~רן

 שבמכונה )מוטור( גמנוע אפ~לו--צטטעיל )וחייב שהוא בכלחייב
 הצתת אמרו הבערה אימור ומטעם האלקטרי(, כח ידי עלהמופעלת

 שאר או פחמים עצים, הומפת מנר, נר הדלקת וגם הבוער דברכל
 אש בהצתת במשכן היתה זו ומלאכה אש, מדורת על שרפהחמרי
 א. המשכן כלי הצקתלצורך

 ושא1ל דודתקון

 חוץ וכו' פטורין המקלקלין כל דר"י קמי' ר"א תני קו. ופבתא(
 שיהא והוא חייב/ כ"ש המבעיר א יב רמב"ם ועי' וכו' ומבעירמחובל
 בין ל'התחמם בין העצים את או הנר את המדליק וכן וכו' לאפרצריך
 'החותה כ. כריתות הגמ' 'על שכ מבעיר מלאכת כ"ש ועי' חייב/להאיר
 שהוא משום שתיים וכו' אומד רשב"א וכו' חטאת חייב בשבתגחלים
 למבעיר קודם מכבה נקט שהת.נא התחתונות" את ומבעיר העליונות אתמכבה

 שלא שא"א בגחלים שחותה כגון כבוי, ע"י רק הבעיד לא שאפי'להשמיענו
 ולא ההבערה, על חייב ג"כ אותן, ומכבה הלוחשות מהגחלים קצתיכסה
 המכבה בזה והנה עי"ש, בגמ' שם הת"ק כסברת בהבערה מקלקל רקשהוא
 עלמא לכולי חייב פחמין ממנו לעשות שדעתו כגון הכבוי לגוףוצריך
 פוסקים ולשאר חיים להרמב"ם הפתילה ועל העצים על שחסובמכבה
 דרבנן איסורי משאר ז'ה איסור חמור )ומ"מ שאצ"ל מלאכה דהויפטור
 והו"ד וכו' דכל ד"ה מו: שבת תוס' ועי' לכ"ע חיוב צד בו שישכיון

 מלאכה ל'א,יזה בשבת ה,א,לקטרי בכח השתממ(ות ובענין ס"א(. כח דףבמע"א
 בשם שכ' יעקב חלקת שו"ת להס' מלצר זלמן איסר הדב הג' בהסכמתעי/
 בחומר ל'הסתפק שחו*ש בשמו לפרסם שצוה ז"ל גראזענסקי רח"עהג'

 שם ועי' ודאית מלאכה אב ושהיא מדאורייתא, האלקטרי שלהמלאכה
 רח"ע הג' בזה דבר אשר והיטב שכ' אכן בד"ה נב סי' יעקבבחלקת

 ע"ז לסנהדרין הרמ"ה דברי שהביא בירושלים בירחון הנדפם במכתבוז"ל
 וגם עי"ש, וכו' חץ זרק ובין ראשון בכח דמיא דבידקא הא ביןשמחלק
 הכפתור בסיבוב שנעשה הזרם בחיבור כ' ם סי' ח"ג אחיעזרבשו"ת
 ועי/ לגרמא, ולא ראשון לכח שנחשב - ממילא החוטין יתחברושעי"ז
 כדין בשבת זה כח המחבר שדין הענקין הגרי"א שם שכ' היובל בלוחג"כ

 שכ' כ אות קכא. דף לישראל ובעדות עי"ש ממש, בידיו מלאכההעושה
 בהעששית האלקטרי הדלקת ולענין וכו', אדיר כח הוא האלקטרישם
 לנש'ב הגלגל את בו המניע בודאי/ ואסור וכו', רמו ח"ב מהרש"םעי'
 בסוף לקמן בזה ועי/ וכו' הגבוהות לקומות בה שעולים והמעלית וכו'רוח
 שהמבשל קכ ח"א יו"ד יצחק בית בשו"ת ועי' דבריו, את. שאביא'הכלל
 בח ע"י המתהוה והשלהבת החמימות ע"י בחלב( בשר שמבשל )אובשבת

 ואור )גז נר יכבה שאם פשוט זה וגם שכ' ועי"ש שחייב,האלקטרי
 מנח"ד עי' זמננו, אחרוני בהרבה והו"ד מכבה, משום שחייב כזהאלקטרי(



שנה שבת הלכותקיצור

 פנחם(נלסדר

 או העששית, להבת המגדיל וכן ההבערה, המשכתלאפשר כדי - המיכל לתוך בנזין( )או נפמ או במנורה, שמן הנותןב.
 מבעיר, משום חייב הפתילה, אל השמן הקרבת לצורך מנורההממה
 הבוער( אחר חומר )או השמן הרחקת לשם לאחורי' מנורה)והממה
 המוריד וכן משמנה, שממתפק או ההבערה( הפמקת )לצורךמהפתילה

 ושאול דודתקין

 יש אם הנ"ל בהבערת שמסופק מהרש"ג בשו"ת גם ועי' ג, אות עה ס"על
 בשו"ת בזה ועי' לעיל, שהו"ד הנ"ל במהרש"ם וכ"ה מה"ת, איסורבו
 סי' לדוד ובגורן פ, סי' לדוד בקרן ריב"א, בשו"ת קנא סי' יהודהבן
 שיש ותראה קז סי' ח"א יצחק מנחת ובשו"ת המחבר, מבן בהגה ושםטו
 לא סי' ביו"ד יצחק בית בשו"ת. גם )ועי' קולות כמה וצירף בזהשהאריך והלאה מז מס" או"ח בחל' מרדכי לבושי בשו"ת ועי' שונות, דעותבזה

 פחם, נעשה שלא שכיון קלא משבת שהביא בדבריו ועי"שבמפתחות,
 רק הוא - האלקטרי שבהזילקת - הכפתור שבסבוב שכ' מה אךאברהם, במחזה שכ' מה וגם פה, סי' מהד"ג יקרה באבן ג"כ ועי' כבוי, בו שייךלא

 שבהדלקת וכ' דבריו שדחה יעקב חלקת בשו"ת עי' המונע, אתמסיר
 שמתחת ברזל חתיכת ע"י - מחבר הוא הכפתור סבוב שע"יהאלקטרי
 הבעל שחושב כמו ולא דולק, ועי"ז הנפסקין, החוטין את -הכפתור
 שהנר ספק אין וא"כ אש, נקרא ג';כ שנתלבן דבר או גחלת רקשלהבת אין אם ואף בכ"ש, איסור יש לאמפע גלי' שבאלקטרישע כותבהוא ולפיאז וכו' האש קיום על מדברת התורה ואין - בהדלקתו דהיינואש בעשיית אפי' אש תבערו לא איסור "שיש שכ' מט סי' או"ח בח'להועיל מלמד שו"ת ג"כ ועי' בזה, אי"ה עוד נדבר ולקמן עי"ש( אברהםמחזה
 בזה שיש אפשיר מלובנת שהיא עד הפתילה מדליקין ואם אש נקראהזה
 וכו' בכבוי והנה מוליד, משום להדליקו אסור ביו"ט וגם בשול, מש'וםגם
 גז שכבוי קכ יו"ד יצחק בית שו"ת עי' וכו' נצוצות יוציאו שלא אפשראי
 בונה. חשיב כה"ג בכלים דאפילו וכו' במחובר,כבונה והו"ל וכו' כלי, כעושה מה"ת, בונה ממלאכת דזה הדבר וקרוב וכו'מנא תקון משום בזה יש ועוד האבנים, מן האור מוציאין שאין וכו' שבותוכו' אלא מבעיר זה איל וכו' נתזין אור שניצוצי אף גחלת נעשהאין אם מיהו )הרמב"ם(, רבנו לדעת מבעיר משום בו שיש אפשרגחלת נעשה החוט מן מקצת אם מבעיר ולענין סולדת, ליד מגיע החוטמן מקצת אם זה כל ומיהו וכו' ואפשר וכו' אלא מבשל, משום בושיש הברזל מחמם משום בו יש בשבת החשמל נר שהמדליק שכ' ט סוקג סי' שבת חזו"א גם ועי' ז, אות לא סי' ביו"ד הנ"ל ובבי"צ ט,אות ס סי' יעקב ובחלקת עי"ש, וצ"ע מתכת לגחלת דמי ולא מהאת אסורכזה



 שבת הלנותקיצורשנו

 משום הוא אימורו הפתילה נליל מבוב ידי על העששית להבתוממעיפ

 ב.מכבה(
 הנחלים לבוי על חייב בוערות, נחלים בתוכו שיש תנור הפותחג.

 שאינו )ואף מכבה משום חייב - והמותמו מבעיר/משום

 ג. הוא( רישא פמיק מקום מכל הנחלים/ כבוי לשםמת,כוין

 מבעיר, ומשום מכבה משום חייב - אותן ומלבה בנחלים החותהר.
 מי יש - במים כך אחר לצרפה כדי מתבתוהמחמם

 ד. מבעיר תולדת משום עליו שחייבשאומר

 היא הדלת את שכשיפתח באופן - הדלת שאחורי בקיר קבוע נךה.
 בכלל לקמן בדינו ע"ן - בו ותקיש שלאחורי' הנר אלתניע

 את שכשימנור באופן שם קבוע הוא שאם שם )שכתוב ז מעיףלז

 ישאיל יייתקין

 ממנו והסתפק מבעיר משום ח"ב בנר שמן הנותן כב. ביצה ע"ב(

 .)בסי' א/ רסה או"ח וש"ע וטור ב/ יב רמב"ם ועי' מכבה/ משוםהייב

 המסתפק או לנר שמן בנותן שכ' ובכ"ש א/ ס"ק בט"ז רעח וסי'רעז(

 הרב. בש"ע גם ועי' תולדה משום שת"במהנר
 להתיר שכ' הת"ה דברי שהביא בב"י ועי' ס"ז רנט או*חג(
 את בו שטומנים התנור סתימת דףסתירת

 החמיי
 שנוי/ קצת ע"י לשבת/

 שהא שכ' שם וברמ"א ובמרדכי/ עי"ש/ וכו' עכו"ם ליכא אי קטן ע"יאו

 מבושלות הקדרות כל כבר דאז ביום היינו התנור ולסתום להזורשמותר

 בתנור בוער שכשהאש שנ"ל יא ס"ק במג"א שם וכ' וכו' אבל צרכן/כל

 במהרה נכבע שהאש האש/ כבוי בזה דגורם לסתמו שאסור מודה הת"האף

 ס"ה רנט בסי' הנ"ל הגה ע"ד שכ' הרב ובש"ע יב ס"ק גם ועי"שוכו'

 אפי/ התנור לסגור אסור שאז צרכן כל נתבשלו לא שמא להסתפקשביש

 ומ"מ התבשיל אסור בדיעבד ואפי' בשולם מהירת שגורס מפני נכריע"י

 סהתם הי' לא אם שאף מאחר בדיעבד/ להתירו יש נכרי ע"י עשאואם

 מן כ"כ נהנה שאינו נמצא צרכו/ כדי מתבשל ג"כ התבשיל הי'התנור/

 לנכרי לומר שלא ליזהר טוב ולכתחילה יב( ס"ק רנט עכמג"אהאיסור
 לא הקדרות אם חשיכה קודם אפי' שבת קבלת אחר התנור אתלסתום

4 צרכן כל עדייןנתבשלו  בשם הרב בש"ע שם מותר הדין שמן אעפ"י 

 ס"ז. לה ועי"ל עום ומג"אהשל"ה
 שתיים וכו' אומר רשב"א וכו' בשבת בגחלים החותה כ. כריתותד(

 בכ"ש גיכ ועי' בס"א/ כלעיל התחתונות את ומבעיר העליונות מכבהוכו'

 במים לצרפו כדי הברזל את המחם בדין א יב ברמב"ם ועי'בהמבעיר/
4 שם שכ'4  בתיקון ועי*ש עליו שחולק ובראב"ד מבעיר/ תולדת הר"ז 
 ועי' מבשל/ משום חייב לרככו שבמתכוין ב יא כלל ולעיל ושאול/דוד

 פעמים מאה אפי' מתכת מיני שלהתיך הכלבו בשם ו כ בנ"אג"כ
 בשול. אחר בשול משום עליו חייביםזא"ז



שנן שבת הלכותקיצור

 כל וחוזק בכח המזוזות אל הדלת תנקש שאז - כדרכו בחוזק,הדלת
 השמן קצת ויתקרב בו, הקבוע נר ויתנועע והקיר, הבנין שיתנדנדכך,

- ממנה שיתרחק או הפתילה אלשבנר  בפתיחת בין ליזהר יש אז 
 מכבה, אימור משום או מבעיר אימור משום במגירתה וביןהדלת
 לפרנחה שלא עצמה בדלת הקבוע שמן בנר ליזהר כן בם שםוכתוב
 או ומתקרב מתנועע השמן זו ידי שעל משום - כדרכהולמברה
 ה. ו-ח( במעיף בם שם ועיין מהפתילה,מתרחק

 משום הדלת אל קצת הקרובה המדורה כנבד הדלת לפתוח אסןךך.
 מתכוין באינו )ואפילו המדורה את תבעיר המנשבתשהרוח

 רוח רק שם כשאין ואפילו זו( דלת פתיחת אמרו כן בםלהבערתה
 שמבערת מצוי' שאינה רוח משום בזרה מטעם אמרו כן בםמצוי'
 הפתוחה דלוע למבור לו מותר )אבל רישא פמיק משום ואמורבודאי
 י. כבוי( אימור משום למברה אמרו ולא המדורה,שכנבד

 וצריך לזה זה הדומים ובבדים כלים לבדוק הציציות, לבדוק אמןךז.
 מהם )להוציא בבדיו את לפלות ביניהם, להבחין מיוחדעיון

 כששנים אבל יטה, שמא בזרה משום - הנר לאור לקרות אוכנים(,
 להטות, ויבא ישכח אחד שאם מותר, - אחד מפר מתוך יחדקוראים
 ,נוהבים נפם בזקוק המופק - ופרפין שעוה ובנרות יעכבוהו,השני

 מחיטת לידי ויבא ישכח שלא היכר איזה לעשות צריך אבללהתיר,
 באופן להתיר, המנהב נתפשם - נפם של ובעששית הבוערת,הפתילה
 חוצה, הפתילה את ומבורבים נפם, - העששית מיכל אתשממלאים

 ובאור העששית, זכוכית תתפקע עוד אותה יוציא שאם כדיעד
 ז. חשש שום אין שלנו בבז וכןהאלקטרי

 ושאול דודתקון

 הדברים. בחזרת תועלת ואין ו-ח. לז לקמן' בזה עי'ה(
 י, ס"ק ובמג"א ס"ג תקיד ובסי' ב רעז או"ח ט, לז לקמן עי'ו(
 ס"ד. רעז הרבובש"ע

 בש"ע ועי' וכו' קורין ואין הנר לאור מולין אין יב. שבתז(
 לקרות אסור ג"כ האמל ביום שאמי' שם שכ' ב ובבאה"ט א-יב, ערהאו"ח
 הכוסות לבדוק קבוע לשמש שהתירו סי"ב בש"ע שם ועי' הנר,לאור
 שיסתפק מחשש זית בשמן לא אבל נפט, של לאור ושמותר נקיות,משום
 שם. בבאה"ט והו"ד לבודקם, התירו לא קבוע שאינו לשמש אבלממנו,
 וציציות, כלים לבדוק להקל שהמנהג הרש"ל( )בשם ג בבאה"טועי"ש
 כשעוה( הקרוש חלב נר )או שעוה נר שאצל ג"כ שכ' דשבת מ"אסוף תפא"י ועי' שמאים, חלב בנר מיקל וראב"ן שעוה, נר לאור ההגדהולקרות
 שאינו שמי ה ס"ק בבאה"ט ושם ה ס"ק ערה מג"א ועי' לקרות,מותר



 שבת הלכדתקיצדרשנח

ן רק התירו לא כן נם אחד במפר קוראים כששניהם ראפילןח.
 בענין קורא אחד אם אבל אחד, בענין קוראיםכששניהם

 בדף הם הענינים כששני אפילו אמור - אחר בענין קורא והשניזה,
 חבירו במעשה משניח ואינו בעניינו, מרוד אחד כל שהריאחד.

 והשני אחד/ במפר קורהו אחד אך אחד, בענין כשקוראים)ואפילו
ו ואינו במפרו מרוד אחד כל שהרי לקרות, להם אמור כן נם אחר,במפר

 יום בליל פיומים לומר אמרו זה וממעם - חבירו מעשה עלמשניח
1 שלו( )ממחזור ממפרו קורא אחד שכל לפי בשבת, להיות שחלמוב
ן אחד ממפר קוראים הם אם בין הבדל שאין אומרים )ויש שאמרנו,וכמו
 המנהנ אר מותר, אחד בענין קוראים הם ואם הרבה, במפריםאו
 ח. הראשונה( כמבראהוא

 ושא1ל דודתקון

 לקרוא לתינוקות מותר אבל פיוטים/ כדין שדינו בזמירות קצתרגיל

 פיוטים לומר התירו ולפיכך עליהם, רבם שאימת משום הספרמתוך
 מדליקין במה פרק וכן כל בפי שגורה שתפלה התירו ובתפלה יוה"כ,בליל
 חשש משום בהם להדליק שאסור דברים בדיני שעוסק בזה אפשר)ועוד

 שיש במה קדרה או בכוס ולהסתכל ויטה(, ישכח איך - להטותשיבא
 במג"א כ'בו

 מותר ג"כ הנר לאור ירקות. ללקט וכן שמותר' י ס"ק שם,
 המדורה כנגד להתחמם שגם ס"ה בש"ע )ועי"ש ה. כח: במע"א)והו"ד

 שהוא למי אמר באם ס"ב ועי' עשרה(, כשהם אפי' ואסרו - בשבתאסור

 גם ועי' ה, ס"ק שם מג"א ועי' לאשתו/ באמרו אפי' מותר עלי דעתךתן
 ערה ס" על ובמשנ"ב שם ובמנ"ש יטה, שמא בדיני שהאריךבמסגה"ש

 אלקטרית/ תאורה היום לנו יש כי העתקתים ולא ס"א על ובבה"להנ"ל

 מהרש*ג ובשו"ת. יעקב, בחלקת כמבואר בה לה,טתמש בזה נתפשטוהמנהג

 מרדכי לבושי ובשו"ת כט, או"חח"א
 באלקטרי ומשתמשים נב. או"ח ח"ב,

- שבת( מערב ,המתוקן שעון )ע"י שנדלק או שבת מערבשנדלק  שבדור ואף 

 העיר אנשי שרוב שאף שאמרו משום בו מלהשתמש שנמנעו היושלפננו
 שהישראלים משום בו מלהשתמש נמנעו אעפי"כ גויים/ הם בושמשתמשים

 נעשית הזרם אספקת בתעשית הפעולה א"כ האלקטרי בעד משלמיםג"כ
 לעכו"ם שכר קצב שאם ח ס"ק שם ובתו"ש רעו או"ח עי' בשבילם,גם

 הדליקו שודאי עכו"ם, ברוב אפי' שאסור שיצטרך כ"פ הנר לולהדליק
 )והלאה( מז סי' בחאו"ח לבו"מ בש,ו"ת ועי' עי"ש(, ישראל, לצורךגם

 כתבתי וכבר מד"ס/ רק היא האלקטרי שהבערת ההנחה על יסודושבנה
 ההשתמשות להתיר קולות כמה וצרף בזה, עליו שחלקו הרבה שישלמעלה

 שידליק מע"ש שעון עריכת ובענין עי"ש. שהזכרנו, באופןבהאלקטרי

 מהר"ם בשו"ת עי' ידועה לשעה ולכבותה ידועה לשעה בשבתהאלקטרי
 ריב"א/ בשו"ת 'עוד ועי שהתירו ה ח"א מ"ב שו"מ ובשו"ת קנז או"חשיק

 שאביא פוסקים ועוד מט/ יעקב ובחלקת נח/ אבה*ע בחלק להועילבמלמד
 הסי'. בסוף לקמןאי"ה

 ובמג"א. ובט"ז ס"ב, באו"ח טרה בסי' שמח,



שנט שבת הלכותקיצור

 אימור ובין בשול אימור בין מבע נקודת איזה שיש בהיותט.
 ששייכות הלכות איזו יא בכלל למעלה הבאתי -הבערה

 בתקון למעלה לעיין ונא הפנים את כאן מעתיק והנני הבערה,לדיני
 מים בו שמרתיחים מדוד חמים ממים להמתפק : הן ואלו ושאול,דוד

 והדוד מרכזית, המקה ידי על להרתיחם שרבילים - הביתלצרכי
 מים של הברז פתיחת ידי על ממימיו כשממתפקים דהיינו -המים למלוי בנובע והן להמקה בנובע הן אוטומטי באופן מופעל הזה)הטנק(
 בממדר מתוקן הוא ובם אחרים, קרים מים לוווכו יזרמו תיכףחמים,

 - ולהפמקתו הבז( )או האלקטרי זרם להפעלת שבורםטמפרטורה
 אימור משום בשבת אלו ממים להמתפק אמור אז המים, חום מעלתלפי

 מו מעיף יא בכלל לעיל שמבואר כמו - בשול אימור ומשוםהבערה
 מערב פתוח החמים מים ברז שישאיר )ובאופן שם ושאול דודובתקון
 אם עיון צריך - השבת יום כל במשך החמים שיזלו כדי -שבת
 ט. בשבת( האלו החמים ממים להמתפקמותר
 והדוד שבת, מערב ונפמק נתק )וכדומה( האלקטרי כשזרם ואפילוי.

 המים למלוי בנובע רק אוטומטי באופן מופעל)הטנק(
 מים )לדוד( תיכף יזרמו הברז מן רותחים מים כשמוציאים)דהיינו
 האלה ממים להמתפק כן בם אמור - היוצאים( החמים תמורתקרים

 מתבשלים להדוד הנכנמים הקרים שהמים - בשול אימור משוםבשבת,
 מז מעיף יא, בכלל למעלה שמבואר כמו - הרותחים( המיםמחום
 שם. עיין ושאול, דודובתקון

 ושאול דידתקוד
 ומבריגיס שמדקדקיס שיש' מו סעיף ושאול דוד בתיקון לעיל ועי'ט(

 מיס זרס להפסק~ת הרחצה( )ושבחדר שבממבח שבכיור הברז לתוךבורג
-החמים  וירצה ישכח הבית מבני אחד שאס כדי - שבת ערב בכל 
 שיש ה~סתפקות איסור על יזכירהו שנברג הבורג החמימ ממיסלהמתפק
 ועל שבת, מוצאי עד שבת מערב בברז מחזיקים הבורג ואת ה'אלו,במים
 ת"ו. ירושלים יליד שליט"א רמ"וו מוהר"ר וכו' המופלג הרב העירניזה

 רותח ראשון מכלי רוטב בשבת לערות שלא ליזהר כאן לעורר באתי אגב)ובדרך
 צג(1 בסי' שם שהוהעד משה אגרות בשו"ת ועי'מתבשלים, הכלי מהדחת הנשאר המים מעט שהרי קרים במים שהידוחוהולכלי

 בשם ס"ב פ סי' חדשה מנחה מהס' שהבאתי יא בכלל בזה עי'י(
 ידה על מדורה עושה אם אבל וכו' רק זה עליו חולק שבט"א ואףיאיר, בחות שכ"כ וכ' בשבת, כשעשאו - התורה מן שאסור ס"ה חאג חייםלב

" פחם ועושה שמבשל או הביתונתחמם  מעאש בשעשאו ואפ" חייב, 
 הזקנים שער בשועת אבל מדינא, אסור - השמש בזריחת בשבתו~דלק

 יקרה אבן בשו"ת וכעכ מדרבנה רק ואסור החמה, תולדת רק שהיאכ'



 שבת הלנותקיצורשם

 הרותהים, המים את ממנו כשמוציאים המתרוקן דוד ערד דישיא.
 אוטומטי, באופן - לתוכו זורמים אינם הקרים המיםוגם

 אימור ולא בשול אימור לא איעלו שאז היוצאים, ההמיקתמורת
 שכיה לא כזה דוד אבל בשברע להמתפק מותר כזה מדוד -הבערה
 שם. ושאול דוד ובתקון מה מעיף יא בכלל למעלה בזה ועייןבארצנו,
 המופעלים )רדיטור( ההום צנורי ברזי מלפתוה ליזהר צריך דכןי12.

 מומק וכשהתנור הבערה, אימור משום - אוטומטיבאופן
 כשמומק וגם בשול, אימור כן גם בו שיש פשוט - ההמים מים ידיעל
 מתהפך שבצנור הקטור לפעמים כי בשול, השש יש - קטור ידיעל

 מט, מעיף יא בכלל למעלה כמבואר שם, מתבשלים המים ואותםלמים,
 שבהברגת שכותב מי ויש אימור שאין שכותב מי יש -ובמגירתם
 שם. כמבואר מוקצה, השש ישהבורג
 לנקודה השמש קרני את המרכזת זכוכית ידי על המתהווה באשיג.

 באותה השמש הום את מגבירה היא כך ידי ועלאהת
 אומרים שיש בהדלקתה שונות דעות יש - להט כדי עדנקודה

 שאמור אומרים ויש התורה, מן הייב הוא בשבת ידה עלשהמדליק
 בזכוכית משתמש כשהוא בין בזה הבדל ואין מופרים, מדברירק

 משתמש כשהוא ובין כעדשה( מקומרת זכוכית )שהיאשורפת,
 י. ידה על דבר להדליק שיכולים פשוטה )אהרת(בזכוכית

 מופרים, מדברי אמור אבל פטור וקלקול השהתה דרך דעמבעיךיך.
 משונאו להנקם במתכוין השהתה דרך המבעיראבל

 על דעתו ומקרר כעמו ומשכך כעמו, מצד מתקן שהוא משוםהייב

 יא. בזה גם שפוטרים ויש מעשיו,ידי

 ושאול דודהקון
 בד"ה כ סי' חאה"ע חת"ס בשו"ת. גם ועי' ע"כ. רנה, ר"ס בא"חוהו"ד

 ובימינו הנ"ל, באופן בחלב בשר בשול בענין בזה שכ' מה להרמב"םוהנה
 במראות, הזורח השמש ע"י תנורים להסיק הברית ובארצות בצרמתהמציאו
 חלונותיהם על הזורח השמש בחום אחדים בתים מחממים הבריתובארצות
 ובתוך השמים, כלפי והמשופעים דרום לצד הוא שפניהם הבתים שלהגדולים
 רדיטורים. לתוך ויורדים השמש ע"י שמתחממים מים מלאים טנקים ישהחלונות

 על שנעשה השמן חימום ע"י ,הבא בחום להתחמם מותר)ואם

 וע"י גר, שבת שומר שהישראל בבית ג"כ שדר שבת מחלל ישראלידי
 שצדד קכ"ג( )סי' ועי"ש מתחמם, שבת. השומר דירת גם הנ"לחימום

 גם בזה ועי' עי"ש באיסור שנתחמם בביתו להשאר שבת להשומרלהתיר
 שגר בחרדי צג סי' יעקב חלקת בשו"ת גם בכזה ועי' יא(, בכלללעיל
 חרדי האי ,שגם שבהיות שם שכ' בשבת, האלקטרי שמדליק חרדי אי עםביחד
 לא שהחרדי כ' - מש"ה בו, למחות אמשר ואי. בחדר, להיות רשות ל.יש



שמא שבת הלעותקיצור

 ישראל בשביל - בשבת נר שהדליק או אש שהצית עכו"םטן.
 בקבלנות העכו"ם שעשאו או לעכו"ם שכר בקצב)ואפילו

 להשתמש או האש בחום להתחמם ישראל לכל אמור - בשכירות(או
 ישראל( לצורך ישראל )בבית הנר את הדליק העכו"ם ואם הנר,לאור
 שהדליק הנר בשביל ביתו את לעזוב צריך הישראל אין אז עצמו,מדעת
 שלא רק - האש מחום או הנר מאור נהנה שהוא פי על אף העכו"ם,בו

 מדת פי ועל הדין משורת לפנים להתנהג רוצה ואם לאורו,ישתמש
 הנרינ. מאור פניו יהפוך אז -חמידות
 והישראל הישראל, של כרחו על הנר את הדליק העכו"ם ואםטז.

 הנר את הדליק רצונו ונגד בו, השגיח לא הוא אך בו,מחה
 הדליק כשהעכו"ם רק זה )וכל לאורו להשתמש לישראל מותר אז-
 מצא כבר לביתו הישראל וכשבא הראשון בפעם ישראל בבית הנראת
 כשרוצה בידו למחות מחוייב הוא ולהבא מכאן אבל דלוק, הנראת

 ישראל, של כרחו על מדליקו העכו"ם ואם ישראל של ועציו נריולהדליק
 בקבלנות עושאו שהעכו"ם פי על שאף מביתו לגרשו הישראלחייב
 דעת על מלאכתו עושה שהוא משום - אמור ישראל בבית הכיאפילו
 לי'(, ניחא ממתמא ושותק רואה שהישראל שכיון חושב שהואישראל,

 מדליקו אם בו למחות צריך אין אז עכו"ם של הם העצים או כשהנראך
 ושאול דודתק1ן

 וטז' סטעו לקמן ועי' ביתו, את לעזוב צריך אין אך הנר, לאוריקרא
 שם.ובתקדו"ש
 ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל ר"א תני קו שבתיא(

 אבל שם שכ' א יב רמב"ם ועי' חוץ, דעה ותוס' ופרש"י קה: ושםוכו'
 השורף או חבירו של גדישו והמבעיר וכו' פטור השחתה דרךהבעיר
 הם מתקנים וכו' מריבה בשעת בחבירו ובחובל וכו' אעפ"י חייבדירתו
 בהמכבה ובמעעא שם ושאול דוד ובתיקון בפ"ח גם ועי' הרע, היצראצל
 באש טמון )וכגון חייב להנקם חבירו של וכו' גדישו המבעיר שכ' אאות

 במבעיר. בכעש ועי' מלשלם(שפטור
 אסור ישראל בשביל ואם וכו' הנר את שהדליק נכרי קכב. שבתיב(

 ואסרו ב-ג, 1 ורמב"ם ישראל, בשביל ואם בד"ה ותוס' רשעי ועיעשוכו'
 בהטביל גמורה מלאכה שנעשה הואיל בשבילו הודלק שלא למי אפילובזה

 עושה והנכרי הדלקה כל בעד שכר לנכרי כשקצץ ואפילו בשבת,הישראל
 בגופו יהנה שהיש,ראל משום אסור אעפי"כ עצמו ולטובת מעצמוזאת

 שמקבל השכר עעי מרויח ג"כ שהעכו"ם אף והנה בשבת, העכועםממלאכת
 שהעכועם משום אסור אעפי"כ הישראל( כמו בגופו מרויח שאינו)אף

 לגזור ויש הישראל, ממנה שיהנה בשביל גופה המלאכה בעשייתמתכוין
 ממנה ליהנות לו מותר יהי' אם הנאתו בשביל בשבת לעשותו לושיאמר
 את לעזוב הישראל את הטריחו לא אבל הנאתו, בשביל עשייתוכשעיקר



 שבת הלכותקיצורשמב

 שכר, לו קצץ לא והישראל ישראל, בבית בעשאו אפילו עצמו,מדעת
 שכרו, יפמיד שלא יודע והוא קעביד, דנפשי' אדעתי' שהנכרימשום
 - האש במדורת להתחמם או הנר לאור להשתמש לישראל אמרואבל
 בשבת, ממנו שיהנה הישראל לצורך רק מלאכתו עשה שהעכו"םמשום
 חיישינן הישראל בשביל היא בזה מלאכתו עשיית שעיקרוכיון

 יג, ממנה ליהנות מותר כשיהי' בשבת לו לעשותה לו יאמרשהישראל

 המדורה עשה או הנר הדליק כשהעכו"ם אמורים אלו דברים גנכ~היז.
 חולה לצורך או עצמו, לצורך בעשאו אבל ישראל,לצורך

 דינם כן שגם קטנים צורך או מכנה, בו כשאין אפילוישראל
 לאור להשתמש ישראל לכל מותר אז מכנה, בו שאיןכחולה
 שירבה חשש משום - במדורה אומרים ויש המדורה, וחוםהנר

 יו. במדורה אפילו להקל יש )גדול( ולצורךבשבילו,

 ושאול דודתקון

 ועי' בשבילו, הנכרי כשהדליק - נכרי בבית במלון שובת כשהוא אוביתו
 שם. ובמג"א ס"א רעו בסי' ושם באו"ח ת.קטובסי'

 כשהישראל שאמי' ד ס"ק ובא"א ולבו"ש ובמג"א הנ"ל באו"ח עי'יג(
 אסור אעמי"כ הנכרי, ממעשי יהנה ולא אחר, לחדר שילך מהנר יהנהלא

 מיחה ואם הישראל, בשליחת שעשאו יאמרו ישראל בבית שהואשכיון
 לישראל מותר אפי"ה לגרשו, שמחוייב אף רצונו, מלא לא והנכריבהנכרי,
 וא"א מג"א יערים, שלא אך דעתו שגילה משום לאורו ולהשתמשליהנות
 שאינו עכו"ם שהיינו מחוץ" ב"עכו"ם שכ' ב ס"ק רמד מ"ז ועי' סי"ג,רעו
 את שם והביא בצ"ע, הניח בשפחה אך מלאכתו לעשות שמותרעבדו
 בבית. עצמו מלאכת לעשות לו שמותי פוסקים מהרבה שהוכיחהא"ר
 ישראל שאצל עכו"ם לשפחות לאסור א רמד במי' בט"ז ועי' בשבת,ישראל
 ס"ק ב חלק ע בנז"י ועיין בשבת, ישראל בבית עצמן מלאכתלעףטות
 נר גם בביתו לו כשיש בו והשתמשותו בשבת, פועלים ידי עלשנולד אלקטרי מזרם שבא נר הנאת ובענין בתום"ח, ושם ב סד אדם ובחייים

 בהקובץ בזה עי' אור, מוסיף רק האלקטרי ונר האלקטרי( )מלבד הדולקהיתר
 ויח'1 יד סעיף לקמן בתקדו"ש גם ועי' בצ"ע, שהניחו עח מספרהמאור

 ישראל בשביל ואם וכו' הנר את שהדליק נכרי קכב. שבתיד(
 ס"א רעו סי' ואו"ח ובטור ובר"ן, וברא"ש, ובתום', בגמ' ושם וכו'אסור
 וחבירו חבירו, בשביל הנר שהדליק בעכו"ם שכ' ה ס"ק במ"זועי"ש
 שכ"ע י"ל כאן אך וכו' חו"י עי' להקל בו שי"ל ישראל בשבילכוונתו
 שבמדורה ג ס"ק סוף במג"א ועי"ש ישראל, כשליח נראה שאיןמודים
 המג"א בשם שכ' ט ס"ק מז נז"י ועי' שם במה*ש ועי' יותר, לחשושיש
 לתנור חוץ הנסקת במדורה רק הוא יותר במדורה שהחמרנו שמההנ"ל
 חימום לא' שחימום לנר, ממש דומה הוא מבפנים, התנור את במסיקאבל



שמג שבת הלכותקיצור

 ועסעי( עטות)לסדר

 שהומיף או נר, עוד והדליק עכו"ם ובא ישראל בבית דולק נרידץ.
 בשמן או הנומף בנר להשתמש לישראל מותר בנר,שמן

 נבער שלא או הראשון השמן מן יש שעוד בזמן - העכו"םשהומיף
 הנר ונבער במנורה בתחלה שהי' השמן כשכלה אבל הראשון, הנרעוד

 טו. העכו"ם ידי על הנומף בנר או בשמן להשתמש אמור אזהראשון,
- נר הדליק והעכו"ם יחד, שהמיבו רעכו"ם ישראליט.  אין 

 עכו"ם, הם הממובים כשרוב רק הנר לאורלהשתמש
 בתקון ועיין - מחצה( על במחצה אפילו או ישראלים ברוב לא)אבל
 כגון הדליקו, עכו"ם שלצורך הוכחה כשיש אך - בזח ושאולדוד
 אפילו מותר אז הנדלק, הנר לאור מיד משתמש שעכו"ם רואיםשאנו
 ברוב אפילו אמור שניהם לצורך שעשאו וכשהוכח ישראל,ברוב
 בהדליקו ומתירים חולקים שיש ושאול דוד בתקון )ועייןנכרים
 טז. למאה( נר לאחד שנר משום - שניהם לצורךהעכו"ם

 מפתילה הפחם )המיר( שמלק כגון ישראל נר שתקן עמד"םמ.
 להשתמש הישראל מותר והדליקו, וחזר ונכבה, -בוערת

 יז. במחיטתו כבהו הוא שהלא לצרכו, הוי הנכרי שהדליקו דמהלאורו,
 ושאול דודתקדן

 לישראל לו שמותר האופן בזה כאן מודים במדורה האוסרים ואפי'למא,ה,
 בס*ק גם ועי"ש עצמו, לצורך התנור הנכרי שהסיק החורף לביתלהכנס

 בפנים, כמבואר גדול לצורך מתירים שבמדורה שכ' שם בט"ז ועי'י,
 עוד ועי*ש גדול, לצורך שלא אף הצורך לעת להקל כ' הרב בש"עאך

 ליהנות לישראל שמותו מומר, בשביל נר שהדליק בגוי שכ' ה בס"קבמ"ז
 במ*ז, שם כ' ישראל, לצורך נר שהדליק ומומר בזה(, אוסר )ובתוס"שממנו
 שאסור שם כ' הנר, להדליק ישראל שציווהו ובעכו"ם ממנו, ליהנותשאסור
 גויים. ברוב אפי' ממנוליהנות

 בס"ד ושם רעו בסי' ועוד המרדכי בשם ובב*י שם בטור עי'טו(
 בסעי' ושאול דוד ובתקון אבל ד*ה ובבה*ל שם ובמשנ*ב יב ס"קומג*א

 הנ"ל. ובנז"ישלפנ"ז,
 אחר הולכים שלעולם שכ' שם וא"א ו ס"ק ומג"א ב רעו או*חטז(

 ובין העכו*ם, בבית או ישראל בבית הסיבו בין הבדל ושאין והוכחה,הרוב
 הוכחה שאין שם עוד וכ' הישראלן נר שהדליק ובין שלו הדליקשהעכו"ם
 משתמש אינו כשהעכו"ם אבל מיד, בו במשתמש רק הדליקו עכו*םשלצורך

 שניהם" לצורך *שכשעשאו בפנים ומש*כ הוכחה, אין אז זמה לאחר רקבו
 בשו"ת שגם וכ' למאה נר לא' דנר משום חולק בכ"ש אבל המג*א, דעתזו
 ובמג*א קכב, שבת ועי' הנ'ל, סק'י בא"א משמע ושכך כ"כ, יעקבשב

 ס"ו.תקטו
 שם. א*ריז(



 שבת הלכותקיצורשמד

 בלא המעודה לצורך נר לו להדליק לעכו"ם לומר שמתיר מי ישכא.
 אמירה להתיר שדעתו - בבירו כלל נר לו ואין עוד,אכל

 להקל נוהגים זה פי ועל מצוה, במקום גמורה במלאכה אפילולעכו"ם
 או חתונה במעודת בפרט מעודה, לצורך נר להדליק לעכו"םלומר
- גדול צורך שאין במקום להחמיר ויש בידם, מוחה ואיןמילה  משום 
 גדול בצורך אפילו שמחמירים ויש זה, על חולקים הפומקיםשרוב

 יח. ושאול דוד בתקוןכמבואר
 )משרתו לעבדו ואמר שבת, בליל חושך למקום ללכת צריך וןי'כב~.

 הדלקת אין הנר, את העבד והדליק עמו, ללכתהעכו"ם(
 כיון - יד במעיף כמו עצמו לצורך הדליקו כאלו נחשבהמשרת
 לומר לישראל לו מותר אבל ישראל, בשביל היא הל'יכתו עיקרשכאן

 ושאול דודתקוד

 שכבר או א, נר לו שביש ז ס"ק מג"א ועי"ש בהגה, ב רעו או"חיח(
 ח בם"ק עוד )ועי"ש נר לו להדליק לעכו"ם לומר לו התירו לא שאזאכל

 ה שז בש"ע ועי' גדול/ בצורך רק הנ"ל הנר הדלקת להתיר שכ' טזבם"פ בת,פ"י ועי"ש טז(/ ס"פ בתפ"י וה"ג ביהכ"נ/ בנין בעניני ובמח'ה*שובא"א
 וא"א ז, ס"ק שז א"א ועי' מצוה/ במקום דשבות בשבות רק מקי'לינןשלא
 וכ' ה בם"ק בבאה"ט והו"ד גדול לצודך אפי' החמיד השל"ה בם'זקני
 במוצ"ש להתיר שאפשר שכ' ט ס"ק א"א ועי/ מהר"ש/ הגאון נהגשכך
 )וכש"כ השלישית סעודה לצורך נר להדליק לעכו"ם לומר השמשות,בבין
 והו"ד שמב בסי' כדלקמן מצוה לצורך מותר שבודאי בביה"ש שבתבערב

 צורך במקום שאפי' שכ' ח ס"ק שז בא"א ועי' כד( ס"ק רעובמשנ"ב
 סי' ח"ו חת"ם ובשו"ת לג סי' נוב"י בשו"ת גם בזה ועי' בשבתעכו"ם ע"י נר להדליק ברור ההיתר אין התורה לקריאת בביהכ"נ כגוןרבים
 השיב ובשו"ת ס"ה, תקיד ובאה"ט ובשע"ת קלג סי' ארי' גור ובשו"תפה
 שנהגו במדינתו שלפניו הדור וצדיקי גדולי מכמה ששמע כ' י ח"אמשה
 ולומר ברבים תורה ללמוד בבוקר בשב"ק נכרי ע"י נר להדליקלהקל
 השיב בשו"ת ש.ם וכ' להתיר( יד ח"ב מהד"כ שו"מ בשו"ת )וכ"כתהלים/
 שז יעקב בישועות וכ"כ בשבת/ הנר את להדליק בחול לנכרי שיאמרמשה
 הנר להדליק לעכו"ם לומר שחלילה כ' עצמה ובשבת בכה"ג, להתיר גס"ק
 הנר הדלקת לענין כ ס"ק כב סי' ובח"ב א תקפד בסי' במט"א עוד)ועי'
 ובענין יא(/ ח"ב או"ח אהרן זקן ובשו"ת עכו"ם, ע"י - נעילהשקודם
 לעכו"ם לרמוז אפי' שאסור במג"א לא ס"ק שז עי' , בשבת הנרמחיטת
 הנר, שעל הפחם להסיר עי"ז שיבין חוטמו לקנוח לעכו"ם שיאמרכגון
 שמתיר ז סקק שם בא"א עי' אך ג( ס"ק שז סי' )עי"ש יעקב בישועותוכ"ה
" שבת סעודת לצורך שהוא הנר את למחוט לעכו"םלומר  מצוה שהוא 
 ד בם"ק עוד ועי"ש בכלי(/ למחטו לו לומר אין אבל ביד/ למחטו)ודוקא
 יפה, מאיר אינו הנר זה לומר רגיל שהי' המהרי"ט בשםשהביא

 לא. ס"ק שז א"א ועי' בבאה"ט הו"ד הפחם, והסירה הבינהוהמשרתת



שמה שבת הלכותקיצור

 כבר הדלוק נר עמו ולקחת אור בו שאין לחדר עמו ללכתלעכו"ם
 נר ובין שעוה של נר בין בזה חילוק ואין מלמול, אימור רק בושאין
 ולא תורה לבני אלא בזה היתר להורות אין מקום ומכל שמן,של
 יט. יותר ויקילו לדבר דבר ידמו שלא הארץלעמי
 נר ומדליקה האוכל, אחרי כלים המדיחה )שפחה( משרתתכג.

 שאין משום לאורו להשתמש לישראל מותר -לצרכה
 להדיחם חייבת והיא כליו, רק השפחה מהדחת נהנה הישראלגוף
 להשתמש לישראל לו ומותר הנר, את מדלקת היא לצרכה כןאם

 כ.לאורו
 או המדורה שכנגד בחימום - הקודמים בדברנו - שאמרנו כ~דץכ~ר.

 אבל קרות, שאינן בארצות רק נאמר לא החורף, ביתשכנגד
 בית תנור להמיק או מדורה לעשות מותר )בחורף( הקרותבארצות
 גם הגדולים בשביל ואפילו בו, להתחמם כדי הקמנים בשבילהחורף

 לא אך הצנה, אצל הם חולים שהכל משום - גדול כשהקור מותרכן
 שאין )ואף - גדול הקור שאין ביום אפילו להמיק היתרכהנוהגים
 על - מזידים יהיו ואל שוגגים, שיהיו שמומב משום בידם,למחות

 המדורה, או התנור את להמיק בשבת, לעכו"ם, מלומר יזהרו פניםכל
 יהי' האויר כשמזג החורף ימות כל המקת על בקבלנות עמו יקצבואך
 שהוי אפשר גדול הקור כשאין הבית את ימיק העכו"ם אם ואזקר,
 לצאת הישראל יזקוק ולא מדעתו, ההמקה עושה העכו"םכאלו

 כא.מביתו(

 ושאול דודתקון
 כש"כ דינו ישראל בשביל היא ההליכה שעיקר שבזמן בנז"י וכ'יט(

 אועח שם ועי' לאורו, להשתמש שאסור - ישראל לצורך בהדליקולעיל
 שז ובא"א שם, ובקו"א ס"י רעו הרב ובשאע ובאאא, יא ס"ק במג"ארעו
 הראנ"ח. בשם שכ' מה דס"ק

 ס.ק במג"א שכתב מה .)ועיין ה ס"ק ט"ז רעו חיים אורחק
 שלא בחדר שהי' ספר רוצה שכשהי' הראנ"ח בשם שהביא ד ס"ק שז ובא"או(
 הנאל, בחדר המונח חפץ איזה לו שיביא למשרתו אומר הי' אור, בוהי'

 הלך גאכ בעצמו הוא אז התפץ להביא לשם והלך הנר את הדליקוכןעהמשרת
 ישראל, לצורך הנר הדליק שהמשרת ואעפ"י לו, הנחוץ הספר ולקחלשם

 אדוע את לשמש מחוייב והוא הנר, להדליק בפי' לו אמר שלא כיוןאעפיאכ
 לאורו, להשתמש לאדונו ומותר הדליק דנפשי' אדעתי' החפץ, לוולהביא
 להדליק שמותר 1 סאק ובמג"א ס"א רסא וסי' הנ"ל ה ס"ק רעו ט"זועי'
 יט. סאק מז נן"י ועי' עכו"ם, עאי השמשות בבין נשמה ונר שבת לצורךנר

 שם. זקנים ובעטרת הנ"ל, סאט רסא על חייםובנתיב
 שהביא מה כ ס.ק מז נזאי ועי' נו, ס"ק ומג"א ה רעו אואחכאם

 בית בתנור אש לבער שלא העולם שנוהגים השלאה בקיצור אא"זבשם



 שבת הלכותקיצורשסו

 האש בהם שיצית עד מעצים מדורה עושים אין לחשיכה ממוךכה.
 עצים של סיוע בלי מאלי', עולה השלהבת שתהאבאופן

 ואם הקיפו( וברוב עביו ברוב להאחז צריך האש יחידי )ובעץאחרים.
 אחר הודלקה ואפילו האש, שיחתה חוששים אז כך, כל הודלקהלא
 אין כן פי על אף שיחתה, לחשוב אין ששוב בשבת מאלי' האשכך

 כב. באיסור יום מבעוד שהודלקה כיון ממנה,ליהנות
 כל אלא האור בהם אחז בלא אפילו שבפחמים שאומר מי ישכן.

 - לחשיכה סמוך מדורה מהם לעשות מותר כן גםשהוא,
 ושאול ווותקון

 והו"ד מג"א ועי' התול, בימי מקדם ג"כ אש בתנור הבעירו כשלאהתודף,
 לא והישראל ישדאל מעצי מעצמו הסיק הנכדי שאם טו רעו 'הדבבש"ע
 שם בדר אבל המדודה, כנגד להתתמם לישדאל לו אסור אז - בומיתה
 להסיק שנוהגים מה על שכ' טו בס*ק הנ"ל במג"א ועי' מביתו, לצאתא"צ
 הנכרי את ששוכדים שכיון לומר אפשר גדול, הקור כשאין אפי' נכדיע"י

 ואין מדעתו, העושה כעכו"ם הוי התורף ימות לכל הבית אתלהסיק
 אפי' אסור ישראל שבבית שאף ,)ורצ"ל מביתו, לצאת הישדאלצדיך

 שבתות הרבה יש שעכ"פ כיון מ"מ מדעתו, הנכרי שעושה -בקבלנות
 גדול הקור אם פעם בכל ולדקדק לצמצם לו וא"א להסיק, הצורך מן'שהוא
 אמירה ויעשה להסיק להעכו"ם לו לומר יצטרך לפעמים ואדרבה לא,או

 התורף, לכל בש,כרו שבא כיון מסיק הי' אמירתו שבלא - צורךללא
 כעושה הוי גדול הקור כשאין כשיסיק ואף לגמרי, שישתוק מוטבע"כ

 להעכו"ם לומר אסור שעכ"פ טו בס"ק הנ"ל במג"א ועי' דג"מ(,מדעתו,
 בזה נזהרים אין העולם מיהו ואסור, ממש, שבות הוי שזה להסיק,בשבת
 תו"ש, שרי, ודאי קטנים ולצורך וכו' שוגגים שיהיו שמוטב להםוהנת
 להסיק, רגילים שאנתנו שכיון שכ' הלבוש דברי שהביא במתה"שועי"ש
 שהביא ובמה עי"ש, כטבע, אצלנו זה נעשה גדול, הקור כשאין 'התול, בימיגם

 לומר מותר גדול שכשהקור שכ' טו( )בס"ק בא"א שם ועי' הב"ת,בשם
 אתר התנור להסיק לאסור שם שכ' במה ועי"ש להסיק, בפירושלעכו"ם
 תולה ויש בבוקר תימם כשלא רק שאסור במוצ"ש רק יבא והתוםמנתה,
 שדוקא יוסף היסוד דברי ג"כ והביא כב, ס"ק מז בנז"י והו"ד בבית,קצת
 גדול כשהתום שבתגור מהאש, להוציא לא אבל עכו"ם ע"י התידוהסקה
 להשאר היתר יש ואם מעצמו. בעשאו אפי' בהעכו"ם למתות וצדיךבבית,
 בתיקון י באות לעיל עי' שמן ע"י מתממו שבת מתלל תבירו שישראלבבית
 ושאול.דוד

 מצד העב בעץ א ס"ק במ"ז שם וכ' שם, ובמג"א א רנה או"תכב(
 ועי' ממש, הקיפו וברוב מע"ש, בו להאתז האור שצריך השני מצד ודקא'

 להתתמם יכול כשיעור שכשהודלקה בש"ע בס"א שם וכ' שם,בתו"ש
 במנורה שהוא ובין קרקע ע"ג שהוא בין בשבת לאורה ולהשתמשכנגד'ה,



שמז שבת הלכותקיצור

 בשבת האש שיחתה חוששים ואין בקל, והולכים דולקים שהםמפני
 כג* להבעירהכדי
 את עליהם שמשאירים הבית חימום לשם תנור המקת בעניןכז.

 נ-נא במעיף יא בכלל עיין - שיתחממו כדיהתבשילים
 שם. ושאול דודובתקון
 באופן )העשוי אומוממית תאורה לו שיש בית לפתוח אסורכח.

 נדלקת, אלקמרי נורית הבית, דלת אתשכשפותחים
 בשבת, כזה לבית להכנם ואמור - מתכבה( הנורית אותווכשמונרים

 כד. הדלת את ולמנור ממנו לצאת או מנורה, הדלתאם
 ולהוציא ליזהר צריך בשבת, אלקמרי במקרר כשמשתמשיםכמ.

 בתוכו שיש האלקמרי הנורית אתמהמקרר
 השתמשות ובענין המקרר. דלרנ בפתיחת אומוממי באופןוהנדלקת
 דעות בזה יש - בפתיחתו היתר נהנו שרבים אף בשבת,במקרר
 שיופמק באופן שעון ידי על שבת מערב למדרו שאומר מי שיששונות,
 רק השונמשותו לצור,ך למנרו או ולפרנחו בשבת, ידוע לזמןהזרם
 למדר יכולים ידו שעל )כשעון( מכשיר המציאו )ועכשיו הזמןבאותו
 הזמן ועד רנעים( עשר חמשה לכל )למשל ידוע, לזמן המומורתניעת
 הרבה המקרר דלת פותח שהוא בין מתניעתו, ינוח המומורהזה,

 עכו"ם, ידי על רק לפתחו שמתיר מי ויש אחת( פעם רק אופעמים,
 יום כל במשך מעמ פתוחה המקרר דלת להניח עצה בתורת שםוכתב

 ושאול דודתקון

 אפי' סגי וגבבא קש ושל גפרית, זפת, במדורת אבל ב, רנהכג(
 המפוזרים, תמרים וגרעיני קנים במדירת התירו וכן כ"ש, מהםבאחז
 האור בהם שיצית צריך אז - בסל והגרעינים מאוגדים הקנים אםאבל
 הרב בש"ע ועי' ס"ג. שם בהיפך, וי"א מאלי', עולה :השלהבת שתהאעד
 הרמב"ם, הריעף, דעת היא שכך משום הראשונה כהסברא שכ' בקו"אשם

 תצה בסי' בקו"א הרב בדברי עוד ועי' עי*ש, הרבים, והמה והמ"מהר"ן,
 אא"כ חייב אינו שהמבעיר שאפעי )שכ' וחיובו המבעיר איסור בטעם שכ'מה
 משום העצים, וכליון ווריפת משום אינו החיוב עיקר אעפי"כ לאפר,צריך
 דבר שכל במ*מ עי"ש באור הברזל המום גבי ברמב"ם כדמשמע האש,רבוי
 רלח בסי' באבענ ועי' וכו' כריתות בגמ' וכעמ וכו' אור נעשה עצמושהוא
 דבריו(. עלמש"כ

 חדשה במנחה )והו*ד במפתחות חעב חיועד יצחק בית שו"תכד(
 מבין פני בשו*ת וכ*כ רמו( ס"ק מנ"ש )על פח סעיף פ לסי' קש"עעל
 ועי' נ( סי' באו*ח )ושם קב אבה"ע להועיל מלמד בשו"ת ועי' נוסי'
 לקמן. בזהעוד
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 שבת הלכותקיצורשמח

 הרבה )ויש בתנועה הוא שהמוטור בזמן רק לפותחו שמתיר מיויש לרגע(, אף תפמוק לא )המוטור( המנוע תנועת זה ובאופן -השבת
 בתקון כמבואר - בו להשתמש שרוצה פעם בכל לפתחושמתירים ויש מתניעתו(, נח שהמוטור בזמן מלפתחו ונזהרים בזהשמדקדקים

 כה. ושאולדוד

 ושאול דודתקון
 המקרר בפתח וכדומה קיסם שמניחים כזה ובאופן בזה, חזו"א ג"כועי' השבת, יןם כל במשך מעט פתוחה המקרר דלת להניה עצה בדרךוכ' עכו"ם. ע"י לפתחו שכ' נד סין יעקב חלקת בשו"ת בזה עיןכה(

 בשבת, ידוע לזמן הזרם שיופסק שעון ע"י לסדרו שאפשר וכ' קרח,ליצור האלקטרי מתחיל פתיחתו שע"י משום בשבת המקרר לפתוח לאסור ב(לח )או"ח החזו"א דברי הביא מול"ש ובס' השבת, יום במשך 'המקררלתוך שמבחוץ האויר יכנס מע"ש, המקרר תיבת ובין הפתח בין להפסיקכדי
 כמתכוין, הר"ז לכך עשוי שהדבר שכיון יתכוין' שלא סמך על איסורתמיד לעשות אין אבל שעה, לפי שהוא בדבר רק שייך לא שא"מ שדבר זס"ק שא יו"ד הט"ז דברי והביא - שז ניסן בהמסלה - עבודתו בשעתאפי' מקרר לפתוח אוסר קנא.( דף לישראל עדות בס' גם הו"ד -קאנטראוויץ יעקב ר' )הג' הגר"י בחידושי וגם ולסגרו, לפתחו יכולים הזמןובאותו

 הקודש, נזר בהטו"ת וכ"ה ושאול(, דוד בתיקון נג לח בכלל לקמןועי' עי"ש. משקה לעשותו מחשבתו מועלת כשנקפא וגם משקה היוומעיקרא וכו' נולד משום בי' שלית וכ' מתיר, הקרח בהקפאת )וגם בשבת פעםבכל לפותחו להתיר העלה מבריסק רש"ז שהרה"ג תרצ"ז שנת סיון בפרדסועי' בתנועה הוא שהמוטור בזמן לפותחו הענקין הרי"א בשיטת מחזיק ביקר"ח הג' שגם שבט חודש בהמסלה ג"כ ועי' לפותחו, לדינא התיראעפי"כ ן בתנועה, הוא )המנוע( שהמוטור בזמן רק אותם פותחים ואיןשמחמירים או בהם משתמשים ולא מהנמנעים מאד נוחה שדעתו שאף כאסי' אומר יביע בשו"ת בזה ועי' בושש(, צריך דין ולית שיקרשו, כדימאכלים הקרים במקומות שמוציאים, יום בכל מעשים הרי קרח, לעשיית שגורםבמה האוסרים( )היינו שחששו מה וכן קנ"ב? בדף שכ' )ועי"ש מתניעתו,נח שהוא בשעה המקרר מלפתוח להזהוי שראוי שכ' קכב: דף גם ועי"ששם, לישראל בעדות דבריו והעתיק תרצ"ז, אייר בהמסלה הענקיןהגרי"א בזה שכ' מה עין אך עי"ש, הערוך על בזה סומך הי' לא הש"ע שגםוכ'
 לתקנו שטוב גפתיחתו חשש שום יהי' שלא בהמקרר ולתקנה מכונהלהשיג אפשר שאם וכ' וכו' המקרר בפתיחת להשיב רוצה שלא שכ' קכח ,מי'משה אגרות בשו"ת גם ועי' שלמה ובברכת ו, סי' או"ח ח"ב שלמה תשובהובשו"ת

 אבה"ע להועיל במלמד ועי' שם, ובמפתחות ו סי' ריב"א בשו"ת עודבזה ועי' שהתירו, ה סי' מה"ק מב סי' והשו"מ קנז, סי' או"ח שיקהמהר"ם בזה דנו וכבר א, בסעי' לעיל עי' - בשבת ידויה בשעה לכבותהוכן ידועה לש,עה האלקטרי תאורת להדלקת שבת נוערב ש'עון עריכת ובענין-



וטמט ושאול דודתקון

 בזה עוד ועי' להתיר, נתפשט כאן והמנהג מט, יעקב חלקת ובשו"תנח,
 יו"ד מהרש*ג ושו"ת טו, סי' דוד גורן בשו"ת קז, סי' יצחק מנחתבשו"ת
 פרי שו"ת לב, סי' מה"ת או"ח עזיאל משפטי אברהם ובמחזה ב, זסי'

 קנא, סי' יהודה בן ושו"ת פה סי' ח"ג יקרה אבן ושו"ת פא, ת"אהשדה
 :~כבות טוב ביום שעון עריכת ובענין י* סי' ח"ב בנעימים חבליםובשו"ת

- הנ"ל המאור ידועל  עי' שעון ובלי נ/ בסי' יעקב חלקת שו"ת עי' 
 בקונט' מ"ז, סי' להועיל מלמד בשו"ת נז/ יהודה בלב מב* אברהםמחזה
 ובקרן נא יעקב ובחלקת תרסג, שנת יארק בניו י"ל לשבתא רבתאהלכתא
 בחלקת שם ג"כ רעי' - נולד איסור משום )שאוסרים קמד סי'לדוד
 האלקטרי תנור להבעיר בכדי שבת מערב ש'עון עריכת ובענין נב(, סי'יעקב
 וכו' שנת מערב תהי' הכירה על התבשיל והעמדת מיוחדת לט(עהבשבת
 שו"ת דברי והעתיק בזה/ היתר יודע שאינו וממיים נז סי' יעקב בחלקתעי'
 להדליק להתיר מעורר שעון עריכת אודות שכ' פה ס" מהד"ג יקרהאבן
 אלקים ואת להתיר, בזה דעתי אחוה לא בכ"ז שם שכ' המאור, ידועל
 יתירו אשר אנשים וכו' מכשולים כמה מזה לצמוח יוכל כי ירא/אני

 וכו'". וכדומה ולאפי' לבשול אש מדורת בשבת זו תחבולה ע"ילעצמם
 אבל מאור/ לענין ההיתר נתפשט שכבר שאף שם יעקב בחלקת ע"זוכ'

 לעומק חדרו לא לעצמן/ שמקילין כמה ששמעתי ואף להתיר, ח*ולבשול
 שכ' כא( ס"ק לז בסי' )וגם ב לח סי' או"ח איש בחזון ועי' וכו'/הענין
 האלקטרי/ שנפתח קודם התנור ע"ג הקדרה להעמיד שאסור ידועהבשעה האלקטרי לפח~ח שעון מע"ש והכינו האלקטרי/ ע"י הניסק תנורבענין
 וכו'/ גרופה באינה חזרה גם אסרו שהרי בשבת, תנור ע"ג שהי' דיןמשום
 דעתו ומסיח מע"ש/ במניח רק הותר לא דזה חייתא דקדרה היתר כאןואין
 תבשיל בין מבדיל אינו הנ"ל יעקב בחלקת והנה חתוי/ בגזרת לעולםהיא - בשבת ומתחממת צוננת בכירה אבל לחתוי, צורך ואין למחר/ עדממנו
 מחמירין התבשיל ונצטנן מרק של שבתבשיל אחר/ תבשיל או מרקשל
 ובמחה"ש ס"ק רנב ובמג"א ג, ס"ק ובט"ז שיח בסי' טוב*י ועי' יותרעוד

 סי' להועיל מלמד בשו"ת גם ועי' ח"א, עזיאל משפטי ובשו"ת שםובא"א
 פליטה ירושת בשו"ת ה, סי' ח"א מ"ת בשו"מ כא, סי' אפרים בביתנח,
 . ח"ב אלעזר בציץ היובל/ לוח בקונט'טו/

 )ועי' טו-טז. אהרן בזקן ו/
 האלקטרי זרם בהגדלת שם שכ' מה ז אות נ בסי' הנ"ל חי"עבשו"ת
 ג"כ הוא שהבשול - החדשים ובבנינים השלטער/ פתיחת ע"י)ביו"ט(
 פתיחת ע"י רק שעון ע"י להעריכו יכולים ואין האלקטרי/ זרם כחע"י

 שנתוסף ע"י היא באלקטרי האור שהגדלת הנ"ל בחי"ע שם וכ'השאלטר,
- שהגז" הגדלת כמו ואינו הדולק, חוטעוד  המדורה מגדיל רק הוא שבגז 

 בהגדלת יש וא"כ הענין, לו שהסביר הטכנולוג דברי לפי כברשדולקת
 נצר בם' ג"כ )ועי' עי"ש ממש, מוליד איסור שאלקטרי" תנור שלאש
 ביו"ט(. - דיניו ובפרטי גז בתנורי בשול בעניני שכ' מה ט סי'מטעי
 - בשבת מיוחדת לשעה להידלק שבת מערב שערכו השעון עריכתובענין
 לו מותר אם התאורה בהדלקת עוד רוצה הוא ואין התחרט/ הזמןובמשך
 תדלק לא הזרם שכשיבא כדי זרם עוד שא,ין בשעה בשבת הכפתורלסבכ



 שכת הלכותקיצורשע

י. דבריס()לסדר
ג בהם ולהשתמש להעריכם לנו שאמוי מכשייים עוד לנן וישל.

 בקלימה והן בשדור )הן רדיו, מהם אחדים ואפרמבשבת,
 המבוקש לגל להתאימו כדי - המחוג בהמיית שגם ואפשר אימור,יש
 האלקמרי לזרם וחבורו )מלביזי'( המכיון הערכת אימור(, יש כן גם-

 הקול, חזוק לשם המחוג בהמיית אימור שיש אפשר בזה )וגםבשבת
 האלקמרי, וכח זרם ומגביר מחזק הוא באלה כי התמונה בהבהרתוכן
 לזרם ולחברם להעריכם לנו שאמור אלקמרי מכשיר עוד לנוויש

4 )תפ מקלימון רמקול, וגרמפון, פונוגרף והם: בשבת, בהםהאלקמרי
 אלקמרי(, בפעמון )צלצול אלקמרי, כר( )או שמיכת תלפון,ריקרדר(,

7

 המנגב או בשבת, האלקמרי לזרם המלפרינמר את ולחברלהערי,ך
 כנימת ידי על שבא אורו קרני שבירת ידי )שעל האלקמריהידים
 ועי' תנועה, לידי בא חום המנפח המכשיר המכונה, לתוך האדםיד

 המים חמום משום נומף אימור עוד בזה שיש ושאול דודבתקון
 בשבת, האלקמרי לזרם מכשיר מין כל לחבר אמור וכן ידיו(,שעל
 המאורר המניפה, השמיחים, מנקה המקרר, : נכללים אלוובתוך

 כו. יא מעיף לז בכלל ולקמן ושאול דוד בתקון המבואריםוהמערבב

 ושאול דודתקון
 שאפשר )והעלה בזה שדן נח סי' יצחק מנחת בשו"ת בזה עי'התאורה
 שמוסקין קנה 'אבל בקנה שם שכ' ד ס"ק שיג בסי' המג"א לדיןלדמותו

 ובב"י, ברמב"ם וכ"מ לאיסור, מלאכתו מקרי בו שנועלין אעפ"י זיתיםבו
 שלפעמים אף לאיסור מלאכתו שרוב שכלי שכ' ה ס"ק א ט בנז"יוהו"ד

 שאסור אפשר וא"כ - תשמישו רוב אחר הולכים להיתר בומשתמשים
 בשו"ת בזה ועי' מוקצה(, משום הזה והכפתור השעון ולנענעלטלטל
 יעקב חלקת בשו"ת והו"ד בגה לאסור שכ' כה סי' יו"ד מ"ג מרדכילבושי
 ס"ג, רסה וס" ס"ג שח הרמ"א דברי בזה ש,הביא ועי"ש נח,סי'

 ח, ס"ק במ"ז רעז גסי' הפמ"ג של לדינו מדמהו יצחק מנחתובשו"ת
 שהוא משום הפנס של הקטנה הדלת לסגור לאסור שם שכ' ג ס"קובא"א
 הנ"ל, הדלת כסגירת ג"כ הוא הכפתור ונענוע לאיסור, שמלאכתוכלי

 שיודלק זרם שאין בשעה האלקטרי כפתור סבוב ובדין מוקצה. משוםואיסורו
 הבערה, גרם משום בזה שיש ח"ב יעקב חלקת בשו"ת גם עי' הזרם,כשיבא
 שאוסרו. מה מ"ועי"ש

 שהוכרחתי שאף לעורר באתי זו הלכה בדבר שאעסוק לפניכו(
 הפוסקים ודיעות האלה הדינים מקורי בכתיבת ולהרבות הדבורלהרחיב

 קטנות ישיבות ותלמידי הישיבות תלמידי לצורך נכתב הזה הסעיף -בזה
 מושל שבת שחלול ובסביבות בבתים נתגדלו בארה"ב כאן מהםשהרבה
 מחברים אדם בני רואים שאנו אף כי להודיעם רמה. ביד בחוגםושולט
 גדול, אימור בזה יש כן מי על' אף האלקטרי, לזרם האלקטרימכשירי



שעא 1שא1ל ד1דתק1ן

 המבוארים הפוסקים מדיעות כמבואר מה"ת איסור גם בזה ישולפעמים
 בדעתי ואין - בראשונה שנכתב כמו השארתי הזה הסעיף את -להלן
 הנ"ל, האיסור וחומר בגודל הנ"ל הפוסקים בדיעות ולפלפל לדקדק לדייקכאן

 לפלפולים, נועד לא הזה שהספר חמור( די מד"ס איסור גם)שהלא
 בזה שיש והכלל התלמידים של לבם תשומת לעורר רק הזה בהסעיףודעתי
 אין פעילהן ואופן ד'בר או מכשיר ומהות טוב יודעים אנו שאין זמןשכל

 האלקטרי וכח פרטיו, בכל השתמשותו היתר שיבורר עד בשבת בולהשתכה2
 שיש מדבר מלהשתמש להמנע וצריך ממנו, מכוסה עוד פעילתוואופן
 ולבארם בפנים שנזכרו המכשירים כאן להזכיר והנני וחשש. ספק איזהבו

 מכשיר זה רדיו בשבת(. בשימושן בזה הפוסקים קצת דיעות ולהעתיקקצת,
 באמצעות קולות שדור לצורך כעזר המשמש מכשיר והוא בימינו,שהמציאו

 ונקלטים השדור, מתחנת מיוחדים ממתקנים המשודריםאלקטרו-מגנטיים,
 רדיו. סתם או מקלטים, - ישראל בארץ שנקראים מיוחדיםבמכשירים
 תחנות שדורי הקולט הזה והמתקן המכש'יר פתיחת בעניןוהנה

 הביא ולדוגמא שאוסר, לז בסי' יצחק מנחת בשו"ת עי' בשבת, -הרדיו
 לדבר : תשובה וכו', א' מגדול פסק שהעתיק - ירושלים - תבונהמקובץ
 שמדבר מלה בכל - ברדיו או בתלפון או - מיקרופון היינו -ברמקל
 עי"ש. וכו' גמורה, הבערה וזהו מלאכה, אב עושהבהטבת

 גם כי )טלביזי'( בסכיון גם ישנם להלן( גם )שיבוארו החששותוכל
 כן גם הוא הסכיון זה מלבד אך קולות/ ש'דורי לצורך כעזר משמשהסכיון
 והתמונות רדיו, גלי באמצעות השדור מתחנת ועוד אדמ בני דפותימעביר
 הנ"ל. הסכיון של הבד עלמופיעות

 וברדיו בגרומפון להשתמש שאוסר ? קכב דף לישראל בעדותועי'
 כ' קול( מגביר )מיקרופון, וברמקול קול, השמעת ומשום הבערהמשום
 טנעע(, מערב ערוך כשהוא )אפילו שיתקנו קרוב החשש משום גם שאסורעוד
 שיר ככלי דינו לדבר המיוחד כלי ע"י קול שלהשמיע בש"ע נפסקוכבר
 וכ"ש שכתב באר מי ספר בהקדמת בקצור וכ"כ בהגה( סא שלח)סי'

 - נמבת בערב לפ'ותחו 'ואסור גוי, ידי על אפילו בשבת, ה'רדיו ל~תוחשאכור
 סי' בח*א עזיאל במשפטי ג"כ ועי' והידיעות, התזמורת בשבת לשמועכדי
 יטה, שמא משום וברמקול בזה שיש ודעתו נא, בסי' וגם נב סי' ובמה"תיג,

 מסחר דברי פרסומי ידו על שומעים אנו זה )ומלבד שיר כלי יתקןה2מא
 סעי' שם הרב בש"ע וגם יט, ס"ק שז א"א עי' אסור, בהם ההרהורשאפילו
 שבת מערב שיר כלי להעמיד לאסור שכ' ה שלח עה"ש ועי' -כו-כח(.
 שיר, כלי יתקן שמא משום הוא דהאיסור דכיון וכו', בשבת מעצמושישיר
 שאינו כשיראה חשש יש סוף סוף מעצמו או ידו על מנגן אם לי מהא"כ
 מול"ש בס' ג"כ ועי' - ב. ס"ק שלח סי' במ"ז ג"כ ועי' יתקננו, יפהמנגן

 מהד"ק לבו"מ בשו"ת )וכ"כ בשבת רדיו לשמוע לאסור החז"א בשםשהביא
 את כונן אם ואפילו בשבת(, הנערך מרדיו ליהנות לאסור שכ' לדסי'
 ידי על ברדיו שמשדרים וכו' למחות וגם וכו' וחוב אסור, שבת מערבהכלי

 וכו'. בשבת יהודים ובשביליהודים
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 לש'מוע בשנת הרדיו שיפתח' שבת, מערב ש'עון עריכת בענין גםועי'
 ליהנות שאסור משום ואוסרו בזה שדן קז ס,י' יצחק מנחת בשו"תחדשיות
 שם )ודעתו הרדיו של במיקרופון הדבור עצם ידי על הנעשהממלאכה
 שהחומר משום הוא בשבת אלקטרי ממאור והנאה השתמשות ההיתרשעיקר
 מע"ש, לעשותו יכולים שעכ"פ או מע"ש, כבר נעשה האלקטרילהדקלת

 שהישראל י"ל וגם פ( סי' לדוד קרן ושו"ת רמז, סי' ח"ב מהרש"ם)עי'
 ליום המלאכה קביעת הוי כאן אבל מגרמתו, רק המלאכה מגוף נהנהאינו
 יותר הוה ההנאה וגם - היום של החדשות להשמיע - דוקאהשבת
 עוד וכ' עי"ש, וכו' משם, - לצרכו העכו"ם שעושה המלאכה לגוףקרוב
 )מלבד מה"ת איסור הרדיו, של במיקרופון הדבור בעצם יש שלפי"דשם

 בשבת, המבשל ישראל כדין ודינו המשדר(, לישראל השומע שלאיסור
 בחשמל להשתמש ולא להזהר החזו"א בשם שכ' דנ"א מול"ש בס' גם)ועי'
 הכל אם ואף יהודים, ע"י הנעשה מהחשמל בו שמסתפקים במקוםוכו'
 השמון הכוון, שבשביל - הפרצה תתוקן שלא כ"ז אוטומטי, באופןנעשה
 ועי' בו, מלהשתמש להנזר מחויבים - בשבת ביהודים משתמשיםוהתקון

 סד(. בסי' בזה צבי ארץ שו"תגם
 שברדיו חדשות שבשמיעת שכ' הנ"ל יצחק מנחת בשו"ת עודועיין

 שבת מערב הרדיו שפתיחת מילתא. ואוושא קול השמעת איסור גםיש
 שו"ת ועי' הבערה, מאיסור רק אותנו מציל אין בשבת( פתיחתו)ומניעת
 המחוג להטית גם בזה לחשוש )ויש - מד. סי' לח"ג )בהשמטות(מהרש"ם

 מגביר הוא זה ידי שעל שבסכיון, התמונה הבהרת לשם או חזוקלשם
 האלקטרי(. וזרם הרדיוהבערת

 בפונוגרף בשבת ולדבר פונוגרף, )תקליטי( קול להשמיע לאסורהביא - פח סעי' פ קצש"ע שעל חדשה במנחה הו"ד - יצחק ביתבשו"ת
 חלק הוא והמקרופון אלקטרי מכשיר יש שבמיקרופון )וכידועובטלפון
 בחלק והוא תלפון, מכש,יר בכל מקרופון יש וכן - הרדיו ב"שדרחשוב

 יעקב בשבות שמתואר שהכלי הנ"ל יצחק בבית שם וכ' לתוכו(.שמדברים
 שבת( בליל הלבנה קדוש בענין מפראג, רד"א בתשובת עי"ש לא, סי')ח"ג

 החששות בו היו שלא אחר כלי הי' מקום, בריחוק קול להשמעתשנעשה
 )וכן קול ה,ש,תעת רמשיום מול'יד משוום בתלפון לאמור שם ודעתוהנ"ל
 עוד עי' הקול(, מוליך הרדיו שמחמתו האלקטרי לזרם המחובר ברדיוהוא
 עג. ב מנח"א ובשו"ת ב, אות קז גסי' הנ"ל מני"צ בשו"תבזה

 מצלצל בעכו"ם אפי' בתלפון לדבר לאסור הנ"ל יצחק בית בשו"תוכ'
 נשמע שהקול שכיון שם כותב )ועוד מוליד, ומשום קול, השמעתמשום
4 חשמליות תנודות ע"י עושה והוא המכניזם, קבלת ע"ירק  תנודות 

 שבמכשירים מזה לנו היוצא עי"ש. הנ"ל. בהשפוררת לדבר אוסרשמשו"ה - במכונה קול משמיע ג"כ הוא נשמע... הקול ועי"ז בהממברנה,קלות
 דומה שאיסורם או בשבת בו לדבר שאין מקרופון, י,ש הרבהומתקינים

 שאדבר להלן )ועי' וסכיון רדיו, מקליטון, רמקול, גרומופון, פונוגרף, ;והם
 וגם - השמע בחוש שנלקו לאותם לעזר נעשה והיא השמיעה במכונתגם

 מקרופון(. יש זובמכונה



שעג ושאול דודתקון
 לה'חיות תרופתו ה'וא זנור'ה, וקול )שאיב"ם( רוח עצב חולהובענין

 מ'ערב בשבילו ה'רדיו עריכת ה'תירו אי יעקב חלקת בשו"ת בזה עי'ר'וחו
 ועי"ש בדבר, היתר למצוא שם שהאריך סב ובסי' סא בסי' עי"ששבת,
 אם וכן שיב"ם כחולה לפעמים או שאיב"ת חולה בכלל הוא אם רוחבחולי
 הבשם עדוגת בשו"ת גם ועי' סח, בסי' מטעי נצר בם' ע" פ"נ בגדרהוא

 )ובענין - עכו"ם. ע"י אפי' בהטבת לחולה פונוגרף קול בהשמעתשאוסר
 ובבי"ד סב, וסי' סא בסי' הנ"ל יעקב בחלקת עי' ברדיו נשים שירשמיעת
 לג, או"ח בי"ש בתשו' עי' ומכירה שיודעה אשה קול ובשמיעת קפח,בסי'

 מרדכי, 'לבושי בשו"ת ,עי' הפונוגרף על - לבטלה שמים שםהמוציא - מחזן תקליט ובשימת לב. ח"ג השדה פרי ובשו"ת ק"ץ, סי'בחת"ם
ובש%ב"ה(.

 מנחת עי' ה,שדור מתחנת ישרא.לים משדרים ע"י נאונויםובשדור
 צבי. ארץ בתשו' שכ"כ וכ' לשדורם לשמוע 12מור שדעתו קז סי'יצחק

 יעקב חלקת בשו"ת עי' רדיו מקרופון, ע"י בי'ו"ט קול השלמעתובענין
 את שמוליך האלקטרי, לזרם מחובר שהוא שכיון וכ' לאסור שכ' נטסי'
 מוציא שהוא כיון האלקטרי בזרם ביו"ט להשתמש ואסור הרדיו, ע"יהקול

 שיש )ואפשר מה"ת, איסורו תקב או"ח שלהט"ז - מוליד והויניצוצות
 הבערה, איסוד בזה שיש הדבור שיחזק או הכלי, שיתקן החשש גםבזה
 שם עוד וכתב האלקטרי(, זרם בתוספת משתמש הוא קול, הגברתשע"י
 )ויש רדיו, שע"י שמיעה ע"י יצא לא אופן בכל שופר תקיעת חובתשידי
 בשמב."ה(, בזה ועי' בפוסקים, שונות דיעות אחר דבר ע"י שמיעהבדין
 שמשתמשים השמיעה מכונת ע"י שמיעה בדין להלן בזה שהבאתי מהועי'
 ל"ע* השמע בחוש הלקוייםבה

 : דהייגו האלקטרי, לכח דלהלן והמתקנים המכשיר בשבתולחבר
 גם בזה )ועי' אסור אלקטרי כר( )או ושמיכת מאורר, מניפה,מקרר,
 בשו"ת עי' המגיפה ובהנעת - עריכתה באיסור שכ' מה יעקבבחלקת
 ובם' וכבוי, הבערה מנא, תקון משום לאסרה שכ' לו ח"ב עזיאלמשפטי
 בתנועה אותה ומניחים לשבת, אלקטרי גורית שמדליקים כמו מבע"ימע"ש האלקטרי לכח המניפה את שמחברים הרבה ויש מד"ם, שאיסורה כ'ע"ל
 שמכנים ידי על כי אסור, המכוגה לתוך ידו להכניס )וגםהבערה, משום אסור, בשבת, להזרם אלקטדי ידים מנגב לחבר וגם מוצ"ש(עד
 מביא הוא זה ידי ועל האלקטרי, אור קרני שובר הוא המכונה לתוךידו
 מה גו סעיף יא בכלל לעיל עי' זה ומלבד חום, המנפח מתקן תניעהלידי

 רחיצתם לאחר המדורה כנגד הידים חימום לאסור י"א בשםשהבאתי
 ס"ג קלג השלחן קצות ועי' ידיו שעל המים הפשרת משום ואסרוהובצונן,
 אסרו המים הפשרת משום ורק ס"ב, היד באין אפי' בחמום לאסורשכ'

 מ: שבת )ועי' עי"ש מבשל משום בלא"ה שאסור כ' ס"ב שהי'ובחום
 ג, כב וברמב"ם וכו' המדורה כנגד ויתחמם בצוגן ישתתף שלאובלבד
 לכח מערבב לחבר וגם אצל(, ד"ה בבה"ל גם ועי' ום"ה ד(, שכוובש"ע

 שאסור. פשוט האלקטרי( בכח המונעים דברים שאר )אוהאלקטרי



 1שא1ל ד1דתק1ןשעד

 יש ש,מיעתם לעזר מש'תמ'ש'ים שמיעה שכבדי א,לקטרי מכונתובענין
 )בטרי'( סוללה יש החרש בכיס המונח שבחלק האחד, ואיסורים חששות,שני

 החששות בה ושייכים מקרופון, זו במכונה שיש למעלה בזה רמזתיוכאשר
 והנה לרשות, מרשות הוצאה איסור משום בזה יש ועוד במקרופון,שיש

 שהביא מה עי' בשבת המכונה עריכת משום שהזכרנו הראשוןבאיסור
 )בשבת(, השמיעה מכונת שבסידור בלאך רא"מ הרה"ג בשם ג אלי' כסאבס'
 לו שיש השמיעה כבד לאיש לדבר שצדד מה )ועי"ש איסור ישודאי
 המכונה את להעריך בזה שכ' לישראל עדות בס' ועי' בשבת(, - כזומכונה
 השני החשש אודות ועל ולסגרה, לפתחה יבא שלא כדי סביב ולתפרהמע"ש
 לתפרו כתב ג"כ לרשות מרשות הוצאה איסור משום בזה שיששדברנו
 סי' יצחק מנחת בשו"ת ועי' הוצאה, מאיסור לחשכו הבגד, בתוךבע"ש
 גם לחרש זו להמכונה שיש החשיבות אודות בזה שדן יז סי' ובח"בלז,

 כי בחוץ, הזאת המכונה בלי ללכת לו שיש וקושי וסכנה, לתאמשום
 על - הדרך מתאונות בשמירה - סומכים הראי' על שסומכין מהיותר

 כפופים מוטות להם שיש )לאותם למשקפיים לדמותה יש ואוליהשמיעה,
 להסירה קשה יותר השמיעה שבמכונת אותם, מסירים שאין האזניים(על

 צריך זה דבר בלעדה, ללכת לו א"א באמת שאם ומסיים ממשקפיים,בחוץ
 שהאריך שם ועיין בזה, ברור דבר העלה שלא אך גדול, דקדוקבודאי
 )בחודש סו סימן לב שנת ב"הפרדס" בזה ועיין ב'/ בחלק גםבזה
 הוצאת איסור בענין פרשנק פסח צבי ר' הרה"ג בזה שכתב מהסיון(
 להוציאה דרכה שכך וכו' לעירוב מחוץ הטלטול להתיר שאין כזומכונה
 כולה והיא לאוזן, מאוזן הנאחזה החדשה במכונה שכתב )אך וכו'באוזן/
 קטנה, שמיעה מכונת וכו' מובלעת אחת יד ובעובי משקפיים,כמעשה
 שלגבי' רגילתו כח לי' אהני וכו' להאוזן המשקפיים מיד יוצא דקוחוט
 בעדות ג"כ ועי' עי"ש, בהוצאתה(, להקל' וכ' כתכשיט, או כלבוש חשובדידי'

 להשתמש לו אין מכונה בלי בכבדות ששומע שמי שכ' הנ"ללישראל
 דאין הברה קול כשומע שדינו י"א שבת, איסור חשש מלבד כיבמכונה,
 בשמיעה יוצאים אין וכן ע"י, ומגילה שופר תקיעת התורה, קריאת י"חיוצאים
 מכשיר הוא המקרופון כי למעלה כתבנו כבר )כי זו לדעה מקרופוןע"י

 אלקטרי לתנודות המדבר, ידי על הנוצרים הקול, גלי את ההופךאלקטרי
- למרחק,המשודרות  מוגדל, לתלפון ובמבנהו בעיקרו הדומה אלקטרי מתקן הוא הרמקולהמגם - מקרופון ~ יש תלפון בכל כי לעיל כתבנו וגם 
* למרחוק. ולהשמעתם בו הנקלטים הקולות להג,ברתומשמש  ושרמקולים 
 שהמכשירים רואים אנחנו ומזה, - הרדיו במקלטי קבועיםמיוחדים
 סי' ח"ב יעקב חלקת בשו"ת ועי' לאחיו(, איש הם קרובים האלהוהמתקנים

 יעקב בחלקת גם ועי' בשבת השמיעה במכונת ההשתמשות באיסור שכ' מהמא
 ושאול. דוד בתיקול יב סעי' לט בסי' להלן ועי' הנ"ל נט סי'חאא

 האלקטרי לזרם אלקטרי כר( )או שמיכת וחבור עריכת איסורובענין
 )ועיאש מ/ סי' יעקב בחלקת עי' פס"ר והוא ניצוצות שמוציא משוםבשבת
 הכר בנערך חימום לצורך גופן על הנ"ל הכר שימת להתיר שצדד במהגם

 קכה סאק שכח במשנ"ב זגם ו שטו במי' ושם מ. שכה באואח בזה ועי'מעאש(



שעה שכת הלמותקיצור

 כתובות והן - הבערה לעניני השייכות הלכות עוד ישנמלא.
 ויא' ם ח ז ו ה במעיף לז בכלל להלן עיין כבוי,בעניני

 בזרם מופעל שאינו פשום, בפעמון צלצול )ודיני ושאול דודובתקון
 מעיף לח ובכלל כו מע,יף שבמוף ושאול דוד בתקון הםאלקמרי

 לח(. לז לולה
 )המכבה( כבוי מלאכת לז.כלל

 רישא פסיק דיני קצת זו למלאכה ונצמד - שלד באו"ח האש( )והפסקת כבוי מלאכתוהיא
 וסי'רעז( ערה או"ח גם )ועה מקומות במראה חבסעיף

 ושאול דודתקון
 או לבנים חמים בגדים לשים במיעיו להחושש להתיר ח"א מאירי בשםשכ'

 בשו"ת ועי' בשבת, רפואה איםור משום בו ואין בטנו, על חמיםחרמים
 עא. םי' או"ח ישראלבית

 מערב האלקטרי לזרס ונקשר חוקר ש'כבר במקרר השתמשותובענין
 האלקטרי לזרס חובר שכבר השטיחיס יובמנקה כט. בםעיף למעלה עי'שבת
 יט. םעי' יג וכלל יג, םעי' יב בכלל לעיל עי'מע"ש~

 בחוט שלמש'וך א*ר בשם א ם/'ק שלח מ"ז עי' בפעמון צלצולובענין
 התיר אבל בשבת/ אסור בבית צלצול קול משמיע שעי"ז בידיסש'בדלת
 מצלצל* ממילא הפעמון הדלת ובפתיחת בה/ קבוע ש,פעמון דל'תל'פתוח
 אף אםור, בכלי נעים קול השמעת שכל כ' בפטיש מכה במלאכתובכ"ש
 להשמיע המיוחד ובדבר שיר, כלי שיתקן גזרה משום - שיר בכליכשאינו
 בטבעת הדלת על להקיש אםור ולכן קול/ מנעים כשאינו אפי' אםורקול

 שבפתח )הקלינגעל( - הפעמון למשוך שאםור וכ"ש בה,הקבוע
 למשוך להקל יש הדחק ובשעת בהגה( ם"א )ועיוש שלחכבםי'
 על לםמוך ויש ג, שלט ברמ"א שכתוב מה עפ"י בשבתבפעמון
 ותנן אםור, לשיר במיוחד או במתכוין שדוקא בכהוג הריוףדעת
 ובכלל לה-לו, לח כלל לקמן בזה )עי' בזגין יוצאין מלכים בנותנמי
 רוב שאין גזרה זה לי' הוי אשכנז שבמדינת הנ"ל בכ"ש שם וכ' כ( םעי'לט

 הואיל בד"ה שלח בםי' בבה"ל והו"ד עי"ש וכו' בו לעמוד יכוליםהצבור
 לך אין זה, בלא לישן לביתו ליכנם יכול כשאינו בענינינו וא"כשכ'
 במקום וכו' השבת כבוד משום להקל לםמוך נוכל מזה יותר שבתצורך
 להמשרתת להשמיע בביתו שעשוי העינבל חוט למתוח אך וכו'הדחק
 שבפולני' שכ' נה םי' יעקב חלקת בשו"ת ג'כ ועי' וכו', כלל להקלאין
 רק היתה לביתם והכניםה החנות, לבעל החנות דלת על קבוע פעמוןהי'
 באינו דרבנן )שבאיםור לאםור פה פצה לא איש ואעפי"כ החנות,דרך

 דידן כבנידון לי' ניחא ובלא דרבנן, באיםור מ"מ פם"ר שהוי ואףמתכוין,
 שלט כרמ*א בזמה"ז שקיל קול השמעת בענין ובפרט יד, כלאחר גםשהוי
 אפי' שאוםר ועי"ש אוםר אלקטרי פעמון בצלצול אך להתיר( יכוליםב

 שאסור, מטהם פם'ר והוי ניצוצות מוליד האלקטרי זרם כי במלון,כשהוא
 שאםור שלז ובסי' שטז, בסי' דזבובים מהאי לדבריו ראי' שהביא)ועיעש
 ח(. ס"ק לז כלל בזה ועי' לי' ניחא ובלא וכלא"י, בדרבנן,אפי'



 שבת הלכותקיצורשעו
 הכללתוכן

 ; וכ'( יח יד יג )תקדוייש כבויגרם
 והמעטת הפחתת א-ג(; )תקדוייש במים כך אחר לצרפה כדי - באש מתכתהבערת
 המנורה הטיית ב(; )תקדוייש מהנ"ל במסתפק האיסור )ב(1 ההבערה בשעת הדולקחומר

 - הטבלא על ששכחו דלוק נר הנערת )ב(1 מהפתילה השמן הרחקת לשם -לאחורה
 שהדליקכנ שבת בנרות בהנייל )י(; בנחת הנערתו )י( קטן ידי על או עכויים ידיעל

 י(; )תקדוייש לשרפה וחושש המפה על שנפל שעוה נר הנערת )י(; השלחן עלוהניחם
 - גם )הנקרא סוללה הכנסת )יא( כבוה( )או אלקטרי נורה או גז וצים, גפרור,הדלקת
- פתוח האלקטרי למעגל שלו שהמפתח - כים פנם לתוךבטר"(  )יא(; הוצאתה וכן 
 כביית היתר ה(; )תקדוייש סכנה בו שיש חולה לצורך שנעשית ממלאכה בריאהנאת
 הקבועות המזוזות מפני - נפשות סכנת חשש כשאין אפילו עכו"ם ידי עלדלקה

 מבית יציאה יט(1 )תקדוייש לשבת מזונות הצלת יח(; )תקדו"ש החדרים על)במסמרים(
 לשם נר כבוי )יא(1 אוטומטי אלקטרי בתאורה מצויד כשהבית לתוכו(, כניסה)או

 שבתנור לוחשות גחלים כבוי (; )א איסורו שיעור בהנ"ל )א(י פחמים עשייתלשם - וכדומה מים בהזרמת בפה ביד, - עץ גחלת כבוי )א(1 וכדומה בעצים בשמן,חסכון
 חתיכות בהיו בהנ"ל )ב(; הנייל גחלים חתיית בהנ"ל )ב(; התנור סתימת ידיעל

 למקום לפנותה אפשר ואי הרבים, ברשות המונחת מתכת( או )עץ גחלתכביית ב(י )תקדוייש מהפתילה הרחוקות מהחתיכות אחת ולוקח דולק בנר חלב שלקטנות
 משום - בשבת שנפלה דליקה כבוי ; ותקדו"ש( )ד לרבים הגוף נזק תגרוםשלא
 עכויים בין גרים שאנחנו הזה בזמן ישדאל דליקת כבוי ד(1 ותקדוייש )יט ממוןהיזק
 היא כשהדליקה בהנייל )יט(; נפשות( סכנת ספק חשש )או נפשות סכנת חששויש
 לחדר החולה את )או המנורה את להוציא או במחיצה הנר ובין בינו להפסיקאפשר כשאי - סכנה( ספק )או - סכנה בו שיש לחולה נר כביית )יט(1 עכוייםבבית
 יב, )תקדוייש הכנסת בבית נרות כבוי )ה(; לצרכו הנ"ל הדלקת )ה(1אחד(

 תחת אויר מעט להניח בהנ"ל )טז(י המטה( תשמיש בשביל )או הקורה את ידליקשלא - הנר על כלי כפיית טו(1 )תקדוייש נפשות וסכנת שרפה ויתהוה ישנים,המשפחה שבני בשעה הנר שיפול לחוש ביש - נר כבוי יב(1 )תקדו"ש יהרגוהו()שהגויים - סכנה ספק בחשש נרות כבוי טו(ז )תקדו"ש ואלקטרי גז, נר, כבוי טו(;ותקדוייש
 כשהאור השעון כפתור )וסבוב האלקטרי כבוי )טז(; הנר יכבה שלא כדי -הכלי
 יט(; )תקדו"ש מעצמו להדלק הזמן ויגיע הזרם, כשיבא יודלק שלא כדיכבוי(
 סגירת ו(; )תקדוייש פנם דלת סגירת ותקדו"ש(1 )כא בשבת - סיד לתוך מיםמטיל
 סבוב ו(; )תקדוייש תנור דלת סגירת ו(; )תקדו"ש תמיד בנר הקבועה זכוכיתדלת
 "למה שבת לאחר לעכויים לומר בהנייל )טו(1 לכבות הבא קטן בהנ"ל )טו(;בידו למחות - ישראל בשביל נר לכבות הבא עכויים )יא(1 בשבת - עששית פתילתגליל
 עשיית בהנ"ל ותקדוייש(1 )כ האש תתפשט שלא כדי - האש בה שאחז תיבהעל - בטלטול המותר - לח גדי עור פריסת בהנייל )כ(1 הדליקה בין ולהפסיק לחצוץכדי - בכלים מחיצה עשיית )טו(;; הבאה בשבת לכבותו שיבין כדי הנריי את כביתלא

 ותתכבה לשם, האש כשתגיע שיתבקעו - מים מלאים חדשים חרם בכלימחיצה
 )ותחתיה האש מעל קדרה בסלוק : כמו מתכוין שאינו בדבר - לעכו"םבאמירה - רישא פסיק ח(1 בתקדו"ש )המבוארים - הכום שיורי ושפיכת בגנהשתה - וכן זרעים, השקאת : כמו מתכוין באינו אפילו בו שאסרו דברים - רישאפסיק כ(י )תקדוייש - )מקרח( מברד או משלג מחיצה עשיית בהנ"ל )כ(1הדליקה
 ושרוק בלוח סתום שפיו בתנור - וכן עכו"ם, ידי על ולסלקה בגחלים(,מסובבת
 לעכו"ם אמירה ידי על שמן( נר )אפילו דלוק נר בטלטול - וכן לפתחו, שמותרבטיט

 ח(, בתקדו"ש )שם בידים המלאכה עושה בשאינו בהנ"ל ח(1 בתקדוייש שם)המבוארים
 לו יש בין בזה ההבדל בהנ"ל י ( הרבים לרשות ויצאו בחצירו מים ששופך)כגון
 אין שאז לאוהבו, שייכת שאין בגן מים השופך למשל - לו אין ובין מזההנאה
 -; )יח( האש. בו שאחז. תורה בספר הדין וכן )האש(, יותר בה תתפשטשלא - האש בה שאחז מקופלת טלית ושטוח פשוט ח(; תקדו"ש )שם ממנו הנאהלו



שען שבת הלכותקיצור

 )יח( התורה ספד את לכבות לעכו"ם לקרוא בהנ"ל )יח(1 שיתכבה כדי הנ"לנענוע
 מונח דלוק שנר דלת פתיחת יח(1 )תקדו"ש עכו"ם ידי על הרבים רשות דרךהצלתן
 הרוח שאין ובשעה בנחת פתיחתה )ו(1 דלת( בפתיחת הנר שיכבה )שאפשר להקרוב
 מחדר נפתחת כשהדלת בהנ"ל ותקדו"ש(1 )ו הדלת סגידת בהנ"ל ותקדו"ש(; )ונושבת
 )ז(1 בו ותקיש שלאחור" הנר אל מגיעה היא שבפתיחתה דלת פתיחת ו(1 )תקדו"שלחדד
 הדלת סגירת ידי על אם בהנ"ל )ז(1 לסגרה בהנ"ל )ז(1 בזהירות לפתחהבהנ"ל
 1 )ז( הפתילה אל( )או מ- השמן שיתרחק( )או ויתקרב הנד ויתנועע הבניןיתנדנד
 או שעוה של הוא כשהנד בין ההבדל בהנ"ל )ח( עצמה בדלת קבוע כשהנרבהנ"ל
 נר בשהוא בהנ"ל )ח(1 בנחת פתיחתה בהנ"ל )ח( שמן של כשהוא וביןחלב,

 באינו בהנ"ל )ט(; הדלת אל קצת הקרובה המדודה שכנגד דלת פתיחת )ח(1אלקטרי
 )ט(1 לסגרה בהנ"ל )ט(; מצו" רוח רק שם באין בהנ"ל )ט(; להבעירהמתכוין
 )יא(1 ועוד( מגדלוד דמקל, טלביזף, תלפון, רדיו, )כגון האלקטרי מתקני וסגידתפתיחת
 מנורה קשוד )יא(1 תמידי אוד בו שיש אלקטרי או גז שבתנוד ברז וסגירתפתיחת

 נתוקו )או האלקטרי אספקת דשת אל וכדומה מקלט או מגהץ )כגון אלקטרי מתקןאו
 למים כשיגיע השעוה נד שיכבה - הפמוט קנה נקב לתוך מים שפיכת )יא(1ממנו(
 ובין הנ"ל שבין ההבדל בהנ"ל ; יב( )תקדו"ש עכו"ם ידי על בהנ"ל ותקדו"ש(י)בי
 בהנ"ל יב(1 )תקדו"ש בשבת שתגמודנה שבת מערב להתחילן שהתירו מלאכותשאד

 מים ושפך בעבר בהנ"ל יב(1 )תקדו"ש בדליקה - כבוי בגרם בם שהתירוהאופנים
 מניעת לשם - חול לתוך הנד תחיבת בהנ"ל יב(י )תקדו"ש הנ"ל הפמוט קנהלתוך

 שמדליקין עששית לתוך - שבת מערב מים שפיכת ותקדו"ש(1 )יב ההבערההמשכת
 כשמדליקו עכו"ם ידי על עששית לתוך בשבת מים שפיכת )יד(1 שבת לצורךאותה
 את העששית לתוך לשפוך המקום בני כשמנהג בהנ"ל יד(1 )תקדו"ש חולהלצורך
 לתוך שבת, מערב מים שפיכת יד(1 )תקדו"ש השמן את כך ואחר בראשונה,המים
 בהנ"ל יג(1 )תקדו"ש ממנו הנתזים אש ניצוצי לקבל הדולק, נד תחת שהושםכלי

 בגד על - מלבנים שאינם - משקים שפיכת יג(1 )תקדו"ש הניצוצות אפדטלטול
 משקים שפיכת בהנ"ל 1 )יז( האש( מן קצת רחוק המשקה )ושופכים האש בושנאחז
 נסגדת הצבת להצבת, השלהבת שכשתגיע צבת לתוך נד שימת 1 )יז( הנ"ל עלהמלבנים

 יג(. )תקדו"ש מתכבהוהנר

 עקב()לסדר

 ובין הרגל, בדרימת בין בפה, בין ביד בין עץ גחלת המכבהא.
 וחול בעפר אותה המכמה או מימן בשפיכת אובהזרמת

 פתילת המכבה וכן פחמימן עשיית לשם - שמכבה( אחר בחומר)או
 בכל ושיעורה חייבן טוב, יותר דולקת שתהא להבהבהן כדי -נר

 לצורך פחמים לעשות גחלים שכיבו במשכן היתה זו ומלאכהשהואן
 בשמן, חמכון לשם הגחלת את או הנר את המכבה )אבל זהב.התכת
 א. מופרים( מדברי רק אימורו אין - וכדומה בעצים אובפתילה

 ושאול דודתקון

 מב. ובשבת שמן וברמב"ן ? וצד ? צג דשבת סוגיא שעל בר"ן עי'א(
 על כחס 2 כט ובשבת שמ, וברא"ום וכו' גחלת מכבין וכו' דשמואללמימרא

 שם וכ' ובלחאמ משנה ובמגיד ז א ובפ' ב יב וברמב"ם וכו'הנר
 פטור, מתכת של בגחלת אבל וכו' חייב עץ של בגחלת שרקברמב"ם

 שצירוף י לד מיומא שהביא בראב"ד ועי"ש וכו' חייב לצרפה נתכויןואם
 כשדעתו רק )ונר( גחלת כבוי על ומחייב סופרים, מדברי רקאיסורו



 שבת הלמותקיצורשעח

 מנורה המטה ההבערה, בשעת הדולק מחומר וממעיט המפתיתבנ.
 משום חייב - מהפתילה השמן הרחקת לשםלאחורי'

 משום חייב - לוחשות גחלים בו שיש תנור המותם מכבה.תולדת
 והחותה הוא(. רישא פמיק - לכבותם מתכוין שאינו )ואףמכבה.
 שמבואר כמו - מבעיר ומשום מכבה משום חייב לוחשורנ,בגחלים
 א. ד מעיף לו בכלללעיל

 ושאול דודתקון
 חייב, כר"י שפסק שלהרמב"ם שאצ"ל מלאכה רק הוי שאל"כ פחמיןלעשות
 ככל אסור )אבל פטור כר"ש שם"ל הפוסקים( רוב )וכ"ד לדידןאבל
 יותר שידלק כדי להבהבו כשדעתו רק חייב אינו בנר וגם דשבת(,פטורי
 דכבוי בטעם שכ' היראים, דברי שהביא במא"מ והו"ד באב"נ )ועי'טוב,
 עץ של בגחלת הי' וכסף זהב בצורפי ,במשכן שהי' שכבוי מתכתגחלת
 שייך לא כבוי רק במתכת שייך שהבערה מזה שמשמע - מתכת בשלולא
 לא: שבת עוד ועי' בזה(, ס"ג ועי"ל ובמא"מ, בזה שהאריך עי"שבמתכת, כבוי אין וכן הבערה אין הראב"ד ולדעת במשכן, הי' שלא משוםבה
 ום"ה. א שלד ובע"ה בהמכבה, ובכ"ש וסותר, ד"ה ותום' וכו' הנר עלכחם

 וכו' חייב ממנו והמסתפק וכו' בנר שמן הנותן כב. ביצה עי'ב(
 אלא הוי שלא הככוי שממהר מפני ר"ל שאין - והמסתפק ד"הובתום'
 קצת מכבה וכו' מסתפק שהוא שעה שבאותה וכו' אלא וכו' כבויגרם

 ממנו לחתוך גדולה שעוה של קנדיל"א להתיר יש ומכאן וכו' אורוומכסה
 באור וכו' לחתוך )ודוקא וכו' מאור מכחיש אינו וכו' שחותך שבשעהכיון
 תמיד מטפטף השפופרת מן כי וכו' דאסור י( כט )דשבת הנר פי עלדן~פופרת האי ומיהו שם, שכ' ובהרא"ש ובפנ"י עי"ש וכו'(, לכ"ע אסור בסכיןאבל
 הלכך הנר, מאור מכחיש אינו וכו' משמן מעט יסתפק אם אף הנר,לאור
 לא כאן דעד וכו' מודי הגנן ואף כבויו, שממהר וכו' דמסתפק טעמאנ"ל
 הדליקה את גורמים שתיהן והפתי,לה השמן הכא אבל הדליקה, שמהכשתגיע הכבוי הגורם לה, חוצה וכו' הדולק בדבר נוגע דאינו משום וכו'פליגי
 ולקח דולק בנר חלב של קטנות חתיכות כשהיו אבל והגה"ה עי"שוכו'
 בתפא"ש ועי' חייב, שיהא נראה אין מהפתילה הרחוקה מהחתיכותאחת
 מחובר אינו וגם מהותך שאינו כיון מודה הרא*ש שגם אפשר שבזהשכ'
 במכבה, ובמא"מ שם קענ גם ועי' ממש, כבוי כגורם הוי שדולק חל.גלאותו
 אמר יח סי' וברא"ש שם, ובב"י ז, ס"ק שלד ובט"ז ז, ס"ק תקי"דובמגעא
 ובאב"נ מה"ת שו"מ ובשועת מב. אברהם מחזה בשו*ת )ועי' שרי קנבאר"י
 הרב בש"ע ועי' הנ"ל כב. ביצה על וב"ה ד"ה ובשטמ"ק רלב(,רכט
 שמו מלא מנוקב כלי לתת שאסור וכ' הנ"ל, הרא"ש דברי שמביא ארסה
 מעמ וכו' ביו"ט הדולק שעוה נר לחתוך להמתירים ואף וכו' הנרע"פ

 ובהחותה לד"ה. מכבה משום בזה שיש וכו' השמן כל שיטולחוששין
 מגעא גם ועי' בזה. ס"ד לו בבלל לעיל שכ' ומה כ. כריתות עי'בגחלים
 מודה הת"ה )אף התנור בתוך בוער דכשהאש ונ"ל שם וכ' י, ס"קרנט



שעמ שבת הלמותקיצור

- באש מתכת העבירג.  מי יש - במים כך אחר לצרפה כדי 
 שאומר מי ויש מבעיר, תולדת משום שחייבשאומר

 )קנ"י,טיק.1,ופ, ג. מופרים מדברי רקשאימורו
 :א'ו היב'ם' ימ'4הת,ר"~ת ע"ן לן נ?ז

 - המנורה את, להוציא או במחיצה_ להפמיק אפשרותק"נפע_
 של בגחלת רק לכבותה התירו שלא שאומר מי ויש לכבותה,מותר
 ד* אמור עץ בשל אבלמתכת,

 ואין שבבית, האור בשביל לישן יכול ואינו מכנה, בו שיש חולהה.
 - המנורה את להוציא או במחיצה תלהפמיקאפשרו

 את שמדליקים - בהדלקה הדין )וכן בשבילו, הנר את לכבותמותר

 בשבילו השבת את ומחללים האש את ומציתים ועורכים לצרכו,הנר

 ה. נחוץ( אם-
 ושאול דודתקון

 לו כלל ועי"ל במהרה נכבה שהאש - כבוי שגורם לגמרי לסתמוש(אסור
 ושאול. רוד בתיקוןס"ג

 בראב"ד גם ועי' וכו' הברזל את המחמם א-ב יב רמב"ם עי'ג(
 ונתכוין במכבה ולהרמב"ם כבוי, אי הבערה במתכת שאין שדעתושם

 חייב, - במים אח"כ לצרפה. בהבערתה ומתכוין המתכת המחמם אולצרפו
 בה יש אבל כבוי משום במתכת אין ולהרא"ם ולרש"י פטור, - לאוואם
 אין כי כבוי משום בה אין לרש"י בזה, נימוקיהם ושונה הבערה,משום
 הי' לא שכבוי משום - הטעם ולהרא"ם פחם, שנעשה במקום רקכבוי

 ה-ו. אות שלד ובע"ה רכט, סי' אכ"נ ועי' במתכת,במשכן
 הוא להתיר וב"י טור וטעם וכו' גחלת מכבין וה"ש מב. שבתד(

 אינה ואיסורה עלי' פטורים שאצ"ל שמלאכה כר"ש ס"ל הפוסקיםשרוב
 כדעה שהלכה בא"ר שם וכ' א"ר, רבים, נזק מפני והתירוה מדרבנן,אלא

 .במקום המונחת גחלת כל לכבות להתיר סכ"ז בש"ע ג"כ ועי'הראשונה,

 שכ' ג יב ברמב"ם ועי"ש עץ, בשל אוסר הרמב"ם אבל בה, נזוקיםשרבים

 אבל חייב, ממון איבוד בשביל אותה שהמכבה בשבת שנפלהבדליקה
 והו"ד שם, מ"מ עי' פק"נ, בפני העומד דבר שאין פשוט פק"נכשיש
 ג"כ נפשית סכנת בספק שגם סכ"ו בהגה ועי' לה ס"ק במג"א שלדשם
 זה, שלאחר בם"ק שהבאתי להרמב"ם המשניות בפי' ועי' לכבותמותר

 טוב יותר בודאי הגחלת את להפנות אפשר שאם פד ס"ק שלדובמשנ"ב
 : הוא. ופשוט משיכבנה,להפנותה,

 רמבעם ועי' העמוד, בראש ל בגמ' ושם וכו' המכבה בשנה כט שבתה(

 במחלוקת שדינו ונראה פטור וכו' )המכבה רעח ובטור ב, ופאב ב, יב ופ' זא
 למקום החולה להוציא בשא"א דוקא שזה להרמב"ם המשניות בפי' ועי'שנוי'(.
 מלעבור מוקצה לטלטל טוב ייתר בודאי שאל"ה ממני האור לכסות אואחר
 ועי*ש מותר, ד"ה בבה"ל ועי' א סעק שם במשנ"ב והו"ד כבי', איסורעל



 שבת הלכותקיצורשפ

 מוטל )והנר לדלת קרוב שמונח דלוק ,נךן(
 ו. אימור שום אין הפתוח( חלון )או הדלרנ במגירת אבלעצמה( הדלת פתיחת ידי על הרוח נשיבת לגרום שלא לאט, לאטלפתחה הדלת בפתיחת להזהר שכתב אך לנשב( פתאום תתחילשהרוח חוששין שאין ואומר - הדחק בשעה - בזה שמקיל מי וישהחלון( את )או הדלת את שיפתח בשעה לנשב שתתחיל שחוששיןמשום אמרו כן גם נושבת הרוח שאין בשעה )ואפילו הרוח נשיבת ידיעל להכבות יוכל הנר הדלת, את שכשיפתחו באופן לפנים(הנפתחת

 בשבילו. הנר אתלטלטל שאסור - לעיניו מזיק שהאור במי א רעט בשען'ת גם ועי' אלו,בדינים יא כלל לעיל ועי' בשבת, - חולה בשביל שנעשה ממלאכה ליהנותלבריא שאסור ב שיח ,ובסי' שכח ובסי' א, רעח באו"ח ב. ב רמב"ם עי' סכנה,ספק חולה בשביל אפי' לכבות שהתירו )בס"קג( ופמ"ג תו"ש בשם והביאשהאריך ושאול ווותקון
 - בתנור אבל הרבה, אויר שם שיש בבית רק התירו לא שבמדורהואע"ג איסור, אין וכו' הדלת בסגירת אבל בפנים )ומ"ש עי"ש. רוח, נשיבתתגרום לא גופא הדלת שפתיחת באופן בנחת לפתחה מותר רוח, שם שאיןלחדר חדר שבין בדלת אבל לחוץ, ממנה שיוצאין בדלת מיירי שכאן בא"ר"זה ערד ועי' לפנים. נפתחת שהדלת כאן שמיירי באחרונים ועי"ש לאט,לאט הדלת כשיפתח - ורמ"א המהרי"ל כדעת להקל רוח לנשיבת תגרום לאגופא שהדלת ובאופן הדחק בשעת וכ' החולקות, הדעות ביל להכריע שכ' הרוחד"ה בבה"ל שם ועי' שם( רמ"א ,כהגהת )ודלא בנחת שפותח אעפ"י -הרוח שיכבנו מהחשש בזה החמיר ג"כ הגר"א דו"ז וא"א הרב, וש"ע חי"אבא"ר וכ"ה בנחת בפתחו אפי' בזה והחמיר ט"ס, .שהוא ע"ז כ' א בס"ק המג"אאבל אסור כדרכו בפותח שרק כ' בש"ע והנה יחזקאל, מראה שו"ת בשם דאות ואו"ח כז, סי' אדם תפארת בש,ו"ת ועי' ח(, יא ובנז"י שם הרב ובש"עבמשנ"ב )וכ"ה בחוץ, הנושב הרוח ע"י הנר יכבה הדלת שכשיפתח באופןהדלת אל וקרוב ממש הדלת פתיחת נגד מונח כשהנר שדוקא )וש"א( הב"ח בשםב במג"א ועי"ש להומרא, הרא"ש בשם לעיל שהבאנו שיטו' ,כהג' פסקו וב"ישהטור במחה"ש ושם וב' א ס"ק ובמג"א א רעז ובאו"ח ובמ"מ, יז ה רמב"ם ועי' להסי' ובאו"ז הנר, ומכבה הרוח בא וכו' הדית שבנענוע וכו' נר תנא רמו בסה"תגם ועי' אחר, באופן שמפרשו א ס"ק ובט"ז רעז באו"ח ועי' שם, בק"נוהו"ד ר"ח לפי' בפירושו נר ד"ה וברשב"א פותח(, ד"ה תוס' )ועי' בב"י( גם)והו"ד עי"ש מצוי' ברוח אפי' המדורה כנגד הדלת לפתוח ואסור אלי', מקרבואו הפתילה מן השמן את מרחק ובנעילתו הדלת ובפתיחת הדלת, באחוריתקוע שהנר פי' ור"י הנר, שיכבה למיחוש ואיכא בכותל נוקש הדלתוכשפותח, הדלת שאחורי בכותל קבוע שהנר כ' ור"ח הרוח, שיכבנו וחיישינןהדלת אחורי מונח שהנר בזה מפרש שרש"י ט באות שם ברא"ש והו"ד ותוס'ור"ח רש"י בפי' ועי"ש בפם"ר, רן'ש מודה תרווייהו אמרי ורבא אביי דהא וכו'רב עלה לייט וכו' כדרכו ונועל פותח הדלת שאחורי נר תנא קכ: שבתו(



שפא שבת הלכותקיצור

 הדלת את שכשיפתח באופן - הדלת שאחורי בקיר קבוע הנר ואמז.
 לפתחה אמור אז בו, ותקיש שלאחורי' הנר אל תניעהיא

 בנר תנע שלא ובזהירות בנחת לפתחה מורנר אבל בחול,כדרכו
 בחוזק שכשימנרה באופן היא ואם אופן, בכל מותר ולמנרהשלאחורי',
 שיתנדנף כך כל וחוזק בכח המזוזות אל הדלת תנקש -כדרכו

 אל שבנר השמן קצת ויתקרב בו, הקבוע נר ויתנועע והקיר,הבנין
- ממנה שיתרחק אוהפתילה  ובין הדלת בפתיחת בין ליזהר יש אז 
- מכבה או מבעיר אימור משוםבמנירתה  ולמנרה לפתחה וצריך 
 ז. הדלת מן רחוק כשהנר אףבנחת

 חלב, או שעוה של נר הוא אם אז עצמה, בדלת קבוע הנר ואמח.
 לכבות שלא שיזהר רק ולמנרה, הדלת את לפתוח לו מותראז

 - כדרכו ולמנרה הדלת את לפתוח אמור שמן בנר אבל הנר,את
 משום או חייב ואז מהפתילה השמן את מרחק או שמקרבמשום
 באופן בנחת מונרה או כשפותחה רק ומותר מכבה, משום אומבעיר
 )ובנר הפתילה אל השמן שיתקרב או שיתרחק רישא פמיקשאין

 שהחומר או שיתכבה החשש בו שאין פשום - בו וכיוצאאלקטרי
 ח. שמן( בנר כמו - הפתילה מן יתרחק בוהדולק

 ושאול דודתקון

 ומג"א ז רנט )ובש"ע יא לעיל מבואר כבר הלא - קטן נקב רק לווביש
 הקבועה זכוכית בדלת וכמו קטן, בנקב אפי' התירו כאן שאסור, יא(ס"ק
 שמבעיר, למימר ליכא שבנר - לסגרה מותר שג"כ בביהכ"נ תמידבנר

 משום דלתו לסגור ואסור לטלטלו אסור לאנטערין שקורין פנסומיהו(
 רעז בסי' כמבואר עמוד על במסמרים שקבועה אע"ג - לאיסורשמלאכתו

 1(1 יא בנז"י )והו"ד ג ס"ק ובא"א ח. ס"קמ"ז

 ובפמ"ג שם השקל ובמחצית ה ס"ק ובמג"א ב רעז הרב ש"ע עי'ז(
 אך מהדלת רחוק כשהנר שאפי' ובלבו"ש א ס"ק בט"ז ע" אך ד, ס"קשם

 שם, קבוע שהנר במקום גם הכותל כל יתנדנד אז בחוזק הדלת אתכשיסגור

 השמן יתרחק אם שהלא ג"כ מהפתח רחוק כשהנר אפי' כדרכו לסגרו אסוראז
 )והו"ד מבעיר, משום יתחייב יתקרב ואם מכבה משום יתחייבמהפתילה

 מבשל, משום ג"כ יש הנר שבהטיית : ו יבמות הרא"ש תוס' ועי' י(, יאבנז"י
 ומבעיר. מכבה משום בו שיש כ' או ד"ה שם לנרובערוך

 נר ובין שעוה נר בין שמחלק הב"י( )בשם בהגה בש"ע שם עי'ח(
 עי"ש מהפתילה, השמן את מרחק או מקרב הוא הדלת וסגירת שבפתיחתשמן
 שהוא משום מתכוין באינו אפי' שאוסר וכאביי קכ משבת ובראיתו דעזבב"י
 רישא פסיק של בהכלל ותמיד תדיר משתמשים שאנחנו ובהיות רישא.פסיק
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- קג שבת ובגמרא משנהובמגיד ו א )ובדמב"ם ד מתכוין שאינו דבר בדיני בכשש ועי' מתכוין,באינו אפילו בפס"ד שאסדו משמע הנ"ל מגמ' והנה : שבת בהלכ'באחדונים שהובאו דוגמאות ואיזה הנ"ל בענין כללים איזה כאן אביא ע"כ שבת,ב,עניני  את שהביא ו אות שבת מלאכת בדיני שבת להל' בהקדמתו בכ"ש גםועי' יא, בם"ק פט בסי' גם ועי"ש יג, באות שהביאו שבת לאיסוריבפתיחה ובמנ"ש עי"ש ב"ב, מהד"ם ושו"ת לשעה"מ עוד וציין המג"א דאיותושישס המג"א נגד שהם המאירי דבדי שהביא שלו בסי' פתים במנחת. גםועי' שיד, סי' ריש ובפמ"ג הרב וש"ע ומג"א בט"ז ועי' יט, ס"ק שכאובסי' כ ס"ק שכ ובסי' מא ס"ק בא"א ושם דנג, בסי' הרב ובש"ע ז, ס"קמג"א גם ועי' רב"פ, בשם ש,הבאתיו ושאול דוד בתיקון מח סעין יא בכלל בזהעי' בשליחתו, האיסור את עושה ואינו האיסור, לעשות שלחו לא שהישדאלמשום - עכו"ם ע"י מותד פס"ד )שכל ס"כ שבת לאיסודי בהקדמתוובמסגה"ש י, ס"ק רעו ובא"א ה, שם הרב ובש"ע ג רעז באו"ה ועי' כב, לו בכללכמבואר - בפ"ר אפי' מתכוין, שאינו שדי בעכו"ם והדי ינענעו, ולא בנחתשילך אפשר שעכ"פ התירו ג"כ - מכבה או מדליק הוא ועי"ז מהפתילה, השמןאת ידחיק או שיקדיב לחשוש שיש שמן בנד ואפילו ד, ס"ק מ"ז שז סי'ועי' הנצרך( המקום עד שידיחנו - הצד מן בטלטול ישדאל ע"י )מדשרי דלוקנד לטלטל לעכו"ם לומר התירו וכן שם(, ובם"ד ושאול, דוד בתיקון ג סעיףלו כלל לעיל בזה עין )אך פתיחתו, ע"י שיתבערו לוחשות גחלים בתנור שישאף ס"ז רנט בסי' לפתחו שהתירו בטיט ושדקו בלוח שסתמו בתנור הואכן וכמו התחתונים, את ומבעיר ,העליונים את מכבה הוא שבהעברתה -הגחלים ניעוד בלי לסלקה שא"א אף עכו"ם, ע"י האש מעל לסלקה שהתידו -בגחלים מסובבת ותחתיה האש על העומדת קדרה סלוק בדין בהגה ס"א בסוף רנגבסי' עי' לעכו"ם אמירה וע"י מתכוין, שאינו בדבד פ"ר היתד ובענין ג,ס"ק שלז ובמ"ז ה ס"ק שיד ובסי' כ, ס"ק שכ ובמג"א צדיכא, לא ד"ה.ובתוס' דחברי' בארעא דעביד כגון קג. בשבת בזה ועי' מד"ם, רק אסור אוהבושאינו חבירו לגנת מים בשפך אבל לה, התכוין בלא אפילו מיני' הנאה לו שישבגנו, או חבירו בגנת מים ששפך כגון ממלאכתו הנאה לו שיש בין הבדלבזה שיש ס"ה ב בכלל לעיל בזה שכ' מה ועי' בפ"ר, לעכו"ם אמירה בדינימא ס"ק רנג ובסי' ה ס"ק שיד מג"א עי' בפ"ר התירו ג"כ לר"ה, ויצאובחצירו מים בשופך כמו - בידים המלאכה עושה באינו וכ"כ שאבאד, כמוהתירו לעכו"ם באמירה אך לי'(, ניחא בלא גם ליזהר צדיך שלכתחלה ועי"שלי' ניחא בדלא אפי' בפ"ר אסרו פוסקים שהרבה כ וסעי' יח שכ או"ה ועי'אפשר לא ד"ה ? כה פסחים בתוספת בזה )ועיין בדדבנן, אפילו אסור ה ס"קשיד המג"א לפי ופ"ר פ"ר שהוי )משום הזרעים את להגדיל מתכוין באינואפי' שחייב ב שלו בש"ע והו"ד בדא'שונים שמקודו הכוס שיורי ושופךבגנה משקה והשותה וכו', לזדעים מים והמשקה וכו' איתמד : ב במו"ק תמצאלזה ודוגמה כדלקמן, חטאת חייב הוא המלאכה כשנעשה להאיסור התכוין בלאאף אז - האיסור בלי הנ"ל ההיתד מעשה לעשות אפשרות שאין )דהיינופם"ר זו במלאכה והי' איסוד, מלאכת אגבה ונעשה לעשות המות.ר דבדהעושה שאדם שהביא בפם"ר( ר"ש מודה 
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 משום הדלת אל קצת הקרובה המדורה כנגד הדלת לפתוח אסוךכ2.
 מתכוין באינו )ואפילו המדורה את תבעיר המנשבתשהרוח

 רוח רק שם כשאין ואפילו הזו(. הדלת פתיחת אמרו כן גםלהבערתה
 שמבערת מצוי' שאינה רוח משום גזרה מטעם אמרו כן גםמצוי'
 הפתוחה דלרו למגור לו מותר )אבל רישא פמיק משום ואמורבודאי
 ט. מכבה( משום למגרה אמרו ולא המדורה,שכנגד

 ושאול ווותקין

 ורק ישדאל לצודך מלאכה שעשה בעכו"ם הנ"ל מא ס"ק דנג בסי'המג"א
 את הסיק והוא קר/ מאכל התנור על שהי' כגון לבד, לאיסוד התכויןשלא

 העכו"ם כוונת עיקד עכ"פ עי"ז, המאכל יתחמם דודאי פ"ד שהי' אףהתנוד,
 וכ' עי"ש/ להללטאפף/ מים בנותן ג"כ הוא )וכך בהסקתו הבית לחמםהיתה
 המים להחם ג"כ מתכוין הוא שהלא יח ס"ק שם הט"ז קושית לתדץשם

 סוף דמ"א דשבת פי"ג הרשב"א בהטם הר"ן ממ"ש שם הכ"ש וכ'והתבשיל,
 במתכוין אבל להפם"ד/ רק במתכוין דוקא זה אסוד דישא דפסיק דהא -ע"א
 ובלבד כדדכן מוכרין כסות מוכדי בין מחלק שהכ"ש ועי"ש מותד לפ"ר,גם
 כדרכן למכור להם שהתירו : כו בפסחים וכו' החמה מפני בחמה יתכויןשלא
 שבטח החמה בשביל דק שם מתכונים שלא אף החמה מפני יתכונו שלאדק
 בשבת דנזיותא במסוכרייתא וכל להקונה הבגד מדת להראות ג"כ מתכוניםהם
 התם ששאני - החבית לסתימת ג"כ מתכוין הוא מסתמא ג"כ ששםקיא.

 מדמתכוין ומשואה פעולות/ ב' הם כאלו הם והאיסוד ההיתר שם,שבשניהם
 ג"כ ומתכוין הבית שמירת לצודך בנועל משא*כ אסוד, האיסודלפעולות
 שם - הרשב"א בשם הד"ן שם מיידי זה שבענין - הצבי בעד גםלנעול

 לכאן עולה אחת דשמירה ההיתר/ ענין ג"כ בי' פתיכא האיסודבפעולות
 אחד חימום התבשיל/ את לחמם ג"כ שמתכוין הבית בחימום וה"נולכאן,
 אהרשב"א פליגי ודמב"ן שהר"ן שאף שם וכ' ושדי/ - ולכאן לכאן ג"כעולה
 לכ"ע(1 שם להתירו שם צדד נפש חיי ומשום עכו"ם ע"יעכ"פ

 לייט בשבת/ מדורה כנגד דלת אדם פותח יהודה א*ד ; קכ שבתט(
 מצוי' אינה אטו גזרינן סבר )אביי( מר מצוי' ברוח לעולם וכו' אבייעלה
 מר ד"ה בתום' גם ועי"ש וברא"ש ברי"ף גם והובא וכו' פער( שהוי-
 מצוי' ברוח אפי' המדורה לפני הדלת לפתוח שלא ליזהר צדיך 'הלכךשכ'
 יז ה ברמב"ם ועי"ש הדלת"/ אצל קצת קרובה כשהמדודה מילי והניוכו'

 הרוח שתהא כדי בשבת/ המדורה כנגד הדלת את לפתוח ואסור שכ'בסופו
 בשבת/ באילן וישתמש ליטלו עליו )שיעלה חועהם ואינו לקדקע, המחובראילן גבי על שבת של הנר ומניחין מצוי'/ רוח אלא שם שאין ואעפ"י בה/מנשבת
 משמע שמהרמב"ם שכ' ו ס"ק שם בא"א ועי' בשבת(/ ליטלו אסורשהלא
 מתכוין באינו אבל יז(/ ה המשנה במרכבת )וכ"ה להבעיר במתכוין רקשאסור
 מצוי' רוח שגזרינן הנול בגמ' ועי' מותר/ מצוי' ברוח פ,ר הו"ל דלאכיון
 מצוי' שאינה רוח אטו מתכוין בלא אפי' יאסור קש.ה וא"כ מצוי', שאינהאטו
 בענין ג"כ שכ' בראב"ן בזה ועי' בזה( שהאריך ציון בני ועי' פ"ר/דהוה
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 שכחי.
 נ~

 )וכן שחשיכה קודם ממנה מלקו ולא המבלא, על ולוק
 על אותם ומניהים מדליקים שאנהנו שבת בנרותהדין

 ששכהו, כנר דינם כן נם עכו"ם, על/,יהי משם למלקם שדעראעהשלחן
 ואם יכבה, שלא בנחת מנערו אם(ך( יבר הש~הבמש- לעשהולא
 קמן. ידי על או עכו"ם ידי על לנעיו מוב אפשר ואם כבה, -כבה
 נר בדין ושאול דוד בתקון ועיין עכו"ם. ידי על רק לנער אין שמןונר
 - וכדומה השלחן לשרפת וחושש המפה על שנפל שעוה נר כנוןשבת
 י. לנערו מותראם

 ישאול דידתקין
 זה בדין ועי' שרי, מתכוין ואינו לליבוי א"צ ואם שכ' כהרמב"םהכוונה
 י. ס"ק ובמג"א ג תקיד בטי' עוד ועי' ב/ רעזבאו"ח

 ואם וכו' הטבלא את מנער הטבלא גבי שעל נר ת"ר קכ: שבתי(
 לדבר בסים נעשה במניח אבל בשוכח אלא ל/'ש ר"י דבי אמרי כבתה,כבתה
 וברשב"א שם, ובכ"מ ו יב ברמב"ם ,ועי' מנער ד"ה בתום' ועי"שהאסור,
 ועי' ס"ג, שם ובאו*ח רעז סי' וב"ח ובב"י ובטור וברא"ש לד סי'ובאו"ז
 שעשאו מאחר שתכבה פם"ר כאן ואין בנחת, הטבלא את שמנער שכ'במאירי
 במג"א שם ועי' שם, ובבה"ל יח, ס"ק ובמשנ"ב בבאה"ט, ועי"שבנחת,
 על מניחים שאנחנו שלנו שבת שנרות בבאה"ט והו"ד להב"ח שציין חס"ק

 והמפה השלחן נעשו ולא כשכח ודינם עכו"ם, ע"י משם ליטלם דעתנוהשלחן
 שלא )בם"ד( הי"א על סומכים אנו הפסד במקום ובפרט אסור, לדברבסים
 ובחי"א ה-ו, רעז הרב ש"ע ועי' למחר, לסלקם ז'עתו שהי' כיון מניחמקרי
 כתבנו )וכבר לנערו שמותר השלחן על שנפל דלוק בנר שם שכ' יאמה

4 לנערו ואח"כ לארץ ולהורידה הטבלא להטות שיש המאירי בשםלמעלה  

 ואפילו יד(, ס"ק במשנ"ב והו"ד ובא"ר, במהרי"ל וכ"ה פם"ר/ הוי'שאל"ה
 הוי שלא הפוסקים על הפסד במקום סמכינן אעפי"כ מדעת השלחן עלהניחו
 ה ס"ק בט"ז ועי"ש השבת, כל שם מונח שיהא דעתו שאין כיון לאיסורבסים
 לכ"ע שמותר - עצמו הנר אפי' או - המטפחת על ניצוץ נפל שאםשכ'

 למקום צריך ואם נפל/ בשבת דהא 'הניחו" לומר ע"ז ל"ש ודאי דהאלנערו,
 הנרות להניח דעתו אין שהרי עליו הם כשהנרות אפי' לטלטלו יכולהשלחן
 כמ"ש וכו' היתר של אחרים דברים השלחן על כשיש ובפרט היום, כלשם
 הנח ד"ה בתום' ושם בסים דנעשה וכו' לנר הנח מז, שבת ועי' ס"ח,שי

 שא"א משום לנערו אסור שמן שבנר ג רעז ובאו"ח ט, ס"ק שיובמחה"ש
 גם ישפוך ולפעמים ממנה, ירחיקו שלא או הפתילה אל עי"ז יקרבנושלא
 עכו"ם ע"י מתכוין שאין דבר לעשות שמותר מותר/ עכו"ם ע"י אבלהשמן,
 ושאול, דוד בתיקון ח סעיף לעיל שכתבנו כמו פם"ר כשהואאפילו
 שכתב א קטן סעיף שט מ"ז ועיין - סל*ה. מוקצה בדיני לקמןועיין
 סלוק אחר רק ולהסירם השמשות בין לפני השלחן על החלותלהניח

 שם שכ' בתשובה תלו סי' המהר"ם בשם שם שכ' מה הרמ"א שציינובכ"כ ובמרדכי ברמ"א כאן עי' טלטול בלי מוקצה דבר נגיעת ובעניןהמנורה/



שפה שבת הלכותקיצור

 כן וכמו שבעששית, הלהב להגדיל שאמור לו בכלל בארנו כבריא.
 הפתילה, גליל מבוב ידי על - ולהורידו להמעיטואמור

 )אגם( נורית או גז וכן בו, וכיוצא עצים גפרור, להדליקושאמור

 המקור אל ולחברו האלקטרי כח את לקשר ושאמור ולכבותה,אלקטרי
 להכנים וכן - משם לנתקו או - שהוא אופן באיזה האלקטרי)צנור(
 או לצאת ושאמור ממנו, להוציאו או - האלקטרי השקע בתוךהתקע
 אלקטרית נורית דלתו את שכשפותחים באופן שעשוי לביתלהכנם
 מתכבה הנורית - הרלת את ומוגרים ממנו כשיוצאים וכן -נדלקת

באופי
 גרמופון, תלפון, פונוגרף, רדיו, ולמגור לפתוח ושאמור אוטומטי,

מכיוי
 טלפרינטר, מגדלור, ריקרדר(, )תפ מקליטון רמקל, )טלביז"(,

 באמצעות העובדים והמכונות המכשירים וכל אלקטרי כר אושמיכת
 שיש אלקטרי או גז שבתנור הברז את לפתוח ושאמור האלקטרי,כח
 משום למגרו שאמור וכן הבערה, אימור משום - תמידי אורבו

 בהוצאת גם מוקצה( אימור )מלבד כבוי אימור ושיש כבוי,אימור
 האלקטרי למעגל שלו שהמפתח וכדומה כים מפנם )בטר"(מוללה
 יא. הבערה אימור יש - ושבהכנמתה -פתוח

 ושאול דודמקון

 שהוא בין עליו עומדי' שהנדות הקודש אדון שלפני במעמד ליגעשמותד
 ועי' וכו' דמוקצה תשמיש שהוא אעפ"י ינענענו שלא דק עץ של או אבןשל

 בט"ז. א ס"ק תקיג ובסי' שם, ובמג"א ג רסח ובס" ג, שחבדמ"א
 שם שהבאתי מקומות במדאה כח-לב בסעיף לו בכלל לעיל עי'יא(

 באופן הדושם מכשיד הוא שפונוגדף כאן שהבאתי אחדים מכשיריםביאור
 מיוחדים לוחות הם - )תקליטים תקליטים גבי על זמרה או דבודאוטומטי
 שמנגן מכשיר זה וגדומופון אדם( בני של ודבוד נגונים עליהםשהקלטו
 נהפכים בתקליט החדותים והרשומים שהזכרנו, התקליטים באמצעותומדבר

 באנגלית הנקרא ומקליטון קול, לגלי מיוחד מנגנון ידי על -בגדומופון
 סרט. על זמרה או דבור אוטומטי באופן הדושם מכשיר הוא ריקורדר()טפ
- קול לגלי - במכונה נהפכים הסדט על החדותים הדשומים זו במכונהוגם  
- הסדט גבי שעל הדשומים בהפכת והן והנגינה, הדבור בדשימתוהן  לדבור 

 שיש מכשיר הוא )טלביזי'( וסכיון איסור, יש המכשיר באמצעות -ולנגינה
 למקומות השדוד מתחנת וכדומה אדם בני של דמות המעביד מכניזםלו

 הקולטות במכונות בד על מופיעות והתמונות הדדיו, גלי באמצעותדחוקים
 הוא וטלפרינטר האלוע המקלטים את שקנו האנשים שבבתי הנולהתמונות
 המרכזי, במשרד כתיבה במכונת הנדפסות המלים שבאמצעותו ומתקןמכשיר
 במקומות הקבועות כתיבה במכונות גם אוטומטי באופן זמן באותונדפסות
 הכתיבה למכונת אלקטרי בתיל מחובדות הן אלו הכתיבה ומכונותרחוקים,
המדכזית



ש

 שבת הלכותקיצורשפו

 הפמוט קנה נקב לתוך שבת, בערב אפילו מים, ליצוק אמוךיב.
 להמים כשיגיע הנר שיכבה כדי שבת, של הנר בוששמים

 את מכבים הם שהמים מפני בזה ואמרו - ועשן( "יח יעלה)ולא
 בו, וכיוצא חול לתוך הנר את לתחוב התירו אבל ממש, בפועלהאור
 ויכבה ההבערה בהמשכת החול ימנעהו להחול האור שכשיגיעבאופן
 יב. כבוי גרם אלא אינו שזה - מאליוהנר

 ושאול דודתקון

 ובגמ' וכו' ניצוצות, לקבל הנר תחת כלי נותנים : מז שבת עי'יב(
 כולם ומדברי שכ' שם ומג"א ד רסה גם ועי' ח-י במג"א וכאן שם,ובתום'
 שיכבה כדי השערה נר בה שעומד הקנה לתוך מים לתת שאסורלמדנו
 והמים - ממש לתוכו נופל והאש - לכבוי מתכוין דהא לשם המיםכשיבאו

 שמעתי המגי' אמר בסוגרים ע"ז שם וכ' בבאה"ט והו"ד האש ותחת בעיןהן
 בא"ר וכ"ה בע"ש עכו"ם ע"י הקנה לתוך מים לתת שנהגו גדוליםמכמה
 בשו"ת ועי' תוספות, מסקנת היא שכן וכ' י אות בתשב"ץ וכ"ה ט, ס"קרם"ה
 הקנה לתוך מים שנותן בעכו"ם נסתפקתי רמ( )ח"ב שכ' מאהבהתשובה
 יוצא רע שריח שבמקום שאפשר שם וכ' בצ"ע, והניחו להקל, יש אםמע"ש
- חלב נר במכבים דהיינו - הכבוימן  בפמ"ג ועי' זה, דרך על להקל שיש 
 טרם בשבת מהר יסלקנו מים לתוכו ונתן בעבר .שאפי' ג ס"ק מ"זרסה
 דאסור שהא האו"ז בשם הנ"ל רסה בסי' בד"מ ועי' הניצוצות, בויפלו
 ואף העתיקו, לא בש"ע אך וכו' שהודלק לאחר היינו הנר ,תחת כלילתת

 )עי' בשבת, שתגמר מע"ש מלאכה להתחיל שמותר מלאכות בשארשקיי"ל
 שהיא יודעים שהכל בדבר רק התירו לא לד(, סעיף לב )ובכלל רנב(בסי'

 המלאכה את ויעשה איסור בזה שאין שיחשוב חוששים אנו כאן אבלמלאכה,
 אופנים משני בא' אלא - בדליקה אפי' - כבוי גרם התירו ולאבשבת,
 את לקבל יכול שאינו מים מלא חדש חרם כלי בתוך המים שיהיודהיינו
 מתכבה, והאש מתבקע הכלי האש אצלו וכשמגיע המדורה, ואתהאש
 בין מחיצה הפסק כאן הי' כי הכבוי, גורם רק מכבה אינו האדם זהובאופן
 כבר, שהודלקה האש את מכבים המים שאין באופן שהוא או האש, וביןהמים
 משקה ליצוק שהתירו הבוערת בטלית כגון מלהתפשט האש את שמונעיםרק
 אבל עדיין, האש בה אחז שלא במקום ו~ה"נו - מקום בריחוק הטליתעל
 הנר בין מפסיקים הכלי דופני שאין הפמוט, קנה לתוך מים ביציקתכאן
 לא זה באופן ממש, בפועל 'הניצוצות את מכבים המים וגםלמים,
 רואה שאם שכתב בא"ר ועיין עא, דף במשנ"א בזה ועיין כבוי, גרםנקרא
 שאסרו ומה מים, כלי תחתיו לשים שמותר השלחן על ויפול הנרשנכפף
 אבל וכדומה, המפה על כשחושש רק נאמר לא י סעיף ,לעילבזה

 בבית הנרות בכבוי שכ' מה טו יעקב שב בשו"ת ועי' גזרו, לא סכנהבמקום
 ובכ"ש,הכנסת,

-  שם מש"כ יח ס"ק רסה משנ"ב ועי' ח, יא בנז"י הו"ד 
 באותו כשהם ובין אחר בכלי הם כשהמים בין - צורך במקום -לחלק
 שלא מלסטים שמתירא שמי שם ובתו"ש ובט"ז רעח בש"ע ועי' עצמו,הכלי



שפז שבת הלכותקיצור

 מנר הנתזים האש ניצוצי לקבל כדי הנר תחת כלי כששמיםיג.
 שאר )או מים שבת( מערב )אפילו יצוק לאהדולק,

 יג. הניצוצות את יכבו שהמים מפני - הכלי בתוךמשקים(

 ושאול ווותקון

 למעלה דינו שמבואר סכנה בו שיש בחולה כמו הנר, לכבות לו מותריהרגוהו
-בס"ה  אין אם אבל סכנה, ספק בחשש אפי' שבת דוחה נפש שפיקוח 
 אסור סכנה( בו שאין חולה בשביל )או ממון סכנת רק ס"נ ספקחשש
 בהגהות באו"ח עי' בשנוי - שאיב"ס חולה לצורך הנר כבוי )ובעניןלכבות.

 שצדד מט יעקב חלקת בשו"ת עי' בס"ז כאן שכתבנו כבוי גרם בעניניוהנה - סט"ו. ועי"ל בשמב"ה( שהו"ד נד סי' ח"ב מרדכי לבושי ובשו"תמהרש"ם,
 בשבת, ידועה בוטעה המנורה את שיכבה מע"ש אלקטרי שעון לערוךלהתיר

4 להדליק בכדי השעון הערכת להתיר היתר צדדי די לנו יש בהדלקה שגםוכ'  

- קנז או"ח שיק המהר"םכפסק  שהוי לומר צדד מה,בערה שקל בכבוי וכאן 
 לו כלל לעיל )ועי' עי"ש כחו כח רק שהוי אפשר או שני כח או גורםרק
 דבריו )הובאו סד סימן א' חלק אמת זרע בשו"ת עוד ועיין א(סעיף

 וענין בהקדמה( אבות מגן לספר ובהערותיו קנב! דף אהב"שבקונטרס
 שהוא לומר שצדד למרחוק מים המקלחים צנורות ידי על שרפהכבוי
 לענין מזה ללמוד צדד אך דבריו, דחה נז באו"ח והבי"צ כבוי, גרםרק

 והניח גרמא רק שנקרא שאפשר אחר בכח המלאכה נעשה שיאח"זמברקים,
 בפוסקים מוחלט אינו גרמא שגם )ודע שם, עיין עיול, בצריך.הדבר
 סי' ובמנח"י שלד, סי' בהגאור"ח )הו"ד מה סי' ח"ב שבשבו"י בשבתלהתיר
 סי' אברהם במחזה ו, סי' ריב"א בשו"ת בזה ועי' שאסור, בפשיטות כ'קט(
 בט"ז ושם תקיד, בסי' כבוי גרם בדיני עוד ועי' נב, סי' יעקב בחלקתמב,
 עליו, שחולק משה ובחמד המים, לתוך לתחבו קצת בצורך להתיר שצדדו

 או תה"מ לצורך רק התיר א צה כלל בחי"א וכן כבויו, מקרב הואשבמים
 משום לאיסור שמסיק ועי"ש בקו"א, רסה הרש"ז וכ"כ גליות, של שניביו"ט
 ובבה"ל עי"ש גדול, לצורך רק ומתיר פוסקלם כמה נגד הם הט"זשדברי
 ופמ"ג א"ר החי"א בשם שם שהביא כא ס"ק ובמשנ"ב ובבאה"ט, דבר,ד"ה

 לשם כשיגיע שיכבה וכו' הז:דלקה אחר במספרים הנר את להניחלאסור
 בהדלקת ודן בזה שהביא כ' סי' או"ח אדם תפארת בשו"ת גם ועי'וכו'

 ועי' יכבה, לשם בבואו שהנר קנים שהתקינו שבה ובנרות שבתמנורות
 הלהב שבהגיע צבת לתוך נר נתינת בנדון עח סי' לדוד קרן בשו"תגם
 בשם א סי' יו"ט הל' שד"ח גם ועי' נכבה, והנר מאלי' נסגרת הצבתלשם
 - קכה. ד' בשמ"נ הו"ד ט רסה א"ר ועי' כא, ס"ק תקיד ובמשנ"במט"א,
 קכ( סי' )ביו"ד וגז אלקטרי אור כבוי בדין יצחק בית בשו"ת עודועי'

 פתילה. בו שיש שעוה נר דין כמושדינם
 אפי' הנר תחת לשים יכולים מים בלי כלי אבל ד, רסה או"חיג(

 את לטלטל ומותר מתכבות, הן שמיד ממש, בניצוצות שאין מפני -בשבת
 אף מהיכנו כלי ביטול כאן ואין לתוכו, הניצוצות שנפלו לאחר אףה.כלי



 שפת הלכותקיצורשמח

 אותה שמדליקין בעששית - שבת מערב מים ליצוק מרתר אבליר.
 )ואמילו למעלה, ויעלה הנממ שיתרומם כדי שבת,לצורך

 העששית, או הפתילה תתקלקל שלא היא המים ביציקתכשכוונתו
 גם - הפתילה תתכבה הנפמ בכלוית שתיכף כבוי, לשם בזהומתכוין

 לא אם גם שהלא כלל, מצדו כבוי גרימת כאן שאין משום מותר(כן
 כמבואר הנממ כשיכלה המתילה תתכבה כן גם לתוכה, מיםיצוק
 יד. ושאול דודבתקון
 שמכבו אף בידו, למחות צריך אין הנר לכבות שבא עכן"ממן.

 מכבוי נהנה הישראל גוף שאין למי - ישראלבשביל
 אדעתי' שהעכו"ם אמרינן הכי ומשום - מהדלקתו שנהנה כמוהנר,

 שצריך מלאכות לשאר דמי )ולא יממיד שלא שיודע אף קעביד,דנמשי'
 הישראל גוף ששם משום הנאה, במובת כשעשאה העכו"ם בידלמחות
 מדוע שבת, לאחר להעכו"ם בזה לומר ומותר המלאכה( מגוףנהנה
 ט. הבאה בשבת לכבותו שיבין כדי - הנר את כביתלא

 ושאול דודתקון

 הניצוצות של האפר שעכ"פ שם שכ' ו ס"ק רסה מג"א ועי' מועטת,לשעה
 ועי' בא"ר, לעי' וציין שם, במשנ"ב ומובא נולד, שהוי משום לטלטלאסור
 שלפנ"ז.בס"ק

 שם שכ' ט-י ס"ק ובמג"א ג ס"ק בט"ז ועי' ס"ד שם או"חיד(
 ובאאר חולה, לצורך מדליקו כשעכו"ם בשבת אפי' לעששית מים לתתלהתיר
 לידי ויבא השמן שהודלק לאחר אף לתוכה המים שיתן שחיישינן ע"זחולק
 שכ' שם בשע"ת ועי' יו"ט, מלבושי בשם שהביא ובמה עי"ש ממשכבוי
 וכשקוראים השמן, ואח"כ המים תחלה שנותנים שבמקומות מח"בבשם
 ועי' וג', יא בנז"י והו"ד וכו' מותר העיר כמנהג מעצמו כך עושה הואעכו"ם
 הפסד, במקום רק התירוהו ולא כבוי בגרם גם שאסרו שמה שכ' בתו"שעוד
 כבוי גרם גזרו לא שבע"ש בע"ש, לא אבל עצמה, בשבת רק נאמרלא
 שבת.אטו

 ואל כבה לו אומרים אין לכבות שבא נכרי קכא. שבתטו(
 ז יב ברמב"ם ועי' וכו', לו שומעין אין לכבות שבא קטן אבל וכו'תכבה
 שם שכתב כא אות היטב ובבאר כה סעיף שלד ואו"ח ובטורובמ"מ
 בהטו"ת ועי' ד"מ, בשם בזה, א"י כדין דינו לזמן לו המושכר בעבדושאפי'
 ע"י הכנסת בית נרות לכבות המנהג על זכות שלמד טו סי' יעקבשבות
 דנפשי' אדעתי' דעכו"ם משום - קודש ספרי וחשש דליקה סכנת משוםעכו"ם
 יעשה לא יכבה "אם יאמר רק לכבות בפי' ישכירו שלא יזהר אךקעביד,
 תפסיד, לא תכבה אם - נוכח בלשון יאמר שלא רכא ביו"ד ועי'בחנם",
 ח. סב כלל חיים תוס' ועי' וכו'", המכבה "כל יאמר אלא כבה, לו כאומרשזה
 הנר, שיפול חשש כשיש בביתו שגם שכ' הכ"ש שהביא ח ס"ק יא נז"יועי'
 עכו"ם ע"י בכבוי מותר וסכ"נ שריפה ויתהוה ישנים אדם שבני בשעהוהיא



שפמ שבת הלכותקיצור

 בקורה, האור יאחוז של'א כדי בשבת הנר על כלי לכפות מותךטז.
 לכפות לו ומותר הנר, יכבה שלא תחתיו אויר מעםויניח

 טז. הממה תשמיש בשביל גם כליעליו

 מלבנים שאינם משקים )עליו( לשפוך מותר אש, בו שנאחז 312ריז.
 כשתגיע האש שתכבה כדי האש, מן קצת רחוק מקוםעל

 יז. ומכבמים המלבנים משקים שאר או מים עליו שופכים אין אבללשם,
 שלא כדי בה ומתכמה פושמה האש בה שאחז מקומלת טליתיח.

 לא - תכבה זה ידי על אם ואף יותר, האשיתפשם
 ואנה, אנה לקפץ שלא יזהר אך לכך, מתכוין שאינו כיון לן,איכפת
 כדרכה, בה מתכמה אלא שתכבה, כדי והנה הנה המלית אתולנענע
 אך בו, לקרות לפשמה שמותר האש בו שאחז תורה במפר הדין)וכן
 יח. כנזכר( שיכבה כדי והנה הנה אותו ינענעשלא

 ושאול ווותקון

 ובחי"א ד, רמג בתו"ש בזה עוד ועי' היא, לגומה צריכה שאינה מלאכהשכבוי
 הרב ובש"ע כט, ס"ק שם מחה"ש ועי' כה, שלד סי' על ובמשנ"ב ג, סבכלל
 סכ"ו.שם

 כג שלד או"ח ועי' וכו' הנר ע"ג קערה כומין קכא. שבת שםטז(
 גם ועי' יא, ס"ק רנט ובסי' ט ס"ק ובמג"א ח ס"ק שם ובט"ז ה רעזובסי'
 טוב( )וביום בשבת האלקטרי שעון כמתור סגירת בענין כט סעי' לו כלללעיל
 האלקטרי להדליק שבת מערב )שהותקן האלקטרי, בחוט החשמל זרם שאיןבזמן
 מעצמו ידלק שלא כדי לכבותה( ורוצה ע"ז התחרט ועכשיו ידועה,בשעה
 נח סי' יצחק מנחת בשו"ת גם בזה ועי' בחוטים, האלקטרי זרםכשיבא
 א. לסי' ובהשמטות טז סי' יהודה לבובשו"ת

 נותנים א' מצד האור בה שאחז טלית א"ר ר"י אמר קכ. שבתיז(
 כד שלד חיים אורח ועיין ו, יב ובמ"מ שם, עיין אחר מצד מיםעלי'
 שהתירו בס"ט לעיל שהבאתי הטעם שם שכ' הרב בש"ע כג בסעיףושם

 שנדלק מה בזה מכבה אינו הוא כי - לאש סמוך מקום על משקהשמיכת
 אסור המלבן משקה אך יותר, מלהתמשט האש את ומעכב שמונע רקכבר,
 כיבסו, זהו הבגד ששריית משום או שיסחטו, החשש משום עליולשמוך
 ב-ג כב וכלל י מה-מו כלל ובחי"א יג כלל ולעיל שיט וסי' שב, סי'ועי'

 ובמכבה. במלבןובכ"ש
 האור בה שאחז טלית מיתיבי קכ. ושבת ה, יד תוסמתא עי'יח(

 וט"ז, ובב"ח יוסף ובבית שלד ובטור שם, ובמ"מ ו יב ורמב"םוכו'
 להתכוין לו שאסור בט"ז שכ' שמה שכ' נה ס"ק שם ובמשנ"ב כג, סעיףושם

 והמג"א א"ר מב"ח יותר, תדלק שלא אלא כבר שהודלק מה לכבותבמעשיו



 שבת הלכותקיצורשצ

 1 שלד )מימן ערוך בשלחן עיין בשבת דליקה בו שפרצה ביתיט.
 בהלכות מה"מו כלל ובחי"א שם, הגהרש"ז ערוךובשלחן

 ובדיני יב, מימן ישראל ובנזר פה, מימן ערוך שלחן ובקצורשבת,
 הזה שבזמן פומקים שיש שכתבו אשר( במעדני טוב ויום בשבתדליקה
 שהתירו נפשות מכנת חשש בדליקה ויש העכו"ם בין הגריםאותם

 במוחים בהיו אבל עכו"ם, בבית היא כשהדליקה אפילולכבותה
 בכבוי )ודוקא לכבותה, אמור בדבר מכנה יהא שלא במחויודעים
 יכבה, לא אם מכנה בה ויש לגופה צריכה שאינה מלאכה שהוידליקה
 יט. דרבנן( באימור אפילו השבת את לחלל התירו לא ממון בהיזקאבל

 במלמול, המותר גדי עור לקחת לו מותר האש, בה שאחז תיבהכ.
 שלא עלי' להגן התיבה, של האחרת בצדה אותוולפרום

 כדי - הכלים בכל מחיצה לעשות לו והתירו לשם, האשתתפשמ
 חרם מכלי אפילו מחיצה להעמיד לו ומותר הדליקה, אתלהפמיק
 לשם, האש כשתגיע שיתבקעו לנו שברי - מים המלאיםחדשים
 הפמד, במקום כבוי גרם על גזרו שלא משום - הדליקהותתכבה
 - האש ובין המים בין המפמיק דבר שם יש המים נתינת)שבשעת
 והאדם עצמה, ומכבה הכלי המבקעת היא והאש - הכליםהיינו

 כ. השרפה( )כביית גורם אלא אינו המיםהמעמיד

 ושאול דודתקון

 וינענע יקפץ שלא רק מותר לכך בנתכוין שגם אומרים שהם כך משמעלא
 כבוי מעשה עושה הוא אז שהלא שיכבה, כדי - הטלית את או -עצמו
 בו שאחז בס"ת הדין וכן כדרכו, בה מתכסה אלא הוא, כבוי גרם ולאממש,
 לכבות לא"י לקרוא שמותר וסכ"ו סי"ח שם ועי' בפנים, ככ' -האש
 וע"י מצילין קודש ספרי שכל שם שכ' ה פה בקש"ע ג"כ ועי' עי"ש,האש,
 הרב, ש"ע בשם במסגה"ש שם וכ' ר"ה, דרך אפילו אותם מציליםעכו"ם
 אחר בענין שכשא"א ל, בס"ק המג"א דעת נוטה שלזה סכ"בובאה"ט
 להמציא אפשר שלפי"ז שם וכ' הספרים, מפני לכבות לנכרי לומרמותר
 מפני נפשות סכנת חשש באין אף לנכרי אמירה ע"י דליקה לכבותהיתר

 משום בשבת להסירן לישראל שא"א החדרים, על הקבועותהמזוזות
 אופן ובכל חמור איסור )שהוא במסמרות קבועות הן שהרי סותר,איסור
 שקי"ל לדידן פחמים( לעשות מתכוין כשאינו כבוי מאיסור יותר קלאינו

 דבריו* שהביא כ ס"ק פ ובמנ"ש עי"ש שפטור, שאיצ"לבמלאכה
 לא-לב. ס"ק ובא"א ומשנ"ב בבאה"ט ועי"ש בהגה, כו שלדיט(

 עי' לשבת מזונות הצלת ובענין - מה-מו. ובחי"א כח--כט. ס"קובנז"י
 בס"ק ושאול דוד בתיקון עי' עכו"ם ע"י כבוי ובעניני שלד. שםבש"ע
 ס"ט. ולעיל בש"ע ושםשלפנ*ז

 וכו' ע"ג גדי עור פורסין אומר ב"נ ר"ש במשנה קכ. שבתכ(



שצא שבת הלכותקיצור

 שאומרים מי יש בשם לעיל כתבנו כבר המיד לתוך מים במטילכא.
 תקון )ועיין מכבה, אימור משום החיוב משום בושיש

 נא. מופרים( מדברי הוא שאימורו שכותב מי שיש ןשאולדוד

 בפטיש, מכה מלאכת לח.כלל
 רחול עוברין ועביר מנאומתקן

 נגמרה, שהמלאכה ניכר ידה שעל בפטיש, כמכה קטנה פעולה עשיית כוללת זומלאכה
 או"ח - בספינה הפלגה דיני לה ונצמד דחול, עובדין ועביד מנא תיקון איסורוכן

 רמח, ובס" שלט, וסף שלחשב

 ל כל התוכן
 אחר( אדם )או אמן א(; )תקדו"ש מלאכה בגמר להחליקו הסדין על בקורנס המכהאומן
 עצים ביקוע ס"ח(; לב וכלל )ב כלי על וכדומה בצבע צורה מקצת( )אפילושצר
 וגסות, עבות בקעות שיבקע - עצים לבקע גויים באנסוהו בהנ"ל )מט(;בשבת

 שבנדבך הלבינה על בפטיש המכה בנאי מט(; )תקדו"ש סופרים מדברי רקשאיסורו
 שסתת בנאי )א(; בפטיש מכה שיעור בהנ"ל )א(; והמתאימה הראוי' במקומהלקבעה
 לאיזה )וקשר( סמך חז"ל בה מצאו שלא מלאכה בהנ"ל )ב(; אותן והקציעאבנים
-מלאכה  נפרדת פעולה שבין ההבדל בהנ"ל א(; )תקדו"ש בפטיש למכה סמכוה 

 מפעולה וחלק המשך רק שהיא פעולה ובין - מלאכה בגמר - להמהקודמות
 חוטי הוצאת ו(;( )תקדו"ש חרס כלי שברי על )דריסה 1 א( )תקדו"ש הקודמתומלאכה
 וחבורה מורסה הפסת )ג(; בהאריג ונסתבכו שנתקשרו אחרים חוטים אוהכליבה
 הלחה להרחקת רק וכוונתו בהנ"ל )ט(1 פיהן( והרחבת )ופתיחתן מוגלהמלאה
 או - בכתונת או במכנסיים חוט או רצועה משיחה, הכנסת ותקדו"ש(; )טעכו"ם ידי על לעשותה בהנ"ל )ט( פתח לעשיית ולא - כעת בה שיש המוגלהוהוצאת
 בהנ"ל )יא(; ישן בבגד פתיל הכנסת בהנ"ל ; )יא( הנעליים באבקות שרוךהשחלת
 לתוכו "רצועה" השחלת ובין - הסנדל לתוך ומשיחה" "חוט השחלת בין הבדלהיש

 מכונת בתוך אלקטרי תיל )והשחלת ובוילון במסך חוט השחלת בהנ"ל יא(1)תקדו"ש

 ושאול דודתקון

 חרס בכלי אוסר ר"י וכו' ריקנים בין מלאין בין הכלים בכל מחיצהועושין
 והגהת וד'. ה יב רמב"ם ועי' וכו' ומכבין מתבקעין וכו' מים מלאיםחד,מים
 התו"ש( )בשם כד יב בנז"י וכ' סכ"ב, ובאו*ח שלד טור ועי' שם,מיימונית
 שדוקא כ' ובא"ר מוקצה, משום בו שאין לישיבה, שיחדו גדי בעורשמיירי
 לא אבל המים, ובין האש בין ע"י להפסיק כדי להעמיד, התירוכלים
 סכ*ב. הרב ובש"ע ע"ש וברד, שלג מחיצת לעשות לוהתירו

 נח ס"ק במנ"ש סי"ד על פ לסי' בהשמט' חדשה במנחה עי'כא(
4 עד סי' ח"ג חיים לב תשו'משם  ומתחממים צוננים כשהמים שכן וכל הויא, אש דתולדת מכבה משוםמתחייב - בשבת סיד לתוך מים שמטיל שמי 
 הסיד שהלא נוסף איסור עוד בו שיש עוד שם וכ' בשבת. מאדהרבה
 שסיד שכ' יב סי' יקרה אבן בשו"ת ועי' לתוכן, המים הטלת ע"ינימוח
 כדין אסור, אבל שפטור - חמה מתולדת עדיף לא מים ע"ימרותח
 טברי'1חמי



 שבת הלכותקיצורשצב

נ או הכרים מתוך שנפלו - ומוכים נוצות החזרת יא(1 )תקדו"ש טלגרף( אותלפון

 4 - באויר בתחלה למלאותם בהנ"ל )יב(; בתחלה למלאותם בהנ"ל ; )יב(הכסתות
 - להדיחם לו מותר )שאז בשבת עוד להם זקוק באם רק תלוי כלים הדחתהיתר )יד(י שבת סעודת אחר קערות או כלים הדחת ותקדו"ש(1 )יב מגומי עשויותכשהם
 עוד לו ביש כוסות עשרה הדחת בהנ"ל יד(; )תקדו"ש בשבת( בהם להשתמשכדי

 כשיש הנ"ל הדחת יד(; )תקדו"ש א,חד מכוס יותר יצטרך שלא ויודע - לאכולסעודה
 שת" שלצורך לכלים אכילה כלי בין בהנ"ל שיש ההבדל יד(; )תקדו"ש נקייםכוסות

 לשבת זו משבת הצעתה וכן שבת, למוצאי משבת המטה הצעת יד(;(;)תקדו"ש
 להשיגו אפשר בשאי שבת למוצאי הכנתו וכן להבדלה, יין הכנת ותקדו"ש(1 )ידהבאה
 )יט(; בשבת חלול קנה ידי על מחבית יין הוצאת יד(ו ו )תקדו"ש שבתבמוצאי
,. טלטול בהנ"ל )יז(י היום לצורך הם אם - יין עכו"ם מהם ששתה - כוסותהדחת
3 שיצאה כלי דלת החזרת )יז(; הפת פרורי ונשארו פתו הנכרי בו בשרה הנ"לכוס
ן להכניס רק ועשוי לתקון, העשוי בנקב בהנ"ל )כ(; שבאסקופה מחורה התחתוןצירה

 כ(; )תקדו"ש)לחוד(
 )טו( בשבת חלההפרשת

 )טו(; בשבת להיות שחל פסח בערב בהנ"ל )טו(1 שבת מערב חלה להפריש בשכחבהנ"ל
 טו(. )תקדו"ש ישראל בארץבהנייל

 )טו(. ומעשרות תרומותהפרשת
 טו(1 תקדו"ש בשבת בהמה מעשר הפרשת )טו(; במזיד( )או בשוגג והפריש בעברבהנייל
 עשרתם כששואלים חשיכה עם שבת בערב בהנ"ל ן טו( )תקדו"ש השמשות בביןהנ"ל
 ן )טז( בשבת איסור בטול בהנ"ל ; טו( )תקדו"ש חלה הפרשתם לשאול כן גםצריך

 בשבת להיתר הוראה הוראת בהנ"ל 1 )טז( בהיתר לבטלו שמותר איסור בטולבהנ"ל
 ; טז( )תקדו"ש דרבנן איסור והוא ובטלו, בעבר - הנתבטל דבר דין מהו בהנ"ל ;)טז(

 מדרבנן האסור דבר ובין חומרא, משום רק שאסור דבר המבטל בין ההבדלבהנ"ל
 בין - אחת דעה לפי שיש - קליפה כדי עד שנאסרה בחתיכה ההבדל 1 טז()תקדו"ש
 שונות דעות בהנ"ל י טז( )תקדו"ש גבר תתאי ידי על נאסרה ובין עירוי, ידי עלנאסרה
 התבשיל לתוך שנפלה חלה בהנ"ל ; טז( )תקדו"ש למעלה( החלב את )להציף טובביום - חלב בו שנפל חם תבשיל לתוך צוננים מים שפיכת בהנ"ל ן טז( )תקדו,,ששבזה
 רגליים, מי על מים בשפיכת בהנ"ל ; טז( )תקדו"ש שבת ליל עד נודע ולא שבת,של
 צבורה מתבואה הסתפקות 1 טז( )תקדוי,ש רעי של גרף מסלק רק איסור, מבטלאינו

 לדבר בהנ"ל ן מא( )תקדו"ש בשבת אוצר פנוי התחלת 1 )מא( ויין תבואותבאוצר
 על שנשארה יין חבית הורדת בהנ"ל ; מא( )תקדוי,ש אורחים להכנסת כגון -מצוה
 במקום - לעכו"ם אמירה ידי על הורדתן בהנ"ל ז מא( )תקדו"ש בשבת -העגלה
- ובקופה בסל לסעודהיין כדי הבאת ז מא( )תקדו"ש בשבת מעצמו מורידן כשהעכו"ם בהנ"ל 1 מא( )תקדו"שהפסד  לשנות, לו אפשר באי בהני,ל ; )מג( המעורב מבוי דרך 
 במביא בהנ"ל 1 )מג( בסל מובילם הוא להביאם למהר וכדי אורחים, הרבה לו שישכגון
 בהנ,יל ן )מד( בו מצויים רבים שאין חצר באותו לבית מבית או לזוית, מזוית ייןכדי

 בנפלו בהנ"ל ; )מה( הקופה לתוך או הסל לתוך - בחצר שנתפזרו פירות ואיסוףשימת
 בבית בנתפזרו בהנ"ל ; )מה( וצרורות עפר לתוך בנפלו בהנ"ל ; )מה( אחדלמקום

 ן )מז( רפו" להיות בדרכה בהנ"ל ו )מז( פרקים של מטה והדוק החזרת 1 מה()תקדו"ש
 בהנ"ל ; )מז( פרקים של כוס והחזרת פרוק בהנ"ל י )מז( רפו" ואינה ברפוי'בהנ"ל
 בנודות בהנ"ל 1 ותקדו"ש( )מז רפוי' היא ועכשיו בחזקה, ותקועה מהודקת להיותבדרכה
 דינו מהו - בתדירות פרוק ידי על תשמישו שעיקר - ברגים להם שיש שלנובדיל
 זה משום אסרו ומתי דחול, עובדין עביד איסור הסבר 1 מז( )תקדוי,ש בחוזקבתקוע

 בהנ"ל ן )כא( השבת שקודם לעת מעת ימי משלשה בפחות בספינה הפלגה י מט()תקדו"ש
 עם ופסק מצוה, לדבר שבת בערב בהפליג בהנ"ל 1 כו( )כב, מצוה לדברבמפליג
 בהנ"ל ן וכו'( )כב הבטחתו קיים לא והעכו"ם - בשבת הספינה את להעמידהעכו"ם
 לשם להגיע אפשרות ויש - אחד יום של קצרה לדרך שבת מערב בספינהלהפליג
 ויוצאת שבת, בערב ומפליגה בנהרות, היוצאת באנ" הפלגה בהנ"ל ; )כג( שבתקודם



שצג שבת הלכותקיצור

 ז )כד( הנהר קרקעית עד האנ" משולי ספחים עשרה שאין לנו ידוע ואין לתחוםחוץ

 ידי על האנ" משיכת בהנ"ל י )כד( בשבת מלאכה לעשות יצסרך הישראל אםבהנ"ל
 כשעיקד בהנ"ל י )כד( בהמה ידי על קרון משיכת בהנ"ל י )כד( הנהר שבשפתבהמה
 נכנס בשכבר בהנ"ל ; )כה( - הרוב( )שהם הישראלים בשביל היא האנףהפלגת
 ; )כה( בסכנה עצמו את יעמיד - בשבת ילך לא ואם הנ"ל, האני' לתוךהישראל

 יחלה ולא ים, לנסיעת התדגל שכבר למי - באנ" ההפלגה לאסור אחרים סעמיםבהנ"ל
 הים, מקדקעית ספחים שלשה גבוהה היא כשהספינה בהנ"ל ; כד( )תקדו"ש יםבמחלת
 רגליו ואין ספחים, מי' יותד יש ישיבתו שממקום באופן גבוה, במקום יושבוהוא

 לנו, ברור ולא מסופקים, כשאנחנו בהנ"ל ; כד( )תקדו"ש )ספחים( מ" למטהתלויות
 ישדאל של היא כשהאני' בהנ"ל ; כד( )תקדו"ש לא או עשרה עמוקים הם המיםאם
 בהנ"ל י כה( )תקדו"ש פרסום במקום בשבת - התורה מן מלאכה בה עושה ועכו"םידוע

 כשהאג" בהנ"ל ; כה( )תקדו,,ש התורה מן האסורות מלאכות ועושה עכו"םבספינת
 ויש עכו"ם בספיגת בהנ"ל י כה( )תקדו"ש סחורה מעס לעכו"ם שיש או באריסותהיא

 לחלל וצדיך מצוה, לדבר בספינה הפלגה בהנ"ל ; כה( )תקדו"ש בספינה מקוםלישראל
 שבת מעונג יבוסל דק השבת, את לחלל יצטרך כשלא בהנ"ל י כו( )תקדו"ש השבתאת

 ולהשבית עוגן להסיל )הקברניס( העכו"ם עם תנאי קביעת נחיצות בהנ"ל ; כו()תקדו"ש
 בהנ"ל ; כו( )תקדו"ש שבת שלפגי ימים ג' קודם במפליג - השבת יום במשך האנ"את

 ההבדל בהנ"ל ; כו( )תקדו"ש זה ידי על מהמצוה שיתבסל חשש ביש בשבתלהפליג
 עד האני' משולי באין בהנ"ל ; כו( מצוות)תקדו"ש שאר לבין בזמנה מילה מצותבין

 כשירד סכנה לידי יבא ולא מצוה לדבר הולך והוא ספחים, עשרה המיםקרקעית
 ימים ג' קודם הספינה לתוך בנכנס בהנ"ל י )כז( ההוא במקום לבדו וישארמהספינה
 לדבר בנהדות במפליג או מצוה, לדבר מלוחים במים בשבת המפליג ; )כז( השבתשלפני
 שם, ולקדש השמשות בין כל שם ולשבת שבת בערב בספינה להכנס לו די -הרשות
 בהג"ל ז )כח( הפלגתה לפני בבוקד להספינה ולחזוד ללון לביתו ללכת לוומותר
 לאנ" דוקא לחזוד שצריך בהנ"ל ; כח( )תקדון,ש עכו"ם בשביל הולכת כשהאני,רק

 והספינה בהנ"ל ; כח( )תקדו,,ש לספינה מספינה היוצא בהנ"ל ; )כח( שביתה בהשקנה
 )תקדו"ש להנמל כשיגיע מהאנף לצאת בתוכה להמפליג לו אסור לתחום, חוץהפליגה
 - ממנה לצאת לבסוף יכריחו שהעכו"ם שיודע בספינה בתחלה להפליג בהנ"ל 1כח(

 כל פגי על להתהלך מותד הוא לתחום חוץ כשהפליג בהנ"ל ז כח( )תקדו"שבשבת
 מהאנ" יצא לא אם אך אמות ד' רק שם לו אין כי ליבשה, לצאת לו אסוד אךהאנ",
 טפחים " גבוה שאינו במקום עברה לא מעם אף והאנף השמשות, בבין שם ששבתאחר
 אמה אלפיים לו ויש מהאנ" לצאת לו מותר אז - הים קרקעית עד הספינהמשולי
 )תקדו"ש שבת בערב טוב יום כשחל באנ" שביתה קניית בהנ"ל כח(י )תקדו"ש דוחלכל
 ; כח( )תקדו"ש בשבת בה וגכגס שבת מערב באני' שביתה קנה בלא בהנ"ל ;כח(

 באגיות להפליג בשבת, הפלגה בהיתר הבדל אין - שבת מעדב בהאני' שביתה בקנהבהנ"ל
 בהג"ל ; כח( )תקדו"ש וכדומה גוסעים אגיות או סוחד, אניות קיטור, אניות אומפרש,
 הפליגה והספיגה - מצוה לדבר הולך והוא שבת, מעדב שביתה קגיין בלי בספיגהלהכנס
 )תקדו"ש התחום בתוך ודק טפחים, מעשרה למעלה דק עובדת והספינה - גכדיםבשביל
 בספינה הפלגה בהג"ל ז )כט( בזה רשות ודבר מצוה" "דבר מושג באור בהג"ל ;כח(
 מפליגה איגה כשהספיגה בהנ"ל ; כט( )תקדו"ש בצבוד ולהתפלל המנין להשליםכדי

 - רפסודות כשיש בהג"ל ז כט( )תקדו"ש השנה דאש של סוב וביום -בשבילו
 גיכר אדם ידי ומעשה לעבד( מעבד הולכות גדולות ספינות שתי על מסודדות)קודות

 בשבת למגין עליו ועובר דבד לעכו"ם אומר ואין מכידו והיהודי בהעבדתם מעטדק
 מצוה לדבר בהג"ל ; כט( ותקדו"ש )לא הפורחת בגשר בהג"ל י כט( תקדו"ש)לא

 המושל אל והגקדא סכנה, בו שאין חולה לבקר ההולך רופא בהג"ל ; כט()תקדו"ש
 חוץ בהוא בהג"ל ; כט( )תקדו"ש בזה שביתה קניית בהנ"ל ; כס( )תקדו"שהגדול
 ספיגה - )היא בסירה הפלגה כז(; )תקדו"ש ישדאלית בספיגה הפלגה כט(; )תקדו"שלתחום
 לגהד ומעבד וכו' קרה"ת ולשמוע בצבוד, להתפלל בספינה העברה )לא(; התחום בתוךקסנה(
 בלא"ה שהולכת בספיגה העבדה לא(ז לסעי' )תקדו"ש אמה אלפים מג' יותר ללכת עוד לויש

 לא(; )תקדו"ש לעבור שחפצים אנשים שימצא פעם כל הספינה את להעביר מחוייבושהספן



 שבת הלמותקיצורשצד

 בהנ"ל 1 לא( )תקדו"ש מצוה לדבר העובר וכן שנחלה, חוב בעל לעכו"ם באני'העברה
 המשכת וכן אלקטרי, בקרוניות תחתית, ברכבת נסיעה וכן ברכבת, "חומיןאיסוד
 הקסמים פצול בהנ"ל י )לד( בנהר דבר השטת 1 ותקדו"ש( )לב בשבת - באוירוןהנסיעה

 בעוגן מרותקת שהיא בספינה להכנס בהנ"ל )לד(; לצדדים שבנהר, או שבכלי שבברכה,-
 במים שחי' בהנ"ל 1 )לג( כלל שטה ואינה - המים קרקעית על יושבת שהיא אוגיבשה,
 והיא - גבוהה ששפתה בברכה או שבכלי במים שחי' בהנ"ל 1 )לג( הקדקע פנישעל
 זו, על זו האצבעות הכאת ידי על )ה"ינו באבדיו או בכלי שיר קול השמעת ן )לג(בחצר
 או בפעמון צלצול באגוזים, קשקוש הלוח, הקשת וכן צרדה( האצבע הכאת ידי עלאו

 יבכה שלא לתינוק קשקוש בהנ"ל 1 ול"ה( )תקדו"ש מכונית בצפצפת צפצוף אובזוג,
 גקריאתו השמש נקישת בהנ"ל ; )לה( בשבת ולרקוד יד אל יד לטפוח בהנ"ל 1)לה(

 נקבים מלא מכלי מים נטיפת בהנ"ל ; לה-לו( )תקדו"ש הכנסת לבית)להמתפללים(
 במטיף בהנ"ל ז לה( )תקדו"ש חולה לצורך בהנ"ל י לה( )תקדו"ש נעים( קול)להשמיע
 צפצוף ידי על לחבירו איש קריאת וכן בפה, קול השמעת ; לה( .)תקדו"שבחוזק

 פתיחתה בשביל הדלת הקשת י לה( )תקדו'"ש בפה ושריקה צפצוף בהנ"ל ; לה()תקדו"ש
 בהנ"ל י )לז( לזה המיוחד בפעמון צלצול וכן בה, הקבועה בטבעת הדלת הקשת ;)לו(

 ; )לו( השעות המצלצל בפעמון המצויד השעון וכנון עריכת בהנ"ל י )לו( אלקטריבפעמון
 )תקדו"ש בשבת - זוג בו שיש לבוש לבישת בהנ"ל י לו( )תקדו"ש בקולן צלצולבהנ"ל
 וביום בשבת השעון הערכת בהנ"ל לו(י )תקדו"ש )לקטנים( לגדולים לבוש בהנ"ללו(;
 מלכת( פסק - )היינו עמד כשכבר בהנ"ל לו(י )תקדו"ש הולך שהוא בעודטוב

 בהנ"ל 1 לו( )תקדו"ש בזה שישנם השונים והתנאים שונות דעות בהנ"ל 1 לו()תקדו"ש
 הערכת ; לו( )תקדו"ש למקום( ממקום המחוג )העברת הנכונה לשעה השעון ידיכנון

 המצלצלים פעמונים עם פרוכת פתיחת בהנ"ל , לו-לז( )תקדו"ש עכו"ם ידי עלהשעון
 ז ותקדו"ש( )לח לכתחלה - לפרוכת פעמונים חבור בהנ"ל ; )לח( בשבת קולומשמיעים
 ידך, על בכף הכאה כפים, ספוק ידי על הפירות שומר ידי על עופות או חיותהברחת
 נשיאת בהנ"ל 1 ותקדו"ש( )לט יד כלאחר כפים ספוק בהנ"ל 1 )לט( בדגליוורקידה
 נשיאת בהנ"ל ; לז( )תקדו"ש והתיק המשקפיים וכן לעירוב, חוץ - הכיס בתוךהשעון

 השעון הוצאת בהנ"ל י לז( )תקדו"ש עיניים כאבי ידי על הנשואות - ירוקיםמשקפיים
 מפתח דבד הוצאת בהנ"ל ; לז( )תקדו"ש זהב דביד על כשתלוי בהנ"ל ; )שם( תכשיטלשם
 מקוה במי חדש כלי טבילת ; לז( )תקדו"ש מחגודתו חלק כשהוא - לדשות מרשותביתו
 בהנ"ל ; )יג( במקום עידוב ויש קבול בית להכלי יש אם - בהעדמה טבילתו 1)יג(
 את מפסיד הוא האלה האופנים משני אופן באיזה בהנ"ל ; )יג( במתנה לעכו"םלתנו

 שלא בהנ"ל ; ותקדו"ש( )יג בשבת והטבילו שעבד בכלי השתמשות בהנ"ל )יג(1הבדכה
 מתכת כלי טגילת גין שיש ההבדל בהנ"ל יג(1 )תקדו"ש בעדמה הכלי את בטובליברך
 יג(1 )תקדו"ש טוב יום ועדג שבת ערב של השמשות בבין - זכוכית כלי טבילתובין

 היא שהטבילה - שבת למוצאי שבת שבין השמשות בבין זכוכית כלי טבילתבהנ"ל
 בשבת עדמה ידי על כלים בטבילת שמחמידים הדעות בהנ"ל 1 יג( )תקדו"ש חוללצורך

 )תקדו"ש שבת לצודך שהוא משום - לעכו"ם במתנה הכלי נתינת בהנ"ל ; יג()תקדו"ש
 )תקדו"ש הנזכדות בתקנות לו אפשר אי )באם זה כלי בטבילת שונות דעות בהנ"ל 1יג(
 לחציצת קיסם טלטול 1 ה( )תקדו"ש בשבת - בהמה מאכל שאינו קיסם טלטול ;יג(
 ביכלתו הי' ולא בשבת, לחבירו לסעודה בהוזמן הבריות, כבוד משום -שיניו
 שיניו לחציצת וחידודו - קיסם קיטום בהנ"ל ן )ה( שיניו בו לחצוץ דבד לעצמולהכין
 התכוין ולא קיסם קטם בהנ"ל ; )ה( בסכין החדדו ובין ביד, החדדו בין ההבדל בהנ"ל י)ה(

 על עשאו ולא למדה, מתקנו ואינו תלוש פסיקת בהנ"ל ה(; )תקדו"ש שיניו בולחצוץ
 שחתכו היינו למדה" "מתקנו המלים באוד בהנ"ל 1 ה( )תקדו"ש לכלי זה חיתוכוידי

 ולהניף - בהם להריח בשמים עצי טלטול ן ה( )תקדו"ש אחד מדבד קטימתו וביןבהמה, מאוכלי קיסם קטימת שבין ההבדל בהנ"ל ן )שם( דברים בו למדוד שיכול מדה,כגודל
 מלילתם בהנ"ל י ה( )תקדו"ש לבריא בהם להניף בהנ"ל ן ה( )תקדו"ש לחולהבם

 בסכין קיטום גענין בהמה אוכלי ובין בשמים, עצי שבין ההבדל בהנ"ל ; ה()תקדו"ש
 1 ה( )תקדו"ש דיח בו שאין בדבד ריח הולדת שאסרו הטעם בהנ"ל ן ה()תקדו"ש



שצה שבת הלכותקיצור

 הבגדים גבי שעל יבולות לקיטת ; )ז( יישוד הטעון שפוד או שנתעקמה מחטיישוד
 מתכוין בלי האדיג מן שנאדגו דקים וקסמים קשים הוצאת וכן האדיגה, מן בהםשנשאדו
- אבק או לולאה י ג()תקדו"ש  בכפתוד לדכיסתו הבגד מלאכת בגמר העשוי 
 מאבק נעידתו שחוד מלבוש ; )ד( בגד או כתונת צואד בית פתיחת בהנ"ל ; ג()תקדו"ש

 העושה בהנ"ל , י( )תקדו"ש נקב בה וסותם לפת, בחתיכת כלי מתקן ; ותקדו"ש()ד
 בעשאה בהנ"ל )י(; מנייד או בודית מחלב, בעשאה בהנ"ל )י(; לפת מחתיכתפתילה
 הסודה לשתות כדי הבקבוק( )מן גזוז בקבוק דאש לבדג ; )י( סכנה בו שישלחולה

 ונסתם שבזדוע, אפטודא לתוך קטנית שימת בהנ"ל 1 מז( )תקדו"ש בבקבוקהנשאדת
 מתחלתו כלי עשיית בהנ"ל ; )א( מלאכה בגמד בפטיש מכה ; ט( )תקדו"ש קצתהנקב
 בהנ"ל 1 )מב( בשבת מצוה ומדידת מדידה ; )ח( לתקנו אומן וצדיך שנשבד כלי תקוןאו

 מי קילוח המעכבים שבמדזב תלושים עשבים מיעוך ; )מב( וממכד מקח לצודךכשהוא
 המכה נפח , )יח( ובצנעה( בשנוי למעכם )וצדיך הבית לתוך דולפים והמיםהגשמים,
 מן וישדו ושפדו הכלי פני שגרד נפח ; )א( עקמומיותו ליישר כדי הכלי עלבפטיש
 )ב(; בבנין שהוא כל נקב שקדח נפח )ב(; וכדומה זכוכית( בנייד )והחליקוהבליטות

 שהוא בהנ"ל 1 )נב( אציליו תחת משי תולעת זדע נשיאת י )ב( זכוכית כלי שנפחנפח
 עיון או קדיאה , )מח( וכדומה( יין סנון )לצודך סדוד קיעוד 1 )נב( בחומומוליד
 1 ב( )תקדו"ש בשבת דק לובשה שאינה טלית קפול ; וממ"ק( )מט וחשבונות חובבשטדי

 )תקדו"ש אחד באופן שבת בכל בקופלה בהנ"ל ; נ( )תקדו"ש בזה שונות דעותבהנ"ל
 1 נא( )תקדו"ש שבת בעדב שחל טוב ביום - חדשה מצוה טלית קפול בהנ"ל ינ(

 טלית קפול 1 נא( יתקמטו שלא בשבת לקפלם ודוצה בשבת, ללבשם שצדיך בגדיםבהנ"ל
 עד בה יתעטף שלא טלית ובין במנחה, בה שמתעטף טלית בין שיש וההבדל -מצוה
 לבן, שגונו ב( חדש, שהבגד א( 1 בשבת בגד קפול תנאי בהנ"ל ; )א( הבאהשבת
 ללבשו שדוצה ה( להחליף, לו שיש היחידי הוא הזה שהבגד ד( קופלו, אחד אדם שדקג(
 מקום עוד הזה לבגד שאין או כבד, שנקפל במקום שלא בקפלו בהנ"ל י )שם( ביוםבו

 אחד בגד לו ביש בהנ"ל ; נ( )תקדו"ש הספסל על קיפולו בהנ"ל י )נ( שם לקפלוקבוע
 1 )ה( סכין שחיזת ; נ( )תקדו"ש הראשון כהבגד כך כל יפה שאינו דק -להחליף

 )בגדתקון( היין באבן כסף כלי שפשוף ; )טז( צונן דבד לחתיכת - טדפה סכיןשפשוף
 לשחק בהנ"ל י )מ( לשבת המיוחדת אשקוקה בהנ"ל ; )מ( אשקוקה משחק שחוק 1)מו(

 אשקוקה בכלי לשחק בהנ"ל 1 )מ( להדויח אחדים משחקים לשחק בהנ"ל י )מ(להדויח
 לשחק בהנ"ל ; מ( )תקדו"ש בשבת כדוד משחק לשחק בהנ"ל י )מ( מכסףהעשויים
 1 מ( )תקדו"ש אחדים משחקים שחוק בהנ"ל 1 מ( )תקדו"ש - ביליאדד בכדוד -משחק

 ; מ( )תקדו"ש בשבת התעמלות בהנ"ל ; מ( )תקדו,'ש שבכדוד מוקצה איסודבהנ"ל

 לשימו קדח שבירת 1 ב( )תקדו"ש בגדים לתליית בו להשתמש - בקיד מסמדתקיעת
 אגן לתוך מים שפיכת 1 יגיי-ד( סע" ה וכלל ותקדו"ש, )נ קדירתו להחזיק השכדלתוך

 כדי שיעוד 1 יג( וכ"ה נ, וסעי' )תקדו"ש בשבת קרח לקוביות לעשותםהמקדד
 ולהוציא ליזהד בהנ"ל 1 טו( )תקדו"ש חלה להפדשת שליחות ; טז( יד )תקדו"שקליפה
 תקון י טו( )תקדו"ש חלה הפדשת לצודך - בסל ולצדפן הקופסאות מתוך המצותאת
-מנא  יא כלל ולעיל )יג בשבת, בטבילתם גזדו אי גד, ובטבילת עצמו, הטובל שבאדם 

 נח(.סע"

 שהאומן בקלות( הקלה או שבקמנות, הקמנה )ותהי פעולה כלא.
 ומוכן ממוימת, מלאכה איזה וגמירת השלמת בשעתעושה

 הכלי על בפמיש להקיש שדרכו הנפח כגון - ידו מתחתלהוציאה
 בפמיש המכה הבנאי או עקמומיותו, ליישר כדי גמירתובשעת
 - והמתאימה הראוי' במקומה לקבעה שבנדבך הלבינה עלשבידו
 וכל אחת, הכאה הוא לחיוב ושיעורו בפמיש, מכה מלאכתנקראת



 שבת הלכותקיצורשצו

 לתולדת ממכוה המלאכות, באבות דוגמתו ז"ל חכמינו מצאו שלאדבר
 א. בפמישמכה
 פעולה ידי שעל שהיא, פעולה איזה שהעושה שאמרנו מה לפיב.

 בפמיש, מכה משום שחייב המלאכה ונשלמה נגמרהזו
 או שהוא(, כל כשיעור )אפילו אותן והקציע אבנים שמתתהבנאי
 שנפח הנפח ,וכן במקומה והושיבה בקיר או הבנין בימוד אבןשצדד
 בצבע צורה מקצת( )אפילו שצר אחר( אדם )או האמן או זכוכית,כלי

 להכנים )כדי שהוא כל נקב בבנין או בכלי שעשה או כל'י, עלוכדומה
 וכן ומב'(, ו' מעיף לד בכלל שבארנו דרך על - ידו עלולהוציא
 בנייר )והחליקם הבלימות מן וישרם ושפרם הרהימים ששפשףהנגר

 לעשות האלו האומנים כדרך - הכלי פני שגרד הנפח אוזכוכית(
 נ. בפמיש מכה משום חייב - מלאכתםבגמר

 ושאול דודתקון

 אומן שכן מלאכה גמר היא בפטיש מכה שם ברש"י עג. זטבתא(
 'וכל כתוב : עה ושם מלאכה. בגמר להחליקו הסדין על בקורנםמכה
 ה"ב פ"ז ובירושלמי בפטיש, מכה משום חייב מלאכה, גמר בי' דאיתמידי
* מלאכה אב לאיזה סמך חכמים לה מצאו שלא מלאכה שכל כ' מד.()דף  

 כז, אות מטז( )דף השבת מוסך חינוך במנחת ועי' בפטיש, למכהסמכוה
 נפרדת פעולה מלאכתה בגמר שאין מלאכה שכל שכ' טו שיג ע"ה)ועי'

 ואין היא, אחת המלאכה שכל מלאכה, גמר בה שייך לא לה,מהקודם
 שהגמר במלאכות אבל הקודם, מחלק ונחלקת נפרדת המלאכה שלהגמר
 מגלומא, אקופי הנוטל החייט כמו - המלאכה עיקר גמר אחר הואשלהן
 אומן או גדול'ה מכה עליו מכה מלאכתו שגמר -שאחר מההר אבן העוקראו

 האריגה, אחר הבגדים שעל יבולת הלוקט או להחליקו הסדין על בקורנס!המכה
 בפטיש מכה משום חייב מלאכה" גמר בי' דאית מידי "כל הלשון שלוההסבר שלפי וכ' בפטיש, מכה זהו האריגה( )את לנאותה כדי הלבן צמר שמסיראו
 להרמב"ם(. המשניות פי' מלשון לדבריו ראי' והביא מדויק,-

 מלאכה גמר בי' דאית וכו' דאמרי ור"ז רבה ? עה ודף עג. שבתב(
 פר"ח שהביא שם ובמ"מ שם, פרש"י ועיין בפטיש, מכ'ה משוםחייב
 להשוותה האבן ועל עקמימותיו, להשוות הכלי על בפטיש מכה שהאומןשכ'

 וכו' ב"א ר"ח אמר שם שאיתא הנ"ל 2 עה בגמ' שם ועי' ,)בבניהלחברותי'
 משרם וכו' האבן את והמסתת מחתך, משום וכו' כלונסות ראשיהמגרד
 הקודח ג יב התוספתא שמביא ו קג שם ועי' ד(, ס"ק שמ מ"ן )עי'מכב"פ,
 וכו' צורה בכלי הצר קג: ובדף וכו' צורה בכלי הצר וכו' המגררוכו'

 ולהוציא להכניס עשוי שאינו פתח כל תורה דבר א"ר קמו. ובדףוברש"י
 הנ"ל קג4 בדף ועי' א(, כג גם )ועי' יח והל' טז י רמב"ם ועי' וכו'א"פ

 העושה א כג רמב"ם ועי' ממחק, משום שחייב במגרר שמפרשברש"י
 משום חייב הר"ז ההבל ולהוציא אורה  להכניס וכו' ולהוציא לתכניס וכו'נקב



שצז שבת חלכותקיצור

 והוציאם בבגד, שלל( כן גם )הנקרא הכליבה חומי שהניח חייטג.
 - בהאריג ונמתבכו שנתקשרו חומים שנשארו אובשבת

 גג. מעיף כג בכלל לעיל כמבואר חייב בשבת,והוציאם
 ושאול דודתקון

 א, ס"ק ובט"ז ג ס"ק במג"א שיד ועי' ד, ובהל' עי"ש וכו' בפטישמכה
 סתירה שאין שדעתם להפוסקים שהסכים ז"ל הגר"א דו"ז א"אובהגה'
 עכ"פ חייב שאז השבירה ע"י לכלי בעשאם רק שלמים בכלים אפי'בכלים
 בכ"ש, ועי' ז( ס"ק שיד במשנ"ב )והו"ד - בפטיש מכה משום)לכ"ע(
 ו'בע"ה ס"ה שב ובסי' בסי"ז וגם א, שיד הרב בש"ע וכן א, מאבחי"א
 הגמ' שהביא ועי"ש ח, שיד ומשנ"ב וסי"ב, ד, מד ובחי"א יא, ז-שיג

 מכה משום עליו שחייב - דבר( עליו )לתלות בכותל מסמרבתוקע
 כא ס"ק קל סימן השלחן בקצות ועיין ח. סעיף לקמן ועייןבפטיש.
 סיד אבני מטחינת עשוי' בנין )אבקת מצמנט בנין שבונים שאותםשכ'

 וחצץ חול עם אותו ומרכיבים שונים דבק בחמרי ידועה במדהומעורבת
 שצריך - רב( חוזק להם שיש בטון קירות מזה ועושים במיםבלולים
 ימים ג' פעמים שלש או פ"א הבנין את בו שהטיחו הבטון על מיםלשפוך
 הדלקת לפני פ"א שישפוך בשבת חלים האלה הימים שאם וכ'רצופין,
 מכה משום בזה שיש אפשר לאו שאם הבדלה אחר תיכף ובמוצ"שנרות
 מנחת בשו"ת כזה בעצה ועי' לחול, משבת הכנה או מנא תקון אובפטיש
 חומץ. עשיית בענין קט סי' ח"איצחק

 משום חייב מגלימי אקופי דשקיל מאן האי ר"י אמר י עה שבת0
 ב שב וש"ע טור ועי' יח, י רמב"ם עלייהו, דקפיד וה"מ בפטיש,מכה

 מן בהם הנשארים וכו' הבגדים שע"ג יבולות הלוקט ה ס"קובמג"א
 עם שנארגו דקים וקסמים קשים וה"ה בפטיש, מכה משוםהאריגה-חייב

 שם, במשנ"ב ומובא וטור רש"י וחייב, כיבלת, דינם מתכוין, בלי'האריג
 כדי בכוונה, שמסירם )היינו עליהם כשמקפיד דוקא וחייב באו"ח שםוכ'

 ה ס"ק במג"א שם ועי' מד"ס, אסור במתעסק אבל משנ"ב( לבו"שחייב, - מסירם הי' בשלא מללבשו נמנע הי' שלא אעפ"י הבגד, אתליפות
 חיוב גם בו שיש ואפשר הכליבה(, )חוטי השלל להסיר שאסורשה"ה
 ז שב הרב ובש"ע יג, מד ובחי"א ח ס"ק ובמשנ"ב באחרונים והובאעי"ש
 שנשארו קשרים או קסמים הנוטל שכ' בכ"ש ועי' להחמיר, שםומס"ם
 וחדש שחור מלבוש המנער או החייט(, שהניח )חוט שלל שהסיר אובבגד
-מאבק  דבה או פשתן זרע לו בישב שם וכ' ה, ס"ק שב )מג"א חייב, 
 לולאה ובעשיית - שם. בחי"א והו"ד לקלפו, לו שמותר בגדו עלמאכל
 לרכיסת הכפתור( את לתוכו המקבל הבגד בקצה סדק )היינו אבקאו

 הזו השאלה נזכרה וכבר בפטיש, מכה משום בו שיש אפשר -הבגד
 למדה הסדק את מחתך שהרי מחתך, משום בזה שיש )ואפשרבמנ"ש,
 הכפתור, את יחזיק לא הסדק מדאי, יותר גדול הסדק יעשה שאםמסוימת,
 או מלאכתם, בגמר האבקים את עושים החייטים אם שאלה ישובכלל

 לבסוף(. הכפתורים אתשתופרים



 שבת הלכותקיצורשצח

 כתונת צואר בית חתוך( ידי על ובין קריעה ידי על )בין פתהר.
 משום חייב צוארו( ואת ראשו את בה להכנים )כדי בגדאו

 שחייב אפשר - האבק מן שחור מלבוש שמנער מי )וכן מנא,מתקן
 ועיין ככיבומו, הוא הבגד שניעור שאומר מי ויש בפמיש מכהמשום
 ד. מ( כד וכלל ין-יח, מעיף - יג כלללעיל

 במכין וחדדו קימם בקימם הדין וכן חייב - והשחיזו מכינו נפגםה.
 אימורו - ביד קממו )ואם שחייב, - שיניו לחציצת-

 ה. מו( מעיף כו בכלל לעיל ועיין מופרים, מדברירק
 ושאול דודתקון

 חטאת/ חייב בשבת הצואר בית הפותח א"ר ר"י אמר מח. שבתד(
 א"ר א': מכות ועי' רש"י מכב"פ", משום וחייב מנא, לי' קמשוי"דהשתא
 בשבת טליתו המנער ר"ה אמר י קמו שבת ועי' וכו'/ הצואר ביתהפותח
 דבש ביערות )וכ' ובתום'. שם, רש"י בפי' ועי' וכו' בחדתי וכו'חייב

 בכולם, ליזהר צריך מש"ה חדשה, נקראת כמה עד ידענו שלאשבהיות
 יח י רמב"ם ועי' בפטיש(/ במכה ובכ"ש חיים בתום' ועי' ט, כב בחי"אוהו"ד
 הזאת( ההלכה את שבארנו יז-יח סעיף יג כלל )ולעיל ג, שיזובאו"ח
 11 שיז הרב ובש"ע שם, ובמחה"ש י, ס"קובמג"א

 תקון משום שהוא הסכין שחיזת באיסור שכ' במכב"פ כ"ש עי'ה(
 שדומה משום שאיסורו כ' ח ס"ק שכג בפמ"ג אבל בפטיש( )מכהמנא

 בסי"ז ועי"ל מ( שכג במשנ"ב )והו"ד בעלמא(, עץ על אף )ואסורלממחק
 בהמה אוכלי ר"י אמר ובגמ' במשנה לג. ביצה ועי' - טו. כטובכלל
 וכו' חטאת שחייב שקטמו בקיסם ע"ב שם ועי' כלי/ תקון משוםא"ב
 שקיסם ורי"ו הרא"ש בשם שם ובא"ר ד-ה שכב ובאו"ח בסוגיא,ועי"ש
 מנא ומתקן עי"ז, לכלי אותו שמשוה חייב - שיניו -לחציצת בכלישקטמו
 לחציצת כוונתו ואין קיסם בקטם )וכ"ה מדרבנן אסור ביד ובקטמוהוא,
 רק איסורו ומש"ה עליו, ותיקון מלאכה שם אין מתכוין שאינו דכלשיניו/
 למדה מתקנו אא"כ תלוש בפסיקת איסור ואין לו, ס"ק שיח מג"אמדרבנן,

 מג*א מותר, תלוש בפסיקת המקלקל אבל חתוכו/ ע"י לכלי שעשאואו
 שמותר ה"ט פי"ז ובשבת בביצה התוספתא שה*ד שם ועי' יד, ס"קשיד

 שה"ל מרזב, לעשות יתכוין שלא ובלבד יין החבית מע"פ העורלקרוע
 שגם המג"א ע"ד התו"ש משם ושהבאתי ושאול, דוד בתיקון ד כדכלל

 במע"א ג"כ ועי' עי"ש, שבת/ לצורך רק התירו לא תלוש בפסיקתהמקלקל
 שהם ותבן מקש קיסם ובקוטם ס"ה( שיד בש"ע גם )ועי' ב( אות כה.דף

 לקטום ומותר ד/ שכב כמבואר כלי תקון משום בהם אין בהמה,אוכלי
 שכ' הנ"ל במע*א עי' אבל שם, שיניו, בו ולחצוץ ותבן קש בסכיןאפי'

 על במקפיד אפי' שמותר שכ' בחי"א ועי' א"ר(/ גם )ועי' ביד,לקטמו
 בו לסתום לפת חתיכת במחתך )ורק באוכלין מחתך מלאכת שאיןהמדה
 כלי, ומתקן מחתך משום בו יש החבית, בו לסתום למגופה לעשותו אונקב



שצט שבת הלכותקיצור

 לקרעו מתכוין באינו אפילו אמור נייר וקריעת חרם שבירתן.
 שבארנו כמו - כל'י כמתקן שהוא משום - ממוימתלמדה

 י. ה מעיף לד בכלללעיל
 ז. יישור הטעון שפוד או שנתעקמה מחם ליישר אמוךז.

 המתקן או מתחלתו, כלי שהעושה כד בכלל למעלה כתבנו כברח.
 בונה, אימור משום שחייב לתקנו אומן וצריך שנשבר,כלי

 ח. בפטיש מכה משום עליו שחייב אומריםויש

 ישאול דידתקון

 אפי' אסרו בהמה אוכל שאינו שקיסם בש"ע שם וכ' וכ"ש(, ג לושם
 אסור - כלא"י( מלאכה )שהוא ביד קטמו ואם ס"ד, קטימה, בליבנטילה
 שבהזמינו פא: דשבת מגמ' שהביא ד ס"ק שכב מג"א ועי' שבות,משום
 בו לחצוץ דבר שום מע"ש להכין יכול הי' ולא בשבת אצלו לסעודחבירו
 - הבריות כבוד משום וכו' שיניו בו לחצוץ קיסם לטלטל לו שמותרשיניו
 התירו לא בביתו )אבל לגנאי נחשב שיניו בין בבשר בחוץ שללכתבמקום
 ועי' סעודתו(, במקום מע"ש קיסם להכין לו שהי' הבריות, כבודמשום
 בהזמינו שכב( בסי' ד ס"ק )א"א הפמ"ג דעת שהביא יב אות שםשעה"צ
 ועי' ביד, הקיסם לקטום להתיר שצדד - לעיל שהובא - בשבתחברו
 בהם ולהניף בהם, להריח בשמים עצי לטלטל שהתירו ס"ה שםבש"ע
 ה, ס"ק שם מג"א עי' להניף(, התירו ג"כ לבריא שאפי' )ואפשרלחולה/
 בשמים בעצי להחמיר שכ' היש"ש דברי שהביאו יג ס"ק ובט"ז ו ס"קועי"ש
 אפי' בו שהתירו בהמה לאוכלי דומה שאינו וכ' ביד, רק לקטמוולא

 התירו לא לאכילה עומדים שאינם בבשמים אבל התירו, שבמאכלבסכין,
 ועי' ובמשנ"ב, ע"ה ק"נ, בא'/ר, וה"ד ה(, ס"ק תקיט כהט"ז )ודלא בידרק

 ביד רק התירו לא שבקשים וכ' רכים, ובין קשים בין לחלק שםבמשנ"ב
 בדבר ריח להוליד שאסרו הסברא שכ' כ"ש ועי' יז, ס"ק שם בכלי,ולא

 וכ' בפטיש, וכמכה חדשה מלאכה לעושה שדומה משום - ריחשא"ב
 בו לחצוץ אבל להריח, רק בקשין התירו לא ביד שאפי' יז ס"ק שםבמשנ"ב
 יח. מד אדם בחיי ועי' לכ"ע, אסורשיניו

 הנייר את קורעין ואין החרם את שוברין אין במשנה לב ביצהו(
 ובהל/ כג ברמב"ם ועי' מנא", מתקן דקא משום "מ"ט ובגמ' רש"י ועי'וכו'

 ד"ה ובבה"ל שם ובמשנ"ב ה( כד לעיל )ועי' יג שמ ובש"ע ח, דיו"ט
 טז ס"ק שח מג"א עי' חרם כלי שברי על לדרום מותר ואם שוברין,אין

 יב סעיף מוקצה משום האסורים דברים בעניני לקמן והו"ד שםובא"ר
 ושאול. דודבתקון

 שם )וכ' יח שמ הרב וש"ע ט, מד וחי"א יא ס"ק שמ מג"אז(
 כלי(. תקון משום -במוסגר

 שאין משום מכ"ב משום שאיסורו וי"א שכ' ובחי"א בזה לעיל עי'ח(
 בכלים.בנין



 שבת הלכותקיצורת

 - מוגלה מלאה וחבורה מכה( או )שחין מורסה )המותח( י~מפיםמ2.
 כדרך פי' את ול'הרחיב פתח לה לתקן כדי פתחהאם

 להוציא רק כוונתו ואם מלאכה, גמר משום חייב - עושיםשהרופאים
 תחזור אם חושש ואינו עכשיו המצערתו וליחה בה שיש המוגלהאת

 לו מותר - עכו"ם לו אין ואם עכו"ם ידי על יפתחנה -ותמתם
 ט. מ( סעיף לד כלל )ועיין למת,חהלישראל

 לצרכי הטבעת בפי ששמים רפואי מכשיר )היינו מתילה העושהי.
 בעשאו ואמילו וכדומה, ובורית מחלב גפן מצמררמוי(

 אך מותר, - סכנה בו שיש חולה לצורך ובעשאו בשבת( כליעשה )שהרי שחייב שאומר מי יש כן גם - אותו והקשה שכרכומנייר
 תיקון משום בה אין בהמה אוכל שהוא כיון למת מחתיכת עשאהאם
 י.כל'י
 במכנסיים כגון חדש שבבגד ג סעיף כא בכלל בארנו כבריא.

 הדין ומסך בוילון שגם )ואמשר כתונת, שנה(,)בחליפת
 להשחיל וכן - חוט או רצועה משיחה, בהם להכנים אסור ו(כך

 ושא1ל וווהק1ן

 וכו' מורסה המפים וכו' לבר וכו' דשבת פטודי כל קז. שבתט(
 וכו' לי מה מגא מתקן או פתח בונה משום שכ' חייב ד"ה רש"יועי'
 להוציא וכו' מכב"פ משום חייב הר"ז וכו' המפים יז י רמב"מ ועי' כלי,מתקן
 שכח חיים אורח ובטור שם מ"מ ועיין מותד, הר"ז - הליחהממגה
 המצערתו ליחה להוציא רק בכשמתכוין שכ' ומחה"ש לב ל ס"ק ובמג"אכח

 המכה לדפואת הנצרך אויר להכגים שעשוי פתח לה לעשות מתכוין)ואיגו
 שאעפי"כ וכ' המכה, לתקון מתכוין איגו כי מותר שאז תמיד( ליחהולהוציא

 לי' גיחא ויהא דעתו שישגה חוששים שאגחגו עכו"ם, ע"י לעשותוטוב
 שיש שאותם לג ס"ק במג"א שם וכ' ש"פ(, ובשם בשמו בתום"ח)והו"ד
 לשים מותר אם להסתפק שיש קצת, הגקב וגסתם בזרועם אפטוראלהם
 ס"מ לד כלל ולעיל פח ס"ק .ובמשג"ב שם ובש"א עי"ש בתוכהקטגית
 המאול. דודובתיקון
 גח שכח הרב ובש"ע ח, שיב 'סי' על א"ר גם ועי' מט שכח או"חי(
 וכ' במ"ש(, והו"ד א"ח על פ"ת בשם זכרון בם' )וכ"כ טז מדובחי"א
 ס'ק שם במשג"ב )והו"ד מה"ת איסור בשבת פתילה בעשיית שישבחי"א
 משום שחייב גפן מצמד פתילה שהעושה שם שכ' יא מד חי"א גם ועי'קגב(
 בהמה באוכלי שאין דביצה( מגמ' ד שכב הש"ע )דבדי שהבאתי ועי"לטווה
 כלי, מתקן משום בו יש אחר כלי בו המתקן כן פי על ואף מגא,תקון
 מחתך משום בו יש וכדומה, חבית בה לסתום לפת חתיכת החותךומש"ה
 דוד בתיקון ס"ה ועי"ל ובכ"ש ג לו בחי"א וכ"ה מגא, תקון איסורומשום
ושאול.



תא שבת הלנותקיצור

 אופן באיזה ג-ד במעיף שם ועיין מנא, מתקן משום - בהנעליםשרוך
 ישןיא. בבגד פתיל להכניםהתירו
 או מכרים שנפל'ו גפן( )צמרי ומוכים נוצות יהחזיר מותריב.

 בשבת( - השק את לתפור שלא ליזהר שצריך )רקכמתות
 בכלל שבארנו כמו מנא תקון משום בתחלה למלאותם אמוראבל
 בתקון עיין בתחלה באויר ולמלאותו גומי כר )ובניפוח ח מעיףכג
 ינ. התירו( אם עיון שצריך ושאולדוד

 בשבת, מקוה במי חדש כלי להטביל אמרו מנא מתקן כ,שוםיג.
 לשאוב רק כוונתו כאלו ומתראה שמערים בהערמה לאאם

 עירוב כשיש ומיירי לביתו(, )ולקחתם מהנהר או מהמקוה מיםבו
- קבול(. בית יש )ולהכליבמקום  בהיתר להשתמש אופן עוד ויש 
 ויחזור )גמורה(, במתנה המכירו לנכרי שיתנו נטבל/ שלאבכלי

- ממנווישאלנו  מיהו מועט. בדבר הכלי ממנו יקנה השבת ולאחר 
 הוא ערמה, בדרך שבטובל - האלו האופנים שני בין הבדליש

 מי ויש לנכרי, במתנה בנתנו כן שאינו מה הטבילה, ברכתמפמיד
 יטבילו )או ברכה בלי שבת לאחר יטבילו לנכרי, בנתנו שגםשאומר
 לו אפשר אי ואם החדש(, כלי על ויברך טבילה, הטעון אחר כליעם

 ושאול דודתקון

 ,%קתוספתא( שהה4 ציין והמ"מ ד י )רמב"ם ב שיז או"חיא(
 והרצועה בא%56כה הבגד ומתקן שמן שמבטלו משום הוא איסורווטעם

 צ ומסגהאש ערוד שלחן קיצור בנעלים( שמשחיל בשרוד )או בושמכניס
 יעל הנ"ל הש"ע דברי ולפי התופר/ ובמלאכת במכב"פ ובכ"ש פטס"ק

 האלקטרי חוט בהשחלת שגם )ואפשר ובוילון במסד גם חוט להשחילשאסור
 גומר הוא שבזה מכבעפ משום אסור שגעכ אפשר התלפון מכונתלתוך

 במשיחה להתיר - בסנדלים חוט בהשחלת שכ' ח שיז מען ועי'מלאכתו(
 התחתונים במכנסיים רק אסר לא ובמשיהה עור ברצועת ולאסור חוטאו

וכיועב.
 והנה להלןן כיבואר מח. שבת מברייתא היא זו ההלכה מקוריב(

 בכר כמו איסור בזה יש ואי בשבתן בתחלה באויר גומי כר מלויבענין
 וכ' בזה להתיר שצדד מד. בדף הגרשוני במנחת בזה )ועי' צ"ענוצות

 וגם מתוכון ליפול נוצות בו אין שהלא שיתפור החשש כאן איןשלדעתו
 לקמן עיין אך התיר, לא למעשה אך דעתו, לפי כאן אין מנאתקון
 ואין מח. בשבת שם ועיין השלחן(, הקצות בשם שכתבתי מה לחבאות
 עשאו הוא שבחדתי שם רש"י ועי' וכו' הכר לתוך לא המוכין אתנותנין
 חיוב בזה ויש כרש"י( סתמו והמאירי ואו"ן ריטב"א )והרען למנה,עכשיו
 בו יש איסורא רק כג פכעב הרמבעם דעת לפי אבל לפיעד, -חטאת
 ס"ח. בשעע ושם יד, סעק שמ מגעא ועי' שיתפרו, גזרהמשום



 שבת הלכותקיצדרתב

 יטבילו שלא שאומר מי יש אז האלו, מהאופנים באחד אפילולסדרו
 כלים שטבילת האומרים כדעת הוא שהעיקר משום - בו ישרנמשולא
 על לסמוך יכולים הדחק שבשעת שאומר מי ויש התורה, מןהוא
 על ואף לכרנחלה, להטבילו ויכול בשבת כלים בטבילת המתירדעת
 האלו, הדעות לשתי תיכף ממנו ליהנות לו מותר והטבילו בעבר כןפי
- קנם. משום הערב עד להמתין צריךואין  בשבת נר טבילת ובדין 
 כמתקן שהוי משום התירו בדיעבד שרק נח סעיף יא בכלל לעילעיין

 דין בית במעמד להיות צריכה שטבילתו משום בו )והחמירונברא,
 ועיין אסרו, לא לכתחלה אפילו לטומאתו איש ושבטבילת שלשה(של
 יג. ושאול דוד בתקוןנם

 ושאול דודתקון

 במהרש"א וברא"ש, וכו' לא בשבת כלי מיהת דכ"ע : יז ביצה עי'יג(
 הל' גם ועיין שם ובמ"מ יו ד טוב יום הלכות וברמב"ם שם,ובצל"ח
 במג"א ועי"ש שם, ובמג"א ובט"ז ז שכג ובב"י ובטור ובלח"מ, ח כ"גשבת
 מאחר שהטביל בהכלי ~השתמש שמן'תוי שאפשרי והטביל שבעבר יאס"ק
 יג ס"ק במג"א ועי"ש שם, במחה"ש ועי' לכתחלה, אפי' מתיריםשיש

 להטבילו, שהתכוין ניכר יהא לא שאז יברך, לא הערמה. ע"י כלישבטובל
 של מתכת - )היינו ,כסף שנתן בישראל שכ' תו"ש ועי' בתשב"ץ,ושכ"כ
 כשהוא אפי' - בשבת להטבילו שמותר כלי, ממנו לעשות לעכו"ם,כסף(
 יו"ד )עי' כלל להטבילו א"צ פוסקים שלהרבה כיון - יתלרא נפשבעל
 כאן ויסמוך יש מש"ה ברכה, בלא להטבילו החמיר שהרמ"א אלא ס"י(קכ
 בשם שכ' א שכג בסל' ב,ם"ת )ועל' בשבת, ולהטבילו הראשונה הדעהעל

 בבין התורה( מן טבילה )שצריך מתכת כלי מטבללין שאין נו-נז סי'הש"א
 מותך, זכוכית כלי אבל )ועיו"ט(, ע"ש שלהשמשות

 ובביי
 שבין השמשות

 משום אסור זכוכית כלי אפי' יו"ט( )ומוצאי שבת למוצאי טוב( )ויוםשבת
 בישועות גם בזה ועי' ואסור, - חול לצורך רק נעשית הזאתשהטבילה
 שהחמיר י-יא סי' מילואים אבני ס' שבסוף בשו"ת ועי' ד(. ס"קיעקב
 רוקח, מעשה בהגהת וכ"כ התיר, ביו"ט ורק בשבת, בהערמה להטבילשלא
 א ס"ק מ"ז בשם שהביא ג ס"ק ז סי' שם ועי' י( ס"ק כ בנז"י גםוהו"ד
 שמשום י"ל אך עכו"ם, ע"י שטובל י"ל במתנה, ליקח רוצה העכו"ם איןשאם
 הערמה, ע"י יותך טוב גופא ובשבת ויברך, הישראל שיטבול טוב יותרברכה

 מהל' יז פר' רמב"ם ועי' העךמה, ע"י עדיף השמשות בבין שגם כ'ובתו"ש
 יו"ד תנינא ובנוב"י א ס"ק שם תשובה ובדרכי קכ ביו"ד יעקב ובישועותמ"א,
 ג"כ בשבת במתנה הכלי עכו"ם לו בנתן שאפי' י ס"ק שכג א"א ועי' קמב,סי'
 רק התיךו מעיו"ט לעשותם שא"א נפש אוכל )שמכשירי בשבת להטבילואסור
 מתנה לתת שאסור שאף יב ס"ק שכג מג"א ועי' עי"ש(, בשבת, ולאביו"ט
 ומה דבריו שהבאתי מב ובסע" סל"ח לב בכלל לעיל )ועי' בשבתלנכרי
 בברכ"י ועי' במתנה, לתתו התירו שבת צורך משום כאן שם( בזה עודשכ'



תג שבת הלכותקיצור

 תקון משום - שבת מעודת אחר וקערות כלים להדיח אמרריר.
 מכין והוא בשבת, עוד בהם ישתמש לא שהרימנא,

- לחול משבת זובמלאכתו  ומשום מד, יא בכלל לעיל שכתבנו כמו 
 הממה( כלי עריכת - )היינו הממה הצעת כן גם אמרו זהמעם

 שבת, מוצאי עד עלי' לישן דעתו אין אם שבת, מוצאי לצורךבשבת,
 דירתו בחדר היא כשהממה הממה הצעת להתיר שכותב מי)ויש

 הכנת אמרו כן וכמו מוצעת( הממה שאין בחדר להיות הואשבזיון
 יו. לחול משבת הכנה אימור משום שבת, למוצאי משבת - להבדלהיין

 ושאול ווותקון

 שחולק החיים בס' )ועי' דוקא גמורא במתנה להעכו*ם לתנו שצריך תקטסי'

 איסור נאמרה שלא בשבת מתנה לתת מותר שלעכו"ם ודעתו הנ"ל המג"אעל
 ש,כ' קנח סי' תליתאי אוריין שו"ת ועי' לישראל, בקשר רק מתנהנתינת

 רק מתנה הנותן על איסור אין מתנה שבנתינת מה לסי' בקו"א המקנהבשם

 לא שאז האלו בתקנות לו שבא"א ח שכג הרב ש"ע ועי' עי"ש(, המקבלה,על
 והחי"א התורה, מן היא כלים שטבילת האומרים כדעת שהעיקר מפנייטבילו
 הדחק, בשעת עליו לסמוך הב"י הוא שכדאי ברכה בלי שיטבילו כ' יזמד

 שמבואר בשבת מלאכה כעושה אותו קנסינן לא שבדיעבד כתבוושניהם
 כאן שיש כיון ט-טו( יא כלל לעיל הדברים )והובאו שיח בסי'בדינו

 בקש"ע עוד )ועי' המג"א בשם הסעי' בתחלת לעיל כמ"ש לכתחלהשמתירים
 )בסי' ועי"ש ובפמ"ג, ובפר"ח שם ובט"ז טז, קמ וביו"ד שם, ובמסגה"ש יגלז
 מזוגג( עופרת - )היינו באבר המצופים חרס כלי בענין ביו"ד( אקכ

 וחידושי בש"ך, בהגה, עי"ש בחול, אפי' טבילתם על מברכים אימבפנים
 סק"ה(. שכג מ"ז גם ועי' ב ובפ"תרע"א

 שוב ואילך המנחה מן במנחה, בהן שאכל קערות ת"ר קיח. שבתיד(
 יצטרך שלא יודע שאם ט ס"ק שכג מג"א ועי' וכו' כוסות וכו' מדיחאינו
 לאכול חפץ ואם סעודותיו, עוד גמר בלא אפי' להדיחם לו אסור האלו,לכלים
 ועי"ש לו הזקוקים כלים להדיח לו מותר השלישית הסעודה לאחראף

 ובא"א ח ס"ק במג"א שם ג"כ ועי' ושאול, דוד בתיקון סי"ג ולעיל ס"ובש"ע
 י' אפי' להדיח לו מותר לאכול, סעודה עדיין לו יש שאם ובמחה"ששם

 לו, ראוי אחד כל שעכ"פ כיון לאחד, רק יצטרך שלא ביודע אפי'כוסות
 בברור דוקא אכילה שבכלי אכילה כלי ובין שתי' כלי בין בזה הבדלושיש
 את אכל וכבר לו ברור באין אבל הכלים, להדיח לו התירו עוד שיאכללו

 דוד ובתיקון ח-ט ס"ק בא"א שם )עי' להדיחם לו אסור השלישיתהסעודה
 שאז נקיים אחרים לו שיש לא )אם היום כל מדיהים שתי' ובכלי סמ"ט,ושאול
 במנ"ש ועי' תו"ש בשם לעיל כמ"ש טורח, משום בשבת להדיחם שלאטוב
 לשתי' ראוי היום שכל משום עוד יצטרך אם בספק אפי' ובנז"י( רנד, ס"קפ
 כלי אפי' להדיח אסור שאז עוד להם יצטרך שלא בבירור שיודע לאאם
 ממשמעות שכ"מ הנ"ל ובמנ"ש ט, בס"ק ושם ח ס"ק בא"א בזה )ע"שת"



 שבת הלכותקיצורתד

 שהוא מפני - בשבת חלה להפריש אמרו כלי תיקון מטעםטך.
 חלה להפריש שכח ואם - מתוקן הי' שלא דברכמתקן

 שבת בערב חלה להפריש )ובשכח הנשארה מחתיכה פרומהיפריש שבת( )במוצאי ולמחר חתיכה, ישייר אז - לארץ( )בחוץ שבתמערב
 תקו ובמימן תמך במימן בדינו עיין בשבת, בו להיות חל פמחשערב
 שלחן ובקצור שכג מימן דעה ביורה תשובה ובפתחי חיים,באורח
 ומעשרות תרומות מפרישין אין כן וכמו ו(. מעיף קטו מימןערוך
 אמורים אז מפירותיו תרומה והפריש עבר ואם מתקן, משוםבשבת
 הם ובשוגג שבת, מוצאי עד לאחרים בין לו בין בהנאההפירות
 מח מעיף ל'ב בכלל בזה שכתבנו מה ועיין מיד, לו אפילומותרים
 טי. ושאול דודובתקון

 ושאול דודתקיד

 להבדלה יין להביא אין שכ' טו ס חי"א ג"כ ועי' ס"ז( שכג בסי' הנ"להש"ע
 את ומציעין במשנה קיג, שבת ג"כ ועי' במוצ"ש, לה.שיג שא"א לא אםבשבת
 ובתל"ד סק"ו שב סי' במג"א ועי' וכו' לא אבל לשבת שבת מליליהמטות
 בגדים לקפל אסור לשבת משבת שאפי' יט( ס"ק שם )ובמשנ"ב ו ס"קשם
 בזה שגם ומשמע בזה( שהארכתי ושאול רור בתיקון ס"נ לח כלל לקמן)עי'
 סר-סה סי' שלמה לחם שו"ת ועי' רנג(, פ )מנ"ש לשבת משבת אפי'אסור
 ורק המטה, כלי בלי היום כל היתה המטה שבימיהם שכ' השלחן בבדיועי'
 רוצה כשאין בשבת המטה הצעת ובכן המטה על אותם הציעו השנהלפני
 הם וכו' שהכרים בזמננו אבל לחול, משבת הכנה הוה בשבת עלי'לישן

 עליהם מכסה ולפרוש יפה לסררם שמותר פשיטא וכו' המטה על תמידמונחים
 עי"ש. וכו' יום בכל עושים וכך השבת כבור שזהובשבת

 לד. שבת וכן וכו' ומעשר תרומה מגביהין ולא במשנה י לו ביצהטו(
 כג ברמב"ם ועי' וכו' הוראי את מעשרין אין חשיכה אין ספק חשיכהספק
 ועוד מתוקן, הי' שלא דבר כמתקן שנראה מפני וטעמו טו והל' ט-יהל'
 שם( משנה במגיד .)עי' שהפריש הפירות אותן למקדיש דומה שזהכתב
 ג"כ ועי' נצרכה לא ד"ה לז ביצה וברש"י משום ד"ה ח חגיגה תוס'ועי'

 בהי"ד הרמב"ם כ' בהמה ובמעשר - ורבנן. רבי במחלוקת לג,עירובין
 בגמ' ושם במשנה ! נז בבכורות )וכ"כ בסקרא שירשום גזרה משוםשאסור
 יאכל לא - במזיד שהתקין, ממה יאכל בשוגג הפריש שאם ועי"ש נח!(דף
 ס"ק ובמג"א ד שלט או"ח ועי' הפירות, את תיקן כך ובין וב"כ מוצ"ש,עד

 רק נאמר לא חתיכה להשאיר שההיתר ובכ"ש כב מד חי"א גם ועי'ז-ח,
 ג ס"ק ובמג"א ובט"ז א רסא סי' ועי' ישראל, בארץ ולא לארץ,בחוץ
 צריך לחשיכה ש'סמוך ב רס בסי' ג"כ ועי' חלה, ערך שבת הל'ובזל"א
 ה, אות שכג יו"ד פ"ת ועי' מעשר, כדין שדינו חלה" "הפרש'תם ל,שאולג"כ
 חיים ובנתיב הש,משות בין ספק בדין ד ס"ק במשנ"ב ושם רסא בש"עועי'



תה שבת הלכותקיצור

 ראה()לסדר

- בשבת איסור לבמל איןטז.  שמותר ואיסור מנא, מתקן משום 
 אסור ו( סעיף צמ סימן דעה ביורה )כמו בהיתרלבמלו

 ידי על ולהתירו מרפה, סכין לשפשף אסור זה )וממעם בשבתלבמלו
 בשבת ששים לשער מותר אבל צונן( דבר בו לחתוך זהשפשוף
 שבת, עד לו נודע ולא שבת מערב בהיתר האיסור נתערב)ואפילו

 ואינו בשבת, להיתר הוראה להורות מותר כן וכמו כך(, הדין כןגם
 שלא רק מאליו הי' מתוקן זה דבר שהרי בהוראתו, כמתקןחשוב
 מ סעיף ז בכלל בזה )ועיין לו, והורה המורה שבא עד להשואלנודע
 בתרי חד שנתערב ביבש ביבש שם שכתוב ל'מ סעיף לב בכללוכן

 להשליכו שמותר - אחד להשליך מחמירים שיש א( קמ דעה)כיורה
 לצורך רק בזה שמתיר מי ויש חומרא, אלא אינו שזה משוםבשבת
 טז. ושאול( דוד בתקון שם עייןשבת,

 ושאול דודתקון

 באילן ד"ה סוף לב. בדף ברשב"א ועי' שם, ובמג"א ס"א שמב ובאו"חשם,
 בין שבות על גזרו ולא חילקו שלא שם שדעתו כדבריו, כ' לאשהוא
 ח"ב לאברהם בחסד גם ועי' בב"מ( והו"ד השבת, בכניסת וביןביציאת
 שליחות בענין שפח ס" יו"ד שם גם ועי' ריג, סי' יו"ד ח"א ובלבו"מ פיו"ד

 בתיקון מה סעיף לב בכלל חלה הפרשת בדיני עוד ועי' חלה,להפרשת
 ושאול.דוד

 שצריך שכ' עט סי' חיים שלמת בשו"ת גם עי' חלה הפרשת)ובענין
 חלה, הפרשת לשם בסל ולצרפן הקופסאות, מתוך המצות את ולהוציאלדקדק
 קנ(. ח"ג השדה בפרי גם בזה עי' אךעי"ש,

 סי' יעקב חלקת בשו"ת עי' בפנים המוזכר 'מיד" המושג)ובבא'ור
 הי' ולא טליתו מסיר בענין )עי"ש פעם בכל שוה אינו שבאורו שכ'קה

 עי' שוה אינו לאלתר שיעור שגם וכ' לברך(, שצריך - מיד ללבשובדעתו
 נאמנים ג ב ע"ג ובקדושין בבורר, לאלתר בשיעור ר"ח בפי' עדשבת

 כדי הוא "מיד" שיעור רדמ"ת לענין א קפז יו"ד ועי' וכו' אסופי"לאלתר"
 של בחמצן הדר ד"ה 1 כט פסחים תוס' ג"כ ועי' הכר, תחת ידהשתושיט
 עי"ש(1 וכו' *מיד* מותר עברהעובר

 במשנה קנז. שבת גם )ועי' וכו' קמתקן הא ואמאי קמב. שבתטז(
 וכו' דמצוה מדידה וכו' א"ל ע"ב שם וכן בשבת וכו' ומודדין וכו'ומדבריהם

 ו צט ביו"ד ועי' ושאול(, דוד בתיקון לט לב לעיל והבאתיו אנא מתעסקא"ל
 תיקון לך דאין וכו' בשבת איסור לבטל אסור שם שכ' יד ס"ק שכגובמג"א
 שבת, עד נודע ולא בע"ש בנתערב אפי' ששים לשער מותר אבל וכו' מזהגדול
 בשבת א' להשליך מותר שנתערב ביבש דיבש נ"ל עו"ש )וכ' תה"ד()בשם
 ע"ד שכ' בא"א ועי"ש עי"ש(, וכו' כמתקן הוי לא בעלמא חומרא אלאשאינו



 ושאול דודתקוןתד

 איסור כל לבטל שאסור בהגה( )שם ו צט בסי' לן שסבירא שלדידןהמג"א
ן ~אחרים מותר ובמזיד מותר שבשוגג שהדין וביטל בעבר נ"מ לנו ישדרבנן
 יא כלל לעיל דינו )שמבואר, בשבת כמבשל לי' הוי בשבת כן עשה אםאז

 הנ"ל המג"א דברי על הנ"ל בא"א שם וכ' בזה, נוסף נ"מ עוד שיש וכ'ס"ט(
 שמדברי ע"ז וכ' מתקן זה שאין חסידות ומדת חומרא רק שהוא שבמקוםשכ'

 שם עוד וכ' למתקן, נחשב. המבטלו מדרבנן שאסור שבדבר מוכחהמג"א
 שאז עירוי ע"י נאסרה שאם ,כדלקמן תלוי קליפה כדי שנאסרהשחתיכה
 תתאי ע"י נאסרה אם אך בשבת, להסירה אסור אז מדינא אסורההקליפה
 שצ"ע וכ' בשבת, להסירה מותר אז מחומרא רק נאסרה הקליפה שאזגבר
נ הא"א על שחולק תק סי' החיים בס' ועי' מדינא, אף לקולא די"לבזה
ן אותם כמפריד רק )הוי מעיקרא והאיסור ההיתר שהוכר כיון וכתבבזה
 מדינא קליפה בצריך אפילו קליפה כדי הנאסר שדבר מזה,וכתבזה
 בנז"י בזה )ועיין כמתקן הוי ולא טוב( )ויום בשבת לקלפו מותר כןגם
 טוב ביום חמה לקדרה שנפל בחלב הנ"ל בנז"י ועי"ש לה( ס"קע"ח

 למעלה בזה ועי' מתקן הוי ולא צוננים מים ע"י החלב את להציףשמותר
 ובחי"א י, סעי' שכג הרב בש"ע ועי' לט, סעי' לב ובכלל ט, סעי' זבכלל
 מותר שבת לצורך שרק שנ"ל ביבש יבש מת.ערובת א' בהשלכת שכ' ס,כלל

 אחד.להשליך
 ובע"ב וכו' ומודדין פוקקין הנ"ל במשנה עי' בשבת ששיםובהשערת

 ועיין שם, השקל ובמחצית טז ס"ק ובמג"א ז/ שו סימן ובאו"חשם,
 באו"ח, יד ס"ק שכה ובא"א יא ס"ק צט שפ"ד דעה יודה בפמ"ג כןגם
 ושהביא דבדיהם, על המהרש"ם שכ' מה קנג,( )בדף ,אהב"ש בקונט'ועי'
 וחולק ששים, לשיעור המאכל מדידת להקל ברונא מהרי"א תשובתבשם
 אפי' מע"ש, האיסור תערובת נודע באם בשפ"ד שכ' במה וגם הפמ"געל
 לתוי"ט ג"כ וציין בו, להקל וכ' עליו חולק ג"כ בשבת להורות אסור ס'יש

 וכו' לכתחלה איסור בטול לענין ,הירושלמי דברי בביאור מ"ט פ"התרומות
 ! מב, סעי' לקמן גם בזה ועי' הדבר/ מברר אלא דאינומשום

( ששיעורו הר"ן בשם בב"י צו סי' יו"ד עי' קליפה כדי מ(יעור)ובכמות
 דרכי ועי' כא, ס"ק ובש"ך יד ס"ק שם בט"ז וכ"כ כאחד, כולושינטל
 ] כהאו"ה משמע לא הפוסקים שמכל וכ' הפמ"ג בשם עו-עז ס"ק שםתשובה

 חטים(. קש דוחב שיעוד שהוא ה אות כדבכלל
 אפי' ששים לשער מותר אבל שכ' הרב בש"ע ס"י ש,כג שםועי'

 ולא עיניו"/ ובמראה 'בדעת לשעד בזה כ' בחי"א אך וכו', מע"שנתערב
במדידה,

 משום בשבת לבטל אסור באיסור שרק כז סעי' על צ שע"תועי'
 רגלים מי על מים בשופך אבל האיסור, ומתקן - להיתר האיסורשנהפך
 בענין שכ' מה כז סי' ח"ג בשב"י עוד ועי' ריעי/ ע(ל גרף מסלק אלאאינו
 לה נודע שבת ובליל נטילתה לאחר לתנור לזרקה חשבה שהאשהחלה

 כיון. בבטול היתר לתבשיל שאין וכ' התבשיל, לתוך נפל,השהחלה
 שאפשר

 לה. ס"ק עח ובנז"י עי"ש וכו' מתירין לו שיש כדבר הוי החלה עללאיתשולי



תז שבת הלכותקיצור

 היום, לצורך הוא אם "ן נכרי ממנו ששתה כומ להדיח מותךיז.
 הוא, היתר הכלי גוף שהרי כלי למתקן כלל חשובואינו

 מיתר והכומ הכלי, כמתקן נחשב לא האמור היין את ממנווכשמדיח
 ביין פתו ששרה הנכרי בו שהשאיר פת פירורי בו ביש אפילובטלטול
 יז. הכומ לגבי לגמרי בטלים שהפירורים-

 בו ויורדים מתכנמים הגשמים )שמי הגג שבשולי )צנור( מךזביףן.
 ועשבים קשים ידי על שנמתם המזחילה( דרך הגגמן

 דולפים והמים הגשמים, מי קילוח המעכבים - בו שנצטברו)תלושים(
 בשנוי, שממעכם ז מעיף ג בכלל לעיל דינו כתבנו כבר הביתלתוך
 גזרו לא שנוי ידי על )שבמתקן ובצנעה ברגלו, עליהם שדורמדהיינו
 לדרומ שרק שם ושאול דוד בתקון ועיין הפמד(, במקום -רבנן
 אמור )ולפזרם והנה, הנה ולפזרם להמירם לא אבל מותר,עליהם
 יח. ברגליו(אפילו
 ואין חלול, )נבוב( קנה ידי על החבית מן "ן להוציא מותךיפ2.

 בשבתיט. ויתקננה כמידתה תהא שלאחיששין
 ושא1ל ווותקון

 שבת ועי' וכו' כוסות שיורי וכו' נכרי מזמנין אין : כא ביצה עי'יז(
 שכג, בב"י ועי' הכוס, ךגבי חשיבי ןא כוס ששיורי מטלטלינן הוה ד"ה,מז.

 היתר שהכלי שבהיות ע"ז שכ' ברא"ש ועי' יד, ס"ק ובמג"א ס"ח שםובאו"ח
 )ואם בשבת, שמותר ריעי של גרף כמסיר הוא שבו היין וכשמסירהוא,
 יד(. )בסעי' להדיחו שאסור לעיל כתבנו כבר היום בו ישתמש שלאיודע

 וכו' קשקשים בו שעלו צנור אומר א"ג נחום תניא ס. כתובותיח(
 ובתוס' ברש"י ועי"ש ל"ג, פסידא ובמקום כיא"י מתקן וכו' בצנעהברגלו
 - אסור בח"ח אפי' מ"ע מפני שאסרו כ"מ דאמר והא שם וכ' ממעכן,ד"ה
 )ועי' שם וברא"ש : קמו שבת. ועי' ע"כ דאורייתא, במלאכה רק נאמר לאזה

 חשדינן דרבנן באיסור גם שבודאי הרא"ש דברי לפרש שכ' בכתובותבחת"ס
 הדבר לעשות שמתכוין חזינן הכי אבל לידי' דאתי' בכל שבת שמחלללי'

 למעכו ולא להדי' לעשותו הו"ל שאל"ה תורה, איסור לידי לבא שלאכלא"י,
 אחדות(, קושיות בזה ומיישב חשדא, בי' וליכא לזכות ישפטוהו מזהברגלו,
 ועי' וכו', מותר עליהם לדרום שרק שכ' במאירי ועי' ס"ז, כג. בכללועי"ל
 ט. שלו או"ח ועי' למעכם התירו תלושים בעשבים שרק שכ'בפמ"ג

 רב רש"י( וכו' החבית בנקב חלול קנה )לתקוע גובתא : קמו שבתיט(
 ל"פ דכ"ע אהדורי דאסר, פליגי לא דכ"ע וכו' מחתך שרי, ושמואלאסר
 חותכין אין ו כג ברמב"ם וכ' וכו' מתקנא ולא דחתיכא פליגי כידשרי,

 להוציא וכו' מותר מתוקנת שאינה אעפ"י חתיכה היתה וכו' קנה שלשפופרת
 ובמשנ"ב הרב בש"ע ועי"ש ס"ה, ובש"ע שיד, בטור ומובא וכו' ייןוכו'
 כ-כאס"ק



 שבת הלכותקיצורתח

 עיין שבאמקופה מחורה התחתון צירה כל שיצאה כלים רלתותכ.
 להחזיר שאמור שם שמבואר לא-לב מעיף לד כלללעיל

 ויתחייב שם שיעמוד כדי בגרזן להאמקופה ויהדקו שיתקנו מחששהציר
 בציר אבל וכו' מקצתו יצא ואם בפמיש, מכה משום או בונחמשום
 כ. באריכות חדין שבארתי שם עיין וכו' אמורחעליון

 לעת מעת ימי מג' בפחות המלוחים בימים במפינח מפליגין איןכא.
 המפליגים כל הראשונים הימים שבג' לפי השבת,שקודם

 ונדנוד ממלמול הים במחלרו ונלקים מנמיעתם ומובליםמצמערים
 מעת ימי שלשה שעברו אחר ורק - שבת עונג לו ואין -המפינה
 כא. לו ורוח רוחו חוזרתלעת

 ושאול דודתקון

 ובש"ע שח ובטור וכו' ומגדל תיבה שדה של דלת ת"ר : קכב שבתכ(
 בפטיש מכה שבחיוב שכ' א ומא ס"ד מד ובחי"א ושיד ס"ה שיג ובאו"חסיט
 )ועי' בכלים ובין בקדקע בין בפטיש מכה חיוב יש, ולכ"ע - הבדלאין

 ולהוציא להכניס עשה ואם וכו' כ"ש אפי' בבנין נקג בהעושה כ' שג"כשע"ש
 נקב העושה אבל בפטיש, מכה משום אף חייג וכו' לקדקע שמחוגרוכו'
 באינו אבל וכו' שעשוי והוא בפטיש, מכה משום אלא חייג אינו וכו'געץ
 שהנקב אא"כ מדביס, אלא אסור אינו לחוד להוציא או להכניס רקעשוי
 בפטיש, מכה משום חייב לחוד להכניס רק בעשוי אפי' שאז לתקוןעשוי

 זו בהלכה )ועי' טז. - סי"ד שיג הרג ש"ע ועי' א( אות : כד במע"א)והה"ד
 לאו-לב(. לד בכלללמעלה

 לשבת, קודם ימים מג' פחות. וכו' מפליגין אין ת"ר יט. שבתכא(
 שהישראל שחוששין כ' בהמאור הרז"ה בפוסקים, שונות דעות בזהויש

 מלאכה הספינה בעל העכו"ם שיעשה )או בשבת מלאכה לעשותיצטרך
 משום הטעם שם כ' והר"ח שם(, ובר"ן במלחמות ומובא רמב"ןבעבירו,
 גוששת בספינה הנ"מ טפחים, מי' למעלה תחומין שאין ואף תחומין,איסור
 )הו*ר והרשג"ם ע"ז, משיכ ברא"ש ועי' גמירי, ד*ה ק: ובתוס' עי"שוכו'
 כב"ש אתי' דידן שברייתא וסובר בספינה( כר"ג הלכה ד"ה מג. עירוביןתוס'
 בע"ש, להפליג מותר בשבת נעשית שהמלאכה, אעפ"י וכו' לב"ה אבלוכו'
 שם עוד וכ' בח*ד צז-צח חת"ס תשו' לקוטי ועי' ברא"ש והו"דעי"ש
 חבית שיעשה וגזרה כשט, שנראה משום הוא שהאיסור כ' שהר*יבתוס'
 ימים שבג' ברי"ף ועי' רמח, סי' וב*י ובטור קמו, או"ז ועי' שייטין,של

 שכ' קצז סי' רוקח ועי' וכו' ג' לאחר ומתרגל וכו' צער לו ישהראשונים
 ימים ג' והני וכו' נהרות אבל סרוחים שמימיו הגדול בים רק אסרושלא
 בג' דאמרינן והא כשבתא, שבתא דמעלי ד-ח בגיטין שאמרו משוםהם

 ובא"א ה, ס"ק רמח במ"ז )ועי' וכו' מתהפכין מיעיו בים כשיורד לפיימים,
 וא*א להפליג, אסור בשבת שברביעי ב-ג ס"ק במג"א ועי"ש יב(ס"ק
 גם משמע שכך )וכ' ראשונים מהרבה הביא הגר"א ביאור בספרודו"ז



תמ שבת הלכותקיצור

 שיש כמ ומעיף כו במעיף עיין וכו' מפליגין שאין שאמרנו מהכב.
 הכלל. מן היוצאים דבריםבזה

 מהלך היא )והדרך אחד, יום מהלך אלא בה שאין קצרה בנררךכג.
 לו מותר - ונוח( מוב הוא שהרוח בזמן רק אחדיום

 ולא מוב הרוח אין כשעכשיו )ואפילו שבת, בערב אפילולהפליג
 בדרך להפליג לו ומותר לן, איכפת לא - אחד ביום חפצו למחוזיגיע
 ננ. השבת( קודם נמיעתו למקום להגיע אפשרות שיש זמן כלזו,

 באנ" אבל בימים, רק נאמר לא מפינה הפלגת אימור אךכר.
 לו מותר צער, שום בה להמפליגין שאין בנהרותהיוצאת

 ידוע שאין כל - לתחום חוץ ואפילו שבת, בערב אפילו בהלהפליג
 הישראל ואם הנהר. קרקעית עד המפינח משולי מפחים י' שאיןלנו

 להכנם לו אמור בנהרות אפילו אז - בשבת מלאכה לעשותיצמרך
 ידי שעל המפינה במשיכת )אבל השבת. שקודם ימים ג' תוךבמפינה
 ידי על קרון למשיכת דמי ולא אימור, אין - הנהר שבשפתבחמה
 נג. שאמור(בהמה
 עיקר אם השבת, את לחלל יצמרך שלא לו כשברי ואפילוכה.

 - הרוב( )שהם ישראלים בשביל היא המפינההליכת
 ושאול ווותקוד

 עם נחשבים ימים ושהג' להפליג, מותר ד שביום ומירושלמי(מהתוספתא
 ה-ו(. כד ובפ' שם ובכ"מ ובמ"מ יג ל ברמב"ם עוד )ועי' השבת,יום

 יט. שבת ועי' שם, ובמאירי ובר"ח וכו' ביישן בני ? פסחיםכב(
 אפי' לצידון ומצור וכו' ש"ד מצוה לדבר אבל וכו' מפליגין איןת"ר
 א. ס"ק רנא בסי' ובמחהאש במג"א וגם ה ס"ק ובמגאא רמח, סי'עי"ש בב"י והו*ד יום, מהלך אלא אינו לצידון שמצור פרשוי ועי' וכו'בעקש

 שאסור אפשר הים במחלת נלקה ואינו לכך שהתרגל מי ואפי'כג(
 הנ"ל. יט דף על ברי"ף ועי' בזה, שכ' מה במאירי ועי' האחרים,מטעמים

 טפחים מ רק גבוהה היא כשהספינה אפי' מתירין ויש ס*ב או"חועי'
 ישיבתו שממקום באופן וגבוה, שממעל במקום יושב והוא הנהר,מקרקעית

 כ' ובא"ר טפחים. מי' למטה תלויות רגליו ואין טפחים, מי' יותריש
 כשצריכים עליהם לסמוך שיש הרב בש"ע וכ"כ כהמג"א, ודלא מתיריןכהיש
 כשאנחנו אבל טפחים, י' המים בעומק שאין לנו בידוע רק כ"ז )אךלכך

 בסופו, ד"ה בתוס' עוד ועי' בפנים( שכ' כמו - לכ"ע מותר אזמסופקים,
 ואומר וכו' בו וחזר וכו' מוליכו ונכרי בקרול ליכנס להתיר רשב"ם רצהועוד
 ועי"ש מג. עירובין וכו' דאסור פשיטא בקרון מנהיג בהמה אם ועוד וכו'ר"י

 ט ס"ק במג"א רמח וכאן יח, בסעי' והגה שה, סי' ובב"י ובטורברא"ש,
 בסוגיא שהאריך צו סי' הת"ס שו"ת ועי' ד, ס"ק ובט"ז ובמחה"ש(, ז)ובס"ק
 שם. ושאול דוד ובתיקון סי"ד, ג כלל לעיל שכ' ובמה מפליגין, דאיןהנ"ל



 שבת הלכותקיצורתי

 )ואפי/ן שבת, שלפני ימים ג' בתוך בהמפינה להפליג לו אמוראז
 במלאכתם עומקים המפינה, הולכת במלאכת העומקיםכשהנכרים
 המלאכה כל שכאן משום כאן החמירו כן פי על אףבקבלנות,

 ג נקרא~
 מכל עצמו, לטובת כן גם מתכוין שהנכרי פי על ואף הישראל, שםעל

 המלאכה מגוף נהנה בשבת, המלאכה עשיית בשעת שעכשיו כיוןמקום
 יותר בו החמירו כן על - בשבילו בשבת עכשיו עושהשהעכו"ם
 בשבת ללכת היתר אין לעולם ולפיכך לישראל( כלים המתקןמבקבלן
 - המפינה לתוך נכנם כשכבר )ורק ישראל בשביל ההולכתבמפינה
 אין כן ואם לו( התירו אז במכנה, עצמו את יעמיד בשבת ילך לאואם
 כד. השבת שלפני ימים ג' קודם רק המפינה לתוך להכנם היתרלו
 נאמר לא זה הנאמרים, בתנאים רק להפליג לו התירו שלא מהכן.

 לו התירו מצוה לדבר אבל הרשות, דבר לצורך במפליגרק
 עד המפינה משולי ואין שבת, מערב היוצאת במפינה אפילולהפליג
 ישראל, בשביל רק הולכת המפינה מזה וחוץ טפחים, י' היםקרקעית

 - התורה מן האמורה מלאכה לעשות זמן לאחר יצטרך הישראלוגם
 בהיתר מפליג הוא שעתה שכיון עכשיו, להפליג לו מותר מקוםמכל
 לחלל כן אחרי שיצטרך אף החכמים גזרו לא מצוה דבר לעשותוהולך
 שישבות העכו"ם עם יתנה מקום ומכל נפש, פקוח מפני ,השבתאת
 יקיים לא העכו"ם ואם - בדבר מכנה יהי' כשלא בשבת. ילךילא
 כה. לן איכפת לא הבטחתו את כןאחרי

 ושאול דודתקון

 של הספינה אם וז"ל שכ' ההדיוט אמר בד"ה ה ס"ק מ"ז ועי'כד(
 וקושר הקלע, בקשירת בשבת מה"ת מלאכה עושה ועכו"ם ידועישראל
" שם דרים שיהודים עיר אצל שבאין פירסום, במקום בשבתלנמל  צ"ע, 
 מה"ת האסורות מלאכות ג"כ ועושה בשבת ומוליך עכו"ם של בספינהואף
 ידוע זמן על בשבת שילך מקפיד דהישראל ההיתר טעם א*י בקיבולתאף
 דלהוי כש"כ לקולא כביתו הוי שביתה כשקונה וגם וכדומה, לירידלבא

 עכו"ם לרובא רמ"ג ס" ועי' בתלוש, ואסור ישראל בבית אומניןלחומרא
 שרי סחורה קצת לעכו"ם שיש או ובאריסות בזה, כעת וצ"ע להיתרי"ל
 של היא כשהספינה שאף ג"כ שכ' ט ס"ק שם חייב בנתיב ועי' וצ"ע.כה"ג

 ועי' ישראל, בבית קבולת כמו הוי בספינה, מקום לו יש הישראל אםעכו*ם,
 כח סעי' לקמן גם בזה ועי' טו נא ובנז"י שו,בשע"ת

 בתקו~
 ושאול. דוד

 מקיפין אין דשבת פ"א סוף ירושלמי ועי' ס"ז, רמח ,הרב ש"ע עי'כה(
 בשבת אפי' מתחילין מצוה שבמלחמת רמט בסי' הב"י והביאו וכו' עירעל
 כליו בנושאי ועי' וכו' השבת קודם ימים ג' וכו' צרין יא ו רמב"ם עי/אך
 ס"ק ובמ"ז ובבאה"ט א, רמח ובש"ע כט( בסעיף )ולקמן שם. הרמב*םשל
 אם אבל מצוה, לדבר להפליג לו התירו שבת מעונג כשיתבטל שרק שכ'ג
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 לא ושאם בשבת, מהמפינה לצאת לו אפשר 3שאי רק זה וכלכז.

 אם אבל מכנה, לידי שיבא אפשר לתחום לחוץ עמהםילך

 אין אם אז לבדו, שם כשישאר - מהמפינה ביציאתו מכנה חששאין

 עמהם להפלינ לו אמור מפחים, י' המים קרקעית עד המפינהמשולי

 נ' קודם עוד המפינה לתוך כשנכנמ רק מצוה, לדבר כשהולךאפילו

 שאין בדבר אפילו השבת את לחלל התירו שלא השבת, שלפניימים

 בשבות רק התירו ולא מצוה, לצורך שהוא פי על אף - שבות רקבו

 )ועיין שם, ושאול דוד ובתקון כא מעיף לו בכלל שאמרנו כמודשבות
 נו. ה( שז חייםבאורח

 במים המפלנת במפינה )כנון בשבת להפלינ שהתירו במקוםכח.
 בתוכה, להפלינ לו התירו מצוה לדבר שרק -מלוחים

 בתוכה( להפלינ לו התירו הרשות לדבר שאף - בנהרות במפלנתאו

 השמשות בין כל שם וישב שבת בערב המפינה לתוך להכנמ לומותר

 להמפינה ולחזור שם וללון לביתו ללכת נם כך אחר לו ומותרויקדש,

 שצריך אך - הפלנתה לפני בבוקר בשבת בשבת, להפלינהעומדת

 ולא שבת מערב שביתה בה שקנה להמפינה דוקא לחזור ליזהרהוא

 לצארנ לו אמור לתחום, לחוץ המפינה שתפלינ ואחר אחרת,למפינה

 בכולה(, להלוך לו מותר במפינה, )אך אמות ד' רק שם לו שאיןליבשה

 ושאול דידהקון

 בע"ש מתיר ובא"ר עי"ז, מהמצוה כשיתבטל אפי' יפליג לא שבת לחלליצטרך

 ס"ק נא נז"י ועי' שבת, לחלל בעצמו הישראל כשיצטרך אפי' מצוהבדבר

 הנ"ל בנז"י ועי*ש, וכו', ופוסק ד"ה רמח ובאה"ל : יט שבת ירישלמי ועי'א,

י השבת שלפני ימים ג' קודם שהמפליגשכ'  הרשות לדבר מפליג שאפי' 

 שכ' א ס"ק רמח במג"א ועי' הספינה, את המוליך העכו"ם עם להתנותא"צ

 את המוליך העכו"ם עם להתנות יוכל לא שהרי להפליג אסור בשבתאבל

 שיתבטל חשש ביש בשבת אפי' להפליג להתיר כ' בא"ר אך שישבותהספינה

 לא המג"א שגם שאפשר וכ' הנ"ל, ובנז"י א' שם בא"א והו"ד עי"ז'המצוה

 שפוסק הרב בש"ע ועי' בנז"י, שם עוד ועי' מותר, בע"ש הא בשבת רקאסר

 שלצורך כ' שלא ס" ובתו"ש א, אות רמח ובשע"ת כד בחי*א ועי'כהא"ר,

 בשם שכ' ח"ג זכל"א ועי' אחרת, מבמצוה יותר להתיר יש בזמנהמילה

 עכו"ם, של היא הספינה שאם הרז"ה לדעת זכות שלמדו שיש,הרשב"ץ

 ואפי' בשבת, אפי' בה להפליג שמותר גויים, הם בה הנוסעים ורובוהמלחים

 ובריב"ש לח ח"ב ובראנ"ח כאן בתשב"ץ כה, סעיף לעיל )ועי' הרשותלדבר

 ברור שנ"ל וכ' שהאריך שהזכרנו הנ"ל פוסק בדעה במשנ"ב )יע"קא(

 לשבות(1 השיירא אנשי עם לפסוק צריך מצוה בדברשאפי'

 ובא"א ח, רמח הרב ש"ע וע" טז, ס"ק ועי"ש שם ובמג"א ד רמחכו(

 בשבת* מותר פק"נ שספק טז ס"קשם



 שבת הלכותק,צורתיב
 כו.רוח לכל אמה אלפים לו ויש מהמפינה לצאת לו מותר לרנחום, לחוץאפילו ליבשה כשיבא אז - הים קרקעית עד המפינה משולי מפחים י'גבוה שאינו במקום תעבור לא פעם אף ל'הנמל ביאתה עד יציאתהמשעת והמפינה השמשות, בבין שם ששבת אחר מהמפינה יצא לאואם

 ושאול דודתקון
 ישראליות אניות נסיעת ובדבר תה(. ובש"ע ח"ג בזכל"א )ועי' התחום,בתוך רק והולכת טפחים, מעשדה ולמעלה נכרים בשביל המהלכת בספינהואפי' מצוה, לדבר אפי' אסור שביתה קניית בלי בספינה בשבת שלכנם תריגסי' מג"א בשם שכ' רמח בסי' הרב בש"ע ג"כ ועי' הנ"ל/ השו"מ דבריהביא ובסוף זו בשאלה שהאריך רו סי' יעקב בחלקת ועי' אופן/ בשוםלהתיר אין שביתה קנין בלא ע"כ שמחמירים פוסקים הרבה יש שביתה~קנין שגם שהיות בשבת הספינות בענין שכ' רלח ח"א מהד"ג שו"מ שו"תג"כ ועין סו/ סי' שו"מ ובשו"ת צז, סי' ח"ו חת"ם ובשו"ת נח/ סי' ח"אמהרי/'א בשו"ת יכ"כ מבע"י שביתה בה כשקונה קיטור, ב'ספינת בשבתג"כלהפליג לו שמותר שכ' שם ועי' לתוכה, לירד לו אסור אז בשבת, מהספינה לצאתבסוף יכריכוהו העכו"ם שאם שכ' בכ"ש ועי' עי"ש( להקטנה מהגדולה בירידתווכ"ה שביתה בה שקנה הגדולה אל שביתה( בה קנה )שלא קטנה בספינה מהנמלבשבת נסיעה נאיסור ג' ס"ק קד סי' השלחן בקצות )ועי' יב/ ס"ק נא בנז"יוהו"ד להתיר, ראוי איל בה מודים שהם עשרה( עמוקים שאינם במים אפי'ללכת ו)שיכולה קטנה ספינה ויש מקום ויש זמן יש המקילין לדעת שאפי'~פרט ולאסור הארץ עמי מפני להחמיר ראוי בשבת, לנמל כשהגיע מהספינהלצאת מותר אם במחלוקת הוא שהדבר כיון וז"ל שכ' הקמח לקט ועי'לסמוך/ מי על להם שיש כיון מחמיר, אינו אחרים על אבל עצמו, עלךחמיר שהוא שאעפ"י וסיים מהספינה, לרדת לו אסור לתחום חוץ שהואבשבת לנמל כשהגיע אפי"ה מתוכה, יצא ולא בהספינה שביתה בקנה ,שאפי'שכ' תקצב סי' ח"ג ברדב"ז ועין אמות, ד' רק השני' בהספינה לו שאיןלספינה מספינה יצא שאם )ובמחה"ש( יג ס"ק שלט במג"א ועי' תד(, בסי' ד"אןק שם לו שאין אחרת לעיר ונ~נם לתחום חוץ שיצא כמי )ודינו אמות, ד'רק בה לו שאין בשבת, בה ונכנם בספינה שביתה קנה שלא שמי שם עודוכ' שביתה, לקנות לו מותר ג"כ בע"ש יו"ט בחל שאפי' שכ' שם()ובמחה"ש יא ס"ק במג"א רמח ועי"ש כה. בסעיף לעיל שכ' כמו ישראלבה~ביל הולכת הספינה כשאין מיירי בפנים שכ' ומה האי(, כולי למיחוש וליכאטובא, הכירא איכא מביה"ש שביתה שקנה במקום אך בכרמלית ד"אויוליכנה הספינה את שינהיג לחוש שיש ועוד שייטין, של חבית שיעשהחשש משום בספינה מלהכנם חז"ל שגזרו שאף הר"י בשם שכ' קמו סי'ובאו"ז תד, וסי' שלט סי' גם )ועי' בשבת, לשוט כנכנם יהא ולא כביתו,שתהא כדי רק שביתה, קנין מטעם לא הוא שם שהקידוש שכ' בא"א שםועי' מלתא, לפרסומי הוא שהקידוש שם וכ' שם, ובמג"א ג דמח או"חכז(
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 שופטים(נלסדר

 מצוה, בדבר מפינה בהפלנת דברימ באיזה למעלה שהקלנו מהכט.
 מזונות לו כשיש ואפילו למחורה, כשהולך אפילוהיינו

 ונוחה מרווחת פרנמתו ושתה" פרנמתו, הנדלת בשביל רקומפלינ
 נם כי - בשלומו ולדרוש ולראותו חבירו את לבקר שהולך אויותר,
 למייל כשהולך רק רשות לדבר נחשב ואינו מצוה, דבר במונ נכללזה

 שלשה תוך מקומות( )בקצת מפינות בהפלנת להקל נהנו זה)ומשומ
 כח. מצוה( לדבר הכל חושבימ כיימימ

 1שא1ל ו1ותק1ן

 שליט"א מייובאוויטש אדמו"ר כ"ק במכתב )תמוז( עג סי' לב שנת בפרדסעי'
 שם ושכ' בשב"ק, גם שתסע באופן הספינות הפלגת עצם באיסור שם שכ'מה
 העמדת - הוא היחידי שהתיקון וכ אלה, באניות הנסיעה בהחיט לאסורג"כ
 ולעיל וכו' זו בנסיעה בדרך נמצאים מהם שכמה הנמלים, באחד בש"ק,האני'
 אומניבאס השכרת ובענין צב. סי משה אגרות ובשו"ת עי"ש כד-כהסעי'
 לספינה. שמדמהו קד סי' שיק במהר"ם עי' לעכו"ם אוטובומ()היינו

 הליכה בהיתר ברדב"ז לעי' שכ' ובבאה"ט בהגה. ד רמח עי'כח(
 מן, סי' ח"א )רדב"ז במנין, ולהתפלל להשלים קטנה או גדולהבספינה

 מרוטנבורג מהר"ם ובשו"ת קכג, ס" עבה"ג ובשו"ת קיב, סי' חו"יובשו"ת
 באין אפי' להתיר שאין שם החו"י בשם שכ' בשע"ת עוד ועי'א-ב(.
 שם שמשמע וכ' להתיר, אין ר"ה של ביו"ט ואפי' בשבילו, הולכתהספינה
 שיש במקום מדבריו מבואר וגם בשבילו, הולכת הספינה באין היתר,קצת

 מעבר היום כל ,הולכות גדולות ספינות שתי על מסודרות קורות -רפסודות
 ואינו מכירו היהודי אם בהעברתם, אדם ידי מעשה שניכר מזעיר ומעטלעבר,
 בספינה מיתחלפא ולא איסור, אין בשבת, למנין עליו ועובר דבר לואומר
 בחיבור רק סתם ספינה נקראת לא ושמא ומעשים, הגדול השנוי מצדאחרת
 הענין שהוא )שנראה הפורחת גשר בענין כ' הנ"ל עבה"ג ובשו"ת גשר,מלת
 והספן גדול מלח שם ויש מעצמה, מתגלגלת שהגשר שם שכ' החו"ישכ'

 ללכת שצריך ברופא רק להתיר אין ובמהירות( בקל ילך למען בויחפור
 שלום, דרכי משום הגדול המושל אל בנקרא וכן סכנה, בו שאין אפי'לחולה

 טז יעקב שב בשו*ת ואמנם שביתה, קניית קצת רק ממש שביתה קנייתוא"צ
 רק הם שדבריו שכ' אלא מצוה, לדבר הפורחת גשר על לעבור להתירכ'

 ג"כ, מתיר א*ב סי' רוטנבורג זיסקינד הג"מ ובתשו' למעשה, ולאלהלכה

 לשהות צריך הכל ידי ולצאת מבע*י, שביתה לקנות כ' חיים נתיבובם'
 בנהר לעבור מקומות בכמה נהגו שכן וכ' השמשות, בין של זמן כלבספינה
 מחמירין, שהרבה שלט סי' ברכ"י ועי' מצוה, לצורךבספינה

 ולכי
 שאין היכא

 התחום בתוך כשהוא הם הללו ההתירים וכל מזה להתרחק יש כ"כצורך
 בסל"א* להלן עוד ועי' יעקב, בשב שכ' כמודוקא,
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ן וגם שביתה, ובקניית הספינה, הפלגת בדיני פרטים כמה עוד וישל.  ך תטז, שלט, תד, מימן באור"ח בשיירא ביציאה דינים הרבהיש
 ידרשנו. שמשם המעיין, על ופמכתי העתקתים ולא רמחובסימן
 הפורחת( גשר גבי על או - קטנה )ספינה בסירה בהפלגהלא.

 - מחמירין הרבה יש אך השמשות, בבין שבת מערב שביתה בה קנהאם מצוה לדבר בה לעבור שמתירים יש - התחוםבתוך
 ] נט. מזה להתרחק צריך כך כל מצוה צורך כשאיןולכן

 ן ושאול דודתקון
 אך מוכרחין, דבריו שאין שכ' א-ב ס"ק תרלט שעה"צ ועי' תרלט,סי' ריש למג"א הזה הדין מקור שציין - מח קמו כלל חי"א עי'כט(

 שם וכ' להתיר, קשה - ישראל בשביל אלא הולכת, ,הספינה אין אםיעקב השב של לההיתר שאף שכ' מט סי' מהד"ת נוב"י בשו"ת ועי' ושאול(,דוד בתיקון כט בסעי' לעיל שכתבנו במה עו'ד )ועי' שייטין של חביתשיעשה חשש ואין היכר, לו יש בזה וגם כביתו, הספינה הוי' שאז שביתה,בה. לקנות צריך ג"כ לתחום חוץ בספינה הולך שאינו במי שאפי' שכ'הנ"ל חיים בהנתיב רעי"ש קי, סי' באו"ח שיק מהר"ם בשו"ת וכ"ה להתיר,חיים הנתיב דברי שהביא ימח הש"ת דברי הביא שביתה קנין וע"י מצוהלידי
 ואפי' נכרים, בשביל בלא"ה שהולכת הספינה בענין ש.כ' חיים ובנתיבעי"ש, וכו' בה דל"ל נראה וכו' לחוש שיש השואל שכ' ומה מוחה, אינושביתה קניית ע"י מצוה במקום להתיר מורה לו הורה כבר ואם הית,ר, ולאאיסור לא אומר אינו בשבת ספינה עברת בעניין הדבר שבגוף שם ע"זוהשיב אמה. אלפים מג' יותר ההוא למקום עוד יש לנהר מעבר אך שביתה,לקנות שצריך ושמע לביתו קרובה היא והספינה בספינה לעבור וצריךהתורה קריאת ולשמוע במנין, בשבת להתפלל ללכת שצריך מי בעניןבנוב"י
( מחוייב הספן בעל כי הספינה, את מעביר הי' אפי"ה עוברים יהודיםכשאין  ץ נר שהדליק א"י כדין שהוי אנשים, שימצא פעם כל לעבור הואועומד

 ] ט באות יב דף בכ"ש ג"כ )ועי' עי"ש, למאה נר לא' נר בושאמרינן

 ישראל בנסיעת למאה נר לא' שנר הסברא בזה צדד וג"כ בזהשהאריך
 והביא יהודים, ואינו יהודים בשביל נוסעת כשהספינה בשבת קיטורבספינת

 מע"ש, שביתה קנה כשהיהודי להתיר וצדד בזה, טז יעקב השב דבריג"כ
 כדרכו ספינתו ומוליך האש מבעיר העכו"ם הי' הנ"ל קיטור שבספינת.וכ'
 בסכ"ח(, ךשאול דוד בתיקון ועי"ל וכו' הישראל, נסיעת בלי אפילובכ"י
 לו ונודע נכרי אצל חוב לו שהי' במי שכ' מה יג ס"ק שלט במג"א ג"כועי'
י הזיקא בברי )אפי' בשבת בספינה לעבור לישראל לו שאסור חולהשהוא
 ן אסרו מצוה לדבר אפי' שהרי הלוי( הר"י על וחולק - הלסטים מפניכגון

 ושם וי' ג סא כלל ובחי"א ושאול, דוד בתיקון לו סעי' לו כלל ועי"ללעבור,
 יז, יעקב שבות ובשו"ת יג, רע"א ובשו"ת ח, ס"ק תרי"ג ובא"א א,בנ"א
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 ברכבת תחומין אימור יש כן במפינה תחומין אימור ששייך כמולב.
 בקרוניות הנמיעה אמרו כן וכמו בשבת בה לנמועואמור

 אינו כשהאוירון - בשבת באוירון הנמיעה המשכת ובעניןאלקטרי.
 שבת מערב נמיעתו שהתחיל באופן ואפילו ישראל, בשביל דוקאעף
 ל. ושאול( דוד בתקון )ועיין עיון צריך - שבת ערב לפניאו

 חבית שיתקן חשש משום - שבקרקע המים פני על שטין איןלב.
 בברכד וכן שבכלי, במים לשחות מותר )אבל שייטין,של

- נבוההששפתה  והיא - נדותה על מלעבור המים את ומעכבת 
 שיתקן חוששין ואין נדול, ככלי שהוי משום מותר, כן נם -בחצר
 קרקעית על יושבת כשהיא רק במפינה עוברין ואין שייטין( שלחבית

 ושאול דודתקון

 נ קנג שם וכן ור"א ר"ע מחלוקת סט. שבת עי' מה"ת תחומין אי)ובענין

 מו. ועירובין : יז ובחגיגה פז: ושבת נא. ושם יז ועירובין סו.וסנהדרין
 הירושלמי דברי שהביא ועי"ש סו לאווין ובסמ"ג שכא, ל"ת סה"מוברמב"ם
 בבעה"מ ועי' דעירובין, ספ"ק ברא"ש וכן מיל, מי"ב שלמעלהבתחומין
 יג ו' מלכים הל' וברמב"ם שם( )ובק"נ וברי"ף וריב"א, רמב"ןרשב"א
 המצות, באלה מקלט, )ובעיר ובחינוך קעז, סימן וברוקח משנה/ובמגיד
 פרשה בשלח בסדרה רש"י ובפ" ובמרדכי בתוס' גם ועי' שם(, השםובמצות

 ובמנ"ח א( סק ובמג"א תד סי' )ובהגה הסמ"ג שעל משה ובברית כט, פסוקטז
 אלו(. בענינים שהאריכו כדמצוה

 ובכ"ש צז(, )ח"ו שביתה בקונה אפי' שאוסר בזה חת"ס בשו"ת עי'ל(
 להילוך/ שמדניחא )וכ' בזה, היתר שום שאין ט אות שבת מלאכתבדיני
 בשו"ת וכן ז(, ס"ק רסו ומג"א א, ס"ק תד כהט"ז בה נוהג תחומיןאיסור
 עד, סי' קש"ע על ובמנ"ח נא, בנז"י דבריהם והובאו נח/ סי' ח"אמהרי"א
 ואין, ד"ה ובבה"ל סו/ שו*מ ושו"ת ט סי' שלמה יריעות שו"ת ג"כועי'

 לא סי' ח"ב יו"ד במנ"ח( שם )והו"ד יצחק בבית עי' אלקטריובקרוניות
 איסור בו באין אפי' העיר( )בתוך בשבת בהן לנסוע שאסורבמפתחות
 החשש בליכא אפי' מנהיגו שנכרי בקרון לשבת שאסור מג"א עפ"יתחומין
 להרבות צריך הקרון המנהיג העכו"ם המשא רבוי שע"י ועוד זמורה,שיחתוך

 שהחששות התחתית, ברכבת )וכ"ה דחול עובדין משום בזה יש ועודזרם/
 וכ"ה בזו, גם יש )וכבויו(, ישראל בשביל אלקטרי זרם הבערת שירבההאלה
 עוד )ועי' הבערה( באיסור אי"ה בזה עוד ונבאר דחול, דעובדין האיסורמשום
 לצורך השבת קודם רכבת בנסיעת שצדד מה מא סי' להועיל מימדבשו"ת
 ס" החשמל עין בקונט' אלעזר ציץ בשו"ת אלה בענינים עוד וישמצוה,
 ח"א עזיאל משפטי ובשו*ת מוילנא, להרז"ה חדש באור גם בזה וישכא,
 יצחק מנחת שו"ת עי' באוירון ובנסיעה בשמב"ה( גם בזה ועי' לב, וח"בט

 ושאול. דוד בתיקון ל"א ס' בסוף לעיל ועי'ק"ו



 שבת הלכותקיצורתטז

 על )אף ואז ביבשה, בעוגן מרותקת שהיא או כלל שטה ואינההמים
 לא. לתוכה להכנם מותר - שטה( שהיאפי
 הולכה בדרך בין ואסור בנהר, דבר איזה להשיט לאדם לו אסורלר.

 המים את לנקות כשרוצה ולפיכך הובאה, בדרךובין
 )אך לצדדים הקסמים את להפציל לו אסור - פניהם שעלמהקממים
 ששפתה בברכה או בכלי לא אבל בנהר, רק נאמר לא הזההאיסור
 לב. זה( שלפני בסעיף שכתבנו כמו - גדול לכלי ודומהגבוהה
 רק )ומותר באבריו או בכלי בשבת שיר קול להשמיע אסורלה.

 הכאת ידי על שמשמיעים קול השמעת ואפילובפיו(
 אסרו, כן גם - צרדה( האצבע הכאת ידי על )או זו על זוהאצבעות

 בזוג, או בפעמון ולצלצל באגוזים, לקשקש הלוח, על להקיש אסרווכן
 דחול עובדין משום אסור מכונית בצפצפת ולצפצף מתירים,שיש מפני - יבכה שלא לתינוק ומצלצל המקשקש ביד מוחים אין)אבל
 מרקדים. ולא יד, אל יד מכים( )פי' מטפחים ולא הבערה(ומשום
 לט בסעיף שכתבנו מה ועיין ולרקד( לטפח מותר התורה)ולכבוד
 לג.בזה(

 ושאול ווותקון
" שייטין של חבית שיעשה הוא והחשש ב שלט או"חלא(  ח, ס"ק תריג למג"א קכג, עבה"ג קיב, לחו"י וציינתי להכנס מותרספינה באיזה שכ' ועי"ל ס"ז. גם ועי"ש עי"ש מותר, שבחצר בברכה שרקשם בבה"ל ועי' לנהר, ולא לכלי דומה היא גבוהה שפה לברכה יש שאםשכ' השני ובפי' שם פרש"י ועי' : מ בשבת שם ר"ז לשחות ללמוד אומטביעה להצילו 

 נט, סי' זכת"מ מח, קמו לחי"א ג רמח לאו"ח טז, יעקב שבלתשו'
 עד.ולקש"ע

 שמפירוש שם ובבה"ל ב שלט עוד ועי' מותר(, )ובכלי בשבת לשוטשלא הגזרה בכלל ג"כ הי' שבקרקע במים דבר להשיט ו שלט או"חלב(
 רק מותר אינו גבוהה כששפתה שאפי' משמע מהרמב"ם( קצת )וכ"מרש"י

 שם בבאה"ט ועי' אמות, לד' חוץ המים יתזו שמא משום בחצר,כשהברכה
 בכלי, הם אם קסמים גם להפציל שמותר ס"ו שם ועי' שייטין, שלחבית שיעשה גזרו, לא ובכלי לכלי שנחשבה גזרו לא שפה לה שיש שבברכהשכ'
 עי"ש(. לצדדין, ביחד ויסלקם - בידו הלכלוך עםביחד - מים הרבה ויקח לצדדין, סלוק ע"י בבוקר בשבת המקוה גבי שעלהטובלים שמרוב הלכלוך הסרת בדין ושאול דוד בתיקון ו סעיף ז בכלל לעיל)ועי'

 ועי' שם ובב"י שלח ובטור שם ור"ח ורי"ף רא"ש ועי' שיר, קול אלאאסרו לא וכו' אבבא טריף וכו' מנשה לבי איקלע עולא קד. עירוביןלג(
 וכ' מותר, וכדומה לביהכ"נ המקשקש השמש כגון לשמחה מתכוין ואינוקול שהמשמיע יש"ש בשם שם וכ' א ס"ק מג"א שיר, כלי שיתקן גזרה אסורשיר דרך שהוא דבר בכל וה"ה אסור, שיר בכלי קול השמעת שם שכ' ס"אאו"ח



תיו שבת הלכותקיצור
- טוב ויום בשבת - ולהעריך לכנן אסרו כן וכמול סעיף לו ובכלל כאן ושאול דוד בתקון כמבואר מתירים וישאומרים יש - האלקמרי( בכח מופעל אינו )והפעמון לזה המיוחדבפעמון לצלצל או בה, הקבוע בטבעת הדלת על להקיש כגון לכך,המיוחד בכלי קול להשמיע אבל וכדומה, אותה שיפתחוהסגורה הדלת על להקיש כגון - שיר דרך שאינו קול להשמיע מךתךלך. - בבוקר בשבת לעוררו שבת בערב מעורר שעון)ובעריכת קול, השמעת משום וכדומה, השעות את המצלצל בפעמוןהמצוידים השעונים את   לד.ושאול דוד תקון )ועיין אמור המשיכה חומ מתיחת ידי על שבביתהפעמון וצלצול שמתיר(, מי ויש שאוסר מי יש בבוקר שיצלצל כדי זמןלאחר ולפתחו שבת, בליל יצלצל שלא הפעמון לעצר שבו במונעלהשתמש שצריך 

 ושאול דךדתקון
 אחר זמר כמין או כצפור לצפצף לאסור י"א בשם הביא שג"כזכל"א ועי' שאוסר, הדעה על וחולק שיר, כלי שיעשה גזרינן לא מעשה עבידשלא שכיון מותר/ אפי"ה בצפצופם, בשיר ומנעימים - חבריהם לקריאת -צפור כמו בפיהם שמצפצפים שאותם ב ס"ק ובמג"א עי"ש מותר, בפה אבלקול/ השמעת אסרו מעשה ע"י שרק שם בהגה וכ' ובנחת, בנעימה עושה שאיןשיר ככלי הוי דלא שרי, לבריא אפי' הישן שיקץ כדי בחוזק מטיף ואםמותר, לישן שיוכל חולה בשביל כן עושה ואם שיר, ככלי נעים קול שישמעוכדי - מתכת כלי לתוך שמטיפים נקבים מלא בכלי מים לתת שאסור שםעוד

 וריקוד. בטיפוח לט סעיףושאול דוד תיקון לקמן ועי' בחול" אף מזה להזהר "ונהגו פי"ב סוףה"ג בכ*ש ע"ז וכ' מותר, - בפה לשרוק ולצפצף ג. שלט ובש"ע ס"ג/ כה טדף במע"א וכ"ה לתינוק וכו' המקשקש ביד מוחין שאין שכת"ש יט מדובחי"א י, ס"ק שלט במשנ"ב ועי' שיר/ כלי בעשיית בקיעים אנו שאין וריקוד(סיפוק טיפוח על )כוונתו שרי הכל הזה שבזמן וי"א וכו' שוגגין שיהיו שמוטבמשום בהם מחינן ולא האידנא ומרקדין דמספקין והא בהגה וכת"ש ס"ג,ובש"ע שם ובב"י שלט טור ועי' וכו'/ בקיעים אנו אין לדידן אבל למגזר,שייך שיר כלי לעשות בקיעים שהיו בימיהם דדוקא שרי לדידן ומיהושכת"ש תנן ד"ה ל. ביצה תום' ועי' וכו' מספקין ולא מטפחין ולא : לו ביצהועי' בשבת.-
 בו שיש בגד שלבושים לאותם שמתיר )ובמחה"ש( לה ס"ק ובמג"א נגשא סי' ועי' ס"א, שם בו, להכות - לכך מיוחד שאין אחר כלי לוקחיםשבשבת מקומות ויש בידו/ רק לכך המיוחד בכלי מכה אינו לביהכ"נ בשבתהקורא והשמש סג( סי' להועיל מלמד בשו"ת בזה ועי' לשיר, מכוין והוא הוא,שיר שכלי בזמרה( הטון לקביעת בו משתמשים וחזנים וקבוע, מסויםמוסיקלי טון המשמיע שנים, שתי בעל מזלג בתבנית מתכת מכשיר )והוא)מצלצל( בקולן קול ולהשמיע לצלצל שאסור ד ס"ק משנ"ב )ועי' א שלחלד(





תים שבת הלסותקיצור

 ויום בשבת המצלצל( פעמון לו שאין שעון )אפילו השעון כנוןלז.
 שני טוב )וביום מלכת, עמד לא כשעדיין אפילו אמורטוב

 היום לצורך אבל מלכת, עוד פמק לא אם היום לצורך להעריכומותר
 אפילו הולך בעודו להעריכו להקל יש חולה ולצורך אמור(.שלאחריו

 גם להקל שנוהגים ויש נכרי, למצוא קושי לו יש אם - ישראל ידיעל
 להעריך אבל - בזה להקל לצדד שיש ואף - קיר שעוניבעריכת
 השעות וכוון אופן. בכל אמור השעות לצלצול המתוקן השעוןפעמון
 עכו"ם ידי על רק שמתירין יש והמדויקת הנכונה לשעה המחוגוהנעת
 מבואר בשבת יד שעון נשיאת )ובענין ישראל ידי על גם שמתיריןויש

- ל קטן מעיף לו כלל ושאול דודבתקון  שם ועיין לאמרו, שנוהגין 
 בכים כים שעון להוציא אמור אופן ובכל בזה, שמתיר מישיש

 לה.בשבת(
 ושאול דודתקון

 ג"כ הוא השעה מספר שמכת המשקולות להמשיך ה"ה וא"כ הנ/'להשו"מ דברי על הנ"ל בנז"י ומסיים המחבר(, מבן ובהגה טו - סי' לדוד בגורןוכן דבריו/ על שערער מה קנא סי' יהודה בן בשו"ת בזה עוד )ועי' טז( בם"קכא בנז"י )והו"ד עוד לי נתברר לא וכו' אחת בבת כבא דהוי וכו' גרמא,ולא
- ז ס"קשיג ומ"ז ב, ס"ק שלח במ"ז ועי' עי"ש, עי"ז נעים קול משמיע אינו אםהשעון של הידים להעמיד שמתיר כ"ש ועי' אותו, להמשיך אסור ע"כ כן כמונומש  בזה. שמתיר בשו"מ מהד"ו וכןשלח, סי' מהרש"ם בהגה' למקום ממקום הידים העברת בענין עוד ועי'גדול, צורך במקום דשרי דשבות שבות ככל שמותר שפשיטא שכ' בכ"ש עי'עכו"ם ע"י ולמתחה עח. ס"ק שח ובא"א ז/ ס"ק מ"ז רנב בסי' וכן 

 דעת שהביא שע"ת ג"כ ועי' יט, מד ובחי"א עח, שח א"א עי' תורהלאיסור בזה שחושש ושיש שונות דעות בזה שיש הקדום בסעיף עי'לה(
 חיים ובתוס' ותיקם, המשקפיים נשיאת לאסור יא שא הש"ע דברישהעתיק ס"ג )ועי"ש ב נו בחי"א וכ"כ שאסור, שפשוט שכ' הכים בתוךלעירוב חוץ השעון נשיאת בענין בזה ד"ה בבה"ל שם ועי' יא, שא או"ח עי'בו ולהשתמש לתכשיט העשוי ובדבר בזה. שהאריך רמג - רמ פ במנ"שועי' קיח, ח"ב מהרש"ג ובשו"ת נח או"ח כת"ם בשו"ת בזה עוד ועי' מתירין(/ויש שאוסרין יש שונות דעות יש השעון בטלטול שגם )ועי"ש יד-טז, ום"קטו, יד" כא ובנז"י יד ס"ק שלח ובמשנ"ב שהבד"ל/ ז ס"ק שיג מ"ז בפמ"געוד ועי' פוסקים, בהרבה שמובא א סי' הכרמל הר ושו"ת בח"ב, קכבהפמ"א

 האזניים על כפופים שבדיהם במשקפיים לצאת להתיר שכ' פיסקים ושישבזה, הפוסקים דברי שם שהבאתי ושאול דוד בתיקון יב לט כלל לקמן בזהועי' להתיר/ יש האוזן לאחורי לתחבם ומוטות ידות להם שיש שהמשקפייםכ'
 בתקדו"ש כו אות בסוף לה כלל ועי' בזה, שהארכתי עי"ש ליפול, עלוליםשאינם
 גם ועי' הר"ש, בתנאי' משקפיים בדמות השמיעה מכונת נשיאת בהיתר שכ"שמה

 בנשיאת וגם ערוב/ שאין במקום יד שעוני בנשיאת פט סי' יעקב חלקתבשו"ת



 שבת הלכותקיצורתכ

 להם שיש קווש כלי עם תורה מפר ומוציאים פרוכת פותחיםלח.
 שכיון בשבת, - קול ומשמיעים המצלצליםפעמונים

 גזרו לא תורה( המפר בפני ויעמדו העם )שישמעו היא מצוהשצורך
 ובמקום - פעמונים עליהם לתלות אין שלכתחלה שאומר מי וישבו,

 לו. ביום למחות אין בדבר היתר נהגושכבר

 ושאול דודתקון

 יא לט בכלל ולקמן עה, בסי' היד נענועי ע"י מעצמם הנערכים ידשעוני
 פו סעי' פ במנ"ח עי' בשבת השעון הערכת ובענין ושאול(, דודובתיקון

 מדברי בהערכתו להמקילין' ראי' שהביא שלח בסי' מהרש"ם להגה'שציין
 ומ"מ וכו' מתקן מקרי לא הקלקול שקודם א ס"ק שיג והמג"א הלויר"י

 שגם נראה ההילוך נפסק כבר ואם הילוכו/ שלצורך השלשלת שדוקאנראה

 השעון של הידים שלהעביר עוד וכ' וכו' להעריכו להקל אין עכו"םע"י
 השעה לשער יכול שהרי מתקן זה שאין לצדד יש הנכונה השעה עללהעמידו
 ומוברח שם, להצניעו יכול כשאין - הבית מפתח )ובהוצאת עי"ש, וכו'בלא"ה
 א לצד משיחה לקשור שיכול יג לט בכלל ע" - לרשות מרשותלהוציאו

 - המפתח של השני בצד עניבה ולעשות במשיחה עצמו ולחגור המפתחשל
 לחבר יכול הוא מפתחות ובשני מההגירה, חלק המפתח יהי' זהשבאופן

 בציור בזה עי' מהחגירה, חלק הם ששניהם באופן כקרסיםהמפתחות
 דוד בתקון לט כלל לקמן יבציורי מעלדמאן' דוד הרב שלשבקש"ע
 זה על לסמוך שכתב באר מי ספר בהקרמת ועיין יב/ אותושאול
 איסור )ובענין מה(1 ס"ק במשנ"ב ושם יא, שם ובאה"ט יא, שא בט"זועי'

 שדעתו כו ח"ג יעקב שבות גם עי' בטלטולו איסור יש ואי שבשעוןמוקצה
 "איסור שם שכ' עח ס"ק א"א שח או"ח כהפמ"ג בזה נהגו והעולםלאסור/
 סי' יעקב חלקת שו"ת ועי' מותר/ ובטלטול' וכו' השעון בעריכת ישתורה
פט(.

 מעמונים הני כ*ש וא"כ שכ' א ס*ק במג"א א שלח או"ח עי'לו(
 כיון ועוד ונחת/ בנעימה שישמעו כוונתו שאין איסורא. בהו דליתשבפרוכת
 כלי בעשיית בקיעים אנו שאין ועוד מצוה, לדבר שכן כל מותרשלחולה
 הוא מצוה שלדבר משום הקיל שהש"ך וכ"מ ג, שלט בהגה שכ' כמושיר
 לצורך מותר ג"כ ל'רקד דהא - ויקומו הפעמונים צלצול ישמעושהעם
- ושאול(( דוד בתיקון לט וסעי' לה, סעי' לעיל )עי'מצוה  שהטו"ז ואף 
 שאיש ועוד להקל נהגו כבר אוסר א( בס"ק שלח )וכן ב, רמב סי'ביו"ד
 התורה ספר את לקחת רק וכוונתו לקלא, כלל מכוין לא המרוכתהפותח
 גם שהביא )ועי"ש ו ס"ק שלח ובמשנ"ב הרב בשוע והו"ד הקודש/מארון

 סוג י שער אפרים בשער ועי' ד(, שבס"ק והש"ך ב שבס*ק הט"זדברי

 אין כהמג"א בדבר היתר שנהגו במקומות אך כך, לעשות איןשלכתחלה
 נהגו שבפרוכת שכ' במטיש במכה ובכ"ש א. ס"ק באה"ט ועי' בידם,למחות
 שכ' א ס"ק מ"ז שלח בפמ"ג עי' אך כהט"ז, ולא וכהמג"א, כהש"ךלהתיר

 לכלי שדומה משום בשבת/ בס"ת חיים ועץ טסים על מעמונים לתתשאסור
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 אל כף למפוק שדה או שבגנה זרעים או פירות ישומר אסורלם*
 - בשברנ ברגליו ולרקוד יריכו, על בכפיו להכותכף,

 כדרך - יבולו את שמשחיתים העופות ואת החיות את להבריחכדי
 שלהפומקים כותבים שיש ושאול דוד בתקון )ועיין בחול, עושהשהוא
 ובפרם באלה, להתיר שיש אפשר הזה בזמן הרבים רשות לנושאין
 דוד בתקון כן גם ועיין - בשנוי שמכה - יד כלאחר כפיםבמיפוק
 בשבת, מצוה ובשמחת בתפלה ולרקד לטפח שנוהגים במנהגושאול
 לז. בזה( מומכים מיועל

 ישאול דידתקין
 שהבאתי, בפמ"ג וכ"ה לעיל(, )כמבואר לאסור הט"ז שדעת אף ולפי"זשיר,
 הש"ך, שלו, בש"ע הרב הכ"ש, אולם לכתחלה, לאסור אפרים הידודעת
-המג"א - הבאה"ט דעת נראה וכן   פתיחת לענין הוא וכן להתיר, הוא 
 שאינו כיון ולמג"א לפתחה, אסור הט"ז שלדעת פעמון עלי' שישדלת

 כג סו*ס שא בסי' הגר"א דו"ז א"א ומדברי שרי, קול להשמעתמתכוין
- כהט"ז ג"כ סובר שהואמוכח  קול להשמעת מיוחד שהפעמון שכיון ודעתו 
 להקל שאין מצדד בא"ר וגם קול, להשמעת מתכוין אינו שהוא לן איכפתלא

 במשנ"ב והו"ד ג"כ, מצוה, דבר שהיא פרוכת גבי אלא לחוד, זהמטעם
 בחוט למשוך שאוסר א ס"ק שם מ"ז ועי' ז-ח, אות ובשעה"צ וס"ק

 חנות בבעלי שבפולין שכ' נה סי' יעקב חלקת בשו"ת ועי' אסרו,לא פעמון בה שיש דלת פתיחת אבל וכ' עי"ן, בבית קול וומשמיע -העינבל
 הדלת על אלקטרי( )לא פעמון והי' חנותם, דרך היתה לביתםשכניסתם
 שבפעמון )ועי"ש לביתם, כניסתם להם אסרו לא ואעפי"כ וצלצל,שקשקש
 המצלצלים, זוגים בהם שיש בבגדים לבושים והם בשבת, גדולים אוקטנים בגים יציאת בענין לה ס"ק שא סי' במג"א ועי' בשבת(, לאסור שם כ'אלקטרי
 לגדולים בין ללבשו ואוסרעליו שחולק בתו"ש )ועי' ושאול, דוד בתיקון כא בסעיף לט בכלל לקמןשהבאתיו

 וביי
 ולז(1 להושאול דוד בתיקון לעיל גם ועי' לקטנים,

א ס"ד שלח ובש"ע וב"י טור ועי' רש"י(, העופות, להבריח להם,ויזרוק צרור יטול שמא גזרה וכו' העופות מפני פירותיו המשמר קד.עירובין גם ועי' ושאול דוד בתיקון לה בסעי' לעיל בזה שכ' מה עי'לן(  

 )עיי לכ"ע ננג0רי כראחן'י כף אל כף ליספוק וכ"ש היא, לגזרה שגזרהמשום אלה בכל שמותר אפשר הזה, בזמן ר"ה לנו שאין שסובריםשלהפוסקים א ס*ק שלח ופמ"ג בתו"ש וכ' וכו', גזרה משום הנ"ל טעם הביאשג"כ
 גם ועי"ש התורה, ולכבוד לתפלה וריקוד כף סיפוק טיפוח שמתירשלט בסי' ב ס"ק מ"ז בפמ"ג עי' בשבת ורקוד טפוח ובענין שלנו, הרביםרשות בענין - ששים שאין ד"ה ובבה"ל ס"ז שמה ובסי' כאן במשנ"ב גםועי' אפשר( בדרך - ו ס"ק שלח במג"א שכ' )כמו בשנוי מכה שהריהיכר, לו שיש מאחר צרור שיזרוק חוששין ואין סה, לאווין בסמ*ג והו"דעי"ש( וכו' ידיהון אחורי מטפחין הוו ברבי דר"ש בהילולי משילין ביצהירושלמי
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ן או שחממ, כן גם )שנקרא אשקוקה במשחק לשחוק לנשים 13ותך13.
 4 כלי ליחד ומוב להרויח, כדי ישחקו שלא ובלבדמשייר(

 ואפילו כלל, לשחק אין ולהרויח מוב, ויום שבת לימי במיוחדהמשחק
 ומכל - הרוחה לשם לשחק אמור כן גם זוגי בלתי או זוגיהמשחק
 ונהגו - שוגגים שיהיו שמומב וקמנים בנשים למחות איןמקום
 שלא כדי - בשבת )אשקוקה( בהם לשחק כמף של משחק כלילעשות

 לח. בחול עובדין כעבידיחזי
 ושאול דודתקון

1 לא אבל בשבת נהגו שכך והכלה החתן שלפני בדיקוד שכ' א ס"קבאוא

 לאווין הסמוג שעל' משה בדית בס' גם וע" עי"ש, ששדי, כ' ובש"תמדינא,
 ובתוס' מדקדין ואין מטפחין אין תנן ל. ביצה גם ועי' שכח-שכט, באותסה

 לעשות בקיעים שהיו בימיהם דדוקא שדי ידידן ומיהו שכתבו זה,על

 האי דבינו בשם המהריוק בשם שהביא בבוי גם ועיוש וכו' שידכלי
 ועי' וכו' דתורה קילוסים שאומדים בשעה לדקד מותד תודה שמחתשביום
 וז"ל שכתב שלט סי' באו"ח בשיודיו הכנהוג בשם שהביא הנ"לבב"מ

 היתד שנהגו מה אמנם היתד, נהגו עולם שגדולי דיווט בפ"ה דשולוכתב
 פוה שלמה של בים ועי' עי",ע וכו' להם הנח נישואין שמחת בלאאף

 בין חילקו לא המחבדים שאד שכל ואעפוי שם שכ' מה ו סוס"ידביצה
 שם, ובכומ ה פכ"ג דמב"ם גם )ועי' עיוש וכו' הדאשונים לימיםהאידנא

 באו*ח, כט סי' אלעזד מנחת ובשו"ת הנ"ל(, ל, ביצה עלובדאוש

 בענין מה סעי' שח באווח ועי' סומ/ לב כלל לעיל באדתיו כברלח(
 שם ועי' הלקט, שבלי בשם האגוד דבדי שמביא שם בבוי ועי' כדוד,משחק

 פג שוח סי' הדב שוע ועי' ? יב ביצה כתוס' שרי ביו"ט אבל שכ'בד"מ

 שחוק להתיר הוא תימה שדבד דשול בשם שכ' ב סוק תקיח סי' בט"זועי'

 קצות גם ועי' הדשול/ בשם בזה שכ' מה מחהוש גם ועי' ביו"ט,הכדוד

 משום לשחק אסור באויר אותו שממלאים שלנו שבכדור שכתבהשלחן
 יב(, אות לעיל )ועיין מנא, מתקן משום ויתחייב באויר שימלאוהחשש

 בדבר שיש קיימא קשדי והם לקשדם שצריך קשרים בכדור ישועוד
 סעיף שח בתו.ש עיין ביליארד בכדור משחק דבר ועל חטאת.חיוב
 ובמג"א ה סעיף שם ע"ן שלח, חיים אורח עיין משחקים ובשאר סא/קטן
 - בשבת התעמלות ובדבד עא( בסי' בזה יעקב חלקת בשוות )ועי' חסוק
 שבבור ק. בעידובין שאמדינן שאף שכ' נג סי' להועיל מלמד בשו"תעי'
 )והוהוד ויודד ומטפס ועולה שמטפס אמה מאה עמוק או גבוה אפי'וגדד

 המתענגים שבחודים ב שא בשוע ומבואר יג( סעי' שלו סי' אווחבשוע
 אעפי"כ - מד( שא בעוה בזה )ועי' בשבת לדוץ מותר ודיצתםבקפיצתם

 וכו' מתעמלין אין קמז, משבת ודאיתו בשבת, ההתעמלות להתיד דצהלא

 איבה משום לחוש שיש ובמקום היתד שנהגו שבמקום שם עוד וכ'עיוש,
 הנעל באו"ח שכ' שמה שכ' צג ח"ב מהדשוג שוות גם ועי' עי"ש,וכו'

 אבל עצמם, מדעת קופצים משהם דק זה וכו' בקפיצה המתענגיםשבחודים
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 תצא()וסדר

 למעלה דינה מבואר - ויין תבואות באוצר הצבורה תבואהכוא.
 קופות וה' מד' יותר ממנה להמתפק שאמור אבכלל

 - שבת מערב התבואה מן להמתפק התחיל כשכבר אפילו -בשבת
 לס. ח במעיף שם עיין - יתירא מירחאמשום

 ושאול דודתקון
 תענוג אינו זה המורה, השגחת תחת והם לקפוץ מוכרחים שהםבהתעמלות

 וכו' מוקצה הם הכדורים וז"ל שכ' ע ס"ק שח בע"ה ועי' עי"ש, ואסורלהם
 הנדבק ועפר מטיט מטונפים שהם מפני ראויים אינם כלים לכסות גםואף
 שכיון אומרים ויש בשבת, בהם לשחק שאסור וממילא השחוק, בעתבהם

 בטלטול, מותרים לפיכך בזה למתענגים איסור אין ובשחוק לשחוק,שראויים
 ס"ק מג"א עיקר, ואינו בשבת, ולא ביו"ט רק שמתירים ויש בהם,ומשחקים

 אחת שעיר איתא ה"ה דתענית פ"ד בירושלמי אמנם להקל, המנהג וכןעג,
 ה' בלע פסוק על איכה במדרש וכ"ה בכדור, משחקים שהיו בשבילחרבה
 לצורך אפי' כדור לטלטל שאסור שדעתו לבו"ש ועי' ע"כ, עי"ש חמלולא
 לעיל, כמ"ש מתירים יש אבל מוקצה( איסורי בדיני לקמן )ועי' ומקומו,גופו
 מבעוד בו בשחק רק התירו לא המתירים שגם שכ' עב ס"ק בא"א ע"זועי'
 סי' ובנז"י תקיח, מג"א ועי' ז, ס"ק מ"ז שמו בסי' שם ועי' לכך, והוכןיום
 ה. ס"ק שא ובא"א ל, ביצה גם ועי' י-יב,כא

 ס"ח א כלל לעיל הדברים והעתקתי קכז( )ובדף קכו: שבת עי'לט(
 דחול עובדין משום האסורים דברים )ישנם ושאול דוד בתיקוןעי"ש

 האלו, מהדברים אחד וזה ושאול((, דוד בתיקון ושם מט בסעיף לקמן)כמבואר
 עובדין משום שאסור דבר ויש יתירא טירחא משום הוא שאסורוהטעם
 לחתיכות עצים המבקע כגון מלאכות מל*ט לא' קצת דומה שהוא משוםדחול,
 או גדולות לחתיכות עצים כמבקע לדומה דומה אפי' או לטוחן, שדומהדקות
 איסור לידי לבא יוכל בקל זה ידי שעל שיערו שחז"ל רק דומה אינואפי'

 חהטש משום - הסל לתוך בחצר לו שנתפזרו פירות ליקוט כגוןדאורייתא,
 ולהתחיל בתפא"י, פ"ז בסוף בה"ג גם בזה ועי' מעמר לידי ויבא בסל,שיכבשם
 )ב"ח(, חול מעשה משום או )ב"י( טרחא משום ג"כ אסור האוצר אתלפנות
 שם להתחיל, מותר אורחים הכנסת לצורך ממנו לפנות כגון מצוה לדברורק

 ונתארחו אחרת מעיר כזטבאו רק אורחים נקראים ואין שלג, סי'במחבר
 העיר שבאותו חבירו אבל אחרים, אצל שנתארחו אורחים שזימן אואצלו
 האורח לכבוד זימנו כן אם אלא אורח, נקרא אינו אצלו לסעוד שזימנואף
 בהגה א סעי' סוף זה, לענין אורח בכלל הוא חבירו גם שאז לעיר מחוץשבא

 מותר שאמרנו האורחים ולכבוד ה, סעי' א בכלל בזה שכתבנו מהועי'
 שם מע"ש, להורידן פנאי לו הי' ולא עגלה על שהובאו יין חביות להורידלו

 לעיל בדינו עי' להורידן לעכו"ם לצוות התירו אם הפסד ובמקום ס"ג,בהגה
 א"צ בשבת, מעצמו פורקן העכו"ם שאם שכ' ובפמ"ג שלד, ובסי' ה שזובסי'
 סי"ט. שז בסי' גם ועי' יא, ס"ק שלג במשנ"ב והו"ד בידו,למחות



 שבת הלכותקיצורתכד

 שמבואר כמו שמותרת מצוה מדידת לבד אמורה מדידה כלמב.
 וממכר, מקח לצורך באינו )ודוקא למ, מעיף לב בכלללעיל

 משום - למדוד אמרו מצוה לדבר אפילו וממכר מקח לצורךאבל
 יתירא, מרחא משום הוא דחול עובדין אימור ומעם - דחול.עובדין

 בדומה אפילו )או המלאכות מל"מ לאחד קצת שדומה משוםאו
 ידי שעל שיערו החז"ל אם דומה באינו אפילו אמרו ולפעמיםלדומה(,
 באריכות יותר כמבואר דאורייתא, אימור לידי בקל לבא יוכל זומלאכה
- ממ ומעיף מא במעיף זה בכלל מקומותבמראה  בכלל עוד ועיין 

 הזכרת ובאימור ומדה, מנין דמים מכום הזכרת באימור כו-ל מעיףלב
 עובדין משום בו ולהשתמש להזכיר ללוה שאמרו "השאילני"הלשון
 מ. שם( כמבוארדחול
 - המעורב מבוי דרך למקום, ממקום למעודה, יין כדי המביא313.

 קופות ה' או ד' לתוכם לשים ובקופה, במל יביאםלא
 לשבת זלזול והוא דחול, כעובדין שנראה מפני בתוכםולנשאם
 שנושא יחשדוהו זה )ומלבד בו מצויים שרבים במבוי כךלנושאם
 או בידו שנים שנים או אחד אחד יביאם אלא חול( לצורךמשאות

 משאו להקל בשנוי באין ואפילו חול, מדרך לשנות בו וכיוצא כתפועל
 אורחים שזימן כגון לשנות לו אפשר אי ואם לשנות, כן גםצריך
 או במל גם להביאם לו מותר - להם להביאם למהר וצריךהרבה
 מא.בקופה

 ושאול דודתקון

 כד וברמב"ם עב. בגמ' שם וגם וכו' המקוה את ומודדין כז. שבתמ(
 והטעם יח סעי' שם הרב ובש"ע ז סי' באו"ח ושט שו, בסי' ובב"י ובטורה

 וללחוש חולה שהוא מי אזור ולמדוד במחבר שם וכ' דחול, עובדין משוםהוא
 אם המפסיק שבכותל חור שלמדוד כ' ט"ז, ם שם ובמג"א מותר, וכו'עליו
 ג"כ )ועי' מותר, ג"כ וכו' בו שהמת מהחדר הטומאה את להביא טפח בויש
 יין שלווה בא' והוא דחול, עובדין יש בהלואה שגמ בהגה יא שזבסי'

 להניח הלוה יכול מאמינו המלוה ואין שבת, לצורך אחר( דבר )אומחבירו
 עוד ועי' דחול(, עובדין משום משכון הילך לו יאמר שלא רק עליו,משכון
 קכח סי' משה אגרות בשו"ת ועי' כו-ל לב כלל ולעיל טז, סעיףלעיל
 חום. במדידת להתירמש"כ

 ב, שלג באו"ח ועי' וכו' בסל יביאם לא יין כדי המביא כט: ביצהמא(
 בסל להביאם טוב ויותר עדיף בהילוך שלמעט וי"א שם שכ' ה שכגובסי'
 שלג בסי' הרב בש"ע ועי"ש עצמה, בפני ואחת אחת כל מלהביאםובקופה
 שפסק בהגה ס"ח תקי לסי' שציין כה שכג בסי' ובמשנ"ב ד שכג ובסי'ס"ג,

 המעורבת מבוי דרך אותו כשנושא אבל רואין שאין במקום וכ"ז וכ'כהי"א,
 אחרונים. בשם עדיף, במשא למעט לכ"ע וכו' מילתא שאוושאוכו'



תכה שבת הלכותקיצור

 שאין החצר באותו לבית מבית או לזוית מזוית "ן כדי והמביאמר.
 בבת ובקופה במל להביאם טוב יותר בו, מצוייםרבים

 מב. בהילוך שמרבה מפני - עצמו בפני ואחד אחד כל מלהביאאחת
 מעט אותם לוקט הנה, ואחד הנה אחד בחצר פירותיו נתפזרו.כצה.

 ואם הקופה, לתוך או המל לתוך יתנם ולא ואוכל,מעט
 הקופה לתוך או המל לתוך אפילו ליתנם לו מותר אחד, במקוםנפלו
 לתוך או המל לתוך ליתנם אין שבחצר, וצרורות עפר לתוך בנפלואבל

 ולאוכלו אחד אחד ללקטם רק לו ומותר דחול, עובדין משוםהקופה
 לעיל ועיין בורר(, אימור משום חיקו לתוך לתתו שאמור הדין)והוא
 מצ. כו מעיף זבכלל
 כמף כלי לשפשף שאמור טו מעיף כט בכלל למעלה כתבנו כברכצו.

 שאומר מי יש אבל שם, עיין ממחק, משום הייןבאבן
 - בחפיפתו שמלבנו מטעם הוא בגרתקון כמף כלי חפיפתשאימור
 מו. בשבת מלאכתו וגומר כלי כמתקן הוא ונמצא עושה, שהאומןכדרך
 חייב תקען ואם ולהדקן, פרקי' להחזיר אמור פרקים של ממהמז.

 לחוש אין שאז רפויות, להיות פרקי' דרך ואםחטאת,
 רפוי ואינו )ורפוי יהדקן, שלא ובלבד לכתחלה, מותר לתקען,שיבא
 מי ויש בשבת, ולהחזירו לפרקו מותר פרקים של וכום אמור(, כןגם

 ושאול דודתקוד

 וברמ"א ז ס"ק שכג ובמג"א ס"ה שכג סי' ובאו"ח שלפ"ז בס"ק עי'מב(
 ד-ה. שכג הדב ובש"עתקי

 יד על יד על מלקט בחצר פירות לו נתפזרו ת"ד : קמג שבתמג(
 עי"ש בחול, עה2ה שהוא כדדך יעשה שלא וכו' הסל לתוך לא אבלואוכל
 שם, ושאול דוד ובתיקון יא כא ובדמבאם ס"ה ובאו"ח ובב"י שלהובטוד
 ד ס"ק בא"א שם כ' הסל לתוך לתנו שאסוד וצרודות העפר לתוךובנפלו
 דו"ז א"א דעת וכ"ה מעפד, בדידה איסוד משום אסוד חיקו לתוךשה"ה
 שכ' מה בתו"ש )ועי' אחד, ד"ה שלה בם" בבה"ל יעי' הגר"א,בביאור
 בזה שכ' מה ועי"ש הסל לתוך ליתנם שלא שדינם בחצר פידות לובנתפזרו
 בכלל לעיל בזה שכתבתי מה ועי' הנ"ל(, ובבה"ל וכסיתו, חיקו לתוךבנתינתם

 )ע" שיאא מ ס"ק ח בנז"י הו"ד בכ"ש )ועי' כו סעי' ז ובכלל ג סעי'ד
 הדב ובשאע מפוזדים, בהם אפי' ללקטן מותד שבבית ושאול( דודתיקון
 בה"ג. מ"ב סוף פ"ז שבת תפא"י ועי' האלו(, הי"א דעת הובא לאובחי"א

 בגדתקון כסף מכלי חוץ הכלים את חפין בכל כתנאי נימא נ. שבתמד(
 והו"ד בי' מודי ראש שגם הוא ופאר ממחק משום שאיסודו רששי ודעתוכו'
 )בפכ"ג מביאו ברמב"ם אך ס"ט, ובש"ע שם בטור ועי' שכג סי' בסוףבבאי
 שהוא ודעתו בפטיש, ומכה מלאכה גמר משום עלוהם שחייבים הדברים ביןה*0

 בזה ועי"ל כלי,כמתקן



 שבת הלכותקיצורתכו

 מהודק להיות דרכו ואם הראשונה(, הדעה על לממוך יש שבתלצורך אך זן כדעה להחמיר יש )ולכתחלה המטה כדין הכום שדיןשכותב
 הדעה לפי )אפילו אמור רפוי שעכשיו גב על אף אז בחוזק,ותקוע

 מה.הראשונה(

 וכדומה יין למינון כמשמרת בו שמשתמשין - מודר לקעי אמורמח.
 מי.יח מעיף ז בכלל לעיל כמבואר קבול בית לו לעשות כדי-

 עובדין משום וגמות, עבות לבקעות )אפילו( עצים לבקוע שאמוךכ%ם2.
 מז. מח מעיף לב בכלל לעילבארנו כבר חפצך, ממצוא משום שאמור וחשבונות, חוב בשטרי לקרואאו לעיין ושאמור ח, מעיף ם בכלל לעיל בארנו כברדחול,

 ושאול דודתקין
 התיר(, שלא ישראל בית שו"ת עי'הבקבוק בתחתית שנשתיירה הסודה לשתות כדי הבקבוק מן גזוז בקבוק ראש)ולברג שם ושאול דוד ובתיקון לב-לג סעי' לד כלל ולעיל כא-כב, שיגהרב ש"ע ועי' אחרונים ועוד במג"א וכ"ה בחוזק, השרויף כשתוקע אפי'מלאכה גמר מיקרי לא תמיד פירוק ע"י תשמישו שעיקר מאחר )שרויף(ברגים להם שיש שלנו בדיל בנודות ז בסעי' הט"ז וכ' רפוי, ואינו ברפוילאסור כ' שם ובב"י אסור, לכ"ע בחוזק ומהודקים סביב בחריצים העשויםשלנו דכוסות ונ"ל שכ' יב ס"ק ובמג"א ס"ו שיג בש"ע ועי' וכו' כ' ר"יאבל וכו' כ' ראיתי כ' שם ובב"י מרוטנבורג הר"מ בשם ובטור כו, ,כברמב"ם ועי' בונה, משום חייב גמור כלי שעושה שכיון וי"א בפטיש, מכהמשום וחיובו מלאכה, גמר שהוי במסמרים הפרקים שיתקע בזה שחוששיםיש והנה שם, ובב"י בטור והו"ד ב' בעמוד ועי"ש וכו' חטאת חייב וכו'בשבת טרסיים של מטה להחזיר דמותר ורהב"ח ר"א אמרי מז. שבתמה(
 ובתו"ש, ז"ל הגר"א דו"ז א"א ובביאור יג בם"ק ובמג"אוברע"ב הגמ' על ר"ח ובפי' שיט, ובב"ח סי"א, שם ובש"ע שיט בסי' ובב"יובטור שם ושאול דוד בתיקון ועי' במשמרת לשמר ויבא בחול עושה שהואכדרך וכו' גומא יעשה לא וכו' לפיכך יז כא ברמב"ם ועי' שם, ושאול דודובתיקון יחן סעי' ז כלל ועי"ל רש"י( סחיטה, לידי אתי א"נ דחול, עובדא )כיגומא יעשה שלא ובלבד ב"ח ר"ש אמר בסודרין היין מסננין 4 קלט שבתמו(
 או מהנסורת ליה12ת שדעתו אלא הוא מקלקל דזה מהנסורת ולא מעציםלא ליהנות שלא יהא דלא כלומר שכ' בלח"מ שם ועי' וכו' חייב וכו'שלהן מנסורת ליהנות עצים הנוסר וכן טו ח ברמב"ם שכ' מה ועי' טוחן,מלאכת משום הוא שחיובן קטנות לחתיכות ולא דחול(, עובדין משום -סופרים מדברי הוא )שאיסורו גדולות לחתיכות אותם יבקע בשבת עציםלחתוך עכו"ם ע"י הנאנם זה ומשום וכו' סילתא דסלית מאן האי 1 עד שבתמז(



תכז שבת הלכותקיצור

 שהבגד א( : האלה הפרטים כל בו כשיש רק בשבת בגד לקפל איןנ.
 אחד אדם שרק ג( לבן, שגונו ב( נתכבם(, לא )שעדייןחדש

 ושאול דודתק1ן
 מהנסודת ליהנות דעתו שאין אעפ"י חייב ודאי דבהא מנוסדים שיהיומהעצים
 באיגרת מש"כ )ועי' חייב, לגופה הצריכה שהמלאכה שפסק ז"ל לדעתועצמו

 פירושו שאין דחול עובדין בענין וכו' כוזא תלא בהשאלה : נו דףהרמב"ם
 חכמינו שאסרוהו א( אופנים ג' בו שיש אלא בחול, שעושה מה כללאסור
 לא' שדומה משום שאסרוהו ב( מלאכה, עשיית לידי שיבא החשש טהעוםז"ל

 שאסרוהו ג( ושאול( דוד בתיקון מא בסעי' לעיל שבארנו )כמו המלאכותמל"ט
 )היינו ? עד בשבת הנ"ל סילתא דסלית בהאי למשל' יתירא, טירחאמשום
 )ואם טוחן משום שחייב האש( .הבערת לצורך דקות לבקעות עציםהבוקע
 כמבואר דחול, עובדין משום אסרוהו וגסות עבות לבקעות העציםבוקע
 אעפי"כ לטוחן דמי לא שבכה"ג )ואף ועוד, המרדכי בשם יד ס"ק שידבמג"א
 יוכל ועי"כ עבות, לבקעות תחלה בוקעם עצים הבוקע שכל משוםאסרוהו
 והובא חשדא( משום שאסרוהו או דקות, ולבקעות לשבבים עצים לבקיעתלבא
 בנתפזרו וכו'( נתפזרו )ת"ר : קמג בשבת ג"כ ועי' טו, שיר הרב בש"עג"כ
 מדעביד הסל לתוך לא אבל ואוכל, יד על יד על שמלקט בחצר פירותלו

 במדבק הוא וכן זה, בכלל מה ובסעי' כו, סעיף ז כלל כלעיל דחולעובדין
 שבשניהם יא פכ"א ברמב"ם ועי' מעמר תולדת משום שחייב יחדפירות

 ועי' עימור לידי ויבא הקופה בתוך בידו שיכבשם החשש משום הטעםכ'
 )הוא וקורנית איזוב( מין )הוא )פיאה( סיאה חבילי כן וכמו שם,מ"מ
 שקוטם קכח. בעובת שמבואר לאכול, שיחדם שמן( ממע שמפיקיםצמח

 דחול עובדין משום ביחד, הרבה ימלול לא אבל ואוכל, אצבעותיובראשי
 שמועילים עשבים לשדות אסרו וכן יד, סעי' ט בכלל לעיל דינושהבאתי
 בשבת, לאכלם ומותר לבריאים, מאכל כן גם שהם )אף קמ. בשבתלרפואה
 וגזרינן דחול, כעובדין והוי לרפואה, דבר מתקן כמו הוא בשרייתםעכ"פ(
 .ט, כלל בסוף לעיל שמבואר כמו טוחן משום ויתחייב סממניםשישחק
 בשבת עיין - המלאכות מל"ט לא' שדומה משום שאסרוהו ב( לאופןובדוגמה

 במטבת, האסורות המלאכות מל"ט א' הוא שבורר - יז כא וברמב"םקלח,
 מזוקק משקה לזקק בזה ואסרו בורר, תולדת הוא משמריו משקהוהמזקק
 משום קבול, בית לו לעשות הסודר את ולקער גומא, כעין בו שישבסודר
 יד" בסעיף גם ועי"ש יח, סעי' ז וכלל סמ"ח, לעיל כמבואר דחולעובדין

 הג' האופן ודוגמת שיסנן, וגזרינן ומסנן משמד כמלאכת שמחזי משום -יז
 )ולא האורחין מפני וקש תבואה של קופות וה' ד מפנין ? קכו בשבתמצינו
 שלא וכדומה יין כדי בהמביא : ל ובביצה עי"ש יתירא, טירחא משוםיותר(
 א, ובכ"ש עי"ש וכו' באכפא לדרו באגרא ודדרו עי"ש ובקופה, בסליביאם

 ושאול, דוד ובתיקון מד וסעיף מג מא בסעיף זה בכלל לעילוהמבוארים
 ומה - מרדות( מכת רק הוא עונשן מדרבנן רק שחיובן אלו עלוהעובר
 יג שז בהם"ע עי' וחשבונות חוב שטרי קריאת איסור בענין בפניםשכ'
 דעת אך חפצך, ממצוא משום הוא שאיסורו .הרקי בשם הרא"ששדעת

 ימחוק. )יכתוב( שמא משום הטעם שם שכ' יח-יט כג בפ'הרמב"ם



 שבת הלכותקיצורתכח

 הקממים את לפשמ ביכלתו ואין כך כל למתחו יכול לא )שאחדמקפילו
 שרוצה ה( להחליף, לו שיש היחידי הבגד שזה ד( בעצמו(,כשמקפילו
 במקום שלא כשמקפלו אך ביום, בו הנזכר, המקופל הבגד אתללבוש
 אופן בכל מותר אז - שם לקפלו קבוע מקום לבגד שאין אושנקפל,
 מח. שנקפל( במקום שלא במקפלו אפילו להחמיר שמוב שכותב מי)ויש

 חפרמים לפי והם שבת, לצורך כשהם יתקממו,שלא כדי בשבת, לקפלם לו מותר - ביום בו ללבשם שצריך בגרימנא.
 ושאול דודתקון

 וכו', להחליף לו שאין וכו' בלבנים וכו' בחדשים וכו' אחד באדם אלאל"ש ר"י דבי אמרי ובגמ' וכו' הכלים את מקפלין במשנה קיג. שבתמח(
 כסדר שלא שלקפלו בב"י שם וכ' ס"ג שם ובש"ע שב בסי' ובב"י בטורועי'

 ו . ס"ק מג"א ועי"ש ח-ט, שם הרב בש"ע והו"ד מותר, הראשוןקיפולו
 האוסרים דעת תחלה הביא שהמחבר שהיות שס"ל דבריו על שכ'ובמחה"ש

 וע"כ עיקר, לו נראה שכן משמע הראשון קיפולו כסדר שלא אפי'לקפל
 וכ' במשנ"ב הנ"ל מחה"ש והו"ד עדיף, ודאי בזה גם להחמיר שרוצהמי
 ועי' נ, בסעיף כאן המבוארים הפרטים כל שישלמו עד שיחמיר שהיינוע"ד
 במחה"ש ועי' אדם, בני שני ע"י כמקפל דינו הספסל על שמקפל שכ'בא"ר
 להחליף, לו יש מקרי הזה, כבגד יפה שאינו אף להחליף, ל'ו יש באם שכ'שם
 אסור, ג"כ אחרת לשבת זו משבת לקפלו שאפילו ו ס"ק שב תל"דועי'
 משבת לא אבל וכו' כלים מדיחין כ' יו"ט הל' פי"ג שבת ובתוספתאלשבת, משבת לקפל מתיר ר"ח שבפי' שכ' ג, ס"ק קיז סי' השלחן לבדי הערותועי'
 דין שכלל מזה ונ"ל וכו' מקפלין היו לא בר"ג של וכו' אחרת לשבתזו

 בגדים וקיפול להם, א' שדין א' בהלכה כלים קפול דין עם כליםהדחת
 שלמה ובאבן הנ"ל, בקיפול לאסור ג"כ כ' ובראב"ן אסור, ג"כ לשבתמשבת

 כסדר, ויקפלנה יחזור שבת כשאחר רק היינו קיפולו כסדר שלא דשרידהא ו שב בסי' שכ' מהרש"ם בהגהת ועי' עי"ש. הנ"ל, הר"ח בדברי ט"ס שישכ'
 לשבת, המיוחדת בטלית אבל כסדר, ומקפלה הלז בטלית יום בכל שמתפללאו

 הוא הרי שבת, בכל שמקפלו זה קיפול א"כ שבת, אחר ומקפלה חוזרואינו
 ועי"ש ג"כ ששרי אחר, באופן שבת בכל במקפלו ואפשר ואסור, -כסדרה
 שמותר ענין באותו )חדשה(, מצוה טלית לקפל לו שמותר תבשיליןעירוב והניח בע"ש שחל שביו"ט מהרש"ל בשם ו( ס"ק במחה"ש )הו"ד בא"רועי' נד. סי' שלמה לחם בשו"ת גם בזה ועי' פשוט, המנהג שכך וכ' להקל,שם הביא גדולים שאר בשם אך הראשון, קיפולו כסדר שלא אפי' בשבתהטלית קיפול לאסור שנ' כד סי' ח"ג חיים מחנה שו"ת בשם שהביא הנ"לבא"ח
 שדע'תו רע"א, בשם יז ס"ק שב משנ"ב גם ועי' ביו"ט לה בצריךלקפלה
 מיד במצוה להתעסק כדי מוצ"ש, בכל קופלה והי' לשבת מיוחדתטלית לו הי' שהמהרי"ל במג"א וכ' לשבת, סמוכה היא אם ע"ת בלי אפי'ששרי
 ושאול, דוד בתקון יד סעי' לעיל ועי' א*צ( ה"ע)וכן



תכ% שבת הלכותקיצור

 - התפלה לאחר בשחרית שפוש% מצוה %לית אבל לעיל,המבוארים
 שיתע%פו %לית )אך לקפלה, אמור בה להתע%ף עוד דעתו שאיןכיון
 מט. שאמרנו( כמו לקפלה מותר - במנחה גםבה
 ב%ל%ול, שאמור מפני משי תולעת זרע אציליו תחת ישאת אסורנ11.

 להוציא מתכוין באינו )ואפילו בחומו מוליד שהואועוד
 הוא, רישא פמיק מקום מכל - החמום( ידי )על הזרע מןהתולעים
 נ. ושאול( דוד בתקוןכמבואר

 קרירתו להחזיק וכדומה השכר לתוך לשימו קרח שבירת בריןנג.
 מי ושיש להתיר, שנוהגים יד מעיף ה בכלל לעילעיין

 בתקון שם כמבואר ובצנעה עכו"ם ידי על לעשותו להחמירשכותב
 להקפיאם כדי שבמקרר האגן לתוך מים שפיכת ובדין ושטול,דוד

 בקפיאתם שיש שאפשר - עיון צריך בשבת קרח לגושיולעשותם
 אפשר - קוביות בתבנית המים שנקרשים שלנו ובמקרר נולדמשום
 % מעיף לד בכלל לעיל שכתבנו כמו - בונה משום גם בהםשיש

 כמבואר נולד משום אימור בו שאין שכותב מי ויש גבינה,בהמגבן
 גא. כ% מעיף לו בכלל ושאול דוד בתקוןלעיל

 ושאול דודתקון
 במלבושים קמטים ובעשיית ו, ס"ק ובמג"א ס"ג שב בסי' שםמט(

 סעי' צג כלל יו"ט בהל' אדם ובחיי ס"ט תקי"ט סי' הרב בש"ע כ'בשבת
 תקמא, סי' ובש"ע ה ס"ק במג"א בזה ועי' מנא. מתקן משום שאסוריג

 ה(. כג לעיל גם ועי' יד, כב ובחי"א ו, ס"ק שם ובמג"א ג שבובסי'
 שם ועי' סמ"ג ובש"ע הרשב"א, בשם שח סי' בסו בב"י הובאנ(
 הנ"ל, החמום ע"י התולעים להוציא מתכוין שאינו שאף קנט בס"קבמשנ*ב

 ידוע וטבעה הנ"ל )ותולעת ו ס"ק מ"ז ועי' ואסור, היא, מחשבת ומלאכתפ"ר
 טואי של והזחל משי, תפוקת לשם אותו שמגדלים צהבהב לבן פרפר שיש-

 ארוך משי חוט העשוי' פקעת לעצמו טווה והוא משי, תולעת נקראהמשי
 הבוגר(. הפרפר מתבקע הגולם ומן לגולם בתוכה ומתגלגלמאד

 בתיקון ושם והברד, שלג רסוק בדין יג סעי' ה כלל לעיל עי'נא(
 קרח בהקפאת נולד איסור יש אם לדון יש ובזה וסי"ד, סי"ג ושאולדוד
 בשם שהבאתי כד לסעי' ושאול דוד בתיקון שם ועי' בנימוחו, שישכמו

 בעדות )הו"ד הגר"י חידושי ובשם בזה, להתיר שכ' מבריס"ק רש"זהרה"ג
 שלנו, קרח בקוביות לדון שיש ואפשר לאיסור, שהעלה ובשמב"ה(לישראל
 ךבתיקון ב יא כלל לעיל בזה עוד ועיין ט, לד כלל לעיל עי' בונה,משום
 נשוב מצוא ולעת הרך, דבר קשוי איסור בענין כב סעי' על ושאולדוד
 לעיל בחה שכתבתי מה גם ועי' בזה. לעורר רק באתי ולא בזה לדוןעוד

 המקרר פתיחת באיסור שם שהבאתי ובמה כט, לעיף לו כלל ושאול דודבתיקון
 קרח, ליצור האלקטרי מתחיל פתיחתו שע"י משום ב( לח )או"ח החזו"אבשם
 קנבי דף לישראל עדות ובס'עי*ש



 שבת הלכותקיצורתל

 לרשות מרשות הוצאה מלאכת למכלל
 הלאה וכן שמה סי'או"ח

 ל ל כ התוכן

 הרבים לרשות יציאה איסור ; )ד( והרבים היחיד ר'שות אויר ; )א( לשבת רשויותארבע
,. פתוח חותם עליו שאין בטבעת יציאה איסור ; )י( תכשיט ואינו מלבוש שאינובדבר

 ן בן דדת ; )יג( חגירתו( כחלק המפתח )בעושה - ביתו מפתח נשיאת היתר אופן ;)יא(
 ן ; )כג( ובריא גדול אדם ונשיאת הבן, נשיאת וכן וכדומה, אשה( )או אמו ידי עלבחוץ
 נ רשות דין ; )כ;-( למולו הכנטת, לבית - בכסא הסנדקית עם הנימול( )הרך תינוקהובלת

 1 בכרמלית הנ"ל דין )ז(; הרבים ברשות אמות ארבע המעביר דין ג(1 )תקדו"ש שבקירהחורים
 ג בשעון יציאה ; י( )תקדו"ש בפיו אוכלין הוצאת ; )ה( בהושטה או בזריקה הנ"ל ;)ז(

 בבדיהם בהנ"ל ; )יב( בשבת במשקפיים יציאה , )יא( יד בשעון יציאה ; )יא(כיס
 האזניים על כפופים שבדיהם - שמש במשקפי יציאה בהנ"ל ; )יב( האזניים עלכפופים
 , יא( אות )תקדו"ש משקפיים בדמות שהיא שמיעה לכבדי עזר במכונת יציאה ;)יב(
 בבתי בכפפות, לחוץ יציאה 1 )טז( במקל נהור סגי יציאת ; )טז( במקל חיגר;ציאת
 ; )יח( שלו בקב - ל"ע( רגליו )שנקטעו הקטע יציאת 1 )יז( ובידונית )כסיות('דים
 1 )ה( כרמלית ; )יט( לשוקיו העשויות עור בסמוכות - )ל"ע( רגליו בשתי הקטועיציאת

 )אבנטים( חגורות בשתי לצאת ; )טו( חול בימי גם ללבשם שרגיל מלבושים בשנילצאת
 ובכבנה בברדס או מטפחת, או לנוי, תכשיט לו המחובר במלבוש לצאת ; טו()תקדו"ש

 בו ולצאת הכובע על או הצעיף, על בגד נתינת ; )ו( פטור מקום ; כב( וסעי' כא,)כ,
 יד שעוני נשיאת ; כג( )תקדו"ש בשבת בעגלה תינוק נשיאת ; )יד( בשבתלחוץ

 עקירה עשיית יא(; )תקדו"ש לתומה המתנועעת היד, נענוע ידי על מעצמםהנערכים
 )ג(. הרבים רשות ; )ב( היחיד רשות ז )ז( בשבת הנחה או עקירה עשיית , )ז( בשבתוהנחה

 השייך מקום שהוא היחיו, רשות : הן ואלו לשבת, רשויות ארבעא.
 הרבים, שברשות ותל בור גם בזה )ונכלל פרמיל)אדם(

 צבורי, מקום ,שהוא הרבים רשות, ב(. במעיף לקמן שיתבאר כמוועוד,
 )שהוא כרמלית ג(. במעיף דיניו פרמי עם שיתבאר )כמו להכללושייך
 קשה לא שהוא כלומר ומל", "רך ופירושו חכמים, שהוסיפורשות
 היחיד, רשות ולא הרבים רשות לא שאינו מקום שהוא דהיינו ר.ך,ולא
 בקעה בור, תל, גם ולפעמים הרבים, רשות צידי ים, בזה:וכלל
 פמור, מקום היא הרביעי והרשות ה(. במעיף לקמן שיתבאר כמוועוד,
 ארבעה רוחב בו ואין מפחים משלשה שעמוק הרבים ברשות בורכגון
 א. ו( במעיף לקמן שיתבאר כמו ועוד, ארבעהעל

 ושאול ווומקון

 הנקרא רשות ויש וכו' לשבת רשויות ארבע ת"ר ו. שבתא(
 לשמור אלא בתוכן לדור נעןטו שלא המחיצות כגון לדירה הוקף שלאקרפף
 זה בהיקף יש ואם והגינות, השדות סביב שעושים גהיקף כגון שבתוכןמה
 אמות ע' רוחב על שלישים וב' אמות ע' שהוא סאתים מבית יותראורך
 ואפילו אמות(, אלפים ה' שיעלה בתשבורת לחשוב יש )ובעיגול שלישים.וב'



תלא שבת הלכותקיצור

 לכל שגבוהות במחיצות ומוקף גדור מקום היא, היחיד רשותב.
 מפחים ארבעה על ארבעה ורחבו מפחים, עשרההפחות

 או ארבעה, על ארבעה ורוחב עשרה גבוה שהוא תל וכן יותר()או
 בהקיפה יש אם רואין עגולה ובחבית עשרה, הגבוה תיבה, כגוןכלי,

 או מגדל עגלה, וכן היחיד, כרשות דינה שאז ארבעה, עלארבעה
 עצמן, בפני לרשות נחלקות הן הרי הרבים, ברשות הן אפילוארון
 )הקיפן( ורחבן עשרה, הוא עמקן או גבהן )אמ היחיד רשותוהן

 העומדת עגלה בדין ושאול דוד בתקון )ועיין ארבעה עלארבעה
 ב. היחיד( כרשות לפעמים, שדינה, הרביםברשות

 רחובות כגון חפשי, מעבר המשמש מקום היא, הרבים רשותג.
 ואינם אמות, עשרה שש הפחות לכל רחבים שהםושווקים

 יום בכל שם עוברים רבוא וששים צידיהם, משני ומפולשיםמקורים,
 למעלה גברים אלף מאות משש יותר שהיו שבמדבר, הפקודימ)כממפר
 כרשות שדינם ואומרים זה על שחולקים יש אך שנה(,מעשרים
 לעצמו. יחמיר איש וכל בו, עוברים רבוא ששים באין אפילוהרבים

 ושאול דודתקון

 ולרשות היחיד לרשות ממנה להוציא ואסור ככרמלית דינו מרובעאינו
 הוא כ"כ, גדול שהוא שכיון אמות בד' אלא בתוכו לטלטל ואסורהרבים,
 על אף בפחות( שכן )וכל סאתים בית רק הוא ואם הרבים, ברשותמתחלף

 כלי להוציא אסור מקום ומכל בכולו, לטלטל מותר לדירה הוקף שלאגב
 מחצר' גרע זה מותר, דבחצר אע"ג אחד, אדם של כששניהם אפי' לתוכובית
 לטלטל מותר בחצר ששבתו כלים אבל אסור בבית ששבתו כליםודוקא
 תשמישו אין חצר שגם לחצר בזה שוה מקום דמכל להיפך, וכן זה,בקרפף
 ארכו הקרפף( )אם אך שם וכ' ב, פג קש"ע ועי' יד, מה זת"מ בקבוע,כ"כ
 סאתים, מבית כיותר נחשב אז אחת אמה אפי' ברחבו שניים ע"פיותר
 בא"א שם ועי' א, שמה בש"ע גם ועי' המשכן לחצר דומה שאינוכיון
 סעיף שעל ובמג"א סק"א עי"ש מחיצות, ג של מבוי והיינו רשות עודשיש
 שם. הרב ובש"עב

 ובח"צ ובקו"א, ויט' טו שמה הרב ובש"ע מז חי"א ועי' ב, שמהב(
 בעגלה שבת למס' בפתיחה ובכ"ש ודע, ד"ה ז ס"ק רסו מג"א ועי' ה,סי'

 ז גבוה העגלה של תוכה אם גלגלים על בשעומדת שאפי' בר"ההעומדת
 כאלו והוה לבוד, בה שאמרינן לארץ סמוך טפחים מג' פחות והיאומשהו
 העגלה אבל הארץ מן טפחים ג' גבוהה אפילו או טפחים, י' גבוהההיא

 אם ר"ה הוה העגלה שתחת )ואף הגלגלים בלא טפחים י' גבוההבעצמה
 ד' רחבה אם רה"י הוה מהעגלה ולמעלה העגלה תוך מ"מ מקורה,אינה

 שתהוי מספיק ג"כ טפחים ד רוחב העגלה הוה למעלה כשרק ואפי'טפחים,
 היחיד(. כרשותדינה



 שבת הלכותקיצורתלב

 הקרקע, מן מפחים שלשה גבוה ואינו הרבים ברשות שהוא דברוכל
 שהם שבקירות החורים )וגם מפחים שלשה עמוקה שאינה גומהאו

 נמוכים הם אם היחיד(, לרשורנ מפולשים ואינם הרבים רשותכלפי
 כרשות הן והרי הרבים, רשות לגבי במלו לקרקע מפחיםמשלשה
 יקך קגע יה, ת ב, ,"ן61 עש(ןלי,,'%ע",ג

 ץקי
- %מעיף,ל"שישה

 ואין פמור, ,כמקום שדינו ד', על ד' בו ויש מפחים, מעשרהונמור
 ג. לממה( או מעשרה למעלה הוא אם בין בזה הבדלכל

 גובה עד רק הרבים כרשות אינו הרבים רשות שאויר אחר.
 על מוקצים שאינם כליו להעביר לו ומותר מפחים,עשרה

 %4.ע 4חעא א"אי, הרבים [מניצורנ האאח'4ל עשר,יהוע יה4וו"י מיאיווצ העוברדף
 שאויר כן, אינו היחיד רשות דין מפחים, מעשרה למעלה מונחוהדף
 ד. לרקיע עד היחיד כרשות הוא היחידרשות

 תבא()לסדר

 לו שאין )כיון הרבים לרשות במקצת דומה היא כך23ליתין.
 היא ובמקצת היחיד(, כרשות מגודר ואינומחיצות

 והנהרות לרבים, הלוך כמקום משמש מדאינו היחיד, לרשותדומה
 ככרמלית, דינם והשדות מפחים(, מעשרה פחות לא עמוקים)שהם
 מחיצות להם שיש מבואות כגון ככרמלית, שדינם אחרים ישועוד

 וגבוהה ד' שרחבה הרבים ברשות העמודים שלפני עלי'(ערוכות )שהמחורות ואצמבה שם( יושבים שהמוחרים החניות )שלפניואצמונית
 של מקום וכן הזה( כשיעור עמוק שהוא בור )או מפחים עשרהעד משלשה וגבוה ארבעה על ארבעה של תל וכן מפחים, עשרה עדמשלשה

 ושאול דודתקון

 היחיד, רשות הוי טפחים מי' ולמעלה ככרמלית, דינו אז טפחיםמעשרה למטה והוא ד' על ד' בו יש שאם מדותם לפי נדונים הם שאז הקרקע,מן טפחים מג' למעלה הם שבקיר החורים שאם שם וכ' פא ובקש"ע וס"ק בט"ז גם ועי"ש ו ס"ק וא"א ומג"א יג וסעי' ס"ד ס"ז שמה עי'ג(
- ד' על ד' בו איןואם  ובין מעשרה למעלה שהוא בין פטור מקום הוא 
 מעשרה. למטהשהוא

 בה"ג גם )ועי"ש שבת 'למס' בפתיחה וכ"ש ס"ה, שמה או"חד(
 אפילו אז ביניהן מפסיק ורה"ר רה*ר באורך זו אחר זו אלא זו, כנגדזו אינן ורה"י רה*י הרשויות ב' אם *מיהא שכ' א-ב, משנה יאלפרק
 ד. ס*ק שמה בא*א גם ועי' עי"ש( חייב" מי"ט למעלה אפי' איפכאאו לרה*ר מרה*י ובזרק פטור, בזורק ורק במושיט, חייב ג"כ מי"טלמעלה
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 טפחים, עשרה גבוהות שאינן במחיצות ומוקף ארבעה, עלארבעה
 שמה בסימן חיים באורח בזה ועיין ככרמלית, שדינן הרבה ישועוד

 ה. שנוובסימן
 אך טפחים שלשה גבוה שהוא הרבים ברשות תל הוא, פטור 23קומן.

 עמקו ששיעור בבור הדין )וכן ארבעה, על ארבעה רוחבאינו
 מחיצות ומוקף ארבעה, על ארבעה בו שאין במקום הדין וכן כזה(.הוא

 הוא פטור כמקום שדינן אלו כל אך מזו(, למעלה )או שלשהגבוהות
 ככרמלית דינן בכרמלירנ נמצאות הן אם אבל הרבים, ברשות כשהןרק

 עשרה עד שרק שאומרים ויש וניער( מינו את מין מצא אומרים,)שאנו
 י. פפור כמקום דינו מעשרה למעלה אבל ככרמלית, דינו בגובהטפחים

 מלאכה, עוד יעשו אל ואשה איש וגומר משה ויצו בתורה כתיבז.
 של הרבים לרשות היחיד מרשות הדברים הוצאתשאמרו

 עקירת לאסור רבותינו למדו ומזה רבנו, משה בה שישב לוי'מחנה
 הרבים, ברשות והנחתו משם והוצאתו היחיד שברשות ממקומודבר
 ובאימורים הרבים, ברשות אמות ארבע להעביר אפילו או להיפוך,וכן

 וכן להיפך, או הנחה בלי בעקירה אבל החיוב, מן בהם ישהאלה
 ז. אסור מופרים מדברי רק שבכרמלית אמות ארבע העברתעל

 ושאול דודתקין
 ומשם טפחים י' עד רק הוי כרמלית ואויר שנו, שמה, או"ח עי'ה(
 שם ג"כ ועי' שמה( )בסי' מד אות בעה"ש וכ"ה ד-ה, משנה פי"אבה"ג בתפ*י וכעכ ג, מה זתעמ ברה"ר(, שכ' )כמו פטור כמקום דינוולמעלה
 במקו"ח ועי' עי"ש, בזה שמסתפק א ס"ק שמו במ"ז בזה ועי' הרב,בש"ע
 מעשרה בלמעלה זורק בין בזה לחלק שכ' פא סי' ובמנ"ש זכרון בם'הו"ד
 גבוה שהי' הארון בנשיאת הי' שכך חייב רשות שמעביר )וכ' מעבירובין

 יער בדין בזת"מ ועיעש ושאול(, דוד בתקון ס4ד לעיל ועי'מעשרה/
 מחלוקת בזה שיש הנעל בפתיחה שכ' בכ"ש גם בזה ועי' ככרמלית דינואי
 הרמב"ם. ובין רש"יבין

 ד, בסעק שם ובמג"א וסכשז פי"ג סי' שמה הרב ש"ע שבת, למם'בפתיחה ובתפא"י ובמגה"ש, ס"ה ספעא ובקש4ע ופמ"ג ס"י שמה שעע עי'ו(
 עי' הרבים ברשות אמות ארבע ונשיאת מלטול ובדין סעח, מטובחי"א
 ובע*ב בעעא צח ובדף מח עירובין ג"כ ועי' צו. בשבת ומקורו ס"חלקמן
 ויפתח ברהער אדם יעמוד 'לא במשנה קא. בדף וכן צט. בדף ןגםשם,

 א, שצן ובסי' א שמט או"ח ובטור טו יב ברמב"ם גם ועי' וכו',ברה"י
 ובסמ"ג ב-ג, ובסעי' א, סעי' שם ובא"ע שנ או"ח ובטור א, טווברמב"ם
 פחות פחות טלטול בענין פב סי' חאו"ח חת"ם בשו"ת גם ועי' סה.לאווין
 א,מות,מד'

 לו )בשמות מלאכות לח משאר יותר בתורה מפורשת זו מלאכהז(
 הוא גרועה מלאכה שהוצאה משום - פשט דעה א. שבת מסכת תום'ה-ו(,
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 זריקה בדרך גם אמרו הרבים ברשות אמות ארבע רנשיאת מלמולח.
 מארבע פחות פחות ולהוליכו ולמלמלו הושמה, בדרךאו

 ח. בכרמלית( ואפילו השמשות, בבין אפילו )ואמרו אמרו כן גםאמות

 עירובין למדר נכון וכשלונות, שגיעות ממכשולות להמנע כרים2.
 לעשות וצריך וכדומה( הפתח צורת ידי )על ועיר עירבכל

 ח. ובקי מומחה רב ידי על התיקוניםכל
 לרשות בו לצאת אמרו תכשים ולא מלבוש לא שאינו דבר כלי.

 הצעיף קישורי להעמיד שדרכה ובאשה, לכרמלית, אוהרבים
 לצורך נקובה, שאינה במחם לצאת מותרת היא במחמים,וכדומה
 ט. לבישה לצורך אפילו להחמיר יש לאיש אבלהלבישה,

 ושאול דודתקון

 לנו גילתה לא ואם נשתנה, במקומה ורק נשתנה, לא הדבר עצםשהרי
 בירמי' ג"כ מפורשת זאת ומלאכה יודעים, היינו לא מלאכה שהיאהתורה
 חייבין אין מט שבת ועי' וגו', השבת ביום משא תשאו ואל כא-כזיז
 לרה"י מר"ה תכניסו לא ואתם לעגלה מקרקע הקרשים את העלו הםוכו'
 ס"א, הרב בש"ע ושם שא ובאו"ח הזורק, ובר"פ פי"ב רמב"ם ועי'וכו'
 כאן בעקירה לרשות מרשות במוציא שחייב מ"א פ"א )ה"ג( בתפא"יועי'
 ענינים ומקור ב, ס"ק שנ א"א ועי' במקומו, בעומד אפי' כאןוהנחה
 ובפ' ח-יט, יב וברמב"ם ו-ח בדפים ובפרט א-ט, בשבת הואהאלה
 שא. בסי' וכן שנח, - שנג וכן שמה-שמח, סי' ובאו"ח פ"כ, עדיג

 ה, ס"ק שלא מג"א ועי' א, ס4ק ובט"ז ה שמט וכן ב שמוח(
 מים ומלא טפחים י עמוק חריץ יש ואם שמח, - שמז בסי' ועי'ובאבה"ע,

 מסתכל שאדם - צלולים דברים בשאר )וכן המחיצות מבטלים המיםאם
 כשהוא ובין מים מלא הוא בין שיש וההבדל המחיצות(, ורואהבהם
 ובחריץ יט(. )ובסע' סט"ו הרב ובש"ע י, ס"ק שמה מג"א עי' פירותמלא
 ב ס"ק שסג בט"ז עי' - הגשמים בימות נקרשים והמים מים בושיש

 ובשב ה, מז ובחי"א לה, סעי' הרב ובש"ע ובמחה"ש, לא ס"ק סוףובמג"א
 הו"ד סה חכ"צ בשו"ת עי' )אך א( שסג בא"א )הו"ד ובכנם"י יז, סי'יעקב

 הנ"ל יעקב שב בשו"ת יא-יב, ס"ק ובבאה"ט שסג, סום"י באבה"עבשע"ת/
 מב, ח"א שלמה בית ובשו"ת קיח, ום"ק קכב, ס"ק שסג ובמשנ"ב יז,סי'

 שם ובמג"א קנז, ס"ק במשנ"ב ד בח"צ קלט ח"א הלוי מהרי"אובשו"ת
 נעשה שההיקף בתים בנו ואח"כ תל המוקפת בעיר יב ס"ק בבאה"ט)הו"ד
 שנה( ובסי' שם ובמשנ"ב חולקין, ויש ד"ה שם ובבה4ל דירה/ לשםשלא
 ו. בסעי' לעיל ושאול דוד בתיקוןועי'

 ופמ"ג, ובמג4א שסו-שפז ובאו"ח ו שבת חצרות ערובי בדיני עי'ח(
 צט. סי' חאו"ח חת"ם ובשו"ת שצב-שצה בש"ע עי' לעיר עירוביןובדיני

 יש קב. שבת עי' בפיו אוכלין ובהוצאת ז-ח, שא או"ח עי'ט(
 בפיו. המוציא ד"ה ובתום' במשנה צב שבת גם ועי' וכו' אחת אכילהאוכל
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 וביחוד בשבת בהם לצאת שאמרו דברים כן נם יש בתכשימימיא.
 חותם עלי' שאין בטבעת איש יצא שלא ליזהריש

 זהב לרביד בקשור ואפילו שעון, בנשיאת ליזהר שצריך ובודאיפתוח,
 )לו( ואין משא הוי בכימו, המונח ושעון תכשיט, שהואשבצוארו
 בזה אך יד, בשעון נם לצאת שלא הוא ומנהנ בשבת, להוציאוהיתר
 י. ושאול דוד בתקון כמבואר שמתיר מייש
 שיפלו מחשש העינים על המורכבים במשקפיים לצאת שאמרו אףיבנ.

 לצאת להתיר שכתבו יש כן פי על אף בשבת, לשאתםויבא
 ליפול, %~ול;ץ שאינם האזעיגנן על כפופים שמוטותיהםבמשקפיים

 ~לכאבי ה~הוה השמש משקפי ביציאת להקל כך שכותב מי)ויש
 ושאול ווותקון

 ובזת"מ לט ס"ק שג ובתו"ש וכו' ט-יא שא סי' ועג, סי'י(
 לו לעיל שכ' )ובמה ש"ע בקיצור ב פד על שבת ובמנחת כא,מה
 ר"א הגאון בשם וכ"ה זהב, לרביד מחובר כשהשעון אפילו עירובשאין' במקום בשבת שעון להוציא שאסור הפנים בלחם ושם ב פד ובקצש"על(

 לג, ח"ב ובד"ח ב נו אדם ובחיי ז שא בתל"ד גם ועיין'העללער,
 מה ב פד במנ"ש גם )ועי' בזה, ד"ה ובבה"ל מה ס"ק שאובמשנ"ב
 שכ' - בצוארן תכשיט לשם אותם שנושאין נשים בשעוני להתירשצדד
 משום תכשיט שהוי 'לא סי' ה"ג מהד"ק השו"מ על בזה לסמוך אפשרבדרך

 בקצות ועי' ד-ז( ס"ק שם עוד )ועי' בצ"ע. ומסיים בפנים(1כמבואר - בכים השעון שנושאים האנשים )משאי"כ בגלוי, השעון נושאותשהנשים
 שא מהרשים בשע"ת גם ועי' המשנ"ב. כדברי הנ"ל נשים ושעונייד בשעוני אף לצאת להתיר שלא וכ' המשנ"ב ודברי דבריו שהביאהשלחן
 סי' יצחק במנחת עי' יד שעוני ובנשיאת לד, וח"ה שסט, ובח"ג ז,אות
 בזה שהביא בברוקלין שנדפס המאור ובקובץ פט, סי' יעב ובחלקתסז,

 הרה"ג ובשם ז"ל, דושינסקי י"צ מהרה"ג תכשיט שהוי משום ושאתולהתיר
 בקונט' )עי"ש להתיר לי' נהירא שלא שכ' הביא שליט"א ווידענפעלדד"ב
 יד שעוני נשיאת ובענין ב פד ובשמב"ה עח-עט(1 בקונט' עוד ועי'פא,

 יעקב חלקת בשו"ת עי' לתומה המתנועעת היד נענועת ע"י מעצמםהנערכים
 בדין לז סעי' על ושאול דוד תיקון לח בכלל גם ועי' עה, בסי'הנ"ל
 ובנדון מחגורתו(. חלק כשהוא במפתח וכן והתיק, ומשקפיים שעוןנשיאת
 בין לחלק שצדד קיא סי' משה אגרות בשו"ת עי' הנ"ל יד שעוןנשיאת
 שכ' דבריו ובסיום בשרו, על נושאו האינו ובין ממש בשרו עלהנושאו
 בנדון קז בסי' גם ועי"ש בשרו. על בנושאו אפי' בשבת בנשיאתולהחמיר
 בראש והנתקעת - יתקמט שלא הכתונת צוארון ומתיחת המיוחדתסכה

 שאין משום בפשיטות, להתירה וכ' בשבת, בה לצאת מותר איהצוארון,
 כב. וסעי' כא סעי' הבא בם"ק לקמן ועי' לבישה, לצורך רק ללבשהדרך
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 ומבואו השמש( קרני של החזקה מפגיעתן עיניהם על להגןעינים,
 יא. ושאול דודבתקון

 ושאול דודתקון

 חז"ל שאסרו דברים עוד שיש ועי"ש שג, ובסי' שא בסי' כמבוארמה"ת, ואסור למשוי נחשב תכשיט ולא מלבוש שאינו ודבר משא, דרךלרשות, מרשות דבר להוציא שאסור פי"ט וברמב"ם פ"ו שבת עי'יא(
 אסרו ועוד לאתויי(, ואתי מעצמו שישלף )או ומחוי שיש,לפומחשש
 )כגון הדבר בלעדי להיות יכול שאינו מי אך עין, מראית משוםדברים
 עי' בו( קשור באינו )אפילו לו התירו מקלו, בלי ללכת לו שא"אהחיגר
 ועי' שם(, ובתום' סז בשבת )ועי' שלו, כנעל שהו"ל כה ביצהברא"ש
 כל ד"ה ובבה,ל 2עם וז' יז-יח, סעי' ובש"ע יב ס"ק בתו"ש שאאו"ח

 דומה ובענין שם, כח בם"ק ובא"א לז-לח, ס"ק ובתו"ש שם,ובלבוש
 ס"ק ובמג"א אבל, ד"ה יז ס"ק שא על בבה"ל עי' במקל בהליכהלזה
 יציאה בענין ו ס"ק פד ובמנ"ש בזה ד"ה ובבה"ל יח, ס"ק ובבאה"טכז

 אסור עירוב שאין במקום במשקפיים ולצאת שכ' ג נו ובחי"אבמש,קפיימ/
 מקל בלי ללכת לו אפשר אם אבל בידו, במקל ללכת לו שמותרמקל בלי ללכת כלל לו שא"א שחיגר שם )שכ' חיגר 'לדין ודומה נפיל,דלמא
 במקום וכ"ז אסור, - טוב ביותר שילך עליו להשען רק 'לו הואוהמקל
 2עהזכרנו יז שבסע' הש"ע דברי שהעתיק בם"ו עי"ש וכו' עירובשאין
 ט, סי' מהרש"א בשו"ת גם ועי' בהן/ לצאת אסור זהב משובצותשהן אעפ"י במשקפיים אבל כ' ג פד ובקש"ע יג, ח"ב טז בנז"י והו"דלעיל(
 במשקפיים לצאת הראות לקצרי להתיר שכ' ו ס"ק פ"ד מנ"ש עי'אך

 אפילו שמותר ואפשר עירוב, שאין במקום אפי' - לאוזן מאוזןהקשורים
 ואפי' יד, ס"ק שא לת'ל"ד וציין קימא של בקשר לאזניים קשוריםבאינם
 ג"כ הראה - הרבה כפופים המשקפיים מוטות רק כלל קשוריםבאינם
 בקשורים - להתיר ציון בני ס' בשם זכרון בם' הביא וכן להתיר,צדדים
 לצאת עינים לכאבי להקל שהסומך כ' קט ח"א מה"ג ובשו"מ לאוזן,מאוזן

 מזניחין אין עירוב שאין במקום אפי' עיניהם על להגן כהותבמשקפיים
 בשם שם שכ' תורה יגדיל קובץ בשם שם עוד וכ' מתו"ש, וכ"מאותו,
 שאפשר וכ' מוטות, להם שיש במשקפיים להתיר שבזמנו גאוניםכמה
 אז להם היו שלא הישנים להמשקפיים התכוין באיסורו שהחי"אלומר
 נופלים אינם שלנו אבל בחזקה, לאוזן מאוזן במוטותם המקיפיםהבדים

 להתיר שיש שכן שכל שם וכ' תכשיט, שהוא ג"כ שצדד מי ויש החוטם,מן
 ה, סי' ח"ב מהרש"ם שו"ת ועי' עי"ש, השבוע/ ימות כל שנושאםלאותם
 צא. ט סי' לדוד קרן בשו"ת וכ"ה פ"ו. מ"חובתפא"י

 ויש מיקרופון(/ בה יש )שכידוע החרשים במכונת השתמשותובענין
 : קכב דף לישראל עדות בם' עי' ב'שינמע לרשות מהש'ות ה'וצא,ה איסור גםבה

 שלא, סביב ולתפהה נמבת מערב המכונה את לערוך שצריך שכתב וכןבד"ה
 מע"ש הבגד בתוך יתפור שבכים חלק וכן בנמבת ולסגרה לפ'תחהיבא
 באיסור שדן יצחק מנחת בשו"ת בזה ועי' הוצאה, איסור על לעבורשלא



תלז שבת הלכותקיצור

 כדעת שנוהגים ביתם, מטתח אתם לשאת שכשמוכרחים אנשים ישיג.
 המטתח של העליון בצד חוט או משיחה להכניםהמתיר

 בצד החוט של השני צד קושרים כך ואחר בו, עצמם אתוחוגרים
 בשבת קימא של קשר יעשה שלא כדי בעניבה, המטתח, שלהתחתון

 מפתחות שני להם וכשיש ביום(, בו להתירו שדעתו פי על)אף
 בקרמים, המטתחות שני את ומחברים לעיל, כנזכר עושים כןגם
 עושים הברית בארצות שמשתמשים ובמטתחות מהחגורה. חלקוהם
 האבנט כחגירת משמש והמטתח התחתון בצד ונקב העליון בצדנקב

 יב. המטר( במוף)ראה,בציור
 חלק גם בו כשמעטטת )אבל צעיפה על בגד לתת יאשה אסוריר.

 להציל במתכוונה אטילו מותר אז מלבוש, כדרךמגופה,
 בגד לתת לאיש אמור וכן הגשמים(, וזהום מלכלוך בגדי' ידהעל
 הלובשים שכוונת אף מלבוש שהוא ודבר מגשמים, להצילו כובעועל

 ללובשם מותר כן גם הגשמים אותם יצערו שלא היאבהלבשתם
 יג. ושאול דוד בתקוןכמבואר

 ושאול דודתקון
 במכונת נ"ל "ובזה שכ' ועי"ש בח"ב( )וכן לז, סי' ,)בח"א בזה שישהוצאה
 לילך אופן בשום לו א"א דאם ליפול, וא"א בגופו היטב במהודקשמיעה
 זולתו, לו אפשר אם אמנם בחוץ, בשבת עמו לילך מותר שפירטלתו,
 שכנראה ב בחלק שכתב מה ועיין הנ"ל. לישראל העדות דברי גםהעתיק ולבסוף גדול", דקדוק צריך זולתו לילך לו אפשר אי באמת אם זהדבר ובודאי ו באות וסיים וכו' משוי דהוי י"ל עדיין יפול, שמא דל"שאף
 לב שנת ארצה"ב בפררס שכתוב מה ועיין בזה. ברור דבר העלהלא

 להתיר שאין בזה שכתב פראנק פסח צבי ר' מהרה"ג סו סימן סיוןחודש
 משום חייב וכו' באוזן להוציאה דרכה שכך וכו' לעירוב מחוץהטלטול
 עבשייו שונתחדשה החדש,ה השמיעה במכונת "אבל וכ' לרשות, מרשותמוציא
 לה ידות ושתי העינים, על אותם שמלבישים משקפייע כמעשה כולהוכו'

 שמיעה מכונת בפנימיותה מובלעת אחת יד ובעובי לאוזן מאוזןהנאחזות
 שנהגו וכפי השמיעה, חוט את להמשיך לאוזן מהיד יוצא דק וחוטקטנה,
 או כלבוש דהעוב דידי' שלגבי' רגילתו, כח לי' אהני במשקפייםלצאת
 ע"ש. בזה" להקל וישתכשיט

 ועי' ז., ס"ק שם ובט"ז יח ס"ק במג"א יא, שא ואו"ח טוריב(
 בסוף בזה )ובציורנו פלדמאן הרב של ובקצש"ע ס"ח, שא הרב בש"עגם

 כהנ"ל. כתב שג"כ באר מי בהקדמת ועי'הספר(,
 וכו' בשק יוצאין : נה לנדרים בזה ציין הגר"א בביאור דו"ז א"איג(

 ובש"ע כג, ס"ק ובמג"א שם( )ובטור יד שא או"ח ועי' הגשמים,מפני
 טז, בסעי' ח"ב טז ובנז"י ד, פד ובמסגה"ש שם, ובמנ"ש יא, שאהרב
 לו מותר טנוף, אצולי משום אלא לובשו אינו אפי' מלבוש שהואודבר
 על כובע או הגשמים מפני בגד ללבוש מותר וע"כ בשבת, בולצאת



 שכת הלכותקיצורתלח

 כשאין אפילו זה, גב על זה מלבושים בשני בשבת לצאת מותךטן.
 חבירו לצורך רק ומוציאו לעצמו זה במלבוש צורךלו

 כאלה מלבושים שני לפעמים ללבוש דרכו אם מותר כן גםוכדומה,
 אנפילאות שני בלבישת הדין וכן מלבוש, דרך הוי שאז בחול,גם
 על כובע ובחבישת הנעלים, גבי על ערדליים ובלבישת זו, עלזו

 יד. וכדומחכיפה
 ל ו א רש ד דו ן ו קה

 אפ" וה"ה גשמים, בלי בו מתעטף הי' -טלא עב בגד יטהוא אףראשו
 -טיהא בגד חתיכת ראשן על עעותנק הנשים כמו רק מלבוט כדרךלא

 אף ג"כ מותר אותן, ויצערו  בוטרן על הגשמים ירדו זטלא כדי עליומונח
 על בגד חתיכת הנותנת  אוטה אבל לחוש, אין מטנוף ג"כ נצלתזטעי"ז
 דרך זה וטאין כיץ אסור, הצעיף יתלכלך זטלא כדי הגשמים מפניצעיפה
 מפה גם בה מתעטפת ואם טנוף לאצולי רק מתכונת אינה וגםמלבוט
 ואינה טנוף לאצולי רק בה במתכונת אפילו מותר אז מלבושכדרך
 לקנח כדי כובע של בפתילה מטלית קשר ואם בגד, חתיכת רקמלבוש
 טנוף, לאצולי רק הוי ולא מלבוש דרך הוי שלא אסור עיניו, אתבה
 מעטפת כשהאשה אבל שכ' חי"א ועי' יג-יד, סעי' ועי"ש שא, בש"עשם
 בעיטוף אבל אסור בהנחה שרק משמע כג ס"ק ובמג"א וכו' גופה רוב גםבו

 מגופה, קצת גם מעוטף שיהא משמע ובפמ"ג סגי, ראשה בעיטוףאפי'
 בו מעוטף שיהא להחי"א לו מנין שא"י וכ' נז, אות שא בשעה"צוהו"ד
 לאחד מלבוש שהוא שדבר כא סעי' בש"ע ועי"ש עי"ש, גופו רובגם

 וכיו"ב כשקים הקשים בגדים כגון ללובשו( אדם בני דרך שאין)אעפ"י
 דבר אבל ללובשן, אדם לכל מותר הגשמים, מפני אותם 'לובשיםשהרועים
 אפי' להוציאה אסור ומחצלת קופה תיבה, כגון אותו ילבוש לא אדםששום
 בדבר לצאת אסור שלאיש ובא"ר ועי"ש לח(, סע" )ועי"ש מלבוש,דרך
 דוד בתיקון שלאח"ז בס"ק ועי' עי"ש, להיפוך, וכן לאשה תכשיטשהוא
 בש'בת, הכובע גבי על פלסתי במכמה יציאה באיסורושאול

 קכ* לשבת שציין הגר"א בביאור ועי' סל"ו שא ובש"ע' טוריד(
 בס"ק במג"א ועי' עי"ש, צה: ולעירובין ללבוש, שיכול מה כללובש
 שי"א שם והגה נג, סעיף ב טז ובנז"י יב, פד ובקש"ע ובמחה"ש,מט

 באורך זו אצל זו )וגם זו גב על זו )אבנטים( חגורות בשתי ,ל'ר"הלצאת
 לשני ול"ד בינם, מפסיק מלבוש אא"כ זל"א( אסור, רחב כאזור שהויהגוף

 בית שו"ת ועי' נז"י, עי"ש וכו' הקור מפני כך ללבשם שדרךמלבושים
 אגרות בשואת ועי' הנעלימ/ ע"ג בערדליים לצא'ת ש,מתיר לט ח"אשלמה
 שלא וכ' הכובע, ע"ג פלסתי מכסה ביציאת לאסור שכ' קח-קי סי'משה
 עי"ש, מחממים, ג"כ ש,חע~רדליים הנעלים, גבי שעל ערדליים ליציאתדמי

 והואד במטפחת, הכובע לכסות לאיש לאסור בזה שכ' בחי"א ועי'סק"ח*
 נה. ס"ק שאבמשנעב



תלט שבת הלכותקיצור

 בשבת, בו ללכת לו מותר מקל, בלי כלל ללכת יכול שאינו חיגרטז.
 חולה )ודין שלו כנעל שהוא משום בו, קשור באינואפילו

 בלעדו גם ללכת לו כשאפשר אך החיגר( כדין הוא מחליו,שעמד
 מקלו, על נשען הוא לחוץ כשיוצא ורק מקל בלי בביתו שהולךכגון
 בלי ללכת לו אפשר בשאי רק התירו ולא אמור, עצמו, להחזיקכדי
 אינו לעור שהמקל במקל, לצאת אמרו )מומא( נהור )ולמגימקל,
 לאדם אמרו עירוב שיש במקום ואפילו פמיעותיו( לישר כדיאלא
 סו. דחול עובדין משום במקל,לצאת
 יש ידים( בתי )כמיות, בכפפות הרבים לרשות בשבת לצאתיז.

 לבגדו לקשרם או לתפרם ומצריכים מחמירים וישמתירים
 להוציא ויזקק בבגדיו למשמש יצטרך שלפעמים מחשש קימא שלבקשר
 וטוב בידיו, אמות ארבע הכפפה את ויביא הנ"ל, מככפפה אחתידו

 .לנו שאין שמוברים הרבה שיש ואף בזמננו, אפילו בזהלהחמיר
 הידים בו להכנים פרוה, גליל )היא בידונית אבל עכשיו, הרביםרשות

 עדיין ישאר אחת ידו ממנה כשיוציא שאפילו הקור(, בימיולחממם
 ושאול דודתקון

 יוצא הסומא אין ת"ר 1 כה ביצה גם )ועי' יז-יח שא או"חטו(
 קרח על או משופע, במקום כשהו'לך יב ס"ק שם בט"ז ועי' וכו'(במקלו
 לו שהתירו שיפול וירא לקרח, ונקרחו נגלדו )וכדומה( שברחובשהמים
 מג"א שם ועי' וכו' פסיעתיו לתקן וכו' אלא בסומא אסרו ולא במקל,לצאת
 אלא נושאו שאינו עירוב שיש במקום במקל לצאת להתיר שכ' כזס"ק

 עירוב שיש במקום אפי' לכבוד נושאו שאינו דעלמא לאדם אבללכבוד,
 שדרכו לאיש שמתיר לח שא א"ר ועי' שבת, של זלזולו בו שיש אסורג"כ
 המסודרת ובעיר בתו"ש, וכ"ה לעירוב, חוץ אפי' בו לצאת במקל'ללכת
 )ועי' כח ס" מה"ת הנוב*י דברי שהביא יז ס"ק שם בשע"ת עי'בעירוב

 ח"ג מהד"ת ובשו"ת במקל, לצאת שהתיר ז( ס"ק שא בקו"א הרב ש"עגם
 עי"ש דחול, עובדין משום בו שאין וכתב להתיר, כן גם כתב עדסימן
 לצורך שלא לאסור כתב מ"ח 1 פרק משניות ישראל ובתפארת ג,ובכא'
 צורך בקצת ומתיר לאסור( שא בברכ"י )וכ"ה עירוב שיש במקוםאפי'
 ח"ו ובהרדב"ז שא, מהרש"ם הגה' )ועי' מד, סי' בזת"מ וכ"ה בה"ג,עי"ש
 גור בשו"ת הנ"ל הט"ז של בדינו עוד ועי' בברכ"י(, והו"ד וקסג'אלפים
 כנעל לו הוא המקל ששם חיגר לדין ש'ל"ד וכ' עליו שחולק ס, סי'ארי'
 בדבר שאין עירוב שיש במקום מיירי שהט"ז כ' רי"ש ובהגה'עי"ש,
 טז בנז*י )והו"ד תקכב סי' רב"פ בהגה' ועי' דשבת, זילותא משוםרק
 ובברכ"י לעירוב, חוץ להתירו מיירי שהט"ז שמפרש עי"ש( טו, ס"קח"ב
 ללכת לו שאפשר ומי מותר, מקל בלי ללכת לו שא"א מי כל הכלל זהכ'
 ובמ"ז א ס"ק מ"ז תקכב וסי' א מ"ז תקכא ועי' בו, ללכת לו אטור מקלבלי
 וסשק כו וס"ק יב ס"קשא



 שבת הלכותקיצורתמ

 בידונית שמחמיר מי ויש תפירה, בלי אפילו מותר השני' בידולבוש
 טז. בשניהם להחמיר נכון כן על בכפפות שמחמיר ממהיותר

 דפום כמין הוא )קב שלו בקב יוצא רגליו שנקטעו הקטע, איןיח.
 רגלו ושרידי שוקו ראש בו לשים מעט בו וחקוק רנלשל
 למקלו עוד זקוק הוא שהרי בו, ללכת עשוי הזה הקב ואיןשנקטעה(,
 במעיף כמבואר במקלו לצאת לו מותר זה )ובאופן בלכתו עליולתמוך
 רגלו חמרון על לחפות רק כוונתו בקב ביציאתו הזה וקטעיז(,

 שלו כנעל דינו אין הליכתו צורך שאינו וכיון אדם, מבניולהעלימו
 יז. הוא אמור אבלופטור

 וממוכות ארכבותיו ועל שוקיו על ומהלך רגליו בשתי קמשועימט.
 לפי בשבת בהן לצאת לו מותר לשוקיו, עשויות, עורשל

 יח. הילוכו לצורך שהן תכשיטו,שהן
 ושאול וודתקון

 שכ' בא"ר ועי' לא, אות ובאה"ט כו ס"ק בט"ז ועי' לז, שאטז(
 ואף קימא, של בקשר מלקשרם עדיף ושזה בקרסים 'לחברם ג"כשמותר

 ללבשן מותר אעפי"כ הבגד, לגבי בטלות ואין הן חשובותשהכפפות
 השרוולים המשך הן כאלו הכפפות נחשבו שאז להשרוול תפרן אוכשקשרן
 שהאליהו כו קטן סעיף במ"ז וכתב בתפירה, ועי"ל ארוכות/ הןוכאלו
 שלא בשתיהן להחמיר ראוי כן על מבכפפות, טפי בידונית מחמיררבה

 בכפפות, להקל כתב ,הנ"ל היטב ובבאר להשרוול/ תפורות אינן אםללבשן
 השלחן קצות ועי' ט,ו/ פד ש"ע קיצור שם ועיין הרב/ בש"ע הואוכן
 ידיו על דוקא הכפפות שילבש צריך מע"ש בקשרם שגם כג ס"קקטו

 שם. הט"ז בשם באויר, תלוים שיניחם ולאבשבת,
 ותוס' רש"י פי' ועי' וכו' שלו בקב יוצא הקיטע י סה שבתיז(

 כז, ס"ק ובמג"א טו שא ובאו"ח מ"ח פ"ו שבת שם ובהרע"ב הקיטע,ד"ה
 ממקומו ומשנעקר כסא על יושב ורק שוקיו על ללכת יכול שאינוובקטע
 עץ או עור של סמוכות ועושה לפניו/ ונדחף ידיו ועל שוקיו עלנסמך
 מותר שבידיו הקטנים וספסלים בכסא אבל דמשתלפי, זימניןאארעא מנחי ולא דתלוי דאיידי בשבת בהם יוצאין אין רגליו/ על ,גם קצתנשען - עצמו ועוקר ידו על נשען וכשהוא התלויים/ רגליו או שוקיולראשי
 שא שם כ"כ כנעליו, הם הרי מבלעדיו ללכת יכול שאינו שכיוןלצאת
 סי' ח"ח מהר*ש בשו"ת עי' - לזקן במקל הליכה )ובענין ב,2"ע.סט"ז
 ושאול(. דוד בתיקון טז סי' ולעילקכו

 אזניים בתי וביציאת טו. סעי' וגם ח ס"ק ועי' טז, שא או"חיח(
 בתפורים להתיר שיש ואפשר שאוסר, נג ישראל בית בטוו"ת עי' גדולבקור
 יז. וסעי' וס"כ, יב סעי' ושאול דוד תיקון ועי' - וצ"ע.לבגדו



תמא שבת הלכותקיצור

 וילך( נצבים)לסדר

 )ה"נו הזונין כנון לנוי, לו מחובר שתכשיט במלבוש לצאת מיתךכ.
 שהמירו בכמותם, להם )וכדומה( הארונים קטניםפעמונים

 לצאת אבל ללבשם, מלכים בני שדרך קול( ישמיעו שלא העינבלמהם
 נם לצאת ומותרים אמור. בכך, דרכו שאין תכשיט לו שחיברבבנד
 מאחור( המעיל אל המחוברים לראש כמוי מיני )הם ובכבנהבברדמ
 בדבר אבל נשמים, ירידת בשעת הראש בו שמכמים בבנדהתלויים
 יס. אמור להבנד בטל ולא בכך דרכושאין

 משום ורק בו, לצאת המותר דבר שהוא בתכשיט רק זה וכלכא.
 בחיבר אבל לבנד, לתפרו הצריכוהו ויפול יפמוק שמאנזרה

 האמור דבר והוא בו להשתמש אלא לתכשיט עשוי שאינו דברלבנד
 שאינו שכיון בו, לצאת מתירו להבנד חיבורו אין אז בו,לצאת
 כ. הבנד לנבי בטל אינו כלום, להבנדמשמש

 ננד קצת שחשוב דבר כשחיבר אמורים האלה דברים במהכב.
 האף מטפחת כנון כלל חשוב כשאינו אבלהמלבוש,

 ותפורה מחוברת היא אם בה, לצאת מותר לבנד, המחוברתוקינוחו,
 במחט( תפר ידי על חבור היינו, תכיפה )פירוש תכיפות בשתילבנד
 לה בטלה שאינה משום בה, לצאת אמור להחנורה תפורה כשהיאאבל

 המטפחת ראש כשיחבר רק ומותר אמור, זו נב על זו לחנרןואפילו

 ושאול דודתקון

 מ.ט פ*ו עכן וכו' בזוגין מלכים ובני במשנה שם סו: שבתיט(
 וכו' חייבת נקובה במחט שיצאה אשה ה יט דמב"ם ועי' שם(.ובתויו"ט

 כדדך והוציאו מלבוש דדך ואינו מתכשיטיו שאינו בדבר היוצא כל הכללזה
 שנ( סימן סב. שבת )על אה~ה במה במרדכי ועי' וכו' חייב אותושמוציאין

 לנוי, חגירתו בדאש וכו' ברזל לקבוע מותד אם מאיר לדבינו נשאל שםשכ'
 דודאי והשיב בו, ולנעול בו לפתוח וכו' מפתח צודת בו יחוקוכשיקבעו

 אע.גאסור
 דאמדיני

 בי' דמתי לה ומוקי שבכסותו בזוג הוא יוצא אבל וכו'
 היו שדדכם בזוג אלא שרי לא דילמא וכו' נפיל דילמא דל"למומחא
 הבגדים ולגנות למיפסקי' דבנן אטדחוהו ולא לנוי הבגדים לכללעשותו

 ובתו"ש ובמחה"ש לב-לה שם ובמג"א כג, שא באו"ח ועי' עי"ש,וכו'
 שאסדו אימודים שבכל שכ' יב ס"ק מ"ז ועי"ש ובמ"ז, יד ס"קובט"ז
 כבר אם הרבים, בדשות אמות ד' לאתויי שיבוא מהחשש בהםלצשת
 ובמנ"ש, יג( ס"ק ב )טז בנז"י גם והו"ד 'להמידם, שא"צ בדיעבד, והואיצא,
 לה-לו. לח כלל לעיל ועי' שם, ובאו"ח שג סי' בטור ג"כ)ועי'

 שם. ובא"א ובמ"ז לד ס"ק ובמג"א יד ס"ק ובט"ז כג, שא או"חכ(



 שבת הלכותקיצורתמב

ן החגורה ותהי קימא, של שאינו קשר בקשירת אפילו ,החגורה,בראש  בעת האחת רגלו על השוען הקטן בנה לדדות יאשה מותרכג. נא. ברחוב שהולר הזמן כל במשר זה בדרר חגור ויהי'ארוכה,
 הוא אותו מדדה וכשאמו הולך שאינו בקטן אבל הלאה, וכןעלי' ושוען השני' ומניח האחת רגלו שמגבי' דהיינוהליכתו

 אומרים אין כזה שבקטן בכרמלית, אפילו לשאתו אמור רגליו גורררק
 ושאול ווותקון

1 ודעתם ובתו"ש אהרן ביד הרב בש"ע ועי' ובאו"ח בשבת שםכא(  ושאול(. דוד ובתיקון ידסעי' ולעיל ושאול, דוד בתיקון י"ד סעי' לה כלל עי' צערא, משום שהיאועוד מלבוש דרך לובשה הוא וכאן כט, שא במ"ז וכן בש"ע גם ועי'בקש"ק, מע"ש לקשרם טוב ומש"ה מועיל אינו קימא של שאינו קשרשקשירת
 היא הנ"ל שהמטפחת שם הרע"ב ופי' מ"ד פט"ז לשבת וצייןלמלבוש, נחשבת זו שהמטפחת שצדד ועי"ש מזיעה, הצוארון את להציל כדידצואר על שלובשין מטפחת בלבישת שדן צ' סי' לדוד קרן בשו"ת לזהדומה נדון ומצאתי בהן, לצאת דרכם החול בימות גם שהלוא בשבת, כךבהן לצאת מותר אם הקיץ, בימות החמים בימים צוארן בהן לעטוף כאןאדם בני שדרך ,הזיעה, קליטת לצורך אף, במטפחת הצואר עטיפ'תובענין

 ועי' הדליקה, מפני להציל שיכולים יוסי ר' שחשב מלבושים מהי"חא'
 לקנח לפניו ראשיו ותלויין שבצוארו. וסודר ד"ה קכ. שבת רש"י פי'גם
 שם ועי' שונה, שם שהלשון ה"ה פט"ז בירושלמי ג"כ ועי' ועיניו, פיובו

 לקנח והשני וידיו, פניו בו לקנח אחד הקה"ע ופי' סבריקין שנישחשב
 האף. צואתבו

 ק'לות על לב לתשומת שראוי' הערה ה.עיר 2 לב דף מנ"כ)ובס'
 הוצאה, איסור על כמו עליו לעבור כך כל שמרבים שבת מאיסוריאיסור אין שכמעט וכתב הוצאה באיסור ומתנהגים מתיחסים שאנחנוהדעת
 וכן בשבת, כשחל השנה בראש שופר תקיעת אסרו ז"ל שרבותנווכתב
 מחשש - בשבת שחל סוכות של ראשון ביום אפי'לו לולב נטילתאסרו

 עשה מצות שתי בטלו זה החשש ומשום הרבים, ברשות אמות דןשיעבירנו
 כל נוחייות של מטעמים ומחפשים מוצאים ואנחנו בתורה,המפורשות

 להביא העם ומרבים בשבת, הוצאה איסור על לעבור כדי התיריםמיני
 על לב שמים ואין לביתם, אותן לוקחים וגם הכנסת, לביתהטליתים
 לצאת להתיר כט ס"ק קטו השלחן בקצות כ' אחת בצדה ברג, להויש הכתונת בצוארון שנושאים סכה וביציאת הוצאה(, באיסור וזלזולםחטאם
 שאינם בהכפתורים גם לצאת שמותר עוד וכ' הזה. בזמן מלבוש שהויבו

 הכתונת וצוארון צואר, בית את בהם ולכפתר שנוהגים להכתונתמחוברים
 אז א', בצד רק תחוב והכפתור פתוחה כשהכתונת אך ידי', בתיוגם
 יא.וסעי' י סעי' לעיל ועי' בו, לצאת ואסור כלום( משמש, )שאינו משוי, רקהוי



ץ,

תמג שבת הלכותקיצור

 שאינו חולה הנושא או הרבים, ברשות והנשאו עצמו, את נושאהחי
 בכרמלית ואפילו לשאת, אמור בריא גדול אדם ואפילו חייב, ללכת,יכול

 כבי מופרימ מדברי ואמור עצמו, את נושא שהחי מפני פטורוהנשאו
 הרך התינוק עם המנדקית להושיב מקומות בקצת שנוהגים מהכר

 ידי על בשבת הכנמת לבית בזה ולהובילם בכמאהנימול
 טפל הנימול התינוק אין שהרי בכרמלית, אף שאמור ברורישראל

 ידי ועל חטאת, חייב הרבים ברשות זה בדרך והנושאולהמנדקית,
 כג. מותרעכו"ם

 ושאול דודתקון

 טז, יח רמב"ם וכו' בנה את מדדה אשה במשנה י קכח שבתכב(
 מוציא בדין גם שם ועי' שם(, )ובא,א ע-עא ס"ק ובמג"א מא, שחובאו"ח
 הוצאת. על פטור המלובש גדול והמוציא שחייב, בצוארו תלוי וכיםתינוק

 בש"ע ושם קנד, ס4ק שח ומשנ"ב פא סעי' שח סי' הרב ש"ע ועי'לבושיו,
 בם' )וגם ד ס4ק שמט יעקב ובישועות כח, סי' רע"א ובשו4ת פא, סעי'הרב

 ז(. סי' תבואהפרי
 ורבים הכסא על היושב אדם ובנשיאת יב. ס"ק ש-שא מ"זכג(
 שיש במקום לו צריכים רבים ובאין כז, ס"ק שא במג"א עי' לוצריכים
 שו"ת ועי' ו כח, סי' או"ח בח' ובמהד"ת סי"א, מהד"ק בנוב"י עי'עירוב
 לך האלף בשו"ת ועי' לשבת, יו"ט בין בזה 'לחלק עד סי' ח"ג מהד"בשו"מ
 שניים. ע"י תינוק( נשיאת )או ס"ת הבאת באיסור שכ' מה קמד בסי'שלמה
 ובענין תינוק, נשיאת בענין שם שכ' מה כ סעי' א בכלל לעיל גםועי'
 )שהוא לחנוך הגיע שלא קטן ע"י בשבת הכנסת לבית וכדומה סדורהבאת
 גם יעי' ס"ט' כ"א )הו"ל מהרי"ח בליקוטי שכ' מה ועי' שש(, מבןפחות
 סודר ידו על להביא האוסרים דעת שהביא פב סי' שעל ג ס"קבמנ"ש
 מצוה, לצורך אפי' עירוב שאין במקום לביהכ"נוכדומה

 רע4א תשובת והט~
 החת"ם, תשובת הנ"ל, ס4ה קסה בסי' ש"ע קיצור ה( קסה סי' בקש4ע)הו"ד
 תשובת מהרי"א, תשובת ד(, ס"ק שמג בתל"ד )הו"ד חמדה ארץספר

 התפא"י מתירים, זה ולעומת בצ"ע, הדבר שהניח ובמ"ז בנז"י( )הו"דהרמ*ץ
 על וחולק הגרע"א, דברי שם שהביא לעירובין ובפתיחתו דשבהע פ"ט)סוף

 גם ועי' קיז( סי' מה"ת )בספרו השו"מ בעל עי"ש( לדבריו ראיות והביאדבריו,
 שהביא ד, ס"ק קסה בסי' במסגה"ש )הו"ד הרי"מ תשובת כ סי' דבר משיבשו4ת
 שהתיר שם כנראה )אך קדושים דעת בם' וכ"נ המקילין( על זכותשלימד

 להביא יותר שטוב במסגה"ש כ' זה ובשביל אחרים(, סניפים בצירוףרק
 ולטלטל המנהג על לסמוך ורוצה א"א ואם עכו"ם, ע"י החומש אוהסדור
 בו, יקרא שהקטן דהיינו הקטן, לצורך ג"כ שיהי' עכ"פ יראה קטןע"י
 רגליו עקר כשכבר הקטן ביד החפץ לתת להחמיר ג"כ שצריך אפשרועוד
 ס"ה שמג בסי' הרב ש"ע ובדברי עי"ש שעומד, לפני ממנו ולקחתוללכת,
 אינו כשהתינוק ואפי' לתינוק, בידים איסור לספות מה"ת איסור שיששכ'



 שבת הלכותקיצורתמד

 בשבת בטלטול האמוריםרברים
 מוקצה אימורמשום

 ועוד. שיב, שיא, שי, שט, שח, שא,או"ח

 ל ל כ התונן
 צער במקום - בפה המחובר מן פירות אכילת ; )א( טעמו - בטלטול מוקצהאיסור

 יש אופן באיזה בהנ"ל י ל( )ווקדו"ש עכו"ם בשל נולד איסוד יש אי ; ב()תקדו"ש
 המוכיח תיקון מעשה בו ועשה כלי שאינו דבר ; ל( )תקדו"ש גוי בשל נולדאיסור
 דקל ענף חתיכת 1 )כב( השלחן על פת כשיש בהנ"ל ; )כא( הצד מן טלטול ידי עלבצים קליפי הסרת בהנ"ל ; )כא( השלחן מעל וכדומה אוכל וקליפי עצמות הסרת ;)טו( לכלי יום מבעוד - אחת פעם בו נשתמש כשכבר בהנ"ל 1 )טו( בו להשתמששהכינו
 ; )כ( )ממטאטא( ממכבד ענף חתיכת בהנ"ל ; )כ( בשבת זבובים להברחת שבת,מערב
 ן )יט( נגיעה בלי וכן טלטול, בלי הנ"ל האבנים על לשבת בהג"ל ; )יט(ישיבה לצורך נדבך טלטול ן )יז( חרירה או חודה שניטל מחט בהנ"ל 1 )יז( הקוץ אתבה ליטול מחט טלטול 1 )יד( מהבית ושנתפרקו שהוסרו הבית דלתות טלטול ; )יד(מכלים שנתפרקו דלתות טלטול ; ב( )תקדו"ש סכנה בו שאין חולה בשביל מוקצה, דברטלטול
 ביחד בהנייל י )טז( לכסוי לעשותה דדך שאין - וכדומה באבן חבית פי כסוי ;ח( )תקדו"ש לאיסור מלאכתו זה, בשביל מקדי אי איסור, למלאכת שנזמן כלי )ח(1לטלטלו מותר מתי - לאיסור שמלאכתו כלי ; )ז( עכו"ם ידי על טלטולו בהנייל ז )ה(ובאורו הגדרתו - לאיסור שמלאכתו כלי 1 )לד( חבידו לטובת עליו בהניחו בהנ"ל ;)לד( חבירו חפץ על מוקצה דבד כששם בהנייל 1 )ד( שבו( היתד אופני )חמשה גופומחמת מוקצה דבד עליו שמונח כלי 1 א( )תקדו"ש כסף שטדי טלטול 1 )מג( שהוא כמולאכלה וראוי - בהנאה ומותר באכילה שאסור מאכל טלטול 1 )מב( גמור נולד טלטול 1)מט( המותד דבר לצודך הצד מן טלטול ז )לט( לוח בלי הרגלים וטלטול רגליו, עםהשלחן טלטול י )לח( מעות בה שהגיח ואירע במגירה, וכדומה לחם תמיד להגיח בעשויבהנייל 1 )לז( מהשלחן נבדלת והיא המגדה להוציא כשיכול בהנ"ל ; )לה( השלחן( על שהםאו המותרים דברים וגם מעות בה שיש תיבה טלטול 1 לג( ונדאה וחזר השמשות ביןלאחד שנתקלקל דבד טלטול 1 )לב( האיסוד נסתלק ובשבת מאליו הבא איסוד מחמתמוקצה שהי' דבר טלטול ן )לב( בשבת האיסוד ונסתלק - בידים דחייתו ידי על -השמשות בבין אסוד שהי' דבד טלטול ; )לא( לעכו"ם שייכות כשהם בהנ'יל 1 )ל( חזיולא כשחזי בהנייל ו )ל( גרוגרות ולעשותם לייבשם ששטחם יבשים תאנים טלטולבהג"ל י )ל( התרנגולת שתחת ביצים טלטול וכן בסלים, או בתיבות מתבשלים והםבשולם לפני שנלקטו או לסחורה, ועומד לאכילה, הראוי תלוש אוכל טלטול 1 )כח(בשבת - שעטנז בגד טלטול 1 )כו( זוית קרן לו וייחד בביתו שהכניס בעפר והשתמשותטלטול 1 )כה( דג טלטול ; )כד( בשבת שגשחט עכו"ם בשר טלטול ; )כד( קשה ובשרשנבאש, בשד חי, בשר טלטול ; )כג( כזו ווי' לו שיש או המצוי', חי' למאכל הראוי דברטלטול

 ושאול דודתקון
 ועי' וגו', ובנך אתה מלאכה כל ל"ת משום בזה שעובר אביו -וברצון - דעת על עושהו שהקטן רק בשבת, לטלטל מצוהו אינו כשאביו שאפי'כ' ז-ח ס"ק שמג ובתל"ד ס-י, רסו בסי' גם ועי"ש שבות, משוםהאסורים בדברים אפי' )ומועד( שבת בחלול להרגילו אסור וכן וכו' הבנהבר

 שיעשה. לצוותו או לאכול לו 'לתת אסור מדרבנןרק האסור דבר אפי' הפוסקים שלרוב שכ' ג בסעי' קסה( )בסי' הנ"לבקצש"ע



תמה שבת הלכותקיצור

 ; )טז( בכך שדרכו לתשמיש דבר ביחד בהנ"ל ; )טז( לעולם זה לתשמיש הזו האבןאת

 שמלאכתו כלי ג( גופו, מחמת מוקצה ב( כיס, חסרון מחמת מוקצה א( ! מוקצהמיני
 דבר ה( מוקצה, דבר - השמשות בבין - עליו ומונח להיתר, שמלאכתו כלי ד(לאיסור,
 מוקצה 1 )ב( מצוה מחמת מוקצה ו( השמשות, בבין מחובר( )או צידה מחוסרשה"
 ניעור 1 )ו( ככלים הם אי כלים משמשי ; )ג( שבו( היתר כללי עשר )שלשה גופומחמת
 אציליו תחת משי תולעת נשיאת ; )מ( הבגד את ללבוש שרוצה - בגדו שבכיסכסף
 שעוה נר כשנפל בהנ"ל ; )לה( שבת מערב השלחן על החלות לשים נכון ; )כז(בשבת
 )יח(; חודה או ראשה בנטלה בהנ"ל ז )יח( וחודה ראשה שנטלה סכה ; )לה( השלחןעל

 מוקצה דבר גידו ונטל שכח ; ו( )תקדו"ש לאיסור שמלאכתו כלי הויא מי רקניתקדרה
 יד כלאחר לטלטלו בהנייל ; )יא( מנידו ואינו מוקצה בדבר נגיעה בהנ"ל 1)י(
 חתיכת שיור ז )יב( חרס כלי שברי ; )יב( טלטולם - זכוכית כלי שברי 1)יא(

 מוקצה דבר תחת כלי שימת 1 )יג( שלם( נר )או שלמה פתילה בהנ"ל ; )יג(פתילה
 באי בידים, מוקצה דבר להאכילו - תינוק ; )כט( לתוכו( המוקצה דבר שיפול)כדי

 ז(. )תקדו"ש אחר באופןאפשר

 חכמינו אמרו בו מלהשתמש ממנו דעתו ומפריש מקצה שאדם רננר14.
 האדם שביתת שיהא כדי בשבת, למלמלו לברכהזכרונם

 השם לעבודת פנוי לבו ושיהא התורה מצות משום שהיאניכרת
 שיזכרו הדברים על חכמינו גזרו ולולא השבת, ביום שמויתברך
 מתעמק הי' ולא וכדומה, כלים לפניית השבת יום מיחד אדם הי'להלן

 מלאכה עושה שהי' לחשוש גם ואפשר יתברך, ובתורתו השםבעבודת
 לאימור כגדר גם משמש הוא זה שאימור שכותב מי ויש אלו,בכלים
 א. הרבים לרשות דבר יוציא ולא יזכור מוקצה אימור ידי שעלהוצאה,
 חמרון מחמת מוקצה א( : נבארם כאשר יש מוקצה מיני הרבהב.

 שיש כגון ויופמד, יתקלקל בו שכשישתמש כלי והיינוכים,
 שאינם יקרים כלים )וכל מילה של שחימה, של מכין בחנותולו

 שמחמת דבר וכל למכירה, שעומדים שבחנות כלים או בהם,משתמשים
 אופן שום אין כזה ובמוקצה מקום(, לו מייחד הוא עליושמקפיד
 מוקצה ב( למלמלו. אמור ומקומו גופו לצורך שאפילו למלמלו,המותר
 מת, חול, עפר, קורות, עצים, מעות, קנים, אבנים, כגון גופו,מחמת
 )שבמשך להתייבש הגג על ששמחם וצמוקים וגרוגרות חיים,בעלי
 אי"ה נבאר שבזה ההיתר ואופני לדבר(, ראויים אינם ייבושםזמן

 שמלאכתו לדבר רק במיוחד )אפילו לאימור, שמלאכתו כלי ג(לקמן.
 בחושש אפי' למלמלו ואמור הוא(, מוקצה כן גם מדרבנן,לאימור
 גופו לצורך למלמלו מותר אבל יגנב, שלא או הכלי ישברשלא

 ושאול דודתקין

 של וטעמו כד, גפי' הרמב"ם של פירושו לפי האיסור טעםא(
 וכ"ה א, ס"ק שלפני בם"ק שח ובט"ז מוקצה, בכללי בכ"ש )הו"דהראב"ד,
 א(1 שח הרב ש"ע ועי' א, לח מי' ונז"יבב4י



 שבת הלכותקיצורתמו

 דבר השמשות, בבין עליו, ומונח להיתר שמלאכתו כלי ד(ומקומו.
 מוקצה כן גם נקרא וזה וכדומה, אבן עלי' שיש חבית כגוןמוקצה,
 השמשות, בבין וכדומה צידה מחוםר שהי' דבר ה( בםים.מחמת
 כן גם קמן, או נכרי תלשו )ואפילו מחובר דבר במלמול הדיןוכן

 או םוכה עצי כגון מצוה מחמת מוקצה ו( במלמול(. אפילואמור
 ב.נויי'

 ושאול דודהקון

 לט, ועירובין כד, וביצה בגמ' ושם וכו' הכלים כל קכד שבתב(
 ובש"ע ובב"י ובטור כה-כו, פ' וברמב"ם ובפוסקים ל, ביצה טסוכה
 בדיני תרלח ובסי' מחובר, בדיני א-ב תקטו ובסי' שיב, סוסי' עדשח
 מחמת שבמוקצה הצד מן ובט'לטול א, שח לבו"ש וע'י ונויי'. סוכהעצי,
 ובדיני שח. סי' ריש מ"ז ועי' בו שמתיר ג ס"ק בתו"ש עי' כיםחסרון
 עי' חלק דנייר ובמוקצה ובמג"א, שם בם"א כים חסרון מחמתמוקצה
 איך קח סי' השלחן ובקצות ס"ו שח סי' הרב ובש"ע ובא"ר י ס"ק מג"אשם
 לנשאו שמותר לקנוח בו להשתמש ברוצה בזה ג"כ ועי' דבריו מתרץהוא

 וכ' כ, ס"ק מג"א שז בסי' עי' איגרת טלטול ובדין ב(. ס"ק שיב)במג"א
 מיקרי בהמה מאכל ולא אדם מאכל לא, כלי לא שאינו שדברביבו"ש
 גופו, מחמת מוקצה בעניני ג"כ בם"ז בש"ע ועי' גופו, מחמתמוקצה
 בסולם וכ"ה בטלטול, אסורים ג"כ שלמים שאינם שנרות שכ' יטובסעי'
 מכתשת, שחשב ג-ד שח בסי' עי' 'לאיסור שמלאכתם ובכלים עלי'.של

 מחט מנורה, שופר )מטאטא(, מכבדות קרדום, )פטיש( קורנם,רח"ם,
 מצמר ופתילות שעוה, של ובין חלב של בין שלמים ונרות בה,שתופרים

 וד' א שט עי' איסור דבר עליו שמונה היתר של כלי ובענין וסי"ג, 'סח ולקמןשח
 במונחים רק ומותרים בטלטול אסורים ותפלין ללבשו שאסור שעטנז ובגדגפן

 בר"ם מ"ז ועי' המשומר, במקום להניחם מותר שאז - להתלכלך שיוכלובמקום
 בבין מחובר שהי' דבר ובענין ובם"ד מוקצה, בע' ז אות ובכ"ש ז שיוסי'

 ה שכה וסי' ג שכב ומג"א ל ס"ק לקמן עי' צידה מחוסר אוהשמשות
 לבד לא ואיסורו מוקצה, בערך ה אות בכ"ש והו"ד א ס"ק תקטוובמג"א
 מצוה מחמת מוקצה ובענין מוקצה, משום גם אך ויתלוש יעלה גזרתמשום
 לשום אסור למצותו מדאיתקצאי - יו"ט או שבת נר למצות שהודלקבנר
 כז, ס"ק רסג מג"א עדיין, שבת קבל שלא מי אף - לטלטלואדם
 והו"ד וכו' לשבת שהדליקו מצוה מנר הנותר ונר המטפטף שמן כןוכמו

 ששטרי במנ"ש כ' כסף שטרי ובענין ח. אות מוקצה ע' בכ"ש בזההפוסקים
 א ס"ק שלפני בם"ק שח במ"ז ועי' כים, חסרון מחמת מוקצה הםכסף
 במנ"ש וכ' מלאכתו. ומחמת גופו מחמת מוקצה תרי יש שבמעות שםשכ'
 ליזהר צריך ולפי"ז דבר שום לטלטל אסור כלל לצורך שלא מש"כשלפי
 סכינים, מזלגות, כפות, כוסות, כגון השלחן על שעומדים הכלים לטלט'ל,שלא

 ליזהר וראוי בזה, המחמירים פוסקים כמה שיש משום )ריחא( טבקוקופסת
 זקני א"א וכ"כ הצורך, לעת להכינם צורך איזה יש אם מלבדמלטלטלם



תמז שנת הלכותקיצור

 : והם היתר, כללי עשר שלשה יש נופו מחמת המוקצה ברבר3.
 טלטול ב( בידיו(. )שלא נופו ידי על האימור טלטולא(

 קילופי טלטול נ( הראשונה. מלאכתם למעין הראויים כליםשברי
 )עביט( נרף טלטול ד( וניעורה. המפה או הטבלה מלוק ידי עלאנוזים
 הריעי טלטול ה( שבו. המים ידי על ריעי(, בו )ואין לריעיהמיוחד
 מפני מת טלטול ו( כלי. ידי על שלא ובין כלי ידי על ביןעצמו
 טלטול ח( תינוק. או ככר ידי על החמה מפני מת טלטול ז(דליקה.
 טלטול ט( אדם. בני בו יתנזקו שלא הרבים ברשות המונחקוץ

 בהמה למאכל שהתקינו ועצים קש וחבילי אומן ונמרי דקלחריות
 שבת. מערב עליהם שחשב מחשבה ידי על הבנין, מן שנשארוולבנים

 על ישיבה יא( מקום. להם ויחד לבית שהכנימם וחול עפר טלטולי(
 בזה שנם שאומר מי )ויש שפשוף או מדור ידי על אבניםנדבך
 )וכך אחיזה בית להם ביש ודות בור כמוי טלטול יב( מחשבתו(.די

 לצורך מקורזלות אבנים טלטול ינ( הכמוי(. ובהמרת בכמוייםהדין
 ג. הכמאבית

 ושאול דודהקון

 שעל קטן וסכין צלוחית קערות, בכוסות, להתיר כ' בכנה"ג אךהשל"ה,
 כב, ב לח בנז"י והו"ד י, ס"ק שח בבאה"ט וכ"כ בתו"ש והו"דהשלחן
 לינוק לגונח שמותר שכמו או"ז ר"ח, בשם שכ' שלו סי' פתים מנחתועי'
 .המחובר מן בפיו פירות לאכול צער במקום מותר כ"כ צערא, משוםחלב
 בכ"ש ג"כ ועי' כלא"י, שהוי משום - מוקצה( איסור בהם שיש)אף
 אפי' חולה בשביל מוקצה דבר לטלטל' שמותר שכ' ג אות מוקצהבדיני

 פתק כתיבת לצורך )עכו"ם( לרופא ודיו נייר עט לתת )ושמותרכשאב"ם
 לאיסור שמלאכתן כלים בכלל הוין כתיבה שכלי ועי"ש עיקש(רפואה,
 )עט( שמקולמם המנ"ש ע"ז וכ' ומקומם גופם לצורך לטלטלם)שמותר

 מחמת מוקצה הוי יתקלקל שלא כדי דבר שום בו משתמשין שאין מתכתשל
 שדינו נ"ל - נובע )ועט גופו מחמת כמוקצה הוי בעצמו והדיוח"כ,

 מוקצה טלטול ובענין וצ"ע.( הנ"ל לעט בטל שהדיו ח"כ, מחמתכמוקצה
 סי' גם )ועי"ש ונ"ל. ד"ה ם סי' או"ח חת"ם שו"ת ג"כ עי' מרובהבהפסד

 בטלטול.סה
- ותינוק(1 ככר ע"י מוקצה  מדאורייתא הוא אי מוקצה ובענין 

 וברשקי וכו' אין א"ל הוא, דאורייתא ומוקצה 1 מז בפסחים עי' מדרבנןאו
 במג"א גם ועי' מו, שבת ובפני' שם ובר"ן ובבעה"מ ובמפ"י, ב. דףביצה
 מצוה במקום בשבת מוקצה טלטול ובענין מז, דף לפסחים ובחת"םתקיח
 ממוקצה קיל תחומין ואי מב, סוכה וברהטב"א : מג דף סוכה מהרש"אעי'
 לחולה לתחום חוץ של או מוקצה של תפוחים האכילת בענין להיפךאו

 א. סי' ראש בבשמים עי' סכנה בושיש
 ובסי' ח, סעיף שא סי' באו"ח תמצא בש"ע האלו הדינים מקורג(



 שכת הלכותקיצורתמח

 גופו, מחמת מוקצה דבר עליו שמונח להיתר שמלאכתו בכליר.
 אופני חמשה כן גם בו יש אבן, עליו שיש חביתכגון

 מותר אז שם, שכחו ורק מדעת, עליו הניחו בלא א( והם:היתר,
 לצורך הצד מן )דמלמול מעלי' האבן את ולנער החבית להמותלו

 צריך שהי' או החביות בין מונח החבית בהי' ב( שרי(. המותרדבר
 במקום ומניחה האבן עם שהיא ,כמות אותה מגבי' החביתלמקום
 לו התירו אבן, הבן וביד אביו, על געגועין לו שיש בן ג(אחר.
 אבל הבן ביד כשאבן אמורים דברים במה בנו, את לימוללהאב
 מים, בו שממלאים שבקרוי, אבן ד( התירוהו. לא הבן בידכשדינר

 שהוא מפני האבן עם למלמלו מותר אז להקרוי, מהודקת האבןאם
 אימור, ודבר היתר דבר בו ויש להיתר שמלאכתו כלי ה(כדופן.
 שאם רמובים ופירות אבן בו שיש כלכלה כגון לנערם, אפשרואי

 חשוב המותר שדבר והוא למלמלה מותר ויפמדו, יתקלקלוינערם
 למקום או המותר דבר בגוף צורך לו שיש והוא האמור, מדבריותר

 ד.הכלכלה
 מלאכת בו שעושים חפץ דוקא הוי לא לאימור שמלאכתו כליה.

 כשהאימור אפילו אלא וכדומה, )פמיש( קורנם כגוןאימור
 טעות, בו לשים העשוי כים כגון אמור, כן גם בו איתעבידממילא
 )והיינו אחת, פעם בו שהדליקו נר או אחת פעם מעות בווהניח
 שלא חדש הוא אפילו שלנו פמום אבל מהותך חלב או שמןנר

 ואינו אחר, תשמיש בו להשתמש אפשר שאי כיון מעולם, בוהודלק
 ה. לאימור( מלאכרנו הוי לנר, כבמים לשמש אם כיעשוי
 רגלים שלש בן )במים חצובה זה ומשום ככלים, כלים משמשי ריןו.

 על אף שמתחתיו( האש על לבשול וכו' קדרה עליולהעמיד
 לאימור מלאכת,ה הוי' עצמה, בפני כלי ואינה קבול, בית לה שאיןפי
 י. ומקומה גופה לצורך רק למלמלהואין

 ושאול דודתקון

 כא, ובסעיף לח כו יח שח ובסי' א שיא בסימן לד, ובסעיף ולה' כז ושח
 ס"א. שיבובסימן

 וג'. א-ב וסעיף ד-ה שט סי' עי'ד(
 שצדד ג אות  מוקצה בדיני בכ"ש ועי' ב, רעט סס"י א"א עי'ה(
 רפואה, פתק כתיבת לצורך ודיו נייר עט, )עכו"ם( לרופא לתתלהתיר
 כשא*א - סכנה בו כשאין אפי' חולה בשבי'ל מוקצה דבר לטלטלולהתיר
 ושאול. דוד בתיקון ס"א לעיל כמבואר עכו"ם ע"ילטלטלו
 ועי"ש וכף  מוקצה הג' בד*ה ס*א שלפני בהקדמה שח מ"זו(

  לבשול  ורובה  הואיל  פירות  בה נותן שלפעמים אע"ג ריקנית קדרה בדיןגם



תמפ שבת הלכותקיצור

 כשהמלפול אפילו לאימור שמלאכתו כלי למלמל מותר עכו"ם ידי עלי.
 שפקפק ויש לצל, מחמה להעבירו כגון עצמו, הכלי לצורךהוא
 ז. זה שלבהתירו

 האזינו()לסדר

 לעשותה האמורה למלאכה שמיוחד דהיינו לאימור, שמלאכתו כליח.
 של קורנם )כגון גופו לצורך בין למלמלו מותרבשבת,

 דבילה( בו לחתוך קרדום, או אגוזים, בו לפצוע נפחים, של אוזהבים
 מונח, שהכלי במקום להשתמש שצריך דהיינו מקומו, לצורךובין
 בשמש, יתקלקל שלא ממקומו להעבירו עצמו הכלי לצורך)אבל
 מורנר אז לתשמיש עליו בחשב אבל למלמלו(, אמור יגנב, שלאאו

 להעבירו או יגנב, שלא היא במלמולו כוונתו שעיקר אףלמלמלו,
 ח. לצלמחמה

 יש ומקומו, גופו לצורך למלמלו שמותר לאימור שמלאכתו 12כלים2.
 )או ככר נתינת ידי על לצל מחמה אפילו למלמלומתירים

 מלמול אימור התירו שלא שאמרו )ומה לתוכו, היתר( דברשאר
 כגון גופו מחמת במוקצה היינו בלבד למת אלא וכדומה ככר ידיעל

 ושאול דודתקין

 בה כשיש אך ומקומו גופו לצורך לא אם וכו' לאיסור שמלאכתו כליהוי
 כגון עצמו הכלי לצורך אפי' )והיינו התבשיל אגב לטלטלה מותרתבשיל
 ס,ק א לח בנז"י והו"ד שם(, ד ס"ק מ"ז השום אגב מדוכה וכן לצל,מחמה
 לבה2ול המיוחדין בקדרות ג"כ שכ' ד ס"ק בט"ז מקו"ח בהגה' ג"כ ועי'יא,

 ג סו חי"א ועי' לאיסור, שמלאכתו כלי שהוי תבשיל, בלי לטלטלןשאסור
 היתר, דבר בלי אפי' עצמם הכלים לצורך אף לטלטלן בקדרותשמתיר
 ח. באות ועי"ל בשול, בלי אפי' בהן להשתמש שדרךכיון

 בזה שמפקפק י אות רמג סי' ריש תו"ש ועי' כט, ס"ק שז א"אז(
 בטוחן ובא"ט שם א"א ועיין יב, קטן סעיף א לח בסימן בנז"יוהו"ד
 סעיף ב כלל לעיל למקום ממקום עציץ טלטול בענין )ועי' א. ס"קהי"ח
 עי' בשבת( מהמים והוציאו )בשכח למים והחזרתו לולב ובטלטולח,

 לעיל עי' האדמה מן בעליהם והוצאתם לפת ובטלטול טו, סעיף בבכלל
 לו ויש חולה, לצורך רפואה סמי טלטול ובנדון יא-יב, סעיף אכלל
 ם בכלל עי' השבת יום במשך ונתרפא חולה לו בהי' וגם בבית,חולה
 מג( בסעי' לקמן עי' לתינוק מוקצה דבר האכלת ובדין מהסעיף

 עדיע בו השתמש שלא חדש כלי שאפי' שכ' ה ס"ק שח א"א ועי'ח(
 בשם ובא,ר עי,ש לאיסור", "שמלאכתו לכלי נחשב ג"כ לכך שהזמינורק

 ס,ק ומ,ז יא, ס"ק שם ומג"א ס*ג שח ש"ע ועי"ש יא ב לח בנז*י והו*דפרישה
 ס,י. רסו סי' ובש"ע יב ס"ק ומג'א ז שא וש"ע יב, ס*ק שם ובא"אג



 שבת הלכותקיצורתנ

 לסמוך אין אבל התירו(, לאיסור שמלאכתו בכלי אבל וכדומה,אבנים
 ט. מרובה בהפסד עליהם לסמוך שכותב מי ויש בזה, המקיליםעל

 ונמלו ששכח )או מקומו לצורך לאיסור שמלאכרנו כלי כשטלטלי.
 נשאו אלא שנזכר, ברגע מידו להשליכו צריך איןבידו(,

 י. בידו כבר שהוא כיון שירצה,למקום
 בעלמא בנגיעה אבל המוקצה, את למלמל או להזיז רק אסרו לאיא.

 אסרו לא וכן יג. ג בכלל כמבואר מותר, מנירושאינו
 כלאחר שהוא בגופו למלמלו אבל בחול, כדרכו רק המוקצהמלמול
 לעשות לו ומותר הילוכו, דרך ברגליו מוקצה למלמל ומותר מותר,יר

 מלמול שהוא משום וכדומה, המוקצה תבואתו בתוך ברגליושביל
 יא. ירכלאחר
 יתנזקו שלא לפנותם שבריהם למלמל מותר שנשברו זכוכית כלייב.

 לפנותם, אסור מצוי, הזיקם שאין חרם כלי אבלבהם,
 לן, איכפת לא עליהם אדם בני דריסת ידי על שמשתבריםואף

 יב. הוא מתכוין שאינושדבר
 עוד עומדת שאינה נבערה, ממנה שחלק פתילה, חתיכת שיוריג.

 לצורך אפילו למלמלה ואסור ואבנים כצרורות דינהלהדלקה,
 ושאול דודתקון

 מרובה בהפסד הט"ז על לסמוך שכ' כב שח הרב בש"ע ע"ט(
 שם. עי' לאיסור שמלאכתו בכלי ככר ע"י להקלשכ'

 בלקחו רק התיר לא שהתו"ש יג בס"ק שם וכ' ב, לח נז"י עי'י(
 וא"א במג"א ושם שח, רס"י תו"ש עי' בידו, ונטלו שבשכח ולאבהיתר
 ובתו"ש טז, אות שם דו"ז א"א של הגר"א ובביאור יט ס"ק רסו ובמג"א ז',ס"ק
 ושאול, דוד בתיקון סט"ו א וכלל סל"ג לב כלל ועי"ל ובאבהע"ו כט,ט"ק
 בא"א ועי"ש ברגליו, הילוכו ע"י מוקצה בטלטול במג"א ז ס"ק שחועי"ש
 דבריו. על שחולק רע"א בחי' ועי"ש הפוסקים, פלוגתת בזה שיששכ'

 עושה אבל וכו' אין ת"ר קכז ובשבת ז, ס"ק שח מג"א עי'יא(
 ג שלג ובמג"א נב, שח הרב ובש"ע רסה, ובא"א י, ס"ק תקיג ובמחה"ששח סוס"י ובא"א ת, ס"ק שח ובמ"ז מא, ס"ק שח מג"א ועי' וכו' שבילבו

 והו"ד בהגה ג שח עי' בנפיחה שרי מוקצה ואי סק"מ, ולקמן טז-יז, בלח ובנז"י מוקצה ע' ובמע"א ובלבו"ש ובמג"א בהגה ג שח ובסי'ובמחה"ש,
 שמותר שכמו או"ז ר"ח בשם שכ' שלו בסי' מנ"פ ועי' להתיר, ג ס"ק שלזבמ"ז
 פירות לאכול מותר כ"כ לב(, ה כלל )עי"ל צערא משום חלב לינוק'לגונח
 איסור בו שיש )ואף כלא"י שהוי משום צערא, משום בפיו המחוברמן

מוקצה(.
 ס"ו. לח כלל ועי"ל יח, ס"ק מג"א שח בהם נתקליםשלפעמים מפני בחרס גם להתיר כ' ובא"ר טז ס"ק ומג"א ו-ז שח הגהיב(



תנא שבת הלכותקיצור

 למלטלו ומותר ככלי הוי שלם נר או שלמה פתילה אבל ומקומה,גופה
 להדלקה, עוד וראוי שנכבה אף שהודלק )ובנר ומקומו, גופולצורך
 יג. מקומו( לצורך מלמולו בענין דעות שתייש

 ונתפרקו בהם, הקבועות דלתות להם שיש בשבת הנימלים כלימיך*
 שנתפרקו בין האלה הדלתות למלמל מותר הדלתות,מהם

 אסור הבית דלתות אבל בחול, מהם שנתפרקו ובין בשבתמהם
 לתשמיש והוכנו בחול מהם כשנתפרקו רק למלמלן ומותרלמלמל
 יד. בשבת המותראחר
 שדבר המוכיח תיקון מעשה בו ועשה כלי תורת עליו שאין רבךמן.

 מעשה ידי על אז לכלי, כסוי למשל להיות הוא מוכןזה
 ואם מעולם, בזה נשתמש שלא פי על אף כלי תורת עליו מורידזה

 מותר אז יום, מבעוד אחת פעם אפילו )לכסוי( למכסה בונשתמש
 בדבר אמורים האלה דברים במה תקון, מעשה בלי אפילולמלמלו
 שאין דבר אבל נמרים, חתיכות או עץ כגון לכסוי לעשותושדרך
 הרבה לכסוי בזה השתמש שכבר פי על אף אז לכסוי, לעשותודרך

 אמור כן פי על אף באבן, החבית את שכיסה כגון בחול,פעמים
 סו. בשבתלמלמלה

 אפילו הדלת את בה לסגור או באבן החבית פי לכסות אסור"מ~ז.
 וגם בחול, רבות פעמים זה תשמיש בה נשתמשכשכבר

 לכך ייחדה כן אם אלא בשבת, זה תשמיש בה להשתמש עלי'חשב
 עשה כן אם אלא מהני לא בלבד זו לשבת בייחדה אבללעולם,
 אמורים האלה דברים במה לכך, ועומדים מוכנים שהם המוכיחמעשה
 חבית, בה לכסות אבן לייחד דרך שאין לכך, דרכם שאיןבדברים
 אז זו, באבן אגוזים לפצוע שחשב דהיינו בכך, שדרכה בדבראבל
 ולכל לזה למלמלה מותר בלבד זו לשבת רק ייחדה שלא פי עלאף

 בהכנה לו די לעולם לכך להתייחד שראיי' שכיון משוםצרכיו,
 ושאול ווותקון

 אבל מעט, ממנו וחסר הנר בהודלק גם להקל כ' ובמחה"שיג(
 במם*ע וכ"ה מקומו לצורך אפי' ואסור כלי כשברי שהוי כ' סנ"בבזת"מ
 יח. ס"ק שח א"א ועי' לג. סעי' שחהרב

 יא(. ס"ק שיג א"א )ועי' יט ס"ק ומג"א ח שח או"חיד
 קכה שבת וכן הסוגיא כל עי"ש וכו' רבב"ח תנא נ. שבת עי'טו(

 ובמשנ"בג כ-כב, סעיף על ובמג"א כב שח ובש"ע וכו' התם תנן ע"בושם
 ז סו ובחי"א לו, ס"ק הרב בש"ע ושם טז, סעקובמ"ז



 שבת הלכותקיצורתנב

 לו ממפיק לכמוי, בחול אחת פעם בה בנשתמש הדין וכןקלה,
 טז. זו לשבת עלי' חשב בלא אפילו לכך ועומדת ומוכנת הזההתשמיש

 למלמלה מותר זאת ובכל לתפירה, מיוחדת היא שלמה כ,המ2ין.
 שמותר לאימור, שמלאכתו כלי כל כדין הקוץ, את בהלימול

 )היינו חרירה או חודה שנימל ומחמ ומקומו, גופו לצורךלפלמלו
 לאיזה כשיחדה רק למלמלה, אמור המחמ(, של השני' שבצדנקבה

 מחמה אפילו למלמלה שמותר כלי, הוי שאז יום מבעודתשמיש
 יז. היתר כלי כל כדיןלצל
 לה ואמור כלי, תורת עלי' אין וחודה, ראשה שנימלו םכדןיון.

 וחודה המכה ראש נמלו כן אם אלא בצעיפה, לשימהלאשה
 מהם אחד וכשרק בצעיפה, לשימה שבת מערב וייחדה שבת,מערב
 בלא אפילו בה להשתמש לו מותר נימל, חודה( או ראשה)דהיינו
 יח.יחוד
 למלמלם אמור לישיבה, עליהם שחשב פי על אף אבנים נדבךימ2.

 יום מבעוד ומדרם הכינם כן אם אלא ישיבהלצורך
 עליהם לשבת אבל למלמלם, כשרוצה הכנה שצריך אמורים דבריםבמה
 עליהם בישיבתו כשמתנענעים ואפילו אופן, בכל מותר נגיעהבלי
 יס. הוא יד כלאחר שמלמול מותר, כןגם

 בשבת, הזבובים בו ולהבריח שבת מערב מדקל ענף לחתוך התירןכ.
 ענף לתלוש אמרו אבל שבת, מערב לכך שייחדוכיון

 לי' שמשוי משום בשבת, עכו"ם, ידי על אפילו )מממאמא(ממכבד
 כ. עכו"ם ידי על בשבת,כלי

 ושאול דודתקון

 נג. סעיף הרב ובש"ע רנט. ובסי' כב שחטז(
 ס"ק שח במג"א הו"ד בתוס' ועי' 4 קכג ושם ובגמ' 1 קכב שבתיז(

 ס"ק וט"ז כא, ב לח ובנז"י ונג' לח, שח הרב ובום"ע סא שם ובש"עכד,

 אסור בנטילתו דם שיצא ברור ואם יב ס"ק במ"ז שג ובסי' שם, ובמ*זיא
 חובל. משוםלהוציאו

 ומג,א סי"א שח ש"ע גם ועי' שם וא"א טו, ס"ק ומג"א סי*ט שגיח(
 כב. ב לח ובנז"ישם,

 ולמדום צאו אמר ר"א וכו' נדבך ומצא וכו' אר*ז 1 קכה שבתיט(
 מא, ס*ק ובמג"א כא שח וש"ע שם, ובמ"מ כא כה רמב"ם ועי'וכו'

 לב. ב לח ובנז"י שםובמשנ"ב
 גם ועי' דבריו על בלבו"ש ומש"כ יז, ס"ק בט"ז ועי' כג, שחכ(
 מנופה וטלטל שמותר ובמג"א בש"ע )ועי*ש נה שח הרב ובש*עבתו"ש



תנג שבת הלכותקיצור

 לבהמות הראויים אוכל וקלימי לכלבים, הראויים עצמותכא.
 השלחן, מעל להמירם מותר כזית, בהם שאיןופירורים

 למאכל ראויים שאינם וכדומה, ביצים קלימי אגוזים, קלימיאבל
 הטבלה את )לנער הצד, מן בטלמול רק ומותרים למלמלם, אמורבחמה,
 לצורך מותר הצד מן )שמלמול מעלי' נופלים והם הממה( את)או
 גרור ידי על להמירם כן גם ומותר המבלה(, שהיינו המותר,דבר

 כא. הצד( מן מלמול כן גם שהויהמכין,
 בהמה למאכל ראויות שאינן הקליפות השלחן על פת בישכב.

 כב. הפת אגב המבלה למלמל ומותר להמת,במלות
 ואפילו המצויים, עוף או חי' למאכל הראוי דבר ממלמליםכג.

 למלמלו מותר המין מאותו לו יש אם מצוייםבאינם
 המין לו אין וגם מצוי אינו ואם הלז, העוף או החי' אכילתלצורך

 שהמאכל מינים בעולם שישנם מי על אף אז לו, ראוי הזהשהמאכל
 כג* למלמלו אין להם, ראויהזה
 לאכילת שראוי משום נמלח( בלא )אמילו חי בשר ימלמל מותרכר.

 אימור בו ואין רוצה, הוא אם חי לאכלו )ויכולאדם
 כשאכלו שעליו, בעין מדם להדיחו גם לו ומותר דם, אכילתמשום
 משום ונתקלקל שנבאש בשר גם למלמל ומותר זה(, באומןבשבת
 שומן או ללעומו לו אפשר שאי קשה בשר אבל לכלבים,שראוי
 לכלבים שראויים )ואף ככה, לאכלו לאדם לו אמשר שאי חיצונן
 עכו"ם ובשר למלמלם. אמור כלבים(, לאכילת עומדים אינםהרי

 שכן וכל בשבת שמתה נבלה בשר כמו במלמול שרי בשבתשנשחם
 כו. עכו"ם בשל מוקצה שאין למלמלו, שמותר עכו"ם, של הואכשהחמץ
 לאכילת יאוי שאינן אמוי, מלוח ושאין למלמלי, מותי מלוח רגכה.

 כה. לכלבים להשליכו עומד ואינואדם,

 ושאול ווותקון
 לכך4(, שיחדו קכיון שמותר שהוסיף ובמג"א הזבובים, את בהלהבריח
 פו. סעי' שם הרב ובש"ע מח סעי' בש"ע שם עי' להרגם שלאויזהר

 וכון רקנ אמר ובגמ' וכו' מעבירים אומרים ב"ש קמג. שבתבמס
 גם להתיר שכ' יח ס"ק ובט*ז כז, שח ובש"ע וכו' עצמות ד"הובתום'
 ס*ק ובבאהוט בלבו"ש גם ועי' עי"ש בסכין גרור של הצד מןבטלטול

 ש*ע ועי' הט*ז, שעל הבאה"ט קושית שמתרץ ועי"ש לח ב לח ובנז*ילד,
 ב. אות מוקצה ע' ובמע"א שח סום"יהרב

 נ-נב. ס"ק ובמג"א סכ*ז ש"עכב(
 נעמיות, לי' דאית והוא א*א בגמ' קכח. ושם קכו, שבתכג(
 כט. וש"ע טז, כוורמב"ם

 תפוח בשר 4 סכח וכן וכו' מליח בשר איתמר בגמ' סכח. שבתכד(



 שבת הלכותקיצורתנד

 שבביתו, זויות קרן לו ומייחד עפר, קופה מלא אדם נ~מניםמן.
 ולכמות ממנו לימול )כגון בשבת צרכו כל בוועושה

 בחול, הממונים פירות לקחת מותר הכי ומשום רוק(, או צואהבו
 שיזהר רק מוקצה, לעיל, כנזכר לביתו שהוכנם העפר אין כיבשבת,
 הבית, עפר אגב במל זויות, קרן לו ייחד שלא )ועפר גומה.מלעשות
 כי. למלמלו(ואמור
 בארתי כבר בשבת, איש אצילי תחת משי תולעת נשיאת אימוךמז.

 )שאמור(. נב מעיף לח כלללעיל

 מתירים ויש אמור, ומקומו גופו לצורך אפילו שעמנז בגד מלמולמה.
 כז, הראשונה כמברא והעיקר ומקומו גופולצורך

 דבר שיפול כדי למלמלו, שאמור דבר תחת כלי לתת אמוךמם2.
 מבמל ונמצא במלמול הכלי שאומר מפני לתוכו,המוקצה

 אפילו מהיכנו כלי לבמל אמרו מרובה מהפמד )שחוץ מהיכנו,כלי
 עליו לכפות מותר אבל כלי(, כשובר שהוי שעה, לפי רקבמבמלו
 כח. לד( מעיף )ועיין בו יגע שלא ובלבדכלי

 למחורה, בעומדים אפילו פירות כגון לאכילה, הראוי תלוש אוכלל.
 והם במלים, ומכונמים בשולם, .קודם הנלקמים תמריםאו
 ואפילו בשולם(, קודם )גם מהם לאכול מותר מאליהם,מתבשלים
 התרנגולת שתחת וביצים השרשו, לא ועדיין בקרקע, שזרעםחמימ

 מותר הביצים(, לדגירת יום מבעוד התרנגולת עליהם)שהושיב
 1שא1ל ד1דתק1ן

 ע"ד שכ' מה דחזי ד"ה שם ובבה"ל נו. ם"ק ובמג"א לא שח ובש"עוכו'
 בבשר באחרונים וכ' הרב ובש"ע םח שח ובםי' םז םי' ביו"ד ועי'המג"א,
 בשבת, שנתנבלה לנבילה דדמי מותר שג"מ בשבת שנתפחתפוח

 ם"ק בט"ז ועי' לב, שח ובש"ע וכו' מליח דג ת"ר קכח. שבתכה(
 שהאחרונים וכ' מחלוקתם, שהביא קכז ם"ק )ובמשנ"ב נה ם"ק שם ובמג"אכ,

 ועי' אדם(, לאכילת כך עומד שאינו בהמה של צונן בשומן כהמג"אפםקו
 וקליפין. עצמות בטלטויל כז שח ובאו"ח טז כו וברמב"ם קמג שבתגם

 שנטלו שתיכף תחוח בעפר שמיירי תו"ש ועי' לחן שח או"חכו(
 ובנז"י שם, במשנ"ב עג, ם"ק ועי"ש תצח, מםי' - הגומה לתוך נופלהוא
 יא--יב. א כלל לעיל ועי' עז םעי' שח הרב ש"ע גם נ בלח

 מקומו, או גופו לצורך לטלטלו מתיר שהרש"ל באה"ט עי' מו שחכז(
 נג. ב לח ובנז"י פה, שח הרב ש"ע ועי' אוםר.ובאגודה

 ובלבו"ש, כב, ם"ק ומשנ"ב ובאה"ט הגר"א ביאור ועי' ך, םעי'כח(
 שם. ומחה"ש ובמג"א נה םעי' שםובנז"י



תנה שבת הלכותקיצור

 גרוגרות מהם לעשות לייבשם ששטחם וענבים תאנים אךלטלטלם,
 משום בשבת אמורים שמתייבשים, קודם מתקלקלות שהםוצמוקים
 חזי ואם חזי, שלא וגם בידים, שדחינהו תרתי: כאן שישמוקצה,

 אוכלים שאינם אנשים ויש אותם שאוכלים אנשים שיש חזיולא
 מוקצה, דין עליו אין יום מבעוד הזמינם אם בהזמנה, תלוי אזאותם,
 כס. מוקצה משום אמורים הזמינם לאואם

 וצמוקים גרוגרות אבל ישראל בשל אמורים אלו דברים .במהלא.
 תלוש מדבר דעתו מקצה נכרי שאין מותרים עכו"םשל

 ל. בשבת לאכלושראוי

 שבשבת אף בידים, דחייתו ידי על השמשות, בין אמור שהי' רבנךלבנ.
 השבת, כל לטלטלו לו אמור כן פי על אף האימורנמתלק

 השמשות, בין אחר ונתכבה שבת מערב בו שהדליקו שמן נרולכן
 שהי' דבר אבל בשבת, בנר, שנשתייר מהשמן להמתפק לואמור
 ואחר האדם, גרמת ידי על ולא מאליו, הבא אימור מחמתמוקצה
 בשבת מוקצים שהם חיים בעלי כגון האימור, נמתלק השמשותבין

 בשבת, שנחלה חולה: לצורך בשבת ושחטם שחיטה, אימורמשום
 של כרחו על הבא מוקצה שאימור חי, ממנו לאכול לבריא לומותר
 לכל אותו מקצה אינו השמשות, בבין דבר איזה על שרבץאדם,
 לא.השבת

 השבת לכל שהוקצה אמרינן השמשות בבין שהוקצה בדבר רקלג.
 בשבת, האימור בנמתלק אפילו השבת לכל ואמורכולה,

 השמשות בבין ראוי שהי' דבר אבל שבת, לחצי מוקצה שאיןמשום
 לטלטול( או לאכילה מוכשר )ונעשה ונראה וחזר בשבתונתקלקל

 ושאול דודתקון

 ט ובס"ק מאירי, בשם מש"כ ו ס"ק משנ"ב ועי' ב, שי או"חכט(
 ובתו"ש, ב, שי הרב ובש"ע ולבו"ש, בט"ז ושםשם,

 ודבר בשבת, שנתלש ובמחובד שם, וט"ז בהגה ב שי או"חל(
 בשבת מוקצה שאין ואע"ג אסוד, ג"כ בשבת העכו"ם וצדו צידההמחוסר
 והיינו תקה, מג"א עי' יש, נולד - ישדאל לצודך עשאו שלא עכו"םבשל
 בנולד אבל וכיו"ב חלב כמו מע"ש ועשותו אדם בידי שאינו בדברדוקא
 לא, או מוקצה הוי אי שונות דעות בו יש - מע"ש לעשותו יכולשהי'
 אלא בע"ש בעולם כבד שהי' נולד בין שמחלק שה בסי' הדב בש"עועי'

 בשבת, מבהמה שנחלב חלב כגון גמוד נולד שהוא דבד ובין בשבתשנשתנה
 עי"ש. בשבת, אף שאסור, - יום מבעוד כלל בעולם ה2'שלא

 נח. סעי' שם ובנז"י ובט"ז, שם ובש"ע ד-ו, שי הרב ש"ע עי'לא(



 שבת הלכותקיצורתנו

 לכל הוקצה שבת למקצת שהקצה מתוך אמרינן ולא להתירו,חזר
 בשלא אבל שבת, בכנימת כשהוקצה רק כך אומרים שאיןהשבת,
 הוקצה לא שלם, יום כאן שאין השמשות, בין אחר עדהוקצה
 לב. שבת לחצי מוקצה אין ני היוםלשארית

 לדבר במים נעשה היתר שדבר ד במעיף למעלה שאמרנו ננהלר*
 השמשות, בבין ההיתר על מונח אימור כשהדבראימור,

 על בהניחו אבל שלו, כלי על מוקצה הדבר כשהניח אלא אמרןלא
 של שניהם והמוקצה ההיתר דבר כששניהם )ואפילו לא, חבירוכלי

 כשהניחו אבל מדעתו, שלא חבירו דבר אומר אדם שאיןחבירו(,
 בבית חבירו שמעון כלי יום מבעוד שהעמיד כגון חבירו, לטובתשם

 שיפול מהפמוט, הנר יפול שאם בכדי חבירו, פמוט ותחתחבירו,
 השמשות, בין קודם הכלי לתוך הנר ונפל הבית, ישרף ולא הכלילוזוך
 שהעמיד לשמעון לי' ניחא המתם שמן השבת, כל הכלי לטלטלאמור
 לג. הפמוט תחתהכלי

 שהמפה כדי השמשות, בין קודם השלחן על החלות להניח טובלון.
 שכותב מי )ויש ולהחלות להנרות במים יהיווהשלחן

 מי )ויש בטלטול מותרים ויהיו במים( הוי' לא הכי בלאושהמפה
 שהרי מהאימור יותר חשוב החלות( )דהיינו כאן שההיתרשכותב
 בין קודם השלחן על החלות הניח לא ואם שבת( למעודת לונחוצים

 ונאמר לבד, האמור לדבר במים נעשה )המפה( השלחן הריהשמשות
 השלחן, על שעוה נר בנפל גדול, בצורך ובדיעבד, בטלטול,השלחן
 במים נעשה שלא לנערו, שמותר שדעתם הפומקים על לממוךיש
 להמיר המנהג והרי השבת, יום כל המוקצה שם שתשאר כשדעתורק
 במים נעשה לא וא"כ עכו"ם, ידי על בשחרית בשבת המנורותאת
 לד*להנר

 ושאול ווותקון

 ג* שי ובאו"ח ז שי הרב ש"ע עי'לב(

 בשבת הניחו ואם שם, בבאה"ט והו"ד ח ומג"א בהגה ד שט או"חלג(
 בסיס שהיא ד ס"ק מג"א שי עי' - היום כל עליו מונח שיהי' נכרי,ע"י
 עליו* בעודו הנ"ל האיסורלדבר

 בפמ"ג ג"כ בזה ועי' ט, שט וסי' ו רעז הרב ש"ע ד, סז חי*אלד(
 ועי' שם, ובא"א ה רעט יבמג"א ב, רעט ובתל"ד רעט, סי' סיףאקא
 מותר שמן של נר גם עכי"ם שע"י שם וכ' ה, שם הרב ובש"ע ג, רעזאו"ח
 עכו"ם. ע"י שרי שפ"רלנער



תנז שפת הלכותקיצור

 הברכו0 חאת)וסדר

 מעות לו שיש או מעות, וגם המותרים דברים בה שיש ר,יב~דץלך.
 גם בו לו וישנם השלחן( שבתוך )התיבה המגירהבתוך

 ונחוץ עיקר, אינן המעות אם אז השלחן, על או המותריםדברים
 דברים משם לקחת לו ואפשר המותרים, דברים עם חתיבה למלמללו

 דברים את לקחת אפשר אי ואם התיבה, את ימלמל לא אזהמותרים,
 מהתיבה, המעות ינער אז שימאמו, או שימנפו מהתיבה,המותרים

 התיבה, למקום שצריך או הפמד, מחמת המעות לנער אפשר איואם
 המעות, את לנער צריך ואין שהיא, כמו התיבה למלמל לומותר
 ימלמלה ולא אימור, לדבר במים התיבה הוי' עיקר, כשהמעותאבל
 לה.כלל
 לדבר צריך והוא היתר דבר השלחן על שביש שאמרנו ו13הלז*

 )תיבה( מגירה בו שיש השלחן לשאת מותר שאזהיתר,
 להוציא אפשר באי רק האלה הדברים נאמרו לא מעות, בהשיש
 להוציא כשיכול אבל לשלחן, המגירה נתבמל שאז המגירה, אתלגמרי
 הוא אחד כל זה ובאופן מהשלחן, נבדלת והיא כולה, המגירהאת
 את למלמל ואמור להשלחן, המגירה נתבמל לא אז עצמו, בפניכלי

 לז.חשלחן
 עיקר על המעות כשאין שכן וכל להיתר, שמלאכתו כלי בעצםהיא זה באופן המגירה שהרי למלמל, מותר השלחן אך למלמל,שאמור ודאי המגירה אז לחם(, בה אין )אפילו מעות בהשהניח ואירע אכילה, וכלי לחם תמיד בה להניח עשוי המגירה ךאמליץ*

 לי.הכלים
 בבגדו, בפיו התפור - שקיק היינו )כים בגדו בכים כמף לו הי'לט.

 לו מותר קמנים( חפצים בו לשים ועשוי - תלויוהכים
 לח. להכמף במים הבגדאין כן אם הבגד, עיקר על הכמף שאין כיון ללבשו( לא )אבל הבגדלמלמל

 ושאול דודתקון
 ובקצות ש"י סי' הרב ובש"ע ז ס"ק וא"א ח(. )וסעי' ט שי או"חל,ה(

 ושאול. דוד ובתיקון לה סעי' לז כלל ועי' קי"ב,השלחן
 י-יא. סז כלל עי"שובחי"א, במע"א הובא להשלחן בטלות הן אחדות פרוטות רק בו אין ואםלז( שם* לא ס"ק במשנ"ב והו"ד ז, סק ומג"א בהגה ז שי או"חלו(
 וס"ה. סל"ו עי"ללח(



 שבת הלכותקיצורתנח

 לישא אמור אז הבגד, לאורך התפור בכים מונח כשהכמף אבלמ.
 במים הבגד )ונעשה הבגד עיקר על כמונח שחשובהבגד,

 לט.להכמף(

 צנון זה ומשום התירו, המותר, דבר לצורך הצד מן מלמול.מא.
 הושרש ולא זריעה לשם שדה באדמת שממנותלוש

 ולהוציאם הנ"ל בעליו לימלו לו מותר מגולים, עליו ומקצתעוד,
 משום מותר, כן פי על אף ממקומו, העפר מזיז הוא שבנמילתו .ואף

 וכוונתו להעפר, במים נעשה הצנון שאין למלמלו, מותרשהצנון
 ובכל להיפך, ולא להאוכל ישמש שהעפר הי' העפר לתוךבממנו
 מ. להאימור במים ההיתר נעשה לא לההיתר, משמש שהמוקצהמקום

 משרפת הנשאר אפר כגון היום, שנתחדש דבר והיינו גמור, נולרמב.
 העצים מן הזוחלים מים וכז היום שנשרף וכדומהעץ

 מעשה מכח שבא אלא היום, נתחדש שלא דבר ואפילו נימן,בימי
 שתלשם או האילן מן שנפלו פירות כגון בשבת, לעשותהאמור
 שאמורה זו, בשבת שנולדה ביצה )וכן בשבת, שנחלב וחלבעכו"ם,
 בהמות )לאכילת עומדת אינה זה ומשום בלבד, ביום לבובאכילה

 שאינה וכיון שבת, במוצאי אדם לאכילת אלא נכרים( למכירתאו
 בטלטול, אמורים אלו וכל בטלטול(, אמורה היא ביום, בו לוראו"
 המתם שמן עכו"ם שרובה בעיר בשבת עכו"ם שאפאה מפתחוץ

 מצוה, לצרכי לו שנחוץ או הדחק, שעת והיא אפאה, עכו"םלצרכי
 מא. בשבת לאכלה לישראל מותרשאז

 ושאול דודתקון

 סי"ג ופ"ח ג פט בקש"ע ובמג"א, בתו"ש( )ועי"ש בהגה, ז שיזלט(
 סק"ז. רנט ובקו"א ובגליון ם שח הרב בש"ע ועי' שם,ומסגה"ש
 התירו בידו בו נוגע שאינו שבגופו שטלטול שם וכ' ח שיא או"חמ(
 וכו'. בגופו מנענע וכו' המטה שעל קש הלכך האסור, דבר לצורךאפילו
 המותר, דבר לצורך רק מותר בידו הצד מן שטלטול ה ס"ק שט א"א)ועי'
 מותר(. האסור לדבר אף -ובגופו

 היורד גשם לשתות מותר תצח, סי' ועי' ח, פן ג סה חי"א עי'מא(
 - נולד איסור או מוקצה משום בו ואין - בו ולהתרחץ )יו"ט(בשבת
 והו"ד רמ"ב, סי' הגאונים תשובו' מערב, בעבים השמים נתכסו בלאאפי'

 שמשרפת ובאפר מוקצה, בדיני כט אות כוללת פתיחה פמ"ג ועי'בזל"א,



תנט שבת הלכותקיצור

 כמו לאכילה ראוי והוא בהנאה, ומותר באכילה שאמור מאכלמג.
 לעכו"ם לרננו ויכול וכדומה מבושל בשר כנוןשהוא,

 כנון שהוא, כמו לעכו"ם ראוי אינו ואם לטלטלו, מותר שלו,שהוא
 מב. כד מעיף לעיל בדינו עיין קשה, חיבשר

-ף4--א18"פלמא--."...

 ושאול דודתקון

 בשם לעיל כתבתי שנתערב לפני ניכר ולא ע"ש, של באפר שנתערבשבת
 בשיעורו להחמיר שטוב כ' שלמה ובשלחן ברוב, שבטל הרב וש"עמג"א
 טו ס"ק רנב סי' א"א ובפמ"ג טו, ס"ק שח במג"א עוד ועי' ששים,עד
 טלטול גם שאסרו ח-ט סעי' ועי"ש כג, שח הרב ובש"ע יודע, והויד"ה
 )המעוררים שמרים שגם שאפשר הוסיף כא ס"ק פח והמנ"ש ועיסה,קמה

 שה הרב בש"ע גם ועי' בטלטול, אסורים ג"כ תה וכן בבצק(,חמיצות
 ב, ס"קבקו"א

 סעי' שח הרב ובש"ע נו, ס"ק שח ובמג"א לא שח או"ח עי'מב(
 שכל אפשר חי בשר לאכול כלל נהגו שלא שעכשיו במסגה"ש וכ'סח,
 לעכו"ם הראוי שדבר לעיל ועי' במנ"ש, והו"ד בטלטול, אסור חיבשר
 ראוי שאינו ודבר לצרכם, לטלטלו לו מותר קהם לתתו ודעתו לכלביםאו

 דבר עוד משליכים שאין כלבים לאכילת עומד ואינו שהוא כמולעכו"ם
 ס"ו כח בכלל ושאול דוד ותקון כד סעי' לעי' בזה עי' לכלבים,כזה
 אות מוקצה ע' ובכ"ש ונו', מז ס"ק ובמג"א באו"ח וכה' כ ס"ק שהובסי'
 שכח סי' במג*א עי' בשבת, בידים לתינוק מוקצה דבר האכלת ובעניןד,

 דבריו על שכ' ומה שם, א"א ועי' אחר, בענין בא"א שמתיר טוס"ק
 בבורר.בא"ט

 ך)
 זה באופן ולנשאו שבו, הפ תמורת במסגרתך שהושם המפתח עם )אבזם( האבנטתמונת

 יב, וס"ק סי"ג לט בכלל ושם לה בתקדוש לח לעיל כמבוארבשבת

תושלב"ע



 לתוך כשחולב בד"א ב תקה ס" הרב ש"ע וע" צ"ל : באוכל אחר סז, שף נאדף
 מפרק, משום ואסור וכו' בהם נבלע והחלב וכו'המאכל

 לתינוק לחם בשורה ליזהר שצריך שבת שביתת וע" צ"ל : ל"ח אחר יח, שו' קיזדף
 באינו אפ" ברוטב ושרייתה גלוסקה פרפור אוסר וכן בכף, ולגבלו לערבו שלא רוטבבתוך
 סק"ו. קל בקצה"ש וע" בשנוי לעשותה שצריך שם עוד וע" רכה, בלילה עושה אא"כמגבל,

 בקשירת אף מטפחת בהוצאת להתיר שכ' לה ס"ק קטו קצה"ש ועי' יא, שו' תמבדף
 בבתי קשירתה להתיר שכ' במהדו"ג הרב בש"ע וע" בחול, לפעמים כך בלובשהעניבה
 פד. סי' קצש"ע וע" קצה"ש( אחר בדבר קשור )באיןשוקיים



 ותיקוניםהערות
 בזה, אותן ותקננו ערגיזות, סעויות-דפוס נשתרבבו טכנית תקלהמפני

 הערות איזה גסוהוספנו

- סלאג, בממאק צ"ל סכ"ז ט, שו' ח דף - ובטור. צ"ל ובשור כב, שו' הדף  

 - המכוסה, צ"ל המכונה לה, שון י דף - במשנ"ב. צאל במשנ"כ ל, שו' חדף
 לחוש, צ"ל החוש יז, שון יגדף

-  יח, שו' יד דף - נמחקת. השורה כט, שו' יג דף 

 המשק סו, שון יז דף - נמחקות. *ולס" אותיות לו, שו' טו דף - חריץ. צ"לחריף

- המשקה,צ"ל - תדרשם, צ"ל תדרשנם יז, שו' יז דף   =ששמים" המלה לד, שו' יח דף 
- ארוך, צ"ל ערוך כב, שו' כא דף - מותד. צ"ל מותן יב, שו' כ דף -נמחקת.  

- במשנ"ב, צ"ל במשנ"כ כה, שו' כבדף - בתקדו"ש, צ*ל בממ"ק לא, שו' כב דף   
- ה, צ"ל ז לא, שו' כב דף - ובתקדואש. צ"ל ובממ"ק לא, שו' כבדף  ל, שו' כד דף 

- הגראא, דו"ז צאל דו"ז לה, שו' כה דף - בגלגלים. צ.לבגלגים  כג, שו' כז דף 

- ובא"ט, צ*לובא=ש  שאסור לד, שו' כט דף - שמזיז. צ"ל שמזיג יז, שו' כח דף 
 סט"ז, צ"ל סטאו יד, שו' לג דף - כדחך. צאל כרך טו, שו' לב דף - אסור. ג"כצ"ל

-  
 כג, שו' לו דף - ודק. צ"ל ורך כא, שו' לג דף - רוצה. צ"ל רוצ יח, שו' לגדף

- והרודה, צ"לוהורדה  ממלכתא יב, שו' לח דף - אוכלין. צ"ל אכלין כו, שו' לו דף 
- ממלחתא,צ*ל - נמחקת, "שאף" מלה לב, שו' לס דף   המלה אחר לה, שו' לט דף 
- ובמא"מא. ס"ד "לקמן צ"לגם  מא דף - המלח. צ"ל המלת תמורת ה, שו' מ דף 

 מג דף - בהמה. עאי צ"ל בבהמה כו, שו' מב דף - מתותים, צ"ל מתוחים כח,שו'
- מפרק, צ"ל פרק לב, שו' מג דף - ובתקדו"ש. צ"ל ובמ"מ כד,שו'  לג, שו' מג דף 

 ובמע"א, צ"לוכמע"א
-  לאיבור ב, שו' מז דף - ובפמ"ג. צ"ל ופמ"ג יא, שו' מד דף 

- ובמזרה, צ"ל ובזמורה יגן שו' סה דף - לאיבוד.צ"ל  צ"ל במשנאכ כה, שו' סח דף 
 לו, שו' עא דף - במזלג, המאכל לקיחת להתיר צ"ל להתיד ל, שו' סח דף -במשנ"ב.

- ס"ג, צ"ל ס"ח ו, שו' פח דף - ק"י. צ"ל ע" לא, שו' פד דף - שצדד. צ"לשצדדד  
 צב דף - המרקד. צ"ל המרקדד כח, שו' צב דף - ונפוי. צ"ל ונפוא ג, שו' צבדף
 יא, ס"ק שם ובמסגה"ש צ"ל במסגה"ש לא, שו' צג דף - במרקד. צ"ל במדקדד כט,שו'

 צד דף - נמחק, ח תקדו"ש אחר עד אונם מהמלה משורה( )יותד ו-ז, שו' צדדף
 צאל ידוחם ז, שו' צה דף - דגבי. צ"ל רגב לח, שו' צד דף - יד. צ"ל יא ט,שו'

- בקת, שידוכם צ"ל או, שידוכם יח, שו' צו דף -ידוכם.  צ"ל בם"ק כז, שון צט דף 
 ובב"יא, עי"ש שלעיל ומ ב"בסאק

-  כה, שו' קו דף - ס"ג. צ"ל סג לא, שו' קא דף 

- ט(, יא וכלל )כד צ"ל)כד(  )אותיות "יחא להוסיף צדיך השורה בסוף ב, שו' קז דף 
 אינו כו, שו' קי דף - אמירה, איסוד צ"ל איסוד ד, שו' קח דף - לתקדו"ש(.הציון
 קטו דף - יח. תמודת =יט" צ"ל לתקדו"ש( הציון )באותיות קיב דף - שאינו.צ"ל
- ששפך, צ"ל ששפף יג, שו' קטז דף - מי. ויש צ"ל שמי וי יד,שו'  יג, שו' קיז דף 

 מזריעה יב, שו' קיח דף - לתוך. צ"ל לתו טו, שו' קיז דף - בבלילה, צאלבכלילה
 צ"ל ולתדחץ לג, שו' קיט דף - ובנז"י. צ"ל ובנז כס, שו' קיח דף - מזדיאה.צ*ל

-ולהתדחץ,  צ"ל ממ"א ז, שו' קכ דף - ושכו'. שכה צ"ל *ושכו" לפני ד, שו' קכ דף 
 מלת כח, שו' קכז דף - וע", טז ח, צ"ל האסור אחר כט, שו' קכג דף - אנתקדו"ש
- מס, צאל מג סז, שו' קכס דף - נמחקת.*אינו*  סכאא-כב. צ"ל סמאב כא, שו' קכס דף 
- וטז', ח צ"ל י, כב, שף קכסדף  =לקדרה צ"ל דותחת אחר כד, שו' קלד דף 
- אחרת"1רותחת  צ"ל גם לח, שו' קלג דף - ו. בם"ק צ"ל בם"ק יד, שו' קלג דף 
- ובשיח'1 ס"ד לעיל בזה צ"ל בזה כ, שו' קלד דף - וגם. סקי"זלקמן  לד, שו' קלד דף 
 - בשו"ת. יכול אינו ובין ים"ב חום לידי לבא, יכול בין בזה וההבדל צ"ל כ"צאחר
- וטד, ם צ"ל לסעיף אחר לה, שו' קלדדף  תמודת הים"ב צ"ל וסו', יג שו' קלה דף 

- קנקן, צ"ל קנקון לז, שו' קלה דף -הים"ד.  והתנפח. צ"ל ונתפתח סז, שו' קלו דף 
 צ"ל לעיל תמודת כט, שו' קלח דף - נמחקות. לחוש" אין .ג*כ מלות כ, שף קלזדף

 נבלה צ"ל נבלה ח, שו' קלט דף - שהסעם. היא צ"ל היא לז, שו' קלח דף -לקמן.
- גם, והוא צ"ל והוא ח, שו' קלס דף - בב"י.הו"ש  צ"ל במוציו*ש יח, שו' קמ דף 

תמא



 ותיקוגימהערותתמב
- ובמה"ש, צ"ל ובחהייש כב, שו' קמבדף - בתקדוייש, צ"ל במא"ק כו, שו' קמ דף - כ'. צייל כ כב, שו' קמ דף -במוציוייט, - דבר, צייל דבש ו, שו' קמגדף - טו. צייל השורה בסוף ב, שו' קמג דף  - למתק, צ'יל לממתק ח, שו' קמג דף   ט, שו' קמג דף 

- טז, צייליו - כד, צייל כדד ז, שו' קמח דף   - העיסה, צ'יל הבשר ז, שו' קמט דף 
- מצטמק, צייל מצטרף לג, שו' קמטדף - לא, צ"ל ל ז, שו' קנג דף   י, שו' קנד דף 

- מותר, צ"למותן  צ"ל ועי יט, שו' קנח דף - שמיקל, צ"ל מיקל לב, שו' קנד דף 
- נד, צ"ל מח כה, שו' קם דף -וע". - לט, צ"ל לו כה, שו' קם דף   לג, שו' קם דף 
- לט-מ, צייללו-לז  בתקוד יט, שף קסה דף - בתקון. צ"ל בתקוד לג, שו' קסב דף 
- המלחמה, בזמן צ"ל בזמן לג, שו' קסה דף - בתקון,צ"ל  צ"ל הזה כ, שו' קסו דף 
 קסו דף - ההיא, בפעם אז צ"ל אז כד, שו' קסו דף - האלקטרי, ע"י שמתחמםהזה
- נמחק, גז המלה עד וע" מהמלה כו-כז,שו'  - שצריך, צ"ל שצריף יב, שו' קסז דף 
- זמ"ז, צ"ל זמ"מ יט, שף קסזדף  ח, שף קסח דף - מים, צ"ל המים כו, שו' קסז דף 
- נמחק, ו( )להתקלח ט, שו' קסט דף - ויג', ציילויג  )ומתקלח( יא, שו' קסט דף 

-נמחק, - שכ', צ"ל שכ לד, שו' קע דף   קפא דף - שכ. צ'יל שכ, יח, שו' קפא דף 
- שכ,, שכ צייל שכ' כד,שו'  ט', שורה וכל השורה, סוף עד אבל ממלת ח, שף קפג דף 

- נמחקות, י' משורה לכלוך דרךומלות - לתת, צייל ללתת יא, שו' קפג דף   קפג דף 
- במסגה"ש, צ"ל בבמסגה"ש כט,שו, - והו'יד, צ"ל והו"ר טו, שו' קפה דף   קפה דף 
- וכ', צ'יל וכ טז, שו' קפה דף - ה4 צ"ל 5 טז,שו' - ג, צ"ל נ כא, שו' קפו דף   
- בקוי'א, צי'ל בפיא לא, שו' קפודף  שו' קפו דף - יג, ז צ"ל יג יז לב, שו' קפו דף 
- קפח, שלדף ח לסעיף ושייך ח, אות עם חדש, דבור מתחיל או"ח המלה לפנילב,  
- שכ, צ"ל שכ' ל, שו' קפחדף  יח, שו' קפט דף - הר"ן. צ'יל הרן יד, שו' קפט דף 
- דרך, שאין צ"לדרך  יד. צי'ל 14 לה, שו' קצ דף - סי"ג, צייל סיפ כח, שו' קפט דף 

- טז, צ"ל יא שורה ובסוף טו, צ"ל ח שורה בסוף קצא,דף  שבטל יח, שו' קצב דף 
- לחלק, דיש ואפשר מלות וגם נמחקת, כא שו' קצד דף - שבטלים,צ"ל  יח, שו' ר דף 
 ה יג, שו' רו דף - כרכום, צ"ל כרכום יח, שו' רא דף - וכו'. צ"ל חייב מלתאחר
- ח,צ"ל  כט, שו' ריג דף - בהמה, אכלי אגודות קשר צ"ל באכלי ו, שף רי"ג דף 
- ח, כז צ"ל חכא  צ"ל הצאת יא, שו' ריט דף - כתבן, צ"ל כתבו לה, שו' ריג דף 

-הוצאת,  צ"ל להוציא יב, שו' רכ דף - גרוגרות, צ"ל גרגרות יא, שף ריט דף 
- או, מהניירלהוציא - לד-לה, סעיף לד ובכלל צ"ל כב אחר ב, שו' רכא דף   עי י, שו' רלז דף - יד(, צ"ל 14 כ, שו' רלג דף - צבי. צ"ל צבו כג, שו' רכזדף - מפרישם, צייל מפרישת טו, שו' רכה דף - גרוגרות, צייל גרוגרת ה, שו' רכבדף 
 ז, שו' רנא דף - יג, צ"ל ז ד-ה, שו' רנא דף - יב, צ"ל ו ג, שו' רנא דף - עי'.צ"ל
- ז, צ"לי - ו, צ"ל ט ח-ט, שו' רנא דף   רנא דף - יא, צ"ל ח כב, שו' רנא דף 

- ז, צ"ל י כח, שו' רנא דף - י, צ"ל יג כג,שו' - ט, צייל יב לא, שו, רנא דף - ח. צ"ל יא ל, שו' רנאדף - יא, צ"ל ח ל, שו' רנא דף   כחול ד, שף רנז דף 
- בחול,צ"ל - נמחק, להצהירו לב, שו' רנז דף   ט, צ"ל ח וסעיף ח צ"ל ז )סעיף( שצוין מקום כל וכח'-לא( כ-כג, )בשורות רסאדף - תמורת. צייל במקום ל, שף רם דף 
 שכחא מ, שו' רסא דף - אגודתו, צייל אגודות לב, שו' רסא דף - ח. צ"ל טוסעיף
- שכא,צ"ל  שכותב מי שיש ושאול דוד בתקון ועיין צ"ל "מחתךיי אחר ו, שו' רסג דף 

- מנא, תקון משום הואשאיסורו  אחר יא, שו' רסא דף - ט. צייל ח ז, שו' רסד דף 
 סופרים, מדברי הוא שאיסורו שכותב מי שיש ה סעיף לח לקמן )ועיין צ"למחתך

- בקוטם, צ"ל בקוטב לב, שו' רסדדף - - לא, צ"ל לג יא, שו' רסז דף - מח. צ"ל לא )סעיף( שצוין כ"מ רסו,דף - ולמ"מ. צ"ל ולהרמב"ם לג, שו' רסד דף   רסח, דף 
- כז, צייל כב שצויןכ"מ  צייל סגריתו כ, שף רסח דף - ל4 צ"ל יא ח, שו' רסח דף 

 וירא צייל כדבריהם המלה לפני רעד, דף - אם. צ"ל סא כד, שף רסח דף -סגירתו,
" לז, צ"ל לזה יד, שו' רפא דף - עצמו. על יחמירשמים  המלה אחר יד, שף רפא דף 

 עכויים כתב שהתיר האו"ז שדעת להוכיח האריך וכו' בכתב ד"ה בבה"ל צ"להמשנ"ב
 שאין מז ס"ק שו בם" וכ' לג( ס" מ"ת בנובייי כן כ' מצא שאח"כ )וכ' יחיד דעתהיא
 )להמשיך וכו' ג"כ שהוא לא אם מצוה, לצורך כשהוא אפף מכתב לכתוב לעכו"םלומר



תסג ותיקוניםהערות
- ולח', סקכ"ז ולקמן צ"ל שם המלה אחר ל, שו' דפד דף - יז(,בשודה  שו' דפו דף 
 טו, שו' דצ דף - בההצעה, צ"ל בההצאה ז, שו' דצ דף - ובכלל. סל"ח צ"ל בכללכו,
- סכ"ג, ולעיל צ"ל קנטאחר  כח, שו' דצו דף - ועי', צ"ל ועי כח, שו' דצ דף 
 כמפקיד א, שו' שא דף - והחמידו. צ"ל והחרימו כז שו' דצז דף - נכון. צ"לשנכון
 צ"ל ממנס יא, שו' שה דף - מחמירים. צ"ל להחמיד ח, שו' דש דף - מקפיד,צ"ל

-ממנם, - בשע"ת, צ"ל בשע"ח טו, שו' שי דף   - יד. צ"ל יז טו, שו' שי דף 
 שצוין כ"מ ושטז שיד שיג, שיב, )בדפים האהל, תחת צ"ל תהאהל תח לח, שו' שיבדף

 יט, צ"ל כ יח, צ"ל יט יז, צ"ל יח טז, צ"ל יז יז, צ"ל טז יד, צ"ל טו יג, צ"ל יב)סעיף(
 מא, צ"ל לח מ, צ"ל לז לט, צ"ל לו לח, צ"ל לה לז, צ"ל לד לו, צ"ל לג כ, צ"לכא
 מח, צ"ל מה מז, צ"ל מד מו, צ"ל מג מה, צ"ל מב מד, צ"ל מא מג, צ"ל מ מב, צ"ללט
- נג, צ"ל ג נג, צ"ל מט נב, צ"ל מח נא, צ"ל מז מט, צ"למו  יג, שו' שטז דף 
- פה, צ"לבה - לקמן, צ"ל לעיל לג, שו' שיז דף   - עדאי. צ"ל טפ יג, שו' שיט דף 
- צה, שבת צ"ל שבת ל, שו' שיטדף - ובסמ"ד, צ"ל בסמ"א אחד טו, שו' שכ דף   
 המקופלות צ"ל שמטות אחד יט, שו' שכח דף - ויותד, צ"ל ויתר לז, שו' שכהדף

-שלנו, - שבזמן, צ"ל שבמן יט, שו' שכח דף   ועיין צ"ל אהל אחר טו, שו' שלב דף 
 וסתירה, צ"ל וסתורה ל, שו' לד דף - בתקדו"ש. ושם יז בסעיף לעיל בזה שכתבנומה

 הדברים בין משקפת חשב לז, דף מנ"כ בס' )אך צ"ל עי"ש אחר כח, שו' שלזדף
- ג, צ"ל י"ט אחר ב, שו' שלט דף - כיס(, חסרון מחמת מוקצהשהם  ג, שו' שלט דף 
- לו, צ"ל לג לב, שו' שלט דף - יב", סעיף לה כלל להלן "ועייןצ"ל  ג, שו' שמג דף 
- ושאול, דוד בתקון ועיין צ"ל בשבתאחר - סמ"ז, צ"ל סנ"א יט, שו' שמה דף   
- סל"ח, צ"ל סל"ה כו, שו' שמהדף - מא, צ"ל לז ב, שו' שנ דף   לה ו, שו' שנ דף 
- לח,צ"ל  לא, שו' שנא דף - וכלל, ב סעף כב כלל צ"ל לעיל אחר ד, שו' שנא דף 
 - לסמוך, ושיש צ"ל השודה בסוף לב, שו' שנא דף - בסותר, שי"א צ"ל כ'אחר
- ויד', צ"ל וחי יד, שו' שנב דף - יג, צ"ל טז יד, שו' שנבדף  ב, שו' שנג דף 

- להדלקת, צ"ללהדלקי  צ"ל והסתפק יב, שו' שנו דף - כז. צ"ל כט ו, שו' שנג דף 
-והמסתפק, - נכבה, צ"ל גכבע כא, שו' שנו דף   שגורם, צ"ל שגורס כד, שו' שנו דף 

- המחמם, צ"ל המחם לג, שו' שנודף - מד, צ"ל מו יא, שו' שנט דף   שו' שנט דף 
- אפשר, צ"ל אםיג,  ושם סמ"ג, יא כלל "עי"ל צ"ל מתבשלים אחר ל, שו' שנט דף 
- בשו"ת, גם וע" מ,ס"ק  מנר ליהנות שאסור ה ס"ק דעו מ"ז בשם סקי"ד לעיל צ"ל ועי' אחר יט, שו' שסאדף - משה. אגרות בשו"ת ועי' צ"ל ועי"ש לב, שו' שס דף 

 - יהודים, צ"ל פועלים אחר כו, שו' שסב דף - ולקמן, ישראל, לצודך מומרשהדליק
- טו, צ"ל יד י, שו' שסד דף - ובנז"י, יג ובסעיף צ"ל שלפנ"ז אחר כח, שו' שסגדף  
- ומט', ח-מ- צ"ל "נ-נא, ד, שו' שסזדף - אלא, צ"ל העצים אחר כח, שו' שסז דף   שפט דף ,- פ"נ צ"ל ס"נ ו, שו' שפז דף - להפסיק", "אפשרות צ"ל ט, שו' שעטדף 
- תתפשט, צ"ל יתפשט ח,שו'  כ, שו' שצ דף - תכבה. צ"ל יכבה ח, שו' שצ דף 

- בו, צ"ל ונשארו אחד יב, שו' שצב דף - שתתכבה, צ"לשיכבה  ה, שו' שצט דף 
- וד, לב סעיף לד צ"לכד - מג, צ"ל מ ו, שו' ת דף  - נ, צ"ל מד ג, שו' תג דף  - מח, ס"ק צ"ל סי"ג כז, שו' תגדף   צ"ל סמ"ט לג, שו' תג דף 

-סמ"ח, - בתקון, מה צ"ל מה י-יא, שו' תד דף   תד דף 
- נמחק, לח" "כלל טז,שו'  ז, שו' תטו דף - ומיושבים, צ"ל ומיישב כח, שו' תז דף 

- ס"כ, צ"ל כא ב, שו' תיח דף - בברכה, צ"לבברבד - קול, צ"ל השמעת אחר לא, שו' תיחדף - לו. צ"ל לח ג, שו' תיח דף  - לו, צ"ל לה לו, שו' תיט דף - י(, וס"ק יא סעיף לט בכלל גםבזה וע" צ"ל בשבת אחר יב, שו' תיט דף   שו' תכ דף 
- ולקמן, הספר בסוף צ"ל ובציורי אחריח, - סקל"ג, צ"ל לה לפני כו, שו' תכא דף  - ח, צ"ל ה לד, שו' תכגדף  - טז, צ"ל טו יא, שו' תכה דף   אחר לו, שו' תכה דף 

 זיעת העברת החלוגות(, שמשות )הצהרת באיסור שם שכ' ובמה צ"ל בזה סי"ח יג כללועי"ל
- בסמדטוט,החלונות - לו, צ"ל לב-לג - כב, שו' תכו דף   "בתיקון כח, שו' תכו דף 

- במ"מ, צ"ל ושאול"דוד  צ"ל בסו כב, שו' תכט דף - יט, צ"ל יו"ט כ, שו' תכח דף 
- הגבוהה, צ"ל הגבוה ד, שו' תלא דף - סעיף, צ"ל לעיף לו, שו' תכס דף -בסוף, - נמחקת, "על" מלת יז, שו' תלגדף   ע" ותמורת נמחקת, ח אות לה, שף תלד דף 



 ותיקוניםהערותתמד
. וסעי', צ"ל סע" לח, שו' תלד דף - וע".צייל -  ששמים "או )בתחלתה(, ט שו' תלז דף 
 )ראהיי. שבמסגרת )הלשון( הוו תמורת במפתח ומשתמשים )האבנט(, האבזם במסגרתאותו
- משום, צ"ל בו אחר כב, שו' תלט דף - פס"עותיו, צ"ל פסיעתיו יט, שו' תלט דף-  
 שהאל", צ"ל יז, שורה בסוף תמ דף - ובשו"מ, צ"ל ובשו"ת כה, שו' תלטדף

 לט עד טלטול מהמלה כז-כח, שו' תמד דף - ובתקון* צייל ועי' אחר לה, שו' תמדף -
-נמחק, - הכה', הכב, הכד' הכי הכא' שורה : הוא השורות סדר תמו, דף   תמז דף 
 פעמים(, )ב ובפנ"י צ'יל לב, שו' תמז דף - שבקולמס, צ"ל שמקולמס כה,שף

 והערותהשלמות
 ומה א, אות השבת במוסך חנוך מנחת ועי' צייל : עג אחר לו, שו' אוף

 ערוגהייב* בשו"ת עיידשכ,
 ערוגה"ב, ובשו"ת א השבת מוסך עי' צ'יל גדול אחר : טז שו, בדף
 הג' שם שכ' מה מו ס"ק יא כלל ע" צייל הבית המלה אחר יב: שו' ודף

 וכו'. עצמו מדעת הא"י שחושב מה אחראים אנחנו שאין,יבייפ
 לפנותו בהתחיל שמ במג"א ב ס"ק שלג ועי' צ"ל הרב המלה אחר : יט שו' זדף
 שאוסרלם וא=ר א=א בט=ז ע" אך וכף התבואה פניית להמשיך לו מותר שאזמעייש
 ביותד התיר לא שמתיר להמג"א שאפילו שכ' : יב דף מע"א ועי' מעייש, בהתחילאפילו
 קופות,מה'

 גייכ לדון יש שמזה שכ' ישרון יסודי וע" צייל "ושאול"( אחר : יח שו' כבדף
 החלון, על עומד כשעציץ - הוילון העלאת או הורדתבאיסור

 בשם מוקצה בדיני סק"ב לקמן שכ' במה ו'עי' צייל אכילתו אחר : יט שו' כודף
 פתים,המנחת

 בנ"א והאילן הפירות יבוש בענין ועי' צייל : ו( ס"ק )בסוף כ שו' אחר כטדף
 במה"ש, המנ"ח שכ' יבמה ה"ד פ"ח וברמביים יאכלל

 הפמייג, בשם סקייח יג בכלל גם בזה וע" צ"ל : השורה בסוף כו שו' כטדף
 סל"ב, לח כלל ולקמן צייל צז אחר : כג שו' לדדף
- שבת, להל' בפתיחה ובפמייג צייל ס"א אחר : לז שף מבדף  השבת במוסך ועף 
 שמצטרפין אחר בשבת שיעור וחצי זו בשבת ממלאכה שיעור חצי שעשה אבענין
 פי"ב שבת התוספתא נגד שזו שהביא וחיו"ד חאוייח מבין פני בשויית וע" שלם,לשיעור
 אחת, למלאכה מצטרפין שאין אחרת בשבת אחת ואות זו, בשבת אחת אותבכתב
 הי"א.עיייש

 יד. וס"ק כד בסוס"ק לקמן גם וע" צ"ל כלי המלה אחר : כב שף נגדף
 בתקדוייש. יב סייק ועיייל צייל שמותרים המלה אחר : לז שו' נגדף

 בד, מע" סוף עי' במקרר מים הקפאת ובענין : כו שו' נדדף
 מח. ושבת האי, תד"ה ו. כתובות עי' צ"ל הקש המלה אחר : כו שו' נהדף
 בתקדוייש, ס"י יג כלל לקמן בזה עוד וע" יב המלה אחר : כו שו' נהדף
 סנ"ה. יא בכלל בזה ועף צ"ל בדבר המלה אחר : כב שו' סגדף
 סט"ז, כט צ'יל עי"ל המלה אחר : כח שו, סגדף
 סל"ד. לח ועי"ל ציול לכוסו המלה אחר : יב שף עגדף
 ל. ס"ק לקמן וע" צ"ל החי"א המלה אחר : ל שו' עודף
 ותפא"י. לט סייק לח כלל וע" : יג שו' פדדף
 טו. סיוק ולעיל צ"ל : האחרונה שורה בסוף פדדף
 כא-כב. סעיף לו בכלל בזה ועיין צעל "במחבר(" אחר : ד שו' פחדף
 כח. סעיף ט כלל בזה ועי' צ"ל "הרבה" אחר : טז שו' פחדף
 ו, סעיף לה וכלל יג סעיף לד כלל בוה וע" צ"ל "סייז(יי אחר : יט שו' פטדף
 כג שו' פטדף

,: 
 סמ=ח. לב לקמן עוד וע" צעל "יח" אחר

 ויח'. טו ס"ק לז בבלל בוה וע" צ"ל "יח" אחר ה: שו' צדף



תמה והערותהשלמות

 ובסוף. ובש"ע, נא-נב סעיף יא בכלל צ"ל "המבואר" אחר : י שו' צאוף
 סק"כ. לו בכלל המבואר צ"ל "גדול" אחר : יז שון צאדף
 סקל"ו(. לב כלל לקמן גם בזה )וע" צ"ל ח" אחר : כ שו' צאדף
 התל"ד. בשם א סוסע"י ועי"ל צ"ל "בטוחן" אחר : יג שו' קדף
 ופרש"י חלתא דעביד מאן האי : עד לשבת וציין צ"ל "טוחן" אחר : לב שו' קדף

 יא. חייב בד"השם
 בהל' בטוחן א"ט עי' צ"ל יט סע" שבסוף יח אות לציון : לב שורה אחר קזדף

 ונמלך בגרונו( לחושש שמן )כגון בליעה לשם פיו לתוך התרופה בנתן שצדד סג אוכז
 בפוסקים נזכר שלא חדש דבד והוא שמותר עוד מעשה עושה הוא אין שאזלהשהותו
עי"ש.

 סוס"י יו"ד ופמ"ג שיח טוב"י : מ שבת ועה צ"ל "מלבו" אחר : טו שו' קלבדף
 בינוני אדם כשיד היא סולדת שיד לד בכלל שכ' קצז ס" מהרש"ם שו"ת ג"כ וע"סח,
 בטע"מ. והו"ד בו,נכוית

 י"ז. ס"ק ולקמן צ"ל : בסופו לח שו' קלגדף
 חאו"ח, ערוגה"ב שו"ת ועי' צ"ל הי"ג אחר : כט שו' קלודף
 יג-יד, בתקדו"ש לעיל וע" צ"ל "טז" אחר : יא שו' קנחדף
 המאור. שבקובץ הדברים בהעתק מג ס"ק ועי"ל צ"ל : כג שו' קסגדף
 את ולשים ליזהר וצריך יא א שבת חזו"א וע" צ"ל "הנ"ל" : כב שו' קסהדף

 גחלת שנעשה עד מתכת מין שהמחמם ס"ב לעיל כמבואר מע"ש התנור על )פח(הלוח
 עי"ש, וכו'חייב

 לא וכו' כלים מדיחין הי"ט פי"ג שבת תוספתא צ"ל עי' אחר : לג שון קסודף
 ועי'. מח, ס"ק כל"ט והו"ד וכו' לשבתמשבת

 יב, ס"ק לה כלל לקמן גם בזה וע" צ"ל "לאו"ח" אחר : כד שו' קעחדף
 שנשפך צבוע נוזל לכלוך כתם להוציא שנוהגים יש צ"ל : ל שורה אחר קפגדף

 תוציא שהמלח כדי השפיכה, מקום על השפיכה( אחר )תיכף מלח זריית ידי על המפהעל
 בשבת, הכתם על המלח לזרות שלא ליזהר ויש הכתם,את

 ס"י, בתקדו"ש ולקמן צ"ל עי"ש אחר : לו שף קפהדף
 ה, ס"ק לעיל ג"כ ועי' צ"ל בחתולים אחר : יד שו' קפזדף
 סט"ז. ז בכלל צ"ל בזה אחר : כ שו' קפטדף
 לג, סעיף לד בכלל גם בזה וע" צ"ל בכולם אחר : יח שו' רכבדף
 דלעיל, ופמ=ג מהשנ"ב יותר מיקל שהוא צ"ל "בדבריו= אחר : כה שו' רכגדף
 לשמוש, המותאם במקום המנוקב שלנו טואליטי לנייר דוקא מתכוין המחבר שאיןוכנראה
 וגם, עי"ש יותר, קל המנוקב במקום שקריעתו שאומר מישיש

 הוריק ותיכף סרדינים פח פתח שהוא מי וראיתי נ=ב =לה" אחר : יג שו' רכהדף
 לכלי. עי"ז עושאו בעצמו הוא אז בתוכו, יחזיקם שאם הטעם משום הפח, מתוךאותם

 יחד. התפודים גרביים זוג חיתוך באיסור צ"ל =ס"ג" אחר : לו שו' רכהדף
 עם מילה ברית בסעודת הייתי חדשיים ולפני צ"ל "בסוכר" אחר : כד שו' רמ=חדף
 בסוכר אין שלפי"ד לי ואמר שליט"א, משה באר בעמ"ס דדעברעצין אב=ד רמ"שהרה=ג
 מצאתי. ואני להלן, שאביא הכ=ס על יתדותיו ותמך כיבוש,חשש

 שכ' טז ס"ק קלג ס" קצה"ש בזה וע" צ"ל במים המלה אחר : כה שו' רנגדף
 במים המברשת לטבל אבל וכו' ורגליו ידיו על יבשה במברשת וכו' במברשת דה=הונראה
 מהשערות המים נסחט בה שרוחץ בשעה וגם וכו' כבגד דינם אלו שערות וכו' לאסוריש
 עי"ש. פ"ר,והוי

 סי"ד. ועי"ל צ"ל ובש"פ אחר : טו שו' רנזדף
 בתקון. סי"ח יג ולעיל סמ"ו, לח וכלל 'ח סע" =לקמן" אחר : ח שון רנחדף
 סו. כלל צ=ל בחי"א אחר : לב שו' רנסדף
 כז. ס"ק תעב ובח"י ס"ב תר"ם ובאו"ח צ"ל עי"ש אחר : לד שו' רנטדף
 וסק*י. ה ס"ק לח כלל לקמן בזה וע" צ"ל =דא" אחר : כז שו' רסדדף



 והערותהשלמותתמו

 בסכין. קיסם בקוטם בסקי"ח גם ועי"ש צ"ל "יא" אחר : לב שף רסדדף
 בפטיש, במכה בכ"ש בזה שכ' מה וע" צ"ל "כלי" אחר : לד שו' רסדדף
 ששאלו במה : קכ שבת במאירי גם בזה וע" צ"ל עי"ש אחר : כו שו' רעאדף

 ובשו"ת עי"ש וכף בפטיש מכה משום שיתחייב א באות הספר במשלים הדורותחכמי
 חינוך, מנחת על ובחערות השלמה ובס' לז, ס" חאו"ח חי'נפש

 ולח', כז ס"ק ולקמן צ"ל "שם" אחר : ל שו' רפדדף
 מח סוס"ק לקמן בזה שהבאתי מה וע" צ"ל "שכ"ד(" אחר : לא שף רצאדף

 ובענין.ד"ה
 סקי"ג, לח ובכלל כז, בס"ק גם בזה ע" "הנותן" אחר : כט שו' רצבדף
 שליט"א, פראנק פסח צבי ר' הרה"ג משם צ"ל "ח"ד" אחר : לג שו' שטדף
 וע" ובדג"מ, לעיל הגזכרים מטעמים צ"ל "מחיקה" אחר : לד שו' שטדף

 סט"ו, לב כלל לעילגם
 ז, ס"ק לה ובכלל צ"ל "רנט" אחר : לז שו' שכבדף
 למטה מלמעלה "שאפילו שכ' משנ"ב ועי' צ"ל "וכו'(" אחר : לא שו' שכהדף

 במקילין, למחות שאין שכ' אך שנוי, דרך כשהוא רק התירולא
 ד. ס"ק לה וכלל מז ס"ק ועי"ל צ"ל "הרע"ב" אחר : לה שו' שלדדף
 ויז', ו, ד, ס"ק לה כלל לקמן שכ' ובמה צ"ל "עי"ש" אחר : לז שו' שלודף
 לא-לב, סעיף לד כלל ו'עי' צ"ל עי"ש( אחר : יט שו' שמזדף
 סי"ג, לד כלל צ"ל " "וע" אחר : לד שו' שמחדף
 סכ"ז, לח וכלל סל"ה ז כלל ועי"ל צ"ל יא( אות אחר : לא שו' שסדדף
 "ה" אחר ושם כא, לז וכלל סל"ה ז כלל צ"ל "כב" אחר לב: שו' שפבדף

 לד, ס"ק מוקצה בדיני ולקמןצ"ל
 סק"ז, לא כלל ועי"ל צ"ל וכ"ש אחר : ח שו' שצטדף
 סק"י, ועי"ל צ"ל שבות אחר : י שף שצטדף
 סקי"ז. יא בכלל באוכלים בפטיש מכה באיסור ועי' צ"ל : כז שו' אחר שצטדף
 ס"ז, לא וכלל ס"ה צ"ל "ועי"ל" אחר : לב שף תדף
 לח, ס"ק לב כלל גם עי' צ"ל לישראל אחר : יא שו' תגדף
 לט, ס"ק לב ובכלל צ"ל מב אחר כז: שון תודף
 סי"ב, לז כלל לעיל גם ועף צ"ל בשבת אחר : לו שו' תיאדף
 ובתיקון, סכ"ב צ"ל וע" אחר : לה שף תמדף
 כד, שורה כג, שורה ואח"כ גפן(, )מצמר כא שורה הוא השורות סדר : תמודף
 כה, ושורה כב, שורהואח"כ

 גם ועי"ש סקט"ו, כה בכלל גם בזה וע" צ"ל "מוקצה" אחר : כח שף תמודף
 בידו נטלו שכבד מוקצה ובענין מוקצה, כודאי שדינו שם שכ' מוקצה, ספק טלטולבדין
 סקט"ו. ב כללעי"ל

 כט, ס"ק ה וכלל יז ס"ק ג כלל ועי' צ"ל "כלא"י" אחר כ: שף תמזדף
 משום לעכברים סם העמדת איסור ובענין צ"ל "ס"א" אחר : כח שו' תמחדף
 ס"ז. כו כלל עי"למוקצה

 כח, ס"ק לד כלל לעיל גם וע" צ"ל ושאול אחר לג: שף תמחדף

 וכו' מהשלחן לגמרי להוציאה שא"א באופן העשוי' בתיבה שכ' כ ס"ק קיב ס"השלחן בדי וע" ז( ס"ק סוף ובמג"א כ, ס"ק שט הדב בש"ע )ע" לט ס"ק מוקצהבדיני
 שסוברת שלחעה ג"כ וכת"ש לבגד", ידו להכניס אסרו ג"כ וכף לבגד תפור שפיו בכיםגם שהרי אסור, עצמה התיבה את ולהוציא להכנים מקום "שמכל השלחן לטלטל מותרשאז
 בסים הוי לא שה"ה השבת, כל שם שישאר היא בדעתו אא"כ לאיסור בסים השלחןשאין
 ההיתר לקחת ובדעתו ולהיתר, לאיסור בסים ה" ואם השבת, כל שם שישאר כשבדעתודק
 עי"ש, השבת לכל להשאירו ו"א החלות, לאכול שדעתו בביהש"מ, השלחן על החלותהנחת מהני לא ולהיתר, לאיסור בסים בשלחן ושלפי"ז לאיסור, בסיס רק הוא שאז בשבת,משם



 המונתיםרשימת
 שכטשכג, הבנין על שהוסיףבנאיכד השקאתואילן

 שב שהוא( כל עליו )והמוסיף בקרקעבניןטז הרכבתו()הברכתו
שמו גדולים בכלים וסתירהבניןפה לעכו"םאמירה

שנד-שנה סגידתו או פתיחתו תנור,ברזרפט חפצים מוכרת מכונהאוטומט,
שנט פתוח להניחו החמים, מיםברזז הגדדתואודח,
שסז אוטומטית בתאורה מצוידביתרפג הבדגתןאותיות,
תנד טלטולו ועוד( )שנבאש חיבשררפג פתיחתו בטחון,אדגז
שיח-שכב קבועאהל
כב וחיבוצו חלבגבוןשכג-שכט ארעיאהל
צח במגרדת גבינהגרירתשמ תינוקאברי
קצ נעלים או בגד מעל יבש טיטגירוד. השחלתם או פירותאסיפת
קיח קלוי קמחגבול תכה)לח-לט( פנינים( השחלת)או
 תבקע, טבילתו כלי( )אדם,גר,כו תאניםאדיית
קע-קעא חי מבעל צמרגזיזתתטואוירון
קע-קעא חי מבעל שערגזיזתתל-תלג ואוירן שבת של רשויותאדבע
קצז ניפוצםגידים,תמז בפה המחוברים, פירותאכילת

קצז פשתןגבעולימח בכף סחיטתם ותפוזים,אשכוליות
יג חביתגרירת

יג-יד רהיטיםגרירתסז-עא אוכלנ:רידת
יז פתיחתו חורף,גןעא בגדברירת
רלט הוצאתוגרעין,עא עציםברידת
רצד הטלתוגודל,פג חלמוןברירת
שכג-שכח אהל משום עשייתוגג, )ומשקים( אוכליםבלילת

שעח-שפס הדלקה( )או כבויגרםקיז תינוקותלצרכי
 הדליקו ועכו"ם שנכבה, שבתנורגזקכד אש ידי עלבשול
 שסז קסז, קנז,קלח,קכד זכוכית ידי עלבשול
קע-קעד וגלוחם השעדות,גזיזת שצדקכד, סיד ידי עלבשול
קכה אש בתולדתבשול
 השמשות, בבין אסור שהי'דבדקכו חמה בתולדתבשול
תנהטלטולוקכו בשמשבשול
מא תבואהדישתקלג חמים במעיינותבשול
צה תבליניםדיכתקמא-קמב בשול אחרבשול
צ ירקות()וחתיכתקמה אפי' אחדבשול
קס-קסב שבו( מינים )ארבעהדודיםקמה צל" אחדבשול
קמח הבל המוסיףדברקנב אוכלבחישת
קלח כסויודם,קלג פריבשול
קמז מסמוסם גפרית, זפת, חלב,דונג,קסב-קסג החום צנודיבדזי
רכ פתיחתם הספר,דפיקפה )שנתרטבו(בגדים
דכח תרנגולתדדתקצב ניעורו שחור,בגד

דכז סגירתה כלוב,דלתרהבציעה
דלב צידתםדבורים, שבירת וכן יין,בקבוקי

דלה המים מן שלייתודג, רפורכא, שעליהןהאותיות
דלס הוצאתודם,רכז-כח לכלובם הכנסתם חי,בעלי

רלס מציצתודם, רצהרמא, בעולתהבתולה,
דמד מהקלף הפרדתודוכסוסטוס,רלט הכאתה חי,בעל
דנ בחומץ שדייתו מלוח,דג תהרצג, )והוראתו( איסורבטול
רסד לסתימה התאמתהדלעת,שטובנ"

תמז



 המונחיםרשימתתמח
 טלטולודדכון,
 להיפך וכן סקרה, גבי עלדיו
 פתיחתה סגורה,דלת
 קטן בןדדת
 מחובר )או צידה מחוסר שהי'דבר

תמ השמשות(בבין

תנד מהשלחן וכדומה אוכל קליפיהסרת
 לה כס-לב, )בעשב( באילןהשתמשות

 עו מיין או ממרק זבובהוצאת
 המיחם ממיהסתפקות
 החם הברז ממיהסתפקות
 לבניםהלבנות
 תנורי על תבשיליםהעמדת
 מתכתהתכת

התקלחות
 בחמיןהתרחצות
 משיחההתרת
 חבלים שזירתהפרדת
 זהב דגי שעל המיםהחלפת
רמא לבהמה או לחולה דםהקזת
רמא עלוקההעמדת
רנא שעדהעברת
רצב חפץהקדשת
שג להעיד דינם בביתהופעה
רעז במחליקייםהחלקה
שסו בניןהקמת
שטז ברצפה אבניםהחזדת
 לציריו חלון או דלתהחזדת

 תיא תח, שכא,שכ,
 שנזשנד, וכבויו הבועד, דבר כלהצתת
 שסא עכו"ם ידי יל דברהצתת
 שעהשנה, המעטתה או להבתהגדלת

 )בתלפון, אלקטדי במתקןהשתמשות
 בפונוגדף במקליטון,במקרופון,
 )והטיית בסכיון, ברדיוובגרומופון,

 אלקטרי, כד או בשמיכתמחוגם(,
 בתל- שמיעה, לכבדי עזרבמכונת
 פעמון מקרד, מניפה,פרינטד,
 שפה שעה שסה, שנד-נה, ועוד(אלקטרי,

 שסה בחורף הביתהסקת
 נקיון ובדיקת וכדומה בגדיםהבחנת

 שנז-שנח )וכדו'( השמש ידי עלכוסות
 שפך הדולק נדהנעדת
שפד עכו"ם ידי על הדולק נדהנערת
 יז פידות גךול החשת אוהשבחת
כב אגדטלהשקאת
יט עציץהעבדת
תג להבדלה ייןהכנת

 שבת למוצאי מסההצעת
 חלההפרשת
 דיני' ופרטי בספינה,הפלגה
 קולהשמעת
התעמלות
 לבית הנמול( )רך תינוקהובלת

 למולוהכנסת
 הדבי בדשות אמות ארבעהעברת
 בכרמליתאו
 בפה אוכליםהוצאת
 לתינוק מוקצה דברהאכלת

 ביםהוורחצות
 במברשת ביד, נוצות,הסרת

 כנ שכח, חלון, 'על פרישתווילון,
 בנעצים לקיד הצמדתווילון,

סד תבואהזריית
כ למים שימתם פשתן,זרע

סא במוך סתימתו פך, אוזכוכית
 בהשמסות קפג הספוח מקום על מלחזרוי
 נעליים, זוג וכן גרביים,זוג

 דכהריב, יחדהתפורים
דלג סתימתה בתיבה,זבובים
רמ רפואיתזריקה
 ידי על הנוצד אלקטדיזרם

 שסג שסב,שס, יהודיםפועלים
 רנזקצג, הצהרתוזכוכית,

קנט לחמין שפיכתו צונן,וץלב
רטז חבורן בד, או אריגחתיכות
רכ-דכא פתיחתן סוכריות,חפיפת
 שנא רכב, רכא, התרתם גרוגדות,חותלות
 מרוקחים, פירות פי 'על הכרוךחוט

ביתוקו
חליבה
 מדה לפי דברחתיכת
 לצוארון אריגחתיכת
 המדה( לפי )לא ניירחתוך
 כלי לכסוי ניירחתוך
 למדה או לכלי תלוש דברחתיכת
 באוכלים כלי( )ותיקוןחתוך
דסב חתיכתם שפוד( )קשרי התפידהחוט

 ידי על שהובאהחבילה
 שרם, בשבת דארבי
רפח הפתוח דאוה,חלון
דפח חלבו( )חליבתחלבן
ש-שג גרימתו שבת,חלול
רפז הפותחוחנות,

דש
רעב
שכ
תמב

קנג
שם שנס,קס,

קכד
קסהגז

קכד
קעא
קסח-קסט
ריא
דיג

רלוועלוקות

תג
תד
תח-תיד
תטז-תכא
תכב

תמג

תלב-תלג
תלד
תמט
קצג
קצב

 בהשמטותכב
שכט

ריב
דנח
דסא-דסד
רסא-דסד
רסג
דסג
רסב
רסד



תמם המונחיםרשימת

 קרקעחפירת
 בקרש קרש שלוב אוחבור
 במבנה נקיבתוחור,
 שבירתה מרקחת,חבית
 הוצאתם כליבה,חוטי
 בסמרטוט זיעתו העברתחלון,
 תרופה( ועשיית )מיחושו,חולה

 דיניו פרטיוכל

 בצלים( יבש, )לחם בשרטחינת
במטחנה

 יד של ברחיים תבואהטחינת
 מים( או)רוח,
 צח צה, סוכר( או )מלח עפר, רגביטחינת
 קצב מעפר נקוי'טלית,
רא )במכונה( בידטוי'

הטאטוא
רכא פתיחתו בנייר, הארוזטבק
שנ הוצאתוטריז,
 תמח תמז, תמו,תמה, מוקצהטלטול

קעו והסרתה חתיכתהיבלת,
 שצטשלט, משקפיים( )או מחטיישור
 הבאתו וכן מעגלה, הורדתויין,

תכג-תכהלסעודה
 תכשיט שאינו בדבריציאה
תלד-תלה מלבושואינו
 תמ 'עור בסמוכות וקטוע בקב, קטעיציאת
 תמ תלט, במקל סומא( )זקן, חיגריציאת
 וכיפה, בכובע בערליים,יציאה

 שני ובשאר פלסתי()במכסה
תלח זה גב על זהמלבושים

 ובמלבוש ובכבנה, בברךסעיאה
 קצת חשוב דבר אושתכשיט
תמא לומחובר

תמב הכתונת ,שבצוארון בסיכהיציאה
 תמ גדול בקור אזניים בבתייציאה
 משזיפיםיי"ש

מבירה
 כבשיםכבוש
 העפר מן נקויוכובע,
 שטיחתןכבסים,
כריכה
 שוטהכלב
 ונקמהכעס
 בגדיםכיבוס
 ושאר היין, באבן שפשופם כסף,כלי

רנז וחול בנתרכלים

כתיבה
 ולשוןכתב
 כתיבהכלי

 בגירכתיבה
 חלון שמשת עלכתיבה
 בשמאלכתיבה,
 תיבהכסיית
 כסו" וכן מים, חביתכסיית

 השלחןבדף
שלד, הברגתם פרקים,כלי

 שפ דליקהכביית
 עכו"ם( ידי )על דליקהכביית
 הדחתם )כוסות(כלים
 לאיסור שמלאכתוכלי
 ומונח להיתר, שמלאכתוכלי

 מוקצה דבר השמשותבבין
 ניעורו בגדו, שבכיסכסף

קטו וחרוסת חזרת חרדל,לישת
 או בשומן )בשמן, במים קמחלישת

קיג פירות(במי
קיד במים עפר וגבוללישת
קפא הסרתולכלוך,
 כמהים )עשבים, פירותלקוטת
כו פטריות(או

 למים שימתןכמורסן,
קיס לחות בידים קיחתםמורסן,
 עשייתם עזים, מלחמי

קסח הישןמלוח
 מלא לאמבטי שפיכתם צוננים,מים

רותחים
 שרוולו ךרך סנונםמים,
 הבגך בקהע תחיבתהמחט,

 הרקתם דגים, עםמצודות
 לעכבריםמלכודת
 פרושתה חי, לבעלמצודה
 כוורת על פרישתהמחצלת,
 הדוקהמכה

 החתול לפני פתיחתהמלכודת,
 שמורם לשם דברים, ושאר בשרמליחת

 רמזרמו, וטלטולם( הדחתם)וכן
 שמן בשם וצנון, בצלמליחת

 ביצים ומליחתלתוכם,
 פתיחתה המתקפלת,מטה
 עשייתם מלח,מי
 כלים לחפיפתמלח

 נוצותמריטת
 מריחתהמשחה,

שטו-שטז
שיח

 שיזשטז,
 שמזשלד,

שנז
קצג

קו-קיב

ק

צה

 רפגרסט,
 ערהרע,

רעב-רעג
רעג
רעב
רעז

 שלבשכד,
 תכהשלט,
 שצשפט,

שם
תג-תז
תמה-תמח

עליו
 תמחתמה,

תנט

מח

צב
 רנ רמו,קסח,

קצב
קפה-קפו
ריח
רלב
רמג
קפא

 קסקנט,
קפד

 ריזרטז,
רכס
רלא
רלא
רלב
רמא
רלח

רמח
שכו-שכח
רמס
רנז
רנב
רנב



 המונחיםרשימתתע
קעז עוף כנף ותלישת מריטתןנוצות,רנג מריחתן שינים, או קרםמשחת
מד-מט סחיטתונוזל,דנג אשה פני על קרםמשחת
רג עשייתהנפה,רנה ראש על שמןמשחת
דיח בדבק דבוקםניירות,רנו באוכליםמחיקה
דלט מקצתה נטילתנשמה,רעא בכתיבהמסייע
 )או לכלוכן גרודנעלים,רפ עכו"ם( ידי )עלמברק
דנה-רנו במים(שפשופןדצגמדידה
דעג עליו( )כתיבה פחםניירפג-פד וממכרמקח
ד חולה לבקודנסיעה,רצבמתנה
 בולטות( אותיות )עם חלבנר דצרפו,משכון
 שיאשט,הדלקתו להראותה או להדפיסה,מודעה

שמא-שמג פתיחתו או עשייתונקב,שא ברדיו( )אובסכיון
שסא-שסה עכו"ם ידי על שהודלקנרש באכספרס או באחריות, לשלחומכתב,
שסה הדלקתו נשמה,נר שי רצט,רכד, פתיחתומכתב,
קצב נעליים אבקניעורדש קריאתן מלחמות,מעשיות
 מנקה במכונת שטיחים,נקוישלג כסוי'מ'עשנה,
 קצגקעח,שטיחים פתיחתה )שמשי'(מטרי'
קצד יבשנקוי שנשלח, סגירתהאו
תנז עכו"ם בשלנולד שטז-שכ מקיר( הוצאתו )או תקיעתומסמר,
 שמז שכ, שבירתו קודש, ארון דלתמנעול
נה ולבנים בגדים פירות,טחיטת הפמוט, לקנה שפיכתםמים,

 בנייר חבית, או בקבוק,סתימת שפחשפו, לעששיתאו
סא במטלית אובמוך שצאקכד, לסיד מיםמטיל

פאעז, מתולעים חומץסנוןשיט בתבניותמאכלים
 מקסמים יין או מיםסנוןשנדמעלית
פאעז, מקמחיןאו תה תד,רצז,מעשר
פב החלב נסיובסנון בהשמטות ושםשלז,משקפת
קלב חם לתבשיל שימתוסכרין,ת הפסתן )וחבורה(מורסה
כדכג,סריגה בבגד הכנסתה שרוך( )רצועה,משיחה

דטז הבגד שולי להחזיק בטחון,סיכת תאת, ועוד()בוילון,
דטז חתולים לחבור בטחון,סיכתתא לכדים )ונוצות(מוכים
 הפתוחה הקופסה מן הרקתםסרדינים,תא באויר גומי כרמלוי

 ל-דכההשמטות משקפיים וכיס, יד )שעוןמפתח,
 )מעבד( וגופו דגלו,סיכת לכבדי עזד מכונת עםומשקפיים
דמה-רמו נעלייםומשיכת תלז תלה,תיט, הוצאתםשמיעה(

רמח פידות על זרייתוסוכר, הספר שבסוףובציור
רנט נוזלסבון דצדתכב,משחקים
דנז השחזתוסכיןתמה ופרטי' כיס, חסדון מחמתמוקצה
רנב החבית נקבסתימת תמזתמה, ופרטי' גופו מחמתמוקצה
רנז דסוקוסוכר,תמו מצוה מחמתמוקצה
שא-שג עברה לעובריסיועתמח כליםמשמשי
 בתנאי שבת בערב שנשלחהסחורהתנח חבירו חפץ עלמוקצה

 ביום ידוע למקום להגיעשצריכה
שראשוןצג טחינה ממצה קמחנפוי
שה דפיו חודי על כתובות שאותיותספרקא עציםנסירת
 בית מעשה וכל )גיטין( קידושיןסדורקא, מתכתנשיפת

דצה-דצו שהואדיןקנה קפהנס
 מנין סכום וכן הזכרתו, דמים,סכוםקסו כליםנגיבת
דפה-דפזומדה שעגשע, אלקטרי ידים במנגב ידיםנגוב



תעא המונחיםרשימת
רכט המים על רשת פריסתרעג בחלב כתיבתוסוד,
רסד חדדו פקק,שלז רגלו שנשברספסל,
רצא חובפרעון שמג-שדמ בחבית או בספסל, התקועסכין
רצדרצא, בכורפדייתשדמ ילדה או אשה שערותסדור
רצברצא, הקונה חוב לסמןפתקה, חלון( )או פתחסתימת

 שכח-שכט מחיצה( )ועשיית תלייתהפרוכת,שכט-שלב ארעיבפקק
שמח התנור מפתח הסרתופח,שמו בניןסתירת
שמט במחלץ הוצאתופקק,שכז סדורםספרים,
שמו נעילה דלתפתיחתתיז כיס מפנס הוצאתה )בטרי'(,סוללה
שמו בחדר ותינוק נעילה דלתפתיחתקצג פניו ברחיצת שערות,סחיטת
שנח הנר לאור אמירתםפיוטים,קצד מציצה ידי על ממשקה, שפמוסחיטת
שפב רישאפסיקקעי שערוסריקת

כג למים שימתםפרחים, שצה-שצו הכאהפטיש, עצים מלח, צמחים, שבלים,עימור
תכג תבואה אוצרפנוילח-מ ביציםאו
 דוקא הוא התנור, על שימתופח, דבק, ידי על חבורם עורות, אועצים

קסה שבתבערב רכריח, הפרדתםוכן
רלד לחנות מהכלוב שקופציםעופות
 טבילתה, בליל לאשה נטילתן~בפרניים,רמד עורו הפשטת דג( )אועוף
קעד רגלי' צפרניוקצוץתכו רסב,קא, בקיעתםעצים,
קצז סרוקו פשתן( )אוצמררסד חדודועיפרון, קצט עינ" וכחילתאשה,רסה קטימם בשמים,עצי שערי צפרני( שפתי, )פני,צב"עתרסג נסירתם וקרשים,עצים
קצטרהיטיםרסה מעצם קטיפתםעלים, דלתות קירות( )כלים, אריגיםצביעתרסה תלישתם לולב,עלי
ר שרף ייןצביעתדש בשבת קריאתועתון, ר דגים אזניצביעת בקואופרטיבים חרדים,עובדים

קצט במים מסמוסוצבעשבאי-דתיים קצט הרכבתוצבע עוגות וכן שבירתן, מצוירות,עוגות
 נוצה, נילון, כותנה, )פשתים,צמר שט עליהן נרשמו החרושת ביתששם
רא טויתוגיד( מודפסות שאותיות סיגריותעישון  רלארכט, וצפור צביצידת )לחמום המאור להדלקת שעוןעריכת רלברכח, רעות חיותצידת תמג שכד,יד, תינוקותעגלות רלארכז, וגרמתהצידהשיאעליהן

רלג שניים ידי עלצידתושסט ולכבוי'התבשיל( רכט צידתו וחיגר( )חולה, ישןצביכו בצירתםענבים,
רל כלבים ידי עלצידה כב-כג למים החזרתם )לולבים( עציםענפי שצורעג, צורהציורתכז פירושו דחול,עובדין רעט וכחולצביעה לצורך אף במטפחת הצוארעטיפת רפב הנגטיבים ופתוחצלום,תמב הזיעהקליטת  שנשלט, וסתירתן קליעתןצמות,מח מתותיםעסיס

א נט"עתםצמחים, קמו בשול אחר אפי' אוצלי'קד -- ועופות בהמות,מטום רה החוטים ראשיפציעת
כה ועקירתם וצמחים, תבואה,קצירת סרדינים, וקופסאותפחים לה פרחיםקטיפתרכד-רכהפתיחתם קצב כסו"קדרה רלרכח, ממצודתו נצודפריקת רדקליעה רלורלב, מלילתו או נטילתופרעוש, רי קיימאקשר תולעים, או שממית כנה,פרעוש, רירו, גוי ידי על התרתוקשר,רלוהריגתם





תטג1
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 פל,ט רסוסרז מאליז הנתהדקקשרן
 רטי'רו ל,מן המתקייסקשרן
 וכרונ,ה מלה עלימה מתוקוסשר,1



קיח לתימקוה בתותרסוקרו מצוה לונרקשר,
 המאכגים, רשימת וכן נוכרים,רשימחריא עניכה ועלייקשר,
שג לקרוהןריג בהמה כאכליקשר

 ל. הקשבה )לספיוך(רויודיד מיה למעלה וה חבלים שניקשירת



פ
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ר פנויז שגרחוג,רפשריא התרהך קיימא, שי שאיווקשר
ל1רלצתרלי במחט מגריםקימוט
לגרכיכהריט למלקים רברקריעת
1-8 זבולהשוה, שי רצט, רנו, המחוהם איגרהגויעת



ה נימ,תי, ה קשו שוג.ין1 הה111קו'לההנייילהילה
 ז אגני' סק1, שוג, .רנא ,קרוים נ"רקריות
ב שלה תל התלקתשרה, קופסת ל':1 מהיחתה סוכר,קולסונ

-.-יי",



ר רגבי' פרורשיה,רכה סתם שנקשרקשר
קעב-קעג הסרתושער,רלס הוצאהוקוץ,
קעא הסתרקותושער,רלה הי כעל הייקיציר
קעכ שבהס הלבגות ליקוטשער,רסר ש,נ~ם לחציצת קטימהוקיסם, ,..-.,,.,. 



'אזימחה תיקינוקולמס,
רב דקיס חוסששזירתרפא בתקליש הסהעתוקיל,

רב חכיטחושתי, עם וטסיתים מסטריס, עםקרטינים
רמב עקירהןשעים, שח רפג, רעו, ]יריקם וכןאותעת,

 חיירמ תיל, יעו11 יל"רח



%,
% דס עולילש:1 ש,"ן( ו".'יין'"ת ננוקיי  ש"ש,", ,ס ו1"יס י11 נ?,ין, ע,"'נ,ו"ו,

 שושיי
 בהשמטותנד שעליהןהטי אלקטריקרוניומ נקר" ה.ףס

---- --- -.--.. 



 "ן""י' ,י'"ו,יי
 ","יתו"י"יה. י,;,

 ג'במ מחלל עםשותמות לשבירת )יכן לקרה מיםקפיאת
שבירה הבטס,קרח(
 הסרתה אות, שעלשעוהקיח לגרכם בסךת רסוקקטים,
 11ד"ת1שחיל.מת ל~רדת ~יחה ילילחף"=ת_



ב ,רעיםשריית שוה קרבימ 'וי על למלסלם וכובמים,
 תי שגט, הרס )זכוכות( כלישבריעכ וגים להאכילםקטנים,
תטו ובר( רהשטתשח"תמט מוקגה דבר להאכילסקטנים,
שצח סכיןשת'ות רקיס למירוריס גליסקה פרודקטגים,

----.. --- -- ---- ---- -.. .-. .. .... .-... 
-. -.. 



קסה שעוו ידי על ממומוינבש'ל, שיוי לוום וגבול עירובקטרמ,
 קסה קמ, חמומו ש,צטנן,תבשיל בהשמטוה קח לגרכםנרוטכ,

קלג חמק לתוך בשר,תמצית ~לץ בשעו שעדן סריקתקטעה,
 יררי יית ",,4.י"יה



רטזהפירה11 מכירת דבש חלותוסיק
ריח הדוקם שנתרפאו,תפיריתלה  ובשוויית
רטז מסחר סכתביתיוקצב מקמח  מוליוקוו
לז-לח הריגתםתולעים, פירוה, שע.עעת, אומה, תפיתירסוק

------- .. .. ....,. 
-..... -..-.-- 
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