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J יוס בעזהי״ת, J / j ' i  ?>t

 בנץ שבנה שליט״א שג׳רנסקי בני&ץ הרב ה״ה לתהלה הטמואר הרה״ה ידידינו שמו״ל ספר ראיתי

 ויגיעה עמל סורח שהרבה ורואים מכונה, שבת״ ״משנת ובשם לפרמיהם, שבת הלכות כל על גדול

ח שנתגלגלה חלקו ואשרי אשריו אחד, לבל ניכר והתועלת נפש, לכל שוה שיהיה בו הושקע  וכות לי

 שהו[״ח שעם, בשוב ומסודר ערוך הספר הרכים, בו אבות תושב ומעשה אומן מלאכת בה שיש האי כי

 וראוי לשאול, מה ההלכות עיקר עוT ונשים, אנשים עם ופשומי ושורש, השעם גם הלכה כבל יסגאו

כהלכתה. שכת שמירת לחיזוק בס״ד שיביא כישראל לר׳פיגו

 כעט״ם, דינו בפרהסיא ואם ה״ו, סקילה במזיד כעונשו שבחמורות מחטוריס הם שבת הלכות והנה

 מובא ואני והלכה, הלכה כל על שעברו מובהקים ת־ת בצירוף להתפאר, יוT מעשי הוא והספר

 ברכה דברי גם מצרף ואני הוראה מגדולי כהסכמותיהם ועיטרו הסכימו שכבר הסכמה, לסוחר

 כלשון שנכתב בו מצוייה והברכה שבת, אסורי ה' בעם להוק ויתפשם ישראל בבית בס״ר שיתקבל

 הוראה, בעל בזה כבר שד,וא מדמה שהקורא חשש יש הלכות קיצור ספר שככל ידוע אמנם וקל. צח

 ומניח הפוסקים, ושימות הריעות היטב לדעת אלא להכריע, ספרו שאין שפירש המחבר, יתברך ובזה

 כהלכוזה שבת לשמור וחיזוק ותועלת ברכדי רק יניא הספר כס״ד ולכן הוראה, לבעלי ד,ד,כרעה

וכראוי,

 בישראל, ודת התורדי ■לחיזוק פעלים להוסיף ולד,אדירה, תורד, להגדיל עוד שיזכד, ברכתי נא וקבל

 במהרה צרקינו משיח פני ונקבל בעולמו ה' כבוד התגלות לראות בקרוב נזכה ורחכד, נחת ומתוך

בקרוב. נימינו

מרובים שמים ורחמי ה׳ לישועת בכליון המצפה הנני



הלברשטאם משה
 החח-ת העדה הבד*« חכר

ם' ״דנרי יזדכת ראש  סשאקאווע חיי
 סשה* ’T3T *ת1ש סח־ס

 תוככ״א •חיעלים פעמדק
בם'ד5370SU סל. B יואל רח'

תי ד1פ» פה י נ ה י ב* כ*®!־ נ !» ! ל " די א האי י ר א גנ ר קי ד הרד״ט י ב ן0י0י1נ טוכתר יו"ן» הפכו  י

ן י פ ו ל י ק ר ו ״ ה ז פו י ס י נ « ®לי®"* ®גידנסקי נ י לתהלה «ם*' דםקי ד י ח יה «םקו פ רו » ס ן ®ני  כ<גדה"ק (

ר ו נ תי י ב ״ נ ת נ רו סי פ ה, נ א ל פ תי נ י י א א ו ת נ י רנ א ס סז **ר סנ ו ה' ח ד י ח נ הי ה*לי א1ל פיזסבתו י

ת ב«ר<ל הסובה כו ם את לו בי ר א דבא גפסדא ה ד קי י י כל נול ו נ י ת ד כו הל , ®נת ו ו נ י מ י כס״ד ק «לת ו

דו א11לה בי !, נאה דבר פתת״י י ( י תו ס י ו מ ם פ ה רי ס ת״ה ייבורת ®ל להתפאר י י נ ל פ ה סו ר תו  ב

ב הפתכר וגרא*ם ויר"® פל סו ה בתורה ה א ר הו ו ה״ה ו נ ד י ד ן הרב י או ה לז התסיד הנ ק פ ו ן  *ל נ

ר הלכד. ״ ה חס נמוה פו רt פנ ד ב רב ®ליפ״א נ ״ פו כ תל באיר ו בי , כארה״ק א ו ״ ר ח ב כ  בה«ק«ת ו

ה ב דו תי ל ה ב ו ת נ ת את לדאו חו כו ת ®ומוקיפו ה ו נ כ ן ל י נ אר ב ת, רב פפז דו א רו כא«ר פ ד  את פי

פי ההלבות ת ל"® סדר ל בו ה, א בו א ל ® היזל פ ד פ»וד קו פ ס, ו רי כ ד עד ה ת ו , ההלכו ה מ ס ד ל עו  ו

ו פ סי ת פהפרן הו ו 1חד®n«נ הלכו נ תי טו קו ת ת כ ת בעקבו עו י דנ פ ס ה י ו ל י ג ה או ו םא ו *תו נ י ר ו ד  ב

ה, ההאגתה ע״י נ ו י ל ע ה ה הנ ר הכל ו ר עדו ד סו פ א ו הפלי ה ל כונ ת בה״כל כ ב ו פו ת, פעם ב ע ד  ו

ר דגר ו ב י , על ד ו נ פ ו ו א ל י ד נ ה ח ו ן ע«ו י י ג ר ל עו פן פ א ר, רכר לכל נ ב ד ת, ®ור« לדעת ו כו ל ה  ה

הבל תב ו ן נכ פו ל ז וקלה «הה כ פ או ה נ «וו נס®. לכל ה

ד י נ א ה ו פנ א י נ תי כ א ד נפל או א רכא ספרא פהאי פ ר קי י « א«ד ו ה, הפבת" "פ»«ה 0ב נ ו כ י י נ

' לדעתי י נ ע ' ה י ה ה י ת בז על פה הו אי לכל עפו ר א לא ,’ד י עי ב פי פי או ס ו אאר עפן ל ו ר ן י נ או פ ע

רו אי ם ו ה י נ א עי ת כל לפאו ך ההלכו ד ערו ד סו ס שניהם ו ת ל רו הי ב ת, ב לו ק ב  לת״ח אן• אלא ו

פ ר פ ג א• ו בי רה פר ס תו רי ו ס פ כי תנ פ א ו ״ פנ ס יפאאו אאר ו ה פני ם ל ם הדכרי כי רו ס ע רי ד פו פ  ו

אן ר או ת, התכסה ותתרבה לסעאה ההלבה עד ט ע הד ם ו אפנ ן ו ו כ כ י פ ו אאר הי נ י י ״י א פו י ה  כ

ע באו לא כרי ה ב לדעת אלא לפעאה הלכה ל פ ת הי עו ת רי סו «י ל ו ם, כ עי ס פו  לסעאת וההכרעה ה

ה נ תו עלי ורק אן נ ב ס על א*ד ההוראה ל ה ע פי א ר, בל יו ב ד

א ו סי א ד פבא לפעלא ו * ס איי ת ס כו ל תי א, ו ת י רי או ו ל א ו ב י ם ו בי ו ר א י ב י ר הברכה ו תו תס ל  בי

ם ת ס עו ל ר י רי רו ב ס א כ על י סו ו אאר ה פ ם • ה י פנ ן ל אי ב ו ה, אלא טו ר ו תו כ ז י ו ו ל י ל ל הי  אל פ

ל חבר תי ד ול ס עו רי ו ב ס חי די ק לו י א י כ ו כ י ז ם, ל בי ר ת ה כו ו ע ו ״ ה ה הו ו כ י ו ®גת ו נ «י ד בן ק  ת

ה ל«סע בעדם דכ ע והאלהה נ ״ ה ענו ך כ תו ם, ו«פחה אורה פ ״ סו כ ת ו כו כז ה אבת ®סירת ו לכת הי ה < כ י  נ

ת ל או ם לנ א, עול ״ ב נ

̂בנג ! ,מ
.M״ <•«,׳׳

, ffA ̂תy גק״י׳ לי״1 י<0י<י



ה הרב מ ל ו ש י י מ ש ר ב ל ו ז
 להוראה תלמוד בית אברכים כולל ראם

T ורב tnn' ני־ב גור

נני־ברק ,6 ברנדשססר ב1רח

תשנ*ח ובה3ח ד סקץ ב״ה,

 שליט״א ׳רנםקי1ש בניטץ זזרב לתהלה הנודעים החינוך מאנשי והמושלם המסואר גיסי כבוד הנה

 כל על החמורות שבת הלכות כל את שיקיף מקיפה בעורה שבח הלכות על ספר לחבר ברעיוניו הגה

^ון בזמז שהתחדשו השעה לבעיות כנוסף ודקדוקי׳ה פרמי׳ה א  שנולדו סכנולוגיות בעיות מהן ה

ח  המדוברת ובשפה מסודרת כצורה שיהי׳ בולם ועל ביום ששכיחים בעיות סתם טהן הסכנולוגי כעי

 ומוכן הערוך כשולחן אומנותם שתורתם לת״ח ואף ותלמידים ונשים אנשים ידעו,ויבינו שכולם ככדי

 שקולה שבת שמירת הרי וכלל, כלל זוטרתא מילתא זה ואין ז-ל. רש״י כלשון האדם לבני לאכול

 לנכון מצא שליט״א ניגר והנה בוכירה ישנו בשמירה שישנו כל כה חייבות נשים ואף המצוות• ככל

 זה ספר שליט״א זגדר פינחס משה הרה״ג ובראשו ת־ח צוות בעריכת השבת משנת בשם ספר לערוך

 למיניהס השעה בעיות וגם פרטים לפרטי עד שבת הלכות כל מתבארים שבו הדרישות בל על עונה

 קודש שבת על והנה שבת הלכות את יסודית בצורה לדעת הציבור בל יוכלו בו אשר מפליאה כצורה

ד בכית לי יש סובה מתנה חד׳ל ודרשו מקדישכם ד׳ אני בי לדעת כתוב אני שטה ושבת גנ  מבקש ו

 ממשרע״ה דדש הקב־ד• ״לדעת״ אלא גרידא הלימוד מספיק שלא בנראה והודיעם, לך לישראל ליתנה

ע אותם והודיע לך  שיזכה שליט״א גיסי כבוד ניוע הוא יישר טנא לפעלא ואמינא ישראל, בני את ^

 ויתברך שתרחם היא יכולה שבת הלכות החדרת ובזכות התורד• מאור את להפיץ כשנים רבות עוד

 פעלים תורה־להדנות של באהלה וסגותד• שלווה מתוך ולישב כפלים בכפל השמים מן טוב ככל

כב״א. צדק גואל לביאת ונזכה ולתעודה לתורה

השבת במנוחת המכרכו הדושו״ט גיסו מאת



ם תובן העניני

ו......................................שליט״א ונדר פנחס משה חרב י הקדמה י

בג..................................שליט״א המאירי שלום הרב - תודה שלמי

ה.............................שליט״א שצ׳רנסקי בנימין הרב - הספר בשער ב

ג...........................................................לשבת ההכנות - א פרק ל
/ השבוע במשך השבת זכירת ב. / שבת ועונג שבת כבוד א,
 שנים ה. / שבת בערב הכנות ד. / השבוע במשך לשבת הכמת ג.

/ מלאכה עשיית ז. / סעודה קביעת ו. / תרגום ואחד מקרא
 כבוד י. / שבת בערב ותספורת רחיצה ט. / שבת בערב נסיעה ח.

 לכניסת סמוך הכנות יב. / וסידורו הבית ניקוי יא. / בגופו שכת
השבת.

ב......................................................שבת מאכלי הכנת — ב פרק נ
השבת. תבשילי הכנת

ה........................................הלה הפרשת - חלוונ אפיית — נ פרק נ
/ ההפרשה חיוב - חלה הפרשת ב. / שבת בערב חלות אפיית א.
 עיסות סוגי ה. / חלה לשיעור עיסות צירוף ד. / ההפרשה סדר ג.

להתחלק. העומדת עיסה ו. / בחלה וחיוק

סו...........................................שבת בערב מלאכה עשיית - ד פרק
 כניסת זמן ב. / בשבת שתסתיים שבת, בערב מלאכה עשיית א.

הנרות. הדלקת אחר מלאכה עשיית ד. / שבת תוספת ג. / השבת

עד......................................................שבת נרות הדלקת — ה פרק
 גודל ד. / הנרות טיב ג. / הנרות מספר ב. / ההדלקה חיוב א.

/ ההדלקה זמן ז. / הנרות מקום ו. / הנרות כבו ה. / הנרות
בביתו. שאינו למי נרות הדלקת חיוב ט. / הנרות הדלקת סדר ח.

צו.......................................................שבת ליל תפילות - ו פרק
ערבית. תפילת ב. / שבת קבלת א.



— יפרק

ת------------------------------------------------------------------יב נ ש ת מ נ ש ה

ד...........................................שבת בתפילת הטועה דין - ז פרק ק
השבת. תפילות בין המחליף דין ב. / חול תפילת בשבת התפלל א.

ט............................................................הקידוש דיני - ח פרק ק
 עריכת ד. / הקידוש זמן ג. / הקידוש מצות ב. / שבת ליל סדר א.

/ לקידוש היין דין ו. / הידים נטילת לפני קידוש ה. t השלחן
תיקונו. ודרכי פנוס כוס ח. / הקידוש כוס ז.

כ............................................................הקידוש טדר - ט פרק ק
)הקידוש אמירת ג. / הכוס החזקת אופן ב. / בקידוש עמידה א.
חובה. ידי יציאה ו. 1 השתיה שיעור ה. / היין שתיית ד.

ח..........................................הטעודה במקום קידוש פ ק
 הקידוש ג. / הסעודה מקום מהו ב. / הסעודה במקום קידוש א.

קידוש, לענין ״סעודה״ מהי ד. / לסעודה סמוך

קלה.....................................בשבת סעודות שלש אכילת - יא פרק
 חובת ידי המסובים הוצאת נ, / משנה לחם ב. / סעודות שלוש א.

 ברכת ו. / הסעודה מנהגי ה. / הבציעה אופן ד. / משנה״ ״לחם
המזון.

ה.......................................................שחרית תפילת — יב פרק מ ק
עמידה. תפילת ג. 1 דזמרה פסוקי ב. 1 התפילה זמן א.

ח.......................................................התורה קריאת - יג פרק מ ק
/ מפטיר דיני ג. / והעולה הציבור הנהגות ב. / הקריאה דיני א.
ההפטרה. קריאת ד.

ע............................................................מוסף תפילת - יד פרק ק
 תפילת ד. / הרחמים אב ג. / החודש ברכת ב. / פורקן יקום א.

מוסף.

קנז............................................................רבא קידושא - טו פרק
 ברכה ג. / משקים שאר על שהכל ברכת ב. / הקידוש סדר א.

 לימוד ו. / שחרית סעודת ה. / קידוש לפני אכילה ד. / אחרונה
בשבת. התורה

ט................................שלישית סעתה - מנחה תפילת - טז פרק ס ק
 ברכה ג. / וזמנה חיובה - שלישית סעודת ב. / מנחה תפילת א.

המזון.



rהעניניס. תובן .

קעה..............................................................שגת מוצאי - יז פרק
 ומלאכה שתיה אכילה ג. / ערבית תפילת ב. / שבת מוצאי ומן א.

הבדלה. לפני

ט...........................................................לגנה קידוש — יח פרק ע ק
/ אמירתו מקום ג. / אמירתו זמן כ. / לבנה קידוש ברכת א.

הלבנה. קידוש סדר ח. / הלבנה מראה ד.

קפה...........................................................ההגדלה שדר — יט פרק
/ להבדלה הבשמים ג. / להבדלה היין ב. 1 הכוס על הבדלה א.

/ ההבדלה אמירת ו. ! להבדלה הכנות ה. / להבדלה הנר ד.
מלבה. מלוה סעודת ח. / השתיה סדר ו.

צו.............................................וגלליו הגדרתו - מוקצה — כ פרק ק
 י מוקצה טלטול ב. / המוקצה סוגי א. / מוקצה להלכות מבוא

מוקצה. בדיני כללים ג. / ומטרות אופנים

א.....................................................גופו מחמת מוקצה - כא פרק ר
/ מאכל בדברי מוקצה כ, / ודיניו הגדרתו - גופו מחמת מוקצה א.

 גריליניס קליפות, ד. / מוקצה לענין דינם - מאכלים סוגי ג.
 משקפיים ז. / שהתפרקו כלים ו. / כלים שברי ה. / ועצמות
 של גרף טלטול י. / מת טלטול ט. / תחפות טלטול ח. / שנשברו

חגי.

ס חסרון מחמת מוקצה — כב פרק כג........................................גי ר
 כלים ב. / ודעיו הגדרתו - כיס חסרון מחמת מוקצה א. / הקדמה

לסחורה. העומדים

מחמת מצוה, מחמת נולד, נוספים: מוקצה סוגי — כג פרק
רכט......................................................................מיאוס

מיאוס. מחמת מוקצה ג. / מצוה מחמת מוקצה ב. / נולד א.

רלג...............................................לאיסור שמלאכתו כלי - כד פרק
 ■לצורך טלטול ב. / ודיניו הגדרתו ־ לאיסור שמלאכתו כלי א.

 ״מחמה (- מנזק להצלה טלטול ד. / מקומו לצורך טלטול ג. / גופו
לאיסור. שמלאכתו בכלי מיוחדים אופנים ה. / לצל״)

רמב...............................................להיתר שמלאכתו כלי — כה פרק
קודש. וספרי מאכלים ב. / להיתר שמלאכתו כלי א.



ת משגת ג ש ה

ה............דאיתקצאי״ ״מיגו - השגת גנניסת מוקצה - כר פרק מ ר
/ בידיים דחאו ?!הקצאה; א׳ תנאי ב. / דאיתקצאי מיגר א.
שמים. בידי גמרו ?!הקצאה: ב׳ תנאי ג.

ת......................................................האשור לדגר גסיש — כז פרק
 הפץ ?!הפיכת התנאים ב. / ודיניו הגדרתו י האסור לדבר בסיס א.

 סלטול ה. / מעשיות דוגמאות ד. / שכת באמצע בסיס ג. / לבסיס
חשמל. מכשירי

זט7ר.....................................חשמליים מכשירים מלמול - כח פרק
ודינם. נפוצים חשמל מכשירי ב. / המכשירים סוגי א.

ערה...................................גגופו ומלמול הצר מן מלמול - כט פרק
בגופו. טלטול ג. / המוקצה ניעור ב. / הצד מן טלטול א. / מבוא

רפב.....................................היתר לשימוש מוקצה ייחוד — ל פרק
מעשיות. דוגמאות ב. / הייחוד אוק א. / הקדמה

פו...................................................מהיכנו כלי גימול - לא פרק ר

רצב.......................................................גשכת משחקים — לב פרק
 שמותר וצעצועים משחקים ב. / וצעצועים משחקים א. / הקדמה

! בהפעלתם איסור שיש וצעצועים משחקים ג. / בהם. לשחק
 חשש בהם שיש וצעצועים משחקים ה. / כלי שאינם משחקים ד.

 משום איסור בהם שיש וצעצועים משחקים ו. / איסור עשיית
דחול. עובדין ז. / כלי עשיית

שב.................................................................שגת שכר — לג פרק
 עבור שבת שכר ג. / בהבלעה תשלום ב. / שבת שבר איסור א.

מצרה.

שו.....................................................לחול משכת הכנה - לד פרק
אסור. דיבור ג. / הפסד מניעת ב, / מעשית הכנה א.

ד.........................................קגלה מדגרי חז״ל גזירות ־- לה פרק שי
 הילוכך י דרכיך מעשות וכבדתו ב. / השבת של ייחודה שמירת א.

 קריאה איסור ר. / חפצך ממצוא דרכיך מעשות ג, t בנחת תהא
 ודבר חפצך ממצוא ו. / מעשיות דוגמאות ה. ! הדיוטות בשטרי

דבר. ודכד ו. / דבר



.טוהענינים. תוכן

ט...........................................................לנצרי אמירה — לו פרק שכ
/ <נכרי עבודה מסירת ב. / לגברי אמירה איסור א. / הקדמה

/ ו ברט אמירה ה. / מחאה חיוב ד. / גברי ממעשה הנאה ג.
 בפסיק נכרי מלאכת ז. / דרבק באיסורים לנכרי אמירה ו.

מעשיות. דוגמאות ח, / רישיה

ם................................................שכנה בו שיש חולה — לז פרק שד
 בו שיש בחולה הטיפול ב. / הגדרתו - סכנה בו שיש חולה א.

הטיפול. דחיפות ג. / סכנה

שג...................................................סצנה צו שאין חולה — לח פרק
 בו שאין בחולה הטיפול ב, / הגדרתו ־ סכנה בו שאץ חולה א.

 נטילת ד. / החולה לצורך שהותרו מדרבץ איסורי□ ג, / סכנה
 המותר ז. / במקצת חולה ־ מיחושים ו. / אבר סכנת ה. / תרופות
 השימוש ט. / בפצעי□ הטיפול ת. / בכאבים בטיפול והאסור

ובמשחות. באיספלנית בתהבושת,

ססס
ב לפי מפורט אינדקס ערכים מפתח שסג....................................................א-

שפא...........................................................השו״ע סדר לפי מפתחות

תג.........................................................................התיבות ראשי לוח

תז...............................בספר שהובאו הספרים מחברי שמות ־ אישים מפתח



הקדמה

 עלי, תגמולרהי כל לה׳ אשיב מה אהללבו. רבים ובתוך בפי מאד ה׳ אודה
 על להימנות וזיכני חסדו עלי וזזגדיל ttnהמר בית מיושבי חלקי ששם

בישראל. בית ■בכל למעשה להלכה הנוגע בחלק התורה מפיצי

 השבת, של באורה להתעטף שביעי׳ מקדשי ־עם זוכה בשבתו שבת מידי
 ׳ולא חז׳ל: כלשק יהודי, כל של בפניו הניכרת היתירה בנשמה להתעטר

יא). בשבת׳(טי׳ר דומה שהוא כמו השבוע ימות כל אדם של פניו אור דומה

 לבושו חליפתו, מעשיו, בל את משנות וסייגיהן פרטיהן כל על השבת, מצוות
 של הילוכך יהא ׳שלא חז״ל שהורנו כפי השבוע, ימות משאר ושיחתו

 שלא חול, של בדיבורך שבת של דיבורך יהא שלא חול, של כהילוכך שבת
קיג). (שבת חול' של כמלבושך שבת של מלבושך יהא

 צאתה, ועד כניסתה למן השבת שומרי ממלכת את הממלאת השבת קדושת
 המסתיימות הכנות לשבת, הקודמים בימים המרובות בהכנות תחילתה

 בקידוש לשבת, המיוחדות בתפילות המשכה השבת, בכניסת הנר הדלקת עם
 צאתה לאחר ער ושעל, צעד בכל ומלווה השבת, סעודות את הפותח היום

המלכה. שבת את מלודם כאשר

שבת הלכות לימוד חשיבות

 עד מבראשית חז״ל, אמרו א) לה, נשמות ישראל׳ בני עדת כל את משה ״ויקהל
 אלא ״ויקהל׳ לשק בה שנאמרה פרשה תמצא לא ישראל בל לעיני

 .ברבים בפניהם ודרוש קהילות לך עשה למשה, הקב״ה לו אמר בלבד. זאת
 ושבת, שבת בכל קהילות להקהיל הבאים רותת ממך שילמדו כדי שבת, הלכות

ת והיתר, איסור ישראל לבני ולהורות ללמד המדרש לבית ולהיכנס  שיהא ב
שם). שמעתי (ילקוט בני בין מתקלס הגדול שמי

וכרת. סקילה איסות בהן שיש ביותר החמורות מההלכות הן שבת הלכות
 האדם של היומיומיים החיים תחומי בל את מקיפים שכת איסות

 למהלך בשבת להיכנס האדם את ומחייבים צאתה, ועד השבת כביסת למן
מפיו, יצא טרם דיבור וכל עשייתו בטרם מעשה כל לשקול המחייבו מחשבה



ח. ת משנתי שג ה

 דרך עושה שאדם מעשים נאסרים השבת התקדש עם בשבת. מותר הוא האם
 הוצאה ריצה, חשמל, הדלקת בגון רבה, מחשבה ללא השבוע ימות בבל שיגרה
(סנץ עשייתם גאוען מחשבה נדרשת אחרות בפעולות וכר, לרשות מרשות

בורח. במלאכת

 פעמי חד שגזחי בלימור די אין שבת, בכל הנדרש וה מקיף שינוי מחמת
 מתמיד באופן ללמוד הוא והכרחי קדוש חוב אלא שבת הלכות של

 שלא ״ומי דבש: ביערות אייבשיץ יהונתן רבי דברי וידועים שבת. הלכות את
 יקרה שלא להימלט עול לא ושלוש, פעמיים בוריים על שבת הלכות למד

ברורה המשנה בהקדמת (תניין עכ״ל. דרבנן״, והן דאורייתא הן שבת, חילול לו

שבת), להלכות

בו והצורך הספר מהות

בתרנו. ואף הדורות, בל במשך הופיעו השבת, במצות העוסקים רבים ספרים
 על כי נמצא, בדורנו, שבת הלכות ידיעת במצב נתבונן אם אכן,

 הספרים ריבוי אף ועל בוריין, על אלה הלכות יריעת של הרבה הנחיצות אף
ושגורות מבוררות שבת שהלבות לומר אין לצערנו, זה, בנושא שנתחברו

כל. בפי

 על הראשץ ספרי את רבותי, ובעידוד בעצת להוציא זכיתי שנים כעשר לפני
בהן, הקשורות וההלכות מלאכות אבות ל״ט לוקטו בו שבת, הלכות

 חז״ל שקבעו הכלל פי על וברורה, קלה ובלשון מקיפה, תמציתית, בצורה
קצרה׳, דרך לתלמידו אדם ישנה ״לעולם

 אצל הן העם, שכבות בבל גדולה ולתועלת רבה להצלחה זכה זה וספר זכינו
 בסיוע אופנו, על דבור דבר בספר המוצאים ופוסקים, חכמים תלמידי

 את באמצעותו המעבירים תורה, ומרביצי מחנכים אצל והן וההערות. המקורות
 את המאפשרת ויסודית, ברורה בצורה לתלמידיהם שבת מלאכות איסורי

ואחד, אחד לכל בוריין על המעשיות ההלכות ידיעת הקניית

 להמשיך אותי הניעה מיגיעתי, נהנים וטובים שרבים השי״ת, שזיכני הברכה
ההמורים, מוקצה הלבות השכיחות: שבת בהלכות הקודש, בעבודת

 לשבת, בהכנות שתחילתן המעשיות: בהלכות וכן לנכרי, ואמירה בשבת רפואה
השבת. וסעודות קידוש תפילות, הנר, הדלקת



הקדמה.

מטרות: ■במה עינינו למד שמנו התועלת מירב את הספר ללומדי להביא כדי
 אל הכללים מן הענפים, אל השורש מן הגיוני בסדר ההלכות כתיבת א.

הפרטים.
 ומראי ההלכתי ומתן המשא כאשר וקערה, ברורה בשפה ההלכות ניסוח ג.

בהערות. ניתנו המקומות
 ינהג אחד וכל חולקות דעות גם הובאו בזמנינו. הפוסקים גדולי דעות הבאת ג.

רבותיו. ע־פ למעשה
 המפרשים ובשיטות הסוגיות בגופי עיק לאחר נעשתה הספר כתיבת ד.

 לניסוחם הדברים, לסדר מרובה לב בתשומת נכתב הספר והפוסקים,
בהערות. או הספר בגוף ולמיקומם,

 שהתעוררו לשאלות פתרונות במעיאת זמנינו פוסקי לדעות התייחסנו ה.
מעי השגזליים, (מבשידים המודרנית הטכניקה המזנאות בעקבות ובו■). תעגזדה אנ

 ובהלכות כי׳ת. האל־ף בסדר מפורט ענינים מפתח המעיץ ימצא הכרך בסוף ו.
אלו. הלכות לסיכום עזר טבלאות כמה המופנו מסוימות

 המשנה כליו: ונושאי ערוך השולחן סדר לפי מפתחות הוספנו הכרך בסוף ז.
איש. והחזון הרב ערוך שולחן ברורה,

 לידיעת ובסיס הקדמה בעין למתחילים, הן היא. כפולה הספר תועלת ח.
 שהעיקר ידוע הרי מ״מ ההלכות, שלמדו לאותם והן אלו. דינים עיקרי

 שלמדו, מה ישכחו שלא כדי התמידית, החזרה הוא הלכות בלימוד
 בהקדמתו ארם החכמת שכתב וכפי אלו, מטרות לשתי מועיל הקיצור
לספרו.

וכל למעשה הלבה ממנו למסוק נועד הספר שאין להזהיר למותר אך
של הרקע ויריעת הברורות, ההלכות לידיעת להביא היא מטרתו

להפנות יש מעשית שאלה שכל כך חכם, שאלת הדורשים העיקרים
הוראה. למורה

 המאירי שלום הרב לידידי דליכא מעומקא להודות מחובתי כבוד ברגשי
 ■השי״ת יזכהו ודעת. טעם כטוב הספר את כתב אשר שליט׳׳א

ושנים. ימים לאורך מעליא ולנהורא גופא לבריות

 טעות שרם כלי ה׳ בעזרת וברורה סדורדז משנתנו שתהא יגענו יגיעות הרבה
מהמעיין מבקשים הננו לכן יבין, מי שגיאות אמנם ״ו. ח ומכשול



השבת משגת

 שילמד שכתבנו, מה על הערה איזו לו שתהיה או טעות איזו ימעא שאם
&אור. לו ואודה כך על לי להודיע נא ויואיל זכות עלינו

ס ס ס

 יעקב״ יבית סמינרים מנהל שליט״א שצ׳רנסקי בנימין להרב נמטייה אפריון
 מאיר הרב רבה גברא האי של בנו ובירושלים, בת״א למורות

 בארה״ק. ישראל בנות של התורני לחינוך היסודות ממניחי זע״ל שצ׳רנסקי
 לאור, להוציאו מאמץ -כל חסך ולא הספר כתיבת את ויזם הגה שליט־א הרב
 את לרשותנו והעמיד הספר כתיבת את לאות ללא דרבן אשר והוא

 ריאמצהו יחזקהו והשי־ת לו תעמוד הרבים זכות הספר. לכתיבת האמצעים
הרבים. לתועלת חשובים ספרים עוד להוציא

 ואזנר הלוי שמואל רבי מורנו הגאון למו־ר העמוקה תודתי את להביע הנני
 אל קרבוני דינו ובית הוא אשר ב״ב. מאיר זכרון של רבה שליט״א

 פנים ובסבר בנעימות עיני האיר ותמיד מעשית, בהוראה הקודש מלאכת
 -כטוב שנותיו ה׳ שיאריך רליבא מעומקא ברכותי להביע אלא לי ואין יפות,

צדק, גואל ביאת עד ובנעימים

 קלוץ שאול משה רבי הרה״ג מו־ר אצל למדתי והוראה תורה הרבה
 בידי אין החיים, אור שכונת ורב ההוראה בבית מו־צ שליט״א

לימיני ועומד עמי וליתן לישא היקר מזמנו מקדיש אשר על הערכתי להביע
ושעה. עת בכל לסמכני

 יוסף הרב ה״ה ולמנהלו באשדוד ישראל״ ״בית בולל להנהלת אכסניה ברבת
אלו. חמורות סוגיות נלמדו כתליו בין אשר קפלושניק,

 שליט״א גרוס הכהן דוד שמואל רבי הרה״ג הכולל לראש מיוחדת ברבה
הערותיך את והעיר החומר על שעבר באשרור, גרר חסידי רקהל רב

המועילות.

 הספר על עבר אשר שליט״א המאירי אלעזר הרב לידידי מיוחדת ברבה
והמועילות. החשובות הערותיו את והעיר

 דשכונת ההוראה דבית מו־צ שליט״א שוב פנחס רבי להרה״ג וברכתי תורתי
 הואיל אשר ב״ב מרכז הישיבות דחניכי ההוראה ובית החיים אור

וחשובות, נחוצות הערות ולהעיר הספר על לעבור



.כא.הקדמה

 כל על עבר אשר שליט״א, שלמה יעקב הרב היקר בני יזכר הטוב על
 דמיטב, מילי בכל ה' יברכו החשובות. הערותיו את והעיר הספר

והרחבה, נחת מתיר בתוה״ק אומץ להוסיף

 שלמה רבי הגאון pn של תורתו לאור זכינו לשבתא רבתא הלכתא בהני
 יסוד אבן ומשמשים עיבים מאירי חידושיו אשר זצ״ל, אויערבך זלמן

 שבת •שמירת החשוב בספר בעיקר דבריו והובאו שבת, הלכות בלימוד
רבות. נעזרנו בו אשר כהלכתה•

 אאמו״ר הימים. כל לימיני עמדו אשר הורי בספר יוחקו עולם לזברון
 בעיר רב - הי־ר זצ״ל בנהס משה הרוז״ג בן ז״ל נחום מאיר הרוז״ח

 הצטיין, שבה החסדים וגמילות בתוחז עיסוקו יושרו, פולין. סטרזעמישיץ,
 בל אשר ע״ה ברנדיל חיה מרת אימי משפחתי. כל ולרגלי לרגלי נר היוו
זקנה של במורשתו כמועט, ההסתפקות מידת את בקרבנו החדירה ימיה

זיע״א. צדיק• ה^שפתי

ל לייב יהודה אריה ישראל הרה^ח חמי בספר יוחקו עולם לזכרון  וחמותי ̂ז
 ילדיהם חינוך על נפשם את שמסרו וקסשטוק ע־ה יהודית מרת

עת. בכל לימיעו ועמדו הצרופה החסידות בדרך לתורך

 ה׳ מלפניך רצון •יהי הקנה בן נחוניא רבי בתפילת אסיים מהשער ובצאתי
הלכה, בדבר אכשל ולא יח־ על תקלה דבר יארע שלא אלוקי

 על ולא טמא, טהור על ולא טהור, טמא על אומר שלא חברי, בי וישמחו
ואשמח הלכה, בדבר חברי יבשלו ולא מותר, אסור על ולא אסור, מותר

בהם•.

זנדר פנחס משה

ז״ל נחום מאיר הרה״ח לאאמו^ר בן



תודה שלמי

 1הרה״ לידי־נ שותף להיות זיכני אשר עלי, תגמולוהי כל לד׳ אשיב מה
השבת/ •משנת ספרי של וצירופם בליבונם שליט״א זנדר פנחס משה

 בהלכות ובפרט pבא ה׳ דעת ותרבה הרבים ממזכי להיות ונזכה ד׳ יתן
הבורא את הממליכים סגולה עם של והאות העדות היא אשר שבת

עולמו. על ית־ש

 לעבודת הכניסני אשר שליט״א ונדר הרמ״פ להרה״ג מלהורות העט ילאה
 המופלגת ומסירותו - לאחרים ללמרה - החסד תורת תורתו, זר, קורש

 ההלכות להבהרת יכולתנו כמידת לעשות לנו עמדו הדברים, לדקדוק
 להמשיך ד׳ יזכהו ידינו, מתחת ח״ו תקלה תצא שלא בתפילה ולסידוק,

ונהורא גופא בריות מתוך אתר שבכל לשואליו ולהורות ד׳ דבר בהפצת
ב׳׳ב. ולכל לו מעליא

 בנימין הרב עמד הספר, ונכתב הדברים לובנו בה הארוכה התקופה בכל
 כתיבת את ודרבן יעקב״ ״בית הסמינרים מנהל שליט״א, שצ׳רנסקי

רוב וירווה הרבים זיכוי בפעולות הלאה להמשיך ויחזקהו ה׳ יזכהו הספר.
וממעשיו. ממשפחתו נחת

 בתקופת מעמנו שנסתלקו הורי את אזכיר הטוב ובהכרת עולם לזכרון
 איסר ב״ר ז״ל המאירי שלמה דוד חיים ר׳ מורי אבי הספר, כתיבת

ה״חפץ ממשפחת גינזבורג, דב יוסף הרב בת חיה בשה ומרת קגנגיסר
חיים״.

 שמואל ר' הרהגה״צ היחס גדול סבי בת ז״ל אסתר שרה מרת מורתי אמי
 מרת וסבתי ודאראבאן, טשרנוביץ אמסנא, אבד״ק הולנדר הכהן מאיר

 נו״נ מסטראז׳יניגזץ, האגער שלום מוהר״ר התז״ק אדמו״ר בת אדל סושי
 לר׳ מקונווב, מנדל מנחם לר׳ מבעלז, שלום לשר מזבלטוב, רור ר׳ לארמו״ר

ולב״ח. לט״ז מסאסוב, לייב משה

מאיר שמואל ר׳ הרהגה־צ בת ז״ל רייצא חיה מרת דודתי גם לטוב תזכר
זצ״ל. הכהן



ת משנתבד. שנ ה

 התורה לשמירת ז״ל הורי של הנפש ומסירות והעטה החסד מידות
 הם האחרק, הדור תהפוכות בכל השבת לשמירת ובפרט והמעוות,

 לתורה לחינוכם ובנכדיהם בבביהם ובתמיכתם במסירותם לנתיבתנו. אור
 את יצווה אשר ״למען הראשון אבינו עד אבוה״ק דרך את המשיכו ולמצוות

ד״. דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו

 מיכאל יחיאל הרב אחי ונזכה אבוה׳ק וזכות זכותם לנו ותעמוד ד׳ יתן
 נפתלי הרב הדגול המחנך בת מנב׳ית רעייתי עם ואנכי וב״ב שליט׳א

 ושמחה בריאות מתוך וביר״ש בתורה לעלות יו־ח, ובל שליט־א ויזנר צבי
 ימושו לא כפיך, שמתי אשר ודברי עליך אשר ״רוחי הברכה בנו ותתקיים

עולם״ ועד מעתה ה' אמר זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך

המאירי שלו׳ם



מילין אקדמוו*
 י;י9 הוא אות י3 תמטח ו^ת־^וויחתי *אך

̂ם ̂יןי ̂רעת ו ̂ס ̂ו?ם* וד א?י ?י לחיוזי  ג;ן
יג> לא, (פנזות

 טולה טוךןה לטעד; תא לחך הקוומ ליה אטר
̂ע9 ןז«י ה.1קו? ולולת ג;ף, ללית לי י® ? 

והודיענו לך ל^ראל, לידוןה

נ) י, בת8((

עי ד®1?ו? לל  לו ■לראוי עלי
 החללו ךת5 עלת עו^ר לל

פ^לו ?* על קאה הו־בה טלרו

שבת) דיר וסירות (מתת־

 לטוב לישראל ונתנה גנזיו מבית הקב״ה הוציא שמה, רשבת׳ טובה, מתנה
 שמא סבור -ואתה פ*ג): (דב*ר במדרש חז״ל שאמרו במו - להם

 הקדמונים וביארו לטובתך״; אלא לך נתתי לא השבת? את לך נתתי לרעתך
 כדי P לנו ניתנה לא ודקדוקיה, פרטיה על השבת, שמצות זה, מררש

 אל ולקרבנו להעלותנו דהיינו חיובי, לצורך גם אם כי הרע, מן להפרישנו
 שרוי, הוא שבה דרגה בבל יהודי, לכל נתונה זו טובה מתנה האמיתי. הטוב

 שייכות •לו יש אשר ארם שאותו זי־ע, מפשיסחא הרר״ב הרה״ק של בפתגמו
שבת״. שומרי במלכותך ל״ישמחו גם שייכות לו יש יומת׳ מות ל״מחלליה

 (מכילתא ז״ל כמאמרם החטא, מן שומריה את מרחיקה שהיא השבת, סגולת

); בשלח העבירוז״. מן מרוחק השבת את שמשמר מי ״כל פ׳י
 הביא ־לבלתי בד־בה): (יז, בירמיהו לכתוב בפירושו הרד״ק כתב זאת ברוח
 עשות לבלתי השבת יום את ולקדש השבת, ביום הזאת העיר בשזנרי משא

 כסא על יושבים ושרים מלכים הזאת העיר בשערי ובאו מלאכה. כל בו
 באמונת גדול עיקר היא שבת ששמירת - לעולם הזאת העיר וישבה חד....
 ישרה באמונה שבת המשמר וכל התורה; כל ובקיום העולם בחידוש הא־ל

 כגורם השבת נחשבת בעיקר ברם, המצוות״. בשאר חוטא הוא במהרה לא -
ז״ל כמאמרם טוב״, ״עשה בבחינת החיובי, במובן הרוחניים בחיינו מרכזי



ת משגתכו. נ ש ה

 אני -מעלה שבת לשמור תזכו אם לישראל, הקב״ה, להם ״אמר כ־ה): (שמ׳ר
 (מסכת במכילתא שאמרו וכמו שבתורה״, מעוות בל שמרתם באילו עליכם

 מוס&ת שהשבת מלמד לבם, היא קודש כי השבת את ״ושמרתם פ־א): דשבתא
 את משמר שהוא נעולה? חנותו לבלוני מה - ביצד? ישראל״., על קדושה
 ומעיד השבת, את משמר שהוא ממלאכתו? כטל שהוא לפלוני מה השבתי

אומר: הוא וכן בשביעי. ונח בששה עולמו שברא העולם והיה שאמר למי
ד׳״. נאום עדי ואתם

 ד׳ יT על מחודש הוא שעולמנו העובדה, מתוך משתלשלת השבת מצות
 ביום וינח בראשית, ימי בששת מאין יש בראו אשר יתברך,

ס: לספר (בהקדמתו השבת על משגה״ Tה״מג של ובהגדרתו השביעי:  ״פינה הי״
השלום״. עליו רבינו משה תורת באמונת כוללת

 העולם, •בחידוש האמונה יסוד את אפוא מהווים וקיומה השבת שמירת
 בהשגחתו ואחדותו, הבורא באדנות מצרים, ביציאת

 ולעשות ובתחתונים, בעליונים הטבע, מערכות לשח־ מעשיו ובכוח הפרטית,
 בתורה האמונה עם בל־ינתק בקשר אף קשור שבת מצות קיום כרצונו. בהם

שבת, שכולו ליום העתידה ובגאולה בעוה־ב ועונש, בשכר השמים, מן
בימינו. במהרה

 לאמור, וקדושה״; מנוחה ״יום אם כי מנוחה, יום רק אינו השבת יום
 הימנעות תהיה לא בו מלאכה מכל ששביתתנו צווינו,

 ית״ש, בוראנו את בפועל נעבוד גופא זו שבשביתה אלא בלבד, פאסיבית
 משמו ז״ל, כחיי הבינו מביא וכך המנוחה. בצד אותו, תאפיין שהקדושה כך
 תעבוד ימים ״ששת הדברות; בעשרת הכתוב את לפרש ז״ל, הרמב״ם של

 ימים הששת ״שכל - אלוקיך״ לד׳ שבת השביעי ויום מלאכתך כל ועשית
 שהיו האבות כעניין מלאכתך, כל עשיית עם השי״ת את שתעבוד לך אפשר

 יום אבל הגופניים, העניינים ושאר המקנה עבודת עם השי״ת עובדים
כו תעשה שלא בזה} (ותעבדהו אלקיך לד׳ יהיה כולו - שבת השביעי

כלל'. מלאכה

 שכת ששקולה ובכתובים כנביאים כתורה ״מצינו כח: (שמ־ר חז״ל אמרו
 את המציינת זו, מופלגה השוואה שבתורה״. מצוות כל כנגר

 ואמנם דרשני. אומרת התרי״ג, כל של לערכן אחת מצווה של הזהה ערכה
 זי״ע, ■מפראג המהר״ל של אחיו מווחדבורג, מהר״ח שחיבר החיים״, ב״ספר
וכדי ישראל... עמו את השי״ת ״ומאהבת דבריו: וכה זה, ענין מבואר



.בזמילין. אקדמוה

 רכעינו, בינו ברית אות שהוא קדשו שבת את נתן ספק כל מלבם להסיר
 רציתו כי פניו ואור אלקי, שפע מעצמו ישראל איש כל שירגיש במה

 זה, שאין - השבת בהיכנס מיד מתכוק בלי עליו שנופל יתירה ושמחה
p שאע״פ משם; יוצאת שהנבואה ממקום המבהיק והשמחה, האור ניצוץ 

 לא עכ׳־ז (חו־ל), טמאה אדמה על ואנחנו חחה ולא נביא לא לנו שאץ
 בשבתו, שבת מדי אלקים אור עלינו להשפיע ואמתו, חסדו ממנו עזב

אמת׳. תורת תורתנו כי ספק אחריו שאין נמור בירור לנו נתברר ובזה
עיי׳ש.

 פל פנגד שבת ששקולה חז־ל, לדברי טעם נתנו אחרונים בדורות חכמים
 אחד ןז1לע בשורש היא מהתרי׳ג מצוה שכל לפי - שבתורה מצוות

 בו, הטבועה מסוימת טובה נטייה ומשכלל מפעיל הוא ובקיומה האדם, בנפש
 הרחמנות רגש את בתוכו המקיים מעורר וחסד, צדקה מצות בקיום כגון:

 והערכה הכנעה לחוש אותו מרגילה ואם אב כיבוד מצות לזולת; והאהבה
 וכן מיטיביו, בלפי הטוב הכרת מידת את ומעוררת שקדמוהו, דורות בלפי

 גוץ] שמקיים בשעה ההאחז, את במוחש מרגיש האדם אין אפילו הלאה,
 ואולם הכרתו, לסף מתחת רישומיה את בו חורתת היא מקום מכל המצוה,

 בנטייה p לא ניכר חותמה בולן, המצוות כל בנגד השקולה שבת, מצות
רמ״ח כל את מאירה והיא הרוחנית, קומתו בבל אלא מקיימה, של אחת

שבנפשו. ושס׳ה

שבתורה פרשיות בשבע השבת על נצטווינו למה אמרו, רשומות דורשי
 כדי - ואתחנן)? אמור, ויקהל, תשא, משפטים, יתרו, (בשלח,

ח השולחן־ (׳ערוך בשבת! תלויים שלנו השבוע ימי שכעת שכל לנו לרמוז או׳

רמ׳ב). סי׳

 ימי ששת של הרוחנית רמתם מושפעת כמה עד האוזן, את לשבר כדי
 נדרשות והשמירדז הזהירות מן במה נתבונן הבה השבת, מן המעשה

 את מטביעה זו זהירות כהלכתה, שבת לשמור המבקש מישראל, איש מכל
 נזהר, להיות אדם של הרגלו בעקבות שכן אורחותיו, זבכל בנפשו רישומה
 המעשה ימי בששת גם הרי - בשבת ההלכות דקויות בכל יתירה, בהפלגה

 שאינה מבוקרת, ובלתי חפוזה פעולה בנקל לעשות מסוגל יהיה לא כבר
 על אמץ שאינו מי כן לא הקדושה. תורתנו ציוויי עם אחד בקנה עולה

 אורחות על יקפיד לא המעשה ימי בששת שגם עליו חזקה * זו זהירות
לדקויותיהן. ליבו ישים ולא חייו,



השבת משנתכח.

 לשקול הוא למוד מעולה. בכל זהירות לנהוג מורגל כהלכתה השבת שומר
 ידו יושיט בטרם לעשותו: עומד שהוא צעד כל בדעתו היטב

p או •פרי לחתוך או לקלף, בגשתו או בש״ק, האש מעל קדירה להסיר i 
 לבין בינו יברר - לבצע עומד שהוא מעשה בכל ־ וכך סעודה, לצורך כלשהו
 הפעולה את לבצע הוא רשאי אופן ובאיזה אסור; ואם הוא מותר אם עצמו,

 ליישר שבת, שמירת מכוח אפוא, הוא מתורגל ממנה. להימנע עליו שמא או
 הקדושה. בתורתו שהתגלה כפי האלוקי, הרצון ע״פ Tתמ אורחותיו כל

 השבת, שומר מתחנך יום, אותו אורך לכל שבת, להלבות להיצמדותו תודות
 האנושי השכל שיקולי ע״פ עניין בשום לפעול לא טבעי, ובאופן בהדרגה

 להיעדר עצמו, לבין בינו תחילה להתדיין אם כי להיחפז, לא בלבד,
השם. •בעיני הדבר הייטב רבותיו: פי את לשאול התלבטות ובעת בידיעותיו,

 רסן מכל ותpלהחפ הזדמנות מהווה העמים שאר שאצל המנוחה, יום
 ״יום כאמור, הוא, אצלנו הפראיים, הדחפים ולהשתלחות

 נפשנו מתעלה בו רב־שלבים, סולם מעץ לנו היא השבת וקדושה״. מנוחה
 הפעולה ומגבלות שבשבת ׳עשה׳ מצוות דיוקי הרוחניים. השמיים לשמי

 בפני אותו וחוסמים מנעוריו, הרע האדם חנר את מרסנים תעשה׳ שב׳לא
 מרשמים מהם, המסתעפות ה״תולדות״ וכל מלאכה אבות ל״ט ההפקרות.
 ובבל זמן בכל רצונו, את לבטל מישראל איש כל המדריכים הם, חינוכיים

 דיני כל והאיסורים, ההרחקות והסייגים, הגדרים ית״ש. קונו רצץ מפני מצב,
 חירותנו את מבטיחים אלה כל - דבר ודבר חפצך ממצוא ושביתה, ״שבות״
 בכל האדם את המנתבים וההלכות הדינים ריבה היצר. משיעבוד המלאה

 שרביט בידו נותנים למעשה אשר המה הם קודש, בשבת ופסיעה צעד
ואבריו. חושיו על מוחלטת אדנות לו בהעניקם מלוכה,

 בלי אפוא היא השבת לעמו, הבורא ,בין הברית כאות למהותה, מעבר
 בנחושתיים אסורות ידיו כאילו המרגיש השבת, שומר אדיר; חינוכי

 ■מבלי וחשוך אפל כחדר לשהות ומבכר בש״ק, החשמל מתג על מללחוץ
 העצמית. והשליטה האיפוק מידות את גם שיקנה עליו חזקה אותו, להאיר
 אדם וכגרגח. כרעבתן האוכל קערת אל יעוט לא הימים בשאר גם ממילא
 להתנזר לו מותר אם הספק מפני בש^, כאב של פיסי בסבל לשאת המורגל

 וגבורה עמידה כוח לעצמו יקנה בוודאי - סממנים״ ״שחיקת מחשש בתרופה,
חת. ללא החיים, קשיי מול רוחנית

 הלכות את ויודעים לומדים אם p הוא, נכון למעלה האמור כל אפס,
האינסופי לאושר המשתוקק כל ואכן, בוריים. על ודיניה השבת



.כטמיל«ן. אקוימזת

 ידיעת כמטמונים, לחפש, עליו בהכרח כהלכתה, ש־ק שמירת לו שתנחיל
 ולעשותם, לשומרם מנת על לב, כשום אותם וללמוד ודקדוקיה, פדטיה כל

 חיים״ ה״חפץ ישראל, של רבן דברי זה בעניין לנו יאידו לעיניים כקילורין
 לישנא; כהאי שכת) (הלכות ברורה־ •משנה לספר בהקדמתו שכתב זי״ע,

 העצה - פרטיו? בכל שבת שישמור המדרגה לזו לבוא נוכל ענין •באיזה
 תמיד, עליהן ולחזור שבת הלכות ללמוד עצמו לזרז שיראה לזה החגוצה

 המוסריים העניינים כל ילמד אם אפילו דאל״ה, והמותר, האסור שידע כדי
 ילרעת משלי: במדרש וכדאיתא לו, יועיל לא כראוי שבת לשמירת המזרזים

 ואם מוסר, ללמוד יכול הוא חכמה אדם של בידו יעז אם - ומוכור׳ חכמה
 בעיקר טועה הוא דאם והכוונה - מוסר? ללמוד יכול אין חכמה בידו אין

בזה?!״ המוסר לו יועיל מה י אסור בכלל זה שאין שחושב הענין,

 יהונתן רבינו דברי גיסא, מאידך ומזרזים, גיסא, מחד מבהילים, וכמה
 בוריין על שבת הלכות למד שלא מי ״דבל האומר זי״ע, אייבשיץ

הן רח־ל, שבת חילול לו יקרוז שלא *זימלט יובל לא ושלוש־, פעמיים
דרכנן״.־ הן דאורייתא

 לכל קודם ילמד ד׳ דבר את ״הירא שבת״: ״מנחת בספר כתוב וכן
 כי ,Tתמ עליהם חתר ולהיות בוריים, על שבת הלכות הלימודים

גמורים, לצדיקים הן הקדושה, תורתנו לבל יסוד היא כהלכתה שבת שמירת
‘תשובה.״ לבעלי הן

 (בהקרמתו זי־ע מסוכאטשוב מהר״א הגה״ק של מתורתו למדנו לכך בדומה

 (ירושלמי המצוות ככל שקולה ש״ק ששמירת ש-כשם - טל*> -אגלי לספר

כל וללמד ללמוד כמו שקול שבת הלכות וללמד ללמוד כך ט) פ-ג, נדרים
המצוות!״

 שתעודתה שלנו, החינוכית המערכת על אפוא רובצת מרובה אחריות
 שנמסרה כפי האלוקית, החיים תוכנית את קדעזים לצאן להקנות

 הם זו מערכת על המופקדים האנשים פיה, על שיחיו ולחנכם בתוה״ק, לנו
 חיוני פרט אם מחדליהם, על וחשבון דין לתח ויידרשו ייתבעו אשר המה

 כל ותלמירותינו. תלמירינו מיריעת באשמתם, נעלם, יהיה ובהלכות בדינים
ישמרנו. ד׳ מעלה. של בפלס להם זדון תעלה החניכים, של תלמוד שגגת



השבת משנה

 הספר את לאור להוציא אותנו שזרז המניע, הכוח היה זה אחריות רגש
היסודיות, שבת הלכות קיצור את המכיל השבת״, ״משנת הנוכחי,

 שהזכרנו זי״ע מסוכאסשוב הגה״ק דברי בהשראת לדעתן, חייב יהודי שכל
 כולה־, התורזה כל וללמד כללמוד שקול שבת הלכות וללמד ש״ללמוד לעיל,
 דעה״ ב״יורה הרמ״א פסק כבר והלא דווקא. שבת הלכות בבירור בחרנו

 ומאחר לאשה״, השייכים דינים ללמוד חייבת אשה ש״כל י) רמו, (סימן
 הואיל נשי ״והני לאשה איש בין הבדל כל אין שבת שבדיני חז״ל, שלימדונו
 ספק מכל למעלה הרי - ס ב, (ברכווז בזכיתז״ איתינהו בשמירוז ואיתניהו

 ״אם כי שבת, הלכות כל היטב ולדעת ללמוד חייבת ישראל בת שכל הוא,
שיג}. יםTחס <ספר שבת?!״ תשמור איך שבת, הלכות תדע לא

 שבת מהלכות הלכה ־כל שבידיעת לכך, מודעים אנו מרובה: טובה מידה
 ואפשר העזרה, ברצפת אריח עוד הוספנו ישראל, לבת מקנים שאנו

 מעט, מקדש בבחינת בעז״ה שיהיה יהודי, לבית אבן־שתיה יצקנו כי גם
בתוכם״. ושכנתי מקדש, לי ״ועשו ח>: כה, גשמות ככתוב

 נפש, לכל השווים ובצורה בסגנ^ הספר, את לאור להוציא בשאיפתנו
 מתוך מלאכות, ל״ט סדר ע״פ הראשון החלק את לערוך בחרנו

 המסתעפים הפרטים המץ את להכיר הלומדים על תקל זו שדרך הערכה,
 והן מדאורייתא אלו הן - תננפיהם גדריהם ותולדותיו, אב־מלאכה מכל

 בתקופתנו, ועלו שעפו שונות לבעיות הנוגעים דינים לרבות סופרים, מדברי
 בברכה התקבל הספר ואכן, והטכנולוגיה. המדעי המחקר התפתחות עקב

המפורסמות. מן היא המרובה ותועלתו שונים, החינוך בתי ידי על ואומץ

 הלכות שכל כך הסכר, של השני החלק את לאור להוציא בע״ה זכינו כעת
 בבהירות בו ומסודרים ערוכים ההלכות ויתר מוקצה דיני כמו השבת,

 ביקשנו כמו״ב כהלכתה. שבת שמירת לחיזוק להערכתנו, בס״ר, שיביא מה ־
 רבותינו של ההלכה אוצרות אל שערים הלומד לפני לפתות זה בספר

 בו הובאו ולכן שותים, אנו מימיהם ואת חיים אנו מפיהם אשר הגדולים,
 גם בו מובאות במחלוקת. השנויים בעניינים - פוסקים של דעות לפעמים
 המזרח, עדות •בני אחינו פיהם על שנהגו הספרדים, חבמי מגדולי הוראות

 פרק כל בראש - והבאנו כותרות, הוספנו המעיינים לתועלת יחיו. עליהם ד׳
 מפתח־עניינים ובן סעיף, כל בראש - וכותרות־משנה תוכנו, תמצית את

 והערות, הארות מקורות, בציוני הספר את עיטרנו בנוסף, ושימושי. מפורט
בלתי חלק מהווים הם למעשה אך הדפים, בשולי הקורא, לנוחות שנדפסו,



-לאמילין. אקדמות

 לת״ח גם מרובה, תועלת זו, במתכונתו להביא, המסוגל הספר, מגוף נפרד
אומנותם. שתורתם מובהקים

 •פניתי מעשיים, דינים ספר בהועאת הקשורה האחריות בכובד הכרה מתוך
 הרבנים מחשובי שליט״א, ונדר פנחס משה הגאק־ הרב ידידי, אל

 החשוב, לאתגר נענה הוא באשדוד. גור רחסידי אברכים כולל וראש בת״א
 וחקר איזן בעבודתו עמוקה. שליחות בתחושת המשימה את עצמו על ונטל

 הואיל אף בדורנו. ההוראה גדולי עם רבים, בנושאים והתייעץ, פרט, כל
שקדו, אשר עמלי־תורה, אברכים של מעולה, צוות זו ביצירה לשתף

יגחנות הרבה רידקם. על דברים ולהעמיד מיסודה הלכה כל ללבן בהכוונתו,
דבר ידו מתחת להוציא בם*ד זבה ־ אגרא צערא ולפום בעמלו, וטרח יגע

ומתוקן. שלם

לבי, מעומק תודה שלמי בזה לו להביע הריני לאור, הספר הרצאת עם
הרבנים הברכה על יעמדו כן כמו הרבים. לזיכוי הרבה טרחתו בעבור
 היו והערותיהם היד, בתב על לעבור בטובם הואילו אשר שליטיא, הגאונים

 והוסיפו מועילות הערות העירו אשר אלה כל יתברכו עימם לעיניים. לנו
 לכל מראש, ומודים מקדימים אנו זו בהזדמנות הספר. לשלמות נופך בכך

במהמרות לתקנם מנת על ישנם, אם לשיבושים, לבנו תשומת שיסב מי
הבאות.

 ומתוקן, שלם דבר ד׳, בעזרת ידינו, מתחת שיצא וההערכה הטורח, כל עם
 הדברים על יסמבו לבל המעיינים, לב תשומת את להעיר עלינו
 כמקורות, היטב שיעיינו לאחר אם בי למעשה, הלכה דנן בספר המופיעים

 בשום אך ודזהלכות, הדינים ידיעת להקנות נועד הספר חכם. פי בשאלת או
 בעניין הוראת־חכם כמקובל, הדורש, מוגדר, מקרדז על מתוכו לפסוק לא אופן

 למילתא מילתא לדמות בידו, אחד כל תורת ניתנה לא וכידוע, נירון;
 רבותיו, הוראת ע״פ לנהוג יהודי לכל ראוי אלא בעצמו, ולפס^ ולהכריע

הק*. תורתנו כדרך חייו, אורחות את יכוון פסקיהם רע־פ ילך לאורם אשר

 ידינו על תקלה תארע שלא רצון יהי תפילה: נישא הקודעז, את בצאתנו
 שבת הלבות ידיעת להגביר חלקו יתרום הזה והספר ח״ו,

 קרובה לגאולה נזכה קודש שבת שמירת ובזכות לומדיו. כל בקרב ועומירתה
 אחת שבת משמרין יעזראל היו ״אם ב): ג, תענית (ירושלמי ז־ל כמאמרם בב־א,

תושעון״. ונחת בשובה ואומר ....בא דוד בן מיד ־ בתקנה



ת משנתלב. שג ה

 בדרך הנהני אשר והמיטיב, הטוב לד׳ בתודה כפי אפרוש הדברים בחתימת
 הידועים יעקב בית בסמינרי בשליחותי תיכני, הלום, עד אמת

 חדורות וצביעות, כשרות ישראל בנות של מפוארים דורות לגדל לתהילה,
 מכל חלקי וזה - מאלה גדולים וזכות אושר אק שמיים. ויראת תורה אהכת
 ויעזרני בסוכו, ד׳ יצפעי בשנים רבות עוד כי ותפילתי, עתירתי עמלי.

 תלמידותינו ומכל יו־ת מכל נחת לרוות ויזכני החינוך, בעבודת להמשיך
אכי״ר. מעלייא, ונהורא גופא בבריות

שצ׳רנסקו בנימין



.לגא. פרק

א פרק

לשגת ההכנות

 הפרק של מפורט תוכן

מבוא
שגמ ועונג שבוז בבור א-

המצוה. חשיבות ר-ה. שבת, עונג ג. השבת. כבוד א-ב.

השבוע במשן השבת זכירת ב.

השבוע במשך לשבת הכנות ג.
חמישי. ביוס כיבוס ב-ג. והלל. שמאי של מידותיהם א.

שבת בערב הכנות ד.

תרגום ואחד מקרא שנים ה.
v הקריאה. חיוב א-ג. t, הקריאה. בעל עם קריאה י. הקריאה. סדר ז-ס. הקריאה. זמן
 מקרא שנים קריאת טז־יח. הנשים. חיוב טו. הקריאה. מנהגי יב־יר. רש״י. פירוש יא.

טובים. ימים של שמו״ת קריאת יט. בלילה. תרגום ואחד

סעודה קביעת ו.
רגילה. סעודה ג. קבוע. שזמנה סעודה ב. סעודה. קביעת איסור א.

מלאכה עשיית ז.
 מלאכת ו. עני. ה. שבת. לצורך מלאכה ג-ד. שכיר. ב. שבת. בערב מלאכה עשיית א.

ומתן. משא ז. עראי.

שבת בערב נטיעה ח.
במכונית. נסיעה נ. מוכנים. שבת כשצרכי ב. פרסאות. שלוש ונסיעת הליכת א.

לשבת. סמוך נסיעה ד־ה.

שבת בערב ותספורת רחיצה ט.
 צפרנייס. בגזיזת מנהגים ה־י. צפרניים. גזיזת ד. הרחצה. זמן ב-ג. בחמין. רחיצה א.

תספורת. יא-יג.



ת משגת שנ ה

נגופו שנת גגוד י.

ושידות הבית ניקוי יא.
בהכנות. השתדלות ד. הבית. ניקוי א-ג.

השנת לננישת סמוך הכנות ינ.
שכת. כערב מנוחה ו. ממחלוקת. הימנעות ה. השבת. בגדי נ-ד. השבת. צרכי הכנת א.
לשבת. סמוך ההכנות ס־י. במעשים. פשפוש ח. הבגדים. בדיקת ז.

מבוא
 בשבת, נאמרו מצוות ארבע בי מבאר א׳) הלכה לי (פרק שבת בהלכות הרמב״ם

 מצוות שתי הנביאים. ידי על מפורשות והן סופרים מדברי ושתים התורה, מן שתים
 הן הנביאים ידי על שנתפרשו מצוות ושתי ו׳׳שמור״ ״זכור״ הן בתורה שנתפרשו

ו״עונג״. ״כבוד״
ובמעשה; בדיבור השבת קיתש על התורה צוותה ושמור״ ״זכור במצות
 על בדברים, השבת את לקדש יש - ח׳) כ׳, (שמותלקדשו״ השבת יום את "וגור

 ההבדלה גם א׳ הלכה כ״ם פרק הרמב״ם (ולדעת היום בכניסת הקידוש אמירת ידי
״וכור״). בכלל היא היום ביציאת

םלקדשו״ השבת יום את "שמור  במעשה השבת את ̂לקדש יש - י״ב) ה׳, (דברי
בשבת. מלאכה מעשיית הימנעות ידי על

 במתנה שמחתו מבוטאת בהן פעולות האדם עושה - ועונג כבוד במצוות ואילו
 סובה מתנה למשה; הקב״ה לו ״אמר חו״ל שאמרו כפי הקב״ה, לנו שהעניק הטובה

י׳). והודיעם״(שבת לך לישראל, ליתנה מבקש ואני שמה ושבת גנזי בבית לי יש

שבת ועונג שבת כבוד א.
 שבת״, ו״עונג שבת״ ״כבוד הנביאים; ידי על לנו נתפרשו שבת מצוות שתי א.

הומכובד״ ה׳ לקדוש עונג, לשבת ״וקראת שנאמר: עי הו י״ג}(א). נ״ח, (י

והערות- מקורות

 המחלוקת והתכאחז סופרים, מדברי או התרחה מן יקה5 בשבת ועונג כבוד מעוות זזאם תראשונים נחלקו (א)
 עיקק אלו שמצוות אומרים יש ס״א. רמ*ב סי׳ חרב ובשו׳׳ע א׳ ס״ק שם וכשעח״צ א׳ ס׳׳ק רמ׳׳ב סימן במ״ב

 ״לקדשו בספרא חז״ל וביארו קודש״ מקרא שבתון שבת השביעי ״וביום ג׳) כ״ג, (ויקרא שנאמר התודה. מן
 י״ב שמוח במכילתא הוא וכן שם, אמור כפרשת (רמכ״ן ושתיה״ אכילה כעונג ולעעו נקיה בכסות ולכבדו

 לאיסור רק היא קודש׳ ״מקרא הפסוק וכוונת סופרים, מדברי רק הם כשבח ועתג שככוד אוסרים, ויש ט״ז).
 (פ-ל והרמב״ם תפיס. בסי׳ והב׳י רצ״ז במצוה החתוך ספר דעת שכן שם המ״ב שטי (שעה** מלאכה

 שאק קס״ח) (או״ח סופר חתם בשו״ת דזנרץ סופרים. מדברי הם אלו מצוות ששתי נתב ה״א) שכת מהלכות
 למשה הלכה כע״פ למרע״ה תאמרה ממש חוורייתא אלא קבלה, מחכרי אר מדרבנן מצרה רק שהיא כוונתו
אקרא. ואסמכיה ישעיה ואתי מסיני,



-להא. פרק

השבת כבזז
 במים הגוף רחיצת ובהן: לשבת, ההכגות נכללות השבת״ ״כבוד במצות ב.

 הבית ניקוי השולחן, עריכת לשבת, ומיוחד נקי מלבוש לבישת היום, לכבוד חמים
 ולמעלה המנחה מן גדולה מסעודה הימנעות הנר, הדלקת המטות, הצעת וסידורו,

וכובד שמחה מתוך שבת וקבלת a< בתיאבון) תאכל השבת שסעודת (כדי
(ג). ראש

שבת עונג
 );7( עצמה בשבת מתענג האדם בהם העניינים נכללים שבת״ ״עונג במצות נ.
 יין שתיית תבשילים, ומיני (ה) דגים בשר, אכילת בשבת, סעודות שלש אכילת

.0(להתענג ביתו ובני האדם דרך בהם מגדנות ואכילת

המצזה חשיבות
 נותנין השבת את המענג ״כל ואמרו: זו מצוה בחשיבות מאוד הפליגו חז״ל ד.

 והאכלתיך ארץ במתי על והרכבתיך ה׳ על תתענג ״אז שנאמר מצרים, בלי נחלה לו
 משאלות לו נותנים השבת, את המענג כל חז״ל: אמרו ועוד .a( אביר יעקב נחלת
 מלכויות משעבוד ניצול (חן, לכך משאלות לך ייתן ה' על ״והתענג שנאמר: לבו,

(ס). לעשירות וזוכה
 מזונותיו ״כל חז״ל: שאמרו כפי השבת, לכבוד בהוצאות להרבות ראוי ה.

 ויום שבת מהוצאת חוץ השנה, ראש ועד השנה מראש לו קצובים אדם של
 מוסיפים הוסיף ואם לו פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד בניו והוצאת טוב
(י). לו״

השבוע במשך השבת ץכירת נ.
 תמיד זו ובזכירה ח׳), כ', (שמות השבת״ יום את "זכור התורה ציוותה א.

 זה באות שציוונו העולם בורא ואת מצרים יציאת את בראשית, מעשה את נזכור
וביניכם״(יא). ביני היא אות ״כי

והעחת- -מקורות

 הגר*א (ד) ס׳ג. רס*כ סי׳ שמחה-שו־ע שם. ראש-רמב״ם כוכד (ג) ה״ב-וז״ה. ‘ל פרק רמנ״ס (ב)
 הוא שכבוד הוא. ל־עונג״ ״כבוד׳׳ בין שהחילוק הרמב״ט, דברי את מבאר ״שזהו״, ד״ה ס״א תקכ״ם בסי׳

 תיקוני כשס סק״א רמ״ב סימן ״א במג הובאה דגים אכילת <ה) עכ״ל. צמה5 בשבת הוא ועתג בער״ש אף
 מבזו לפי לו נאותים אינם שאם סק״ב) (שם המ״ב וכתב טבעו״. לפי דהכל ״ונ״ל המג״א: ע״ז וכתב שבת,

 ישעיהו (ז) ה״ז-ה״י. שם רמב״ם (ו) לצעד, ולא ניתנה לעונג ששבת משום יאכלם, לא ששונאם, או
 י״ד)-שבת כ״ח, (בראשית ונגבה צפמה וקדמה ימה ופרצת ככתוב מצדים, כלי לנחלד, זכד, יעקב י׳׳ד. נ״ח,

 הערה פפ״ב (ח״ב, בשש״ב ויעויין ט״ו. ביצה (י) קי״ח׳קי״ט. שבת (ט) ל״ז. תהילים (ח) קי״ח:.
 גם או ונמשתה, כמאכל דווקא נאמר לו״ ״מוסיפים האס שכח, המאות גדר של בהגדרה שהסתפק נ״ט)

 ה׳, דברים ת׳, כ׳, (שמות התורה על כרמב״ן רערץ י״ג, ל״א, שמוח (יא) וכח׳. שלחן מפות במלבושים,
(ס״י). רע״א סימן ובטור בדה שהרחיב ט״ו)



ה<»בת משנתא-

 רבותינו כללו (יב), היום קידוש באמירת בדברים השבת זכירת מלבד ב.
השבוע; בימות הנוהגים עניינים כמה גם השבת בזכירת
 משובח מאכל לאדם מזדמן שאם השבת, יום את לזכור תמיד לב לתת א)

ג׳)(יג). בסימן לקמן ראו (- לשבת יזמינו השבוע באמצע
 שני יום ראשון(בשבת), יום דהיינו השבת שם על השבוע ימי את לקרוא ב)

(יד).עצמו בבני שם יש יום שלכל העולם אומות שמונים כדרך ולא (בשבת)״.,

(מס. השבוע ימי במשך שבת הלכות ללמוד ג)

השבוע במשך לשבת הבנות ג.
והלל שמאי של מידותיהם

 בהמה מצא שבת. לכבוד אוכל היה ימיו שכל הזקן, שמאי על חז״ל אמרו א.
 לשבת, השניה ומניח הראשונה אוכל הימנה נאה אחרת מצא לשבת, זו אומר; נאה,
 כדי זה היה הראשונה הבהמה את כשאכל כי שבת, לכבוד אכל ימיו שכל הרי

 לו, היתה אחרת מידה הזקן, הלל אבל לשבת. יותר, נאה שהיא השניה, שתישאר
 לשבת נאה בהמה לו שיזמין יתברך, בה׳ בוטח היה כלומר שמים, לשם מעשיו שכל

.001 יום״ יום ה׳ ״ברוך שנאמר משום
 מבעוד לשבת להכין שיש שמאי, לדברי מודה שהלל פוסקים הרבה והסבירו

בה׳, בטחונו מידת את לחזק כדי כן נוהג שהיה אלא שבת, לערב להמתין ולא זמן

והעחת- ■מקורות
 בכניסתו Dvn iinTp ■בכך בלולים ה״א) כ״ט (פרק הרמב*ם לדעת וו, סצווז בוזגדרת הראשונים נחלקו (יב)

 מיב, -בשס ג׳ ■בשער וכאבודרהם חיים אורחות ובספר מפרשים יש בשם הרה״ם ולדעת ביציאתו, וההבדלה
 אדם חיי (יג) סק״א. מ׳׳ב רצ״ו בסי׳ שמכואד וכפי אקרא, ואסמכוהו סופרים מדברי היא הבדלה מצות
 שק ט״ו) (או׳ח יואל דבדי בשו״ת דעדין שם, ברמבץ הובא ב׳) ז׳, (שמות מכילתא (יד) פ״א. א׳ כלל

 ליום שקוראים אותם שעושים מה טוב שלא בהקדמה), ׳׳נטריקן׳׳ (בספת הפמ״ג דבח את והביא בזה, רבות
 ■האם שדן פ׳, עמי להדש־ב שבת לקראת בספר (ויע׳׳ע בשבת. הראשק העם לומר צתכים אלא ״זונטיגי, א׳

 ראה שלא יואל הדבת בתב אך וכר). ״שגי״ •ראשקי לומר שמספיק או ״בשבת״, המלה את גם לומד צריך
 מתים שאחתס כדרך &תה תהא שלא האומר במכילתא יצחק שרב שם ומבאר כן, שעושים קשיעזאי רבנן
 שע״י נוספת, סברא לבאר שם ומוסיף להלכה. כך נפסק ולא יחת, דעת הוא שבת, לשם מוגה תהא אלא

 רלא יתTתם •כוכירה נחשב וה ■כשבת... ושני כשבת, ראשון יום היום השבוע; ימי את יום של בשיר שקו^
 המנץ יהיה שלא ■כותתו, מתץ, שהאתחם כדרך מתה תהא שלא י׳׳ל המכילתא וכלשץ זה, ענץ מלבנו נשכח

 את פעם כל להזכיר צורך אץ השבת, ליום הוא שהמנץ עם בבל אחת פעם מברתם אם אבל בהחלם. כן
 ■לכם הזה ׳׳החודש הפסוק על התורה על כחת׳׳ס וכתב י׳׳ת. סי׳ ח״ת משה באר בשו׳׳ת דעיע השבוע. יום

 כפרשת כהנים התורת (טו) בשבת. ראשץ עם וכדר במכתב שנכתוב מוסד תוכתת תו ח׳׳ל! תרשים׳׳ ראש
 ומה אסורה, הלב שמירת הדי שמור, אומר כשהוא בלבך, יכול לקדשו, השבת עם את ׳׳זכור כותב בחוקותי

 שבת. הלכות לימוד על שהכותה שם סשאנץ והר״ש הראב״ד וביארו בפיך׳׳, שונה שתהא זכור מקיים אני
 תל™ עם לומד שהיה אחד גדול על שמעתי ח״ל: שכתב ׳׳ד) (פ זי״ע תיים להחפץ עולם שם כספר ויעדין

 ׳׳זכור״. מצות לקיים כדי שכת, מענייני קצת בחובו להזכיר מכוץ חזיה לו, הקבוע שיעוד יום ככל
 שכתנת שם), (בגמ׳ רש״י ומפרש ע״א. ט״ו ביצה הגם׳ על סק׳׳ב ר״נ סימן מ׳׳ב כ׳. ס׳׳ח, תהילים (טז)

ועזרתנו. צרכנו את יום יום לנו יעמס שד׳ היא, לנו״ יעמס יום יום ד׳ ״כרוך הפסוק



א סדק

 להכץ שיש לשמאי, מודה הוא גם כך, כל חזק בטחונו שאין אדם כל בשאר אבל
(יז). זמן מבעוד

חמישי ביום כיבוס
 ביום ושיכבסו השבת, כבוד מפני לשבת בגדים לכבס הסופר עזרא התקין ב.

(יח). השבת בצורכי להתעסק שבת בערב פנויים שיהיו כדי שישי), ביום תמישי(ולא
J ביום לכבס רשאים חמישי, ביום לכבס הספיקו שלא כגון הצורך, בשעת 
 שישי ביום לכבס מותר האם הפוסקים מחלוקת (כ) בהערה (וראו ).0(י שישי

הצורך). במקום שלא אף כביסה, במכונת

שבת בערב הבנות ד.
 לצורך קניות לשבת; ההכנות לצורך פנוי שישי יום את להותיר ראוי א.
וסידורו. הבית ניקוי המאכלים, הכנת השבת,
 השכמה השבת. צרכי את ולהכין שבת בערב להשכים הוא השבת מכבוד ב,

תיביאו״ אשר את ״והכינו נאמר; שבה השישי ביום המן מלקיטת נלמדת זו מו ש )

והעחת־ -מקוחת

מל אף (-דהיינו ופשיטא במ״ב: שס וכתב םק*כ. ר*נ סימן ס״ב (יז)  מ*ף אעו הדכר שאם כהלל) ניטחק ב
 סק׳׳ה, יבמ״ב רפ־כ סימן (יח) לשבת. דניחד לו מזדמן כאשר שי?ןנהו ראר שבת, עד מתקלקל ואינו לקנות,
 כר חמישי, בדם לבבם היתה עווא של תקנתו שעיקר הסוברים יש התקנה, עיקר במהות הפוסקים תחלקו
 כעורכי להתעסק ד כיום פנריס שיהיו כדי שישי, ביום ולא ה' ביום ומכבסים לשכת, נקיים בגדים לו שיהיו
 כר מר־ש, יכבסו שלא היתה התקנה עיקר סקט״ז) שם בשעה״ע (הובא המניא ולדעת שם). (מ״ב השבת
 וע״ל שאול אבא להרהיג ס״א) (פט״ז לעיון אור בשו״ח וכתב לשבת. בהכנות לעסוק ו׳ ביום פנדים שיהיו

 אתו שישי בליל וכיבוס לשבת, להמרת הומן הוא השישי יום מבוקר שרק משום שישי, בלל לכבס שמותר
 שדן י*ג הערה מ״ב פרק בשש״ב וראה ל״ת. סי׳ ח׳׳ב נתן להורות בשו׳ת כתב וכן אלו, להכנות מפריע
 כבר לשבת אותה מייחד יפה מנה רואה שאם שכמו שמסתבר זצ״ל, הגרשז״א כשם והביא עזרא. תקנח בטעם

 איש וכבן לשכת. נקיה כסות לו שתהיה בטוח שיהיה כר ראשק ביום לכבס מותר גם כך השכוע, מתחלת
 ההכנה התחלת כי שבת, לכבוד נחשב רביעי ביום מכבסים אם שגם כתב וזי) אות לך לך פרשת חי(ש׳׳ב

 משבת הגפש הארת מקבלים ר שמיום י־מ) הערה רמ׳׳ב (סי׳ החיים בכף הביא וכן ד׳. מתם היא לשבת
 ליום סקרפים כיבוס לענק שדווקא כתב אך הנשמה. הארת ו׳ וכיום הרוח הארת פקבלים ה׳ ומיום הבאה,

 דתקא לכבס שיש וסוכרים החלקים דעות שהביא ס״ב כ׳ סרק (הרש׳׳ב) שכח לקראת כספר דע׳׳ע רה׳. ד׳
השש׳׳ב וכתב (כ) כ׳. הערה שם החיים בכף הובא ד׳ אות רמ״ב סימן יהודה מטה (יט) חמישי. ביום

 לחשוש ואק בכיסה, במכונת מכבסים שכלם היום גם נוהגת עודא תקנת אם לעיין שיש י׳׳ג). הערה (פמ׳׳ב
 בערב מלכבס להימנע ראר זאת שבבל זע׳׳ל, ארערכך סהגרש׳׳ז ששמע שם וכתב בער׳׳ש, טרודים שיהיו
 בער״ש, יכבס אס כיום), בו שימוש לעורך (לא למחרת מהיום רק לכבס רגלים שאק שבזמננו משום שבת,

 תשוכזת פסקי ספר זבסוף השבח. שאמר היסיס עבוד בער״ש מכק והוא בעד״ש פנאי עתה לו שסעא יחשכו
 אף שישי, ביום לכבס שאין הלכות) משנה שד״ת (מחבר שליט׳׳א קליין מנשה הרה״ג של תשובתו הובאה

 גם יש כביסה, במכתת המכבס שאף כזה. להחמיר סברא עוד שיש ונ״ל רעו׳׳ש. כביסה מכונות כיום שיש
 שבט בשו׳׳ת אמנם בזה. טרוד והוא וכדו׳}, החבל מן הורדתה הכביסה, תליית (כגון בתים שעועוים עבודות
 כספר רע׳׳ע מ׳׳ט. סי׳ ישפה אבני בשו׳׳ת וכ״כ שישי, כיום אף בזמנינו לכבס התיר קיד) סי׳ (ח״ב הקהתי

ייבוש. ומכתת כביסה מכונת לו כשיש רק להתיר שכתב ס״א פט״ז לציק אור



השבת משנתלח.

 בבוקר״ בבוקר אותו ״וילקטו שנאמר בבוקר היתה המן שלקיטת וכשם ה׳), ט״ז,
<כא). שחרית תפילת אחר מיד היא השבת הכנת כך כ״א), ט״ז, (שמות

 תחול הריבור ידי שעל שבת״ לכבוד ״זה לומר ראוי לשבת הקניות בשעת
 (כד), בפיו לומר או (כג), לחשוב טוב וכן (כב). המאכל אותו על השבת קדושת
ומלבוש. רחצה כגון לשבת, ההכנות בשאר גם קודש, שבת לכבוד זאת שעושה

 ביום לקנותם מוטב ודגים, בשר כגון ממושך, זמן דורשת שהכנתם מאכלים ג.
 שיוכל מה כל הקצרים בימים כן, כמו (כה). לשבת להכינם פנאי שיהיה כח חמישי,
(כו). חמישי ליום יקדים ההכנות, בשאר להקדים

תרגום ואחד מקרא שנים ה.
הקריאה חיוב

 את שבוע כל לקרוא דהיינו הציבור, עם פרשיותיו להשלים אדם חייב א.
 פעמיים פסוק כל לקרוא יש (כלומר, תרגום״ ואחד מקרא 'שנים השבוע פרשת

).D( אחת) פעם באונקלוס ותרגומו
 והעניינים המצוות והבנת התורה לימוד הוא זו מצוה של ענינה עיקר ב.

).TO( התורה מן הנובעים
 ימיו ■לו מאריכין הציבור עם פרשיותיו המשלים כל חכמים: אמרו ג.

(כט). ושנותיו

הקריאה זמן
 ידי על תרגום״ ואחד מקרא ׳שנים קדאת מצות לקיים אדם יכול ד.
ויש (ל). שבת בערב וישלימנה הפרשה, מן חלק השבוע מימות יום בכל שיקרא

והעחת- מקורות

 כיום מלקנותם כער׳׳ש שבת צרכי לקנות שמוטב בסק״ב המ״ב שם וכתב םק״א, ובמ״ב ס״א ר״נ סימן (בא)
 ההכנות את האפשר ככל להקדים יש הקצרים החורף ובימות השבת, לכבוד שהוא יותר ניכר שאו לפי חמישי,

 בית בגק ששי, ביום טיפול שונות הרכה הדורש שבכית נראה המ״ב ומדברי עכ״ל. תסישי, ביום ולעשותן
 ר־נ סימן מ״ב )3(כ הקיץ. בימות גם חמשי, ביום ככר ההכנות את להתחיל עדיף אולי בילדים, המטופל

 לקנות הולך הריני יאמר: שבת צרכי לקנות בהליכתו שגם (סק־ב) החיים בכף שם וכתב המג״א, כשם סק״ב
 ם״ו, ר״נ סימן הרב שו״ע (כג) יביאו״. אשר את והכינו הששי כיום ״והיה מצות לקיים כדי שכת, לכבוד
 ס״א רפ״ה סימן ת׳:, ברכות (בז) שם. (כו) שם, מ״ב (כה) קל״ט. אות ״אTלח כאצבע מורה (כד)

 בקריאתו. מחויב התרגום, שסת ב״כ מבין שאעו &י שגם ל־ז) סי׳ (ת״ב דעת יתוה בשו״ח וכתב סק״א. ובמ״ב
 סאוד הזהיר האריו״ל ורבגו מסיני. שניתנה עיקר התרנוס שקריאת שס״ל הפוסקים רוב מדברי זאת ומדייק

 שטעם בהקדמתו החעוך וכ״כ שם, השולחן וערוך רפ״ה סימן לבש (כח) התרגום. קריאת על הקבלה ע״פ
 רפ״ה סי׳ החיים ובכף בביתו. אותם בקריאתו יותר בדברים שישכיל כדי היא, תרגום ואחד מקרא שנים קריאת
 יוסף: הבית למרן המגיד שאסר ס״ו, סי׳ כשעיה יוסף להבית מישדם Tהמג של קדשו לשון את הביא סק״ד

 מעליך. עול לפרוק הגחלים על כהותה ברהיטא תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה קורא שאתה בעיניך והטוב
 ברקרוקיה ולהדגש בנחת הפרשה לקרוא צריך אכל קבע.״, תפלתך תעש אל רשכ״א מאמר לזכור לך יש והלא
אפשר סק״ח. ■כמ״ב שם (ל) ח׳:. כרכות (כט) ■במפרשים. עיץ .pלת תוכל שלא ומה אותם, pולת



-לטא. פרק

בערב תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה כל את לקרוא להעדיף שכתבו
(לא). שבת

 אבל (לב). בבוקר השבת סעודת עד ישלים ־ שבת בערב השלים שלא מי ה.
 הקריאה את וישלים (לב), חצות אחר עד השבת סעודת את כך מחמת לאחר אין
(לד). מנחה תפילת עד

 להשלימה, יכול בשבת הפרשה קריאת את השלים שלא שמי הסוברים יש ו.
 הספיק לא שאם הסוברים, ויש הבא, השבוע של הראשונים הימים בשלשת בדיעבד,

(לה). תורה שמחת עד פרשיותיו ישלים זה, במועד אף

הקריאה סדר
 (פתוחה פרשה כל קורא הוא; כך תרגום ואחד מקרא שנים קריאת סדר ז.

 סוברים ויש (לס, אחת פעם התרגום את אומר כך ואחר פעמים, שתי סתומה) או
 לקרוא שהתירו ויש ללו). תרגומו את לומר כך ואחר פעמיים פסוק כל לקרוא שצריך

(לח). התרגום את <ך ואחר פעמים שתי סופה עד מתחילתה השבוע פרשת כל את

זהעתת- •מקותת

 רפ״ה הבאה-סימן מהסרשה לקרוא התחילו שבה הקודמת, שכת של מנחה תפלת אחר זו במצווה להתחיל
 (סק״ה) כתב המג״א תנות. כמה יש כער־ש הקריאה בזמן בסק״ת. שם ם*ב (לא) סקיז. שם ובמ״ב ס״ג

 הכותות בשער האתז״ל. כדעח הספרים נחלקו אמנם חצווב אחר לקרות המצווה שעיקר הקדוש. השל״ה בשם
 הכנסת לבית הולך היה ו׳, ביום שחרית תפלת בסיימו שתכף האר־י שמנהג הביא א׳) סדר שבת, סדר (דתשי

 יש אלם תרגום, ואחד מקרא שנים הפרשה בו וקורא מוציאו היה כשר ם״ת שם היה אס מדרשו, לבית או
 הקליפה נפרד שאז חצות אחר שישי ירם בזמנה שפו־ת ״ופצוה פ״ג: השנת כשער חיים עץ פרי בשם שכתבו

 תפלת סיונז אחר בבוקר לקודתה מעשה ואנשי יםTחס שמנהג כתב ב־ד) (אות החיים ובכף ־, וכד מהקדושה
 (ח׳: ברבות בתום׳ הוא זה p ומקור ס״ר, רפ׳׳ה סימן שו׳׳ע (לב) ותפלק. בציצית מעוסף בעירנו שחרית

 שנפטר, בשעה לבניו הקדוש רכנו ציוה דברים שג׳ בא) פרשת (מכלתא המדרש את שהביאו ישלים) ד״ה
 ס־ה הרב וכשו״ע (סק׳ד) שבת וכתורת הפרשה..., בל שתגמרו עד כשכת לחם תאכלו שלא הוא מהם ואחד
כל לקדש מותר אלם הבוקר. סעודת על המדרש שכוונת כתבו א  השלמת לפני אף עראית אכילה ל

p הפרשה-קצוה׳׳ש ’o לאכל, שתאבים בביתו אורחים לו יש אם וכן שם. סק׳׳ס משנ״ב (לג) סק״ו. ע״ב 
 סק׳׳י, ובמיב ס׳׳ד שם (לד) בסקי־ד. שם שעה׳־צ - הסעודה לפני הפרשה אח להשלים כדי יעכבם לא

הבא. השבוע פרשת את לקרוא הציבור מתחלים כבר ולמעלה ממנתה שהרי מנחה, עד רק שמשלימה והטעם
(דעה בשבת מנחה עד הוא אם הפרשה, השלמת זמן לגבי דעות שלש הביא שהשו״ע ויעו׳׳ש ס׳׳ד, שם (לה)
 לשבת שייכים השבת אחר ימים שג׳ משוס בשבת, נ׳ עד להשלים שאפשר או דברכות) פ׳יק והרא״ש התוס׳

עצרת שמיני עד אף להשלים שאפשר הסוכדים ריש הבדלה. לענק (ק־ז) בפסחים שמבואר כפי הקודמת,
תורה שמתת עד ההשלמה שזמן שכתבו דש שם) הס״ת-רמ״א את מסיימים שבה תורה לשמחת (והכתנה

 סימן הלכה תשלומץ-בירור לו אין ג׳, דם סוף ער קחז לא שבמויר מי אבל נאנס, או ששגג לסי רק הוא
 שכתב (סק־ב) במ״ב רע־ע הקדוש, השל׳׳ה בשם סק־א) רפ״ה (סימן אברהם מגן (לו) ל״א. אות רפיה
 הפסק יותר שנראה במקום או סתומה, או פתוחה פרשה בכל להפסיק נהג שהגד״א רב מעשה ספר כשם
א) ענק,  הסכים וכן סקי׳ב, ובמ״ב שם במג׳׳א הובאו י״ב) הכוונות (שער והאריז״ל חמודוח הלחם דעת (

 (ח״ז, הלד שבט בשו׳׳ת שהביא כפי חיים׳׳, ה׳־חפץ נהג וכן ק׳׳ל), אות ד׳ סי׳ באצבע מורה (ספר החיד׳׳א
 ■פסוק <ל ועל פסוק, פסוק הסדרה מעביר היה בבוקר שישי ביום חיים שהחפץ נאמנה. מעדות ששמע ל״נ)

 שליט׳׳א וואזנר הנר׳׳ש שם וכתב דעו׳׳ש. שסיים. עד בדיבור הפסיק ולא רמכ״ן. וכן רש־י ופירוש תרגום
וה. למנהג ■מקור מביא ס׳׳ו רפ״ה סימן השולוזן בערוך (לח) ו״ל. האר׳׳י כרעת נהגו העולם שרוב



השבת משגתמ.

(לט). יצא מקרא, - תרגום - מקרא שקרא דהיינו באמצע, תרגום קרא אם ח.

 את אך (מ), שלהם הטעמים בנגינת מקרא״ ״השנים את לקרוא ראוי ט.
(מא). בטעמים לקרוא אין התרגום

הקריאה נעל עם קריאה
 קריאת בשעת הקריאה בעל עם בלחש בשבת לקרוא שאפשר אומרים יש י.

 את לשמוע לבוון יזהר (אך )am מקרא של אחת כקריאה לו יחשב ובכך התורה,
(מג)). תורה ספר מתוך התורה קריאת בחובת שיצא כדי הקריאה בעל קריאת

רש׳׳י פירוש
 לירא וראוי .rm( תרגום כמו חשוב - רש״י פירוש עם הפרשה למד אם יא.

 מיוחדת. מעלה יש אחד שלכל משום רש״י, פירוש וגם התרגום גם לקרוא שמים
 פנזוק כל מפרש - רש״י פירוש ואילו בסיני, וניתן מילה, בל שמפרש לתרגום מעלה

<מה). ובתלמוד במדרש חז״ל דברי פי על

הקריאה מנהגי
 *לקרוא רבים נוהגים תרגום, ואחד מקרא שנים הפרשה קריאת סיום לאחר יב.

(מס. במקרא לסיים כדי האחרון, הפסוק את שוב

 הפסוק את תרגום, ואחד מקרא שנים של הקריאה לפני לומר נהנו רבים יג.
 שנים קריאת כי ד׳), ד׳, (דברים היום״ כולכם חיים אלקיכם בה׳ הדבקים ״ואתם
(מז). האדם של ושנותיו ימיו את מאריכה תרגום ואחד מקרא

והעדות- -מקומת

 התרגוב קדיאח שזנ׳׳י והסביר באהצע, ההרווס אה לקרוא והג שהחזו״א שכתבו ויש סק״י, שעה״צ (לט)
 רט״ז). סימן ח״ה אפרים רכבות (שו״ת מלאה בהמה המקרא על שוב חזר ואח״ב ההומש, את טוב הבק
 במג׳׳א (דע*ע ל״ז;. וכנררים ג. מגילה לב.. מגילה כגם׳ רע־ע היראה. פ׳ תשובה כשערי יונה רבנו («)
 האריז״ל. סרבו כן שקיבל מוהרתיו בשס י׳׳ב אות החיים כף (פא) ס״ד). הרב וכשו״ע סק׳׳א שם
 לקרוא שלא שהחמירו הגד־א בשם שם כתב וכן השלה׳ק כשם המג״א רעת את הביא סקי־ד שם במ״ב )3(מ

 דעיע מה. להקל יש הקריאה בעל עם בלחש אומרים שאם לבסוף כותב אך התורה, קריאת בשעת שמו״ת
 רכ״ת. הערה פמ*ב כשש״ב רע״ע י׳־ד. ס״ק ובמ״ב ס׳׳ה ופ׳׳ה סימן (מג) ט״ז. אות קמ״ו סימן החיים בכף

 אנשים שהרבה שכיום חיים, החפץ כותב ייה) (מכתב חיים החפץ ומאמרי אגרות ובספר ס״ב. רפ׳׳ה סי׳ (מד)
 ־כהערה (רע״ע רש*י פיתש עם השבוע פרשת לימוד הוא מקרא של הלימוד עיקר התרגום, את מבינים לא

 שם (מה) פעמים. שלוש מקרא אותם יקרא רש״י עליהם שאין שבפסוקים בסק״ה, המ׳ב וכתב מ־ה).
 יש התרגום כי התרגום, את רק שיקרא הפוסקים רוב הסכימו שניהם לקרוא שהות לו אץ סק׳׳ו-ואס ובמ״ב

 כפירוש משא־כ מילה, כל שמפרש עדיף שתרגום כתב תרגום) ד׳׳ה (ס׳׳ב ובביה׳׳ל כסתי-כ״י, שניתן מעלה לו
 סק״ב) רפ״ה סימן חשוכה בשערי הובא סי־ו קידושין(&יב וכיש״ש רש־׳י. עליהם שאץ פסוקים ישנם רש״י,

 ויע׳׳ע התרגום, מן ־mr שמועיל פירש״י יקרא מספקת, השעה שאץ משום הכל, לקרוא יכול שלא שמי כתב
 מגיא (מו) התרגום. מן יותר חשוב רשיי שפירוש ראשונה כסברא שהעיקר סיב) רפיה (סי׳ הרב בשו״ע

 קליא) אות ד׳ סי' כאצבע (במורה החיר״א ולדעת סיג, שם הרב שו״ע ז״ל, האריי בשם סק״א רפיה סי'
 אויה אברהם ילקוט (מז) שמוית. הפרשה בל את לקרוא שסיים אתר פעמים שתי האחרץ הפסוק את יקרא

רפיה. סי׳



.מאא. פרק

 קריאת באמצע (כגון ענין באמצע בדיבור להפסיק אין השמו״ת בקריאת יד.
 קריאת באמצע כלל לתפסיק שלא להחמיר וראוי <מח), סתומה) או פתוחה פרשה

(מס). תרגום ואחד מקרא השנים

הנשים חיוב
.U( תרגום ואחד מקרא שנים מקריאת פטורה אשה טו.

בלילה תרגום ואחד מקרא שנים קריאת
מא). בלילה תרגום״ ואחד מקרא ״שנים לקרוא אין טז.
ב).1( גלילה רש״י פירוש עם מקרא ללמוד שמותר הסוברים יש יז.
תרגום לקרוא אין לכתחילה אך שישי, בליל מקרא לקרוא מותר יזז.

טובים ימים של שמו״ת קריאת
שבת, של הרגילה לקריאה רק היא תרגום ואחד מקרא שנים קריאת תקנת יט.

 (כגון המיוחדות הקריאות את תרגום ואחד מקרא שנים לקרוא צריכים אין אך
 בספר כשהן המפטיר וקריאות המועד, חול המועד, חול שבת טוב, יום של קריאה

 תרגום ואחד מקרא שנים נקראות אלו קריאות שהרי פרשיות), ארבע כגון שני
(נד). הפרשיות קריאת של הרגיל בסדר במקומן

והעדות- מקוחת

 ,nHD רפה טוב הו* דבר שום על בשמו׳׳ה יפסיק שלא לו אפשר אס (סק־י): המ׳ב רתב (מח)
 שכ-א סי׳ ח״ב שבת כנשמת רע״ע לעשות, נפש לבעל ראד וכן כן, עושין מהמדקדקים ראיתי וכן

p מן הענק שבאמצע שם וכתב שם, בסקי״א שעה״צ (מט) כדה. מש״כ n וכמו להפסיק, אסור 
 שו־ת (נ) רתמים״. גחלי אותו מאכילים שיחה, כדברי ועוסק תורה מדבת ״הפוסק חז״ל שאמרו
לשמוע שצריכה סופרים מסכת בשם סק״ו) רפ״כ (סימן המג״א וכתב ס׳. סימן ה״ו הלכות משנה
 בבאר (נא) בוה. להיזהר נוהגות הנשים שאץ סקי״ב שם המשנ״ב ע״ז וכתב בציבור, ס״ת קריאת
 רל״ח (סי׳ -בפמ״ג אולם בלילה, מקרא לקרוא אץ האריז״ל שע״ס כתב סק״ב) רל״ח סי׳ (או״ח היטב

 וכתב בוה. דעות שתי הביא סק״א שם כשעה״צ רהמ״ב בלילה, מקרא לקרוא שסותר משמע נמשכ״ז)
שהתית דש ביום. מקרא לקרוא יותר טוב שלכתחלה אלא איסור. מה אין להמחמירים שאף שס

 האר״י, גורי בשם ט׳) אות (שם ברכה במחזיק כמבואר התרגום לקרוא אסרו אך בללה, מקרא לקתא
סיגעט, צדק, אבני שו״ת ב׳, פרק ו׳ שער העבודה ושורש יסוד (נב) בללה. תרגום לקרוא שאץ

ביום שמו״ת לקרוא לא שנהגו שכתבו יש וכן שם. העבודה ושורש יסוד (נג) ק״ב. סי׳ חיו־ד
שכת (לקראת טוב ביום תרגום לקרוא אץ הקבלה שע־פ משום שכת, בערב ידט כשחל בגץ טוב,

 קונטרס קנ״ו (סימן ברכה במחזיק החיד״א בתב שבת, בלל שמו״ת קריאת ובענין ס״ח). עס׳ להרש״ב
 אפילו בללה תרגום לקרוא שאין משום שבת, בליל שמו״ת לקרוא לאסור מפאנו הרמ״ע כשם אחרון)

 בליל שמו״ח לקרוא שהתירו דש ה׳). אות כ״ז (סימן פלאג׳י להגר״ח החיים ככף וכ״כ שבת, בליל
(וכתב ימיו. בסוף זיע״א החזו־א נוהג היה שכן קי״ח) (עמ׳ רכינו אורחות בספר שכתב וכפי שבת,

יקרא השבת. ביום לקתא יובל לא שישי ביום שטרוד שמי ל׳) סי׳ או״ח (ה״ו אוסר יביע כשו״ת
משה אגרות בשו״ח דע״ע ס״ט, הרב שו״ע סק״י, שם נזג״א ס״ו, רפ״ה סימן (נד) שכת). בלל
 ת״ב (שלה״ק פרשיות ארבע וקריאת יו״ט קתאת את אף שמו״ת לקרוא שנהגו (דש מ׳). סימן (ח״ג
ט״ז)), שכת סס׳



השבת משנתמב.

סעודה קביעת ו.
סעודה קביעת איסור
 השבת. סעודת את לאכול מתאווה כשהוא לשבת להיכנס הוא שבת מכבוד א.
 בימות בה תילים שאין גדולה סעודה בבוקד, אף שבת בעדב לקבוע אסור לפיכך
(נה). מרעיס סעודת כגון החול,

קבוע שזמנה סעודה
 אס (אפילו מילה ברית סעודת כגון יום, באותו קבוע שזמנה מצוה סעודת ב.
 אף ),U(שבת בערב לעשותה מותר - הבן פדיון סעודת או השמיני) ביום אינה הברית
 נערכת המצווה סעודת אם ).73(היום חצות לפני לעשותה וראוי גדולה, סעודה שהיא
̂נח). ליל מסעודת יתבטל שלא כדי הרבה, בה יאכל לא היום, של האחרון ברביע השבת

רגילה סעודה
 פת בה שאוכל רגילה, סעודה לאכול מותר ה^ן מעיקר ־ רגילה סעודה נ.

 ברביע זו סעודה מלקבוע להימנע מצווה אבל היום, כל במשך שביעה, כשיעור
 השבת סעודת את שיאכלו כדי כן), לפני אף הקצרים (ובימים היום של האחרון
 משום היום, של האחרון ברביע גם פת, מעט לאכול מותר אולם מ).3( לתיאבון

).0( סעודה קביעות זו שאין

והערות- ■מקורות

 עשיר שאף רניל', ״שאעו דיה שם גביה״ל וכתב ס״ה. שם הרב שו״ע סקייא, ובטיב סיב רם־ט סימן (נה)
p להימנע גריך בשבת. כמו גדולה סעודה דם ככל לסעוד הרגיל o דש כלילה. לתיאבון שיאכל בדי שבת בערב 

 סקיי). שם (מ״ב שבת צורכי להכק ישכח הסעודה טרדה מתוך שמא הוא, סעודה ?!ביעת איסור שטעם שכתמ
 [לאסור הטעם שעיקר רגע) עוד דיה טק״א הפמ״ג(משב־ז דברי את הביא השבתי כבוד ״מפני דיה שם וכביהיל

 אלא המנחה), סן דק הוא וה טעם [כי לאכול תאב כשהוא לשכת שיכנס כדי אתו הבוקר] מן ככר גדולה סעודה
 ובמיב סיב רמיט סימן (נו) לשנת, שבת ערב את משוה כי השבת, בכבוד שמזלזל מפני הוא הטעם עיקר

 עוד דעדין זה. כענק משיב ס״ת הרב כשו״ע דעדק ואתר. השלושים העם לאחר נעשה כשהפדיח ואף סקייב,
 סעודת ולענין מצוה. בסעודת דינה בע״ש) (-שסיימו מסבת סיום סעודת שגס פהיב, או דיה שם הלכה במאור

 באותו וךTהש נגמר אם אפילו בעריש לעשותה ואק מצות, לסעודת נתשב שלא סקיט שם במ״ב יעדין שידוכין,
 מצות, בסעודת שגחשב סקיי) החיי(שם ססק וכן מצוה, כסעודת שנחשב סקנ״ד במיב תמיד בסיסן דעיע יוס,

 שביק דיע, השס״א ובשם מקוצק האדמו״ר בשם בהערה) כיג עם׳ קציד. סי׳ (חיב תשובה פסקי כספר וכתב
 כשעת מרקחת מעי לאכרל שנוהגים מה אך מצוה. כסעודת השידוכים סעודת נחשבת שידוכים, ללא לקדש שאסור
 שם (נז) סקיט. רמים סימן שמז-מ״ב כערב לעשותה ומותר כיסעורהי נחשכ אעו לכויע התנאים כתיבת
 סעודת את עחד, לאכול לו סותר סותר) ר־ה סיב רסיס סי■ כביהיל (הובא הסנ״א לדעת <נוז) סקייג. כסיב

ל מסעודת יתבטל עייכ אם אף המצות,  עתה עוסק שהרי סעודוח), שלש השבה ביום לאכול (ויראה השבת ל
ל סעודת שם המוזיל לרעת מצחז, בסעודת  ,pn ופדיון מילה ברית סעודת על ועדיפה גמורה חובה היא שבת ל

 שיאכל או הללה מסעודת יתבטל שעי״ב משער אם היום, של האתרק ברביע אלו, בסעודות הרבה לאבל אין לכן
 דבריו: וסיום טובא, בכך שהחסיר ס״ו) רמיט (סי׳ בערוה״ש רע״ע סיב. רמ״ט סימן (נט) גסה. אכלה כלילה
 ו׳. כיום להתענות שאץ סקיית במ״ב דעויש מאודי, מאוד גדול שבת וכבוד בראשו עיניו התכם דבר של יכללו

 בללה לאכול יוכל -לא כיום, יאכל שאס בך כל איסטניס שהוא מי (אך מעתה. כשהוא לשכת יכנס שלא כדי
בסי׳ הכיהל )0( סקכ״א<יב. שם החיים בכף רע״ע לו). מזיקה אמה התענית אם ביום, שיתענה טוב לתאכק,



.מגא פרק

מלאכה עשיית ז.

שבת בערב מלאכה עשיית
 מלאכה לעשרת תכמים אסרו מזא), שבת צרכי להכין פנוי האדם שיהיה כדי א.
 זמניות שעות ותצי משעתיים כלומר לנזב), ולמעלה קטנה מנחה מזמן שבת בערב
 תצות לאחר שעה חצי דהיינו גדולה, מנחה מזמן שהחמירו (ויש .m( השקיעה לפני
 מן טובים וימים שבתות בערבי מלאכה העושה חכמים: אמרו וכך (מס). היום

נטה). ברכה סימן בה רואה אינו ולמעלה המנחה

שכיר
 שבת בערב יקדים הערב, עד השבוע ימות בכל נמשכת שעבודתו שכיר ב.
 בעל עם מראש שיתנה וראוי השבת. צרכי את להכין שיוכל כך עבודתו, את לסיים
(סו). מנחה זמן עד רק היא שבת בערב שעבודתו הבית

שבת לצורך מלאכה
 מלאכה ערשה בין מנחה, זמן לאחר אף שבת לצורך מלאכה לעשות מותר ג.

וסח), יום מבעוד להפסיק ויזהר (טו), לאחרים ובין לעצמו זו
תיקון (סם), תספורת כגון השבת, לצורך נעשית שהמלאכה הדבר ניכר אם ד.

והעמת- -מקומת

 בכלל אינו חנבתו להשקיט סעט אכל בחול, בתלותו שביעה כדי פת לאכל שאין כותב. מלקבוע דיה רמ׳׳ס
 (דהיינו סעודה קביעות משיעור פחות שיהיה שכתב סק־י תקכ-ט סי׳ בשעה״צ דע״ע דה. pלע סעודה קביעת

 רנ׳א בסיסן ויע׳״ע ס׳־ד, רנ׳׳א סימן השלחן ערוך (סא) ה.rמכב עתר אפלו לאבל ויכל בתל). כתילותו
 קבוע אמו שאורכה שעה היא זמנית׳׳ ׳׳שעה (סג) ס־א. ת׳׳א סימן (סב) מפרשים. ויש ד״ה בביה׳׳ל

 תרופת שיטת לפי היום אורך שווים. חלקים 12ל- היום אורך חלוקת ע׳׳י ומחושב היום כאורך תלוי אלא
 המגי׳א״), כ׳׳שיטת ותפילה קר׳׳ש זמן סוף בענין מכונה זו (שיטה המכניס צאת עד השחר מעלות הוא הדשן
 רה״ג ובסי׳ סק״ד ל״ג סי׳ שקיעתה-מ׳׳ב עד השמש מזריחת הוא החישוב והנר״א הלבוש שיטת לפי ואילו

הופנית השעה בקיץ ואלו הרגלה השעה מאודך קטן הומרת השעה אורך קצר, העם בו בחורף, טקי״ט.
תלה. לשעה שווזז הזמנית השעה אורך לוה, זה שווים והללה העם בהם בימים רגלה, משעה ארוכה

 ומבואר נ׳:, פסחים גמ׳ (סה) ,Tom לא ר,מקלים על שהסומך בסק״ג, שם דפ׳ב וכתב כמחבר, שם )70(
 הביזז׳׳ל שם והביא אחר. במקום Tיפם זה כמקום שירויח שאף מלאבד,) העושה ד״ה ת״א (סי׳ בביה״ל

כעל מלעשותה אותו ומבטלים כו וגוערים איסור, גם בכך שיש יו״ט) מהלכות הי׳׳ז (פ״ח הרמב׳׳ם מדברי
שהכיא שם ■בביהי׳ל (דע׳׳ע מרדות מכת עליהם חייב שהיה שכוח איסורי כשאר חמוד שאינו אלא כורחו.

 עד לעשותה לו מותר יפסיד, עתה יעשגה לא שאם מלאכה נוfדהיי האכד דבר מלאכת בדה). החלקים דעת
 המ^ב כתב (סו) קב״ו. הערה ״ב מ פרק בשש־כ מש״כ ויע׳׳ע ואיד. ד״ה שם השבת־ביה׳׳ל לכניסת סמוך

 החמה. לשקיעה סמוך הוא המלאכה מן לפסוק פועל שומן של׳׳א סימן בחו׳׳מ שאיתא סק׳׳ג, רנ״א בסימן
 שבת צרכי כל להכין נר להדליק וגם שבת׳׳, לכבוד דגים ולצלות מים חבית יום מכעוד למלאות ׳׳כרי

 ער רק שישי בימי שעובד הבעה׳׳ב עם להתנות הפועל על מוטל שלנתחלה סק׳׳ד נשעה*צ דעו״ש דו׳׳ם׳־,
 שמעסה שיתכן מסתפק שהמג׳׳א ת׳) (ס״ק השעה״צ שם וכתב ס׳׳ב. רנ״א סימן (סז) קטנה. מנחה זמן

 וכתב ס׳׳ב. ת״א סימן (סט) סליו. מ׳׳ב פתן שש״ב (סח) שבת. לצורך שלא אף בער״ש מותר התוט
 המנחה מומן להסתפר שלא להיזהר יש דעתו לפי מאוד עיז פקפק הגר״א שבביאור pומסתפ ר״ה כביה׳׳ל

בשעה״צ אמנם נתיגם, אפילו מנחה אחרי אומן מלאכת אסורה ולדעתו אומן, מלאכת זו כי כחיגם, אפילו



זןשגו* משגתמד.

 שהיא אף עבורה, שכר ליטול מותר וכדו׳(ע), חשמלי קצר תיקון חשמלית, פלטה
 ־לצורך הנעשית מלאכה עבור שכר ליטול אין אולם קטנה. מנחה זמן לאחר נעשית
 ליטול אין לדוגמא: השבת. לצורך נעשה שהדבר לעין ניכר אין אם זה, בזמן השבת

 זו שתפירה ניכר שלא משום זה, בזמן הנעשית לשבת, בגד תפירת עבור שכר
<עא). השבת לצורך נעשית
 לעשות לו מותר ודגים, בבשר השבת את לענג כדי צרכו כל לו שאין מי ה.
(עב). השבת לכניסת סמוך עד שכר, עליה וליטול מלאכה

עראי מלאכת
 כתיבת כפתור, תפירת כגון עראי, דרך נעשית אם מלאכה לעשות מותר ו.
 עבור שכר ליטול ומותר השבת, לכבוד זאת עושה שאינו אף וכדו', מכתב

).JU( המלאכה

ומתן משא
 להקדים ראוי אך היום. כל בחנות מכירה כגון ומתן, במשא לעסוק מותר ז.
(ש־). השקיעה לפני אחת שעה הפחות לכל החנות את ולסגור

שבת בעדב נסיעה ה.
פרסאות שלוש הליכת

 עד דהיינו פרסאות, משלוש יותר הבוקר מתחילת שבת בערב ללכת אין א.
 סעודת צורכי את להכין ויוכל גדול היום בעוד חפצו למחוז שיגיע כדי היום, שליש
(עה). השבת

והערות- -מקורות

 המג״א דברי את העתיקו האחרתים כל טעסים, מכמה מה פקפק הגר־א שבביאור שאף ע׳׳ז כתב סק״ח שם
 הערה שם ■בשש״ב (ע) בשכר. אפילו להסתפר שמותר סיד שם הרב בשו״ע וכ׳״ב להסתפר, שמותר לדינא
 ■בגוף נעשית בשהמלאכה דווקא הוא שבת, לצות שהיא כשניכר כשכר, מלאכה לעשות ההיתר האם ק קכ״ט

 ע״ה עם' יוסף ילקוט ובספר וכדו׳. רצפות שטיפת כגץ האדם, בגוף כשאתה גם או תספורת, כגק האדם,
 שנחשב משום האדם, מגוף שאתו אף לכו״ע, מותר וכדו׳ חשמלי קצר שתיקון ונראה מה. להתיר כתב

 תיין סק׳׳ה. במ׳׳ב ת׳׳א סימן (עב) סק׳׳ז. ובמ׳׳ב ס׳׳ב רנ׳׳א סימן (עא) ס׳׳ו). לקמן עראי(ראו כמלאכת
 ■במלאכה אומנותו שאם קל״ג, הערה פמ־ב בשש״כ וכתב םק*ד. כמ׳׳ב שם (עג) קכ*ה. הערה פמ׳׳ב בששי־כ

 שם (עד) נ׳-זז׳, בסעיפים לעל דינה שהתבאר קבע, כמלאכת אלא עראי כמלאכת נחשב הדבר אק וו,
 כשעה־׳צ שם מש״כ דע׳׳ע סק׳׳א. במ״כ רנ׳׳ו השקיעה-סימן לפני שעה החנות את לסגור דראה סק״א, ׳׳ב בם

 (סימן שבת מנחת ובספר יום. מבעוד לביתו להגיע כדי דסגוו יקדים מביתו, רחוקה החנות שאם ומוק סק״ג.
 ריווח כו שיש ומתן משא ורוב כמעשיו, ומצליח מקטרג שהשטן שבת הקרכן בשם כתב ל־׳ת) סיק ע׳׳ב

 לזה זה הערבים הישראל אנחנו ועי׳׳ז ממונו, על בהל ואדם השבת, ככניסת או בשבת דווקא מזדמן הרבה
 לו כי וכו׳, קונו כבוד על יחרש בלבו אלוקים רוח נגע אשר איש כל כן על אשר האלה, הצרות לנו הגיעו
 הונו כל לו יועל לא שבקלות קלה ובסיכה למקום שלוחים הרבה ח״ו וכו׳, והכבוד והעושר והזהב הכסף
סק״א. שם החיים כף ״א, ס רמ׳׳ט סימן (עה) עוד. ויעו״ש וכו׳,
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מוכמנו שבת וב«1כשצ
 עבורו מובנים יהיו חפצו במקום אם פרסאות מג׳ יותר אפילו ללכת מותר ב.
 הסעודות צורכי להכין הם שרגילים או בואו(עס על להם שהודיע כגון השבת, צורכי

 שם לקנות שיכול או (ש), האורח בשביל במיוחד להכין יצטרכו ולא בריווח,
עח).5 שבת תבשילי

במכונית נסיעה
 את להכין שיוכלו ובלבד היום, שליש אחר במכונית לנסוע להקל נוהגים ג.
).0(ע יום בעוד מובת צורכי

לשבת סמזד נסיעה
 כל בחשבון ולקחת היטב נסיעתו את לתכנן אדם חייב אופן בכל אמנם ד.

 ולא מועד, •בעוד שביתתו למקום לבוא כדי בדרן, צפויה בלתי תקלה של אפשרות
).9( שבת חילול לספק עצמו את יכניס

 כשידוע שבת, ̂לחלל חשוד שנהגו ברכב לשבת סמון מלנסוע להימנע יש ה.
(פא). השבת כניסת לפני לביתו לחזור יספיק לא שהנהג

שבת בערב ותספורת רחיצה ט.
בחמין רחלצה

 לרחוץ יכול אינו ואם שבת, לכבוד בחמין גופו כל לרחוץ האדם על מצוה א.
 (פג). בחמין הראש את לחוף ומצוה נ).9( בחמין ורגליו ידיו פניו ירחץ גופו, כל

).19( השבת קדושת תוספת משום טהרה במקוה לטבול רבים ונהגו

והערות- ■מקורות

 שכת צורכי סכינים ארם בגי רוב אלו שבמדינות המנ״א בשם (סק״ג) המ״ב שס וכתב ם'א, רם־ט סי׳ (עו)
 סק״ג. בס-ב שם (עז) אתרים. כבית לתתארת או לביתו כשהולך בין כלל בזה נזהתם אץ ולכן בריווח,

 לנסוע •בעגלה בנוסע להקל שנהגו הבית בשם (סק״א) הסיב שם וכתב (עט) סק־ח. החיים בכף שם (עח)
 שהחמירו רש שבת. סעודת להנץ שיובל ■בכדי גדול, היום בעוד לשבות שיעמוד ובלבד היום, תצות אחר אפילו

 סק״א. הסנ״א על השקל והמחצית הפמ״ג פש״ב רע״ע בסיב. היום-שם שליש אחר בעגלה בנסיעה אף
)D( פטיו באור וכתב סק״ג, במ״ב שם)שעה לפחות חפצו למחר שיג״ע לכך לדאוג שצריך יי) שאלה לציון 

 עור ״לפני של תשש מה שיעו שם וכתב ד, שאלה סיד פרק לציון אור (פא) דעו״ש, השבת, כניסת לפני
 להמהר נוהגים אץ שבעם בסק״ד, המ״ב וכתב סקיג. שם ובמ״ב ס״א ר״ס סימן (פב) מכשול*. תתן לא

 הערה פ״ב <פרק בשש״ב וכתב יחפים. במדינתנו הולכים שאץ משום הוא שהטעם יאפשר הרגליים, ברחיצת
ס*א. ר־ם סי׳ (פג) הותנה. ריבוי משוס הרגלים, אף פצוה התמים כיפים שבאר״י שי״ל קנ״ד.)

 חמים נזכר שלא ע״ז בתב והכיה״ל תמים, כמים הראש לחוף שהמצוה הכ״ח בשם לתוף ד־ה בביה־ל דעו-ש
 כשער בתב (פד) תמים. כמים היינו חפיפה שסתם הב*ת דברי את מיישב חדשיים מגדים ובספר בפוסקים,
 הנזגונא דרב (קל*ו) תרומה פרשח מוהר שכתוב כפי עדש״ק, בכל לסבול היה ז״ל האד** שמנהג הכוונות

 השולחן עתך ס״א, ס״ק ע*ב סימן שבת מנחת ער״ש. בכל מהטבילה) עולה (- מנהרא סליק הווה ע״ה סבא
 העבודה ושורש וביסוד סי״ב) ע״ב (סימן שו״ע ובקיצור ד אוח ר*ם סימן החיים בכף רע״ע ס־א. ר״ס סי׳

שבת. לכבוד במקוה סבילה של החשיבות אודות פ״א) העליץ (שער



השבת משנתמו.

הדחצה זמן
 שאד את שסיימו ■לאחר לרחוץ יש ולכתחילה שבת, בערב הוא הרחצה זמן נ.

 כבוד שבשביל ניכר ויהיה הרחיצה, אחרי מיד השבת בגדי את שילבש כדי ההכנות,
ה).9( לובשם הוא השבת
J יבוא שלא כדי לרחוץ יקדים המרחץ, בבית עצמו את רוחץ אם אולם 
 כימי בכך •להיזהר צריו ובמיוחד המגבת, ובסחיטת הראש בסירוק כגון שבת, לחילול
).19( הקצרים החורף

ציפורנים גזיזת
).T9( השבת לכבוד שבת, בערב הציפורניים את לגזוז מצוה ד.

הגזיזה ימי
 (ומנהג ח).9( אחד ביום והרגליים הידיים ציפורני לגזוז שלא נוהגים רבים ה.

ט)).9( בכך להיזהר שלא קהילות בהרבה הספרדים
A מתחילות הציפורניים כי חמישי, ביום הציפורניים את לגזוז שלא נוהגים 
 מתחילות שהציפורניים השבת כבוד זה ואין לגזיזתן, השלישי ביום ולצמוח לחזור
(צ). בשבת לצמוח

 (צא), שבת בערב חל אפילו חודש בראש ציפורניים גוזזים שאין נוהגים יש ז.
(צב). חמישי ביום לגוזזץ ויקדים

והערות- -מקורות

ד לשבת, ההכנות את שסיימו לאחר לרח^ יש לכתחילה (פה) מו את האדם שילביש ד  לאחר Tמ שכח בבגד■ מ
 הא״ר בשם כתב ל־ז) •ק ם (שם החיים וככף ס״ג). רס״ב סי־ (רמ׳׳א השכח לבכור שהתרחץ ניכר ויהא הרחיצה,

 שכתב (כפי היא שזיה שלאחר הנאה רחיצה שהד עצמה, בשבת ההנאה שתבוא כד כזה, נוסף סזנם ד) (אות
 אפילו או סק׳׳י) ר־ס סי׳ (ערוה־ש חצות אחר להתרחץ האדם ישתדל ועכ׳׳ם הרסב״ן). בשם תקדג סי׳ הטור

 כרחיצה נחשבת בער׳׳ש, יותר מוקדמת הr̂ר גם אולם סקי׳׳ד. ר׳׳ס סי׳ החיים בכף שהובא כפי חמישית. בשעה
 יתרחץ כער״ש, להתרחץ אפשר אי שאם סק-ה) ר׳׳ס הס׳׳ב(סי׳ וכתב שם. השולחן מנרוך שכתב כפי שבת, לכבוד

 ■כעוד בפר-ש רחץ שאם שכתב ג׳, אות רס״ב סי׳ כנה״ג כשייד רזנ-ע עדיף, לשבח שקרוב וכבל חמישי. כיוס
 הרגליים). רחיצת לענץ -סש׳׳ב פ״ב בהערה (ףע״ע לשכת. סמוך ורגלה ידו פניו דרחוץ יחוור גדול. היום
 מפני •בידים רק שהמצווה סק״ד, ע׳׳ג סימן כקצחז״ש ובתה ס׳׳א. ר׳׳ס סימן (פז) סק׳׳א. במ׳׳ב ר׳׳ס סי׳ (פו)

 הרגליים, ציפותי נטילח חשיכוח מננין מש־כ גילוח) (ערך יועץ כפלא ותנ״ע חיוב. אץ ברגליים אכל המיאוס,
 לנוח שצדך וסי סק׳׳ו, כמ־ב שם (פח) מעלה. הקליפות אחהת להעכיר וכד בטבילה חציצה למנוע כד

 סק״ד) ע־׳ג (סי׳ וכקצוה״ש היד׳ים. ציפוחני את ו׳ וביוס הרגליים ציפורני את ה׳ כיום עזה ורגליו, ידו ציפורני
 היא אחד כיום והרגלים ייםTה ציפורני לגדה שלא אTשהקפ שי׳׳ל (מבוטשאטש} אברהם האשל רבד את הביא
 שלאחדו. כלילה זה ואת זה ביום זה את גחד אם חשש אץ ועכ׳׳פ היום, אצל ללילה שייכות ואץ הם. באותו דווקא
 ויעריץ ויעו׳׳ש. לכתחלה, אף בזה להההר טעם שאין כתב שם ובברכ׳׳י טו׳׳ב), ס׳יק ריס (סימן החיים כף (פט)

 כערוך וכתב שם. פ׳׳ב (צ) הם. באותו והרגליים הידיים ציפותי נוטל היה ז׳׳ל שהאריי ר־ם) (סימן בשע׳׳ח
 כיום לגותן לו מותר - שישי כיום הציפורניים את לנזח יכול שלא סיבה לארם יש שאם ס׳׳ר) ר־ם השולחן(סימן

 סק־ז כמ־כ הונאה TDהח יהודה רבי צוואת (צא) כרכה. המחזיק כשם סק׳׳א רנ״א סי׳ בשע׳׳ת וכ״כ חמישי,
 בקצות דיע׳׳ע הציפותיים, אח ליטול שמותו י׳׳ל ר״ח שבלל בתב ר׳׳ס סימן (בוסשאטש) אברהם ובאשל שם.

מנר״ש ו׳׳ח חל אם חמישי, ביום גווזים אץ כלל שכדרך אף (צב) דבדו, את שהביא סק׳׳ד ״ג ע סי׳ השלחן



.מזא. פרק

הגזיזה אופן
 בדילוג(צג). אלא רצופות) (אצבעות כסדח הציפורניים את לגזוז שלא נהגו ח.

 שלפני (האצבע הקמיצה שהיא הרביעית האצבע מן מתחילים שמאל שביד ונהגו
 השניה, האצבע שהיא לאגודל) ה״אצבע״(הסמוכה ציפורן את גוזזים ואחריה הזרת),

 מתחילים ימין ביד ואילו וכו׳), שניה (רביעית, דבהג״א הסימן לפי ממשיכים וכך
 לחשוש אין האריז״ל ולדעת (צד). בדאג״ה הסימן לפי לאגודל הסמוכה ה״אצבע״ מן

(צה). מהספרדים רבים נהגו וכך כסדרן, הציפורניים את לגזוז ומותר לכך,
 שורפים אלא עליהן, לדרוך שעלולים במקום הציפורניים את להשליך אין ט.

).1וכדו׳(צ לשירותים אותן זורקים או קוברים או
(צז). ידיים אטול יש הציפורניים גזיזת לאחר י.

תספורת
(צח). השבת לכבוד להסתפר מצוה - ארוכות ראשו שערות היו אם יא.
 (ויש (צס). שבת בערב חל אפילו חודש בראש להסתפר שלא נוהגים יש יב.
)),ij(חמישי ביום להסתפר שלא שנהגו

זהערות- מקוחת

 ויזנ׳׳ע סקס-ו, p״n סימן החיים כף סק־א, ת״א סימן חשובה חמישי-שערי ביום הציפורניים לגזח נוהגים
^ כרמ״א. שם (צד) ס״א. ר״ס סימן (צג) קע״ד. הערה פמיב ה״ב בשש״ב ע ע״ג (סימן בקצה״ש ד

 הערה סיב פרק בשש״ב דע״ע הרגליים. ולא הידיים ציפוהי על רק מה היתה שהקפידה סק־ז) בבדה״ש
 הגר״ח כשם שהביא ק״ר) (עם׳ רמו אררחוח כספר ויעדץ כתחילה. לגזור שיש t אחה בענץ שדן קם״כ

 אח ליטול שלא היתה ההקפדה ועיקר להתחיל, אצבע מאמה וTהקפ לא שבביתם שליט׳׳א, קנייכסקי
חושש היה ולא זה על מלעיג היה ז״ל שהאר׳׳י סק׳׳א) ר״ם (סימן המג׳׳א כתב (צה) כסדק. הציפורניים

 וז״ל; קל׳׳ו) (אות באצבע במורה החח״א וכתב מהר׳׳ם. בשס קנ׳׳ד סימן התשב׳׳ץ וכ״ב הכוונות), (שער לכך
 Tלהקפ שאץ י״ז אות ר״ס סימן החיים בכף פסק וכן ז׳׳ל, אכודרהם הר״ד כמ׳׳ש להקפיד ואץ כסדר ויטלם

 הגס׳: את הכסז סק־׳ו ר־ס כסי׳ המ״ב (צו) לכתחילה. בכך להחהר שיש שם כתב המג׳׳א אולם כך, על
 י״ז.). (נדה ולדה ותפיל מעוברת אשה עליהם תעבור שמא רשע, זורקן צדיק, קוברן תסח. ציפורנים השורף

 את ויזיז מקום באותו יטאטא מציפותיו, קצת ונפלו נשים ששכיחי במקום חתך שאם שם המ״ב וכתב
 משליכם אם שדווקא שאפשר האיר בשם שם וכתב שם. להזיק-מיב בכוחם אץ ואז ממקומם. הציפורניים

 .w ליטול צריך ניב ציפותיו את לו גוזז אחר אם ואף בי״ח, ד׳ סיסן (צז) מקום. שינד הד לחדר מחוץ
 גם י״א. סעיף ב׳ סימן השולחן קצות-d’t נטילת צריך ציפותח הכוסס וכן ס״ח), ס־ק החיים בכף (שם
 צ״ב) (סיק שם החיים ככף וכתב שם. הידיים-קצוהיש את ליטול צריכים הרגליים ציפורני גזיזת אתר

t את ליטול הגחז צריך אץ תכח ציפותי הגוזז אך ידים. נטילת ג״כ צריך חכמ את שהמספר p. ומננץ 
 חי(תולדות איש ובבן ס׳׳א ׳׳ק ם ד׳ סימן החיים בכף יעדץ הציפורניים גזיזת אחר שנוטלים הנטילות מספר
 להסתפר שמצווה שאע׳׳פ האחרתים וכתבו ברמ׳א, ר׳׳ס סימן (צח) ט׳. אות האותיות שער וכשל׳׳ה סי׳׳ז)

 יוסף בברכי להסתפר-תיד־א השבוע-סותר באמצע להסתפר סיכה אחה לו יש אס ס׳׳ם שבת, לכבוד בער׳ש
 תקיפו ׳׳לא מצות שמקיים ינוח שמסתפר שבשעה סקט׳׳ו) רל״ב (סימן החיים בכף וכתב ג׳. אות דל׳׳ב סי׳

 התספורת בעת עצמו על יקבל וגם מכאן, ואתת מנאץ אחת הראש, בפאת מצוות שתי שהן ראשכם׳׳, פאת
 יכוץ שבת מרב וכשמסתפר הוקן, בפאת מצוות ה׳ שהן זקנך״, פאת תשחית ׳׳לא של תעשה לא מצות

 תלין 'לא (כגץ כזמן, לספר כשמשלם מצוות כמה עוד שמקיים שם עוד וכתב קודש. שבת לכבוד שמסתפר
 צוואת כשם סק׳׳ז, במ״ב ר־ם סימן (צט) בתספורת. מצוות י״ר של לחשכץ שמניע כך שכיר״) פעולת

שם השולחן ערוך סק״א, ד״ס סי' חמישי-ט״ז ביום להסתפד שלא שהקפידו יש (ק) החסיד, יהורר, דכי



ה<»במ משנתמוז.

(קא). אחד ידי על ש&סתפר אף התספורת, אחר הידיים את ליטול יש יג,

גגזפז שבת כבוד י.
 ״וקראת ככתוב השבת לכבוד בעצמו ולהכין לטרוח אדם כל על מצוה א.
י״ג). נ״ח, מכובד״(ישעי׳ ד׳ לקדוש עונג לשבת
 משדתיס, לו יש אם אף אדם, כל ישתדל לכן מבשלוחו״, יותר בו ״מצוה ב.
 הנרות הכנת והכנתם, המאכלים קניית כגון: בגופו השבת מצרכי בעצמו להכין

וכד׳(?!נ). לשבת והמאור
 היה חסדא רב לשבת: בהכנה בגופם עסקו האמוראים שגדולי מציגו וכן ג.
 את מדליק היה זירא רב עצים, מבקעים היו יוסף ורב רבה דק, דק הירק מחתך
 החול. כלי ומפנה לשבת הצריכים כלים ומכניס הבית מתקן היה נחמן רב האש,
 את שמכבד כבודו הוא זה כי בכבודי, אפגום לא יאמר ולא אדם כל ילמד ומהם
(ןןג). השבת

וסידורו הבית ניקוי יא.
 טאטוא, זה בכלל השבת. לכבוד הבית את לנקות מצדה השבת כבוד משום א.
(קד). מהבית הלכלוך ופינוי עכביש קורי הסרת שטיפה,
 מלהשליך להימנע יש ולכן נקי, יישאר שהבית להשגיח יש עצמה בשבת גם
 המותר), (באופן הרצפה, את מכבד אם אלא הרצפה, על לכלוך הסעודה בשעת
(קה). הסעודה לאחר
 לטלטלם יבוא שלא כדי מוקצה, דברי לפנות זה ובכלל הבית, את לסדר יש ב.
 המיטה שגס וטוב השבת, לסעודת והכסאות השולחן את להכין יש (קה. בשבת

}.TP( יום מבעוד מוצעת תהיה עליה שישנים

והעדות- -מקורות

 דע״ע בשנת, לצמוח הן מתחילות כי ה׳, ביום נוטלים שאק ציפותיים כנטילת דינה שתספורת וטעמם ס־ו,
 םrב ולא כער״ש להסתפר שמצווה ההס״ל, בשם כתב והב״ה ע״ז. שחמה סק׳׳א הרב לשו־ע אחרון בקונטרס

 ככוד מפני סותרץ ובחמישי (פ־כ): בתענית מהמשנה עליו הכ״ח ותמה שבח. לכברר שעושה ניבו שאץ ה׳,
 שאפשר שם, הסג״א וכתב השבת. טורח מפני בעריש ולא בחמישי לספר בנ״א רוב דדך רש״י ופירש השבת,
 החיים בכף ויע״ע בער״ש. פנמים היו לא מעמד שאנשי אלא געריש, להסתפר המובחר פן מצווה שסכ׳׳מ

 יסתפר ו׳, בזם להסתפר יכול שאעו סיבה אתו וכשיש הט״ז, לחומרת חוששץ שאין שכתב סקט״ו) ר״ם (סי׳
 את המספר שנם שם, כתב החיים ובכף צ״ב. אות שם החיים ובכף סי־ט ר׳ סימן (קא) חמישי. ביום

 הרב לשו״ע אחרק בקונטרס מעמץ ישתדל, ד״ה ר״נ סי׳ שם כיה״ל (קב) יו.T את ליטול צריך חבית
 היא השבת בצרכי מזיע שארם הזיעה ז״ל: ”האר־ כשם שכתב סק״ב, שם תשובה בשערי ויע״ע סק־ב, שם

 סימן קי״ט, שבת (קג) השכת. כבוד בשביל הרבה לטרוח צתך ולכן הדמעות, כמו העוונות למחיקת סגולה
 מ״ב רס״ב סי׳ (קה) סק״ג. במ׳׳ב רס׳׳ב סימן סק׳׳י, ובשעה״צ סק״ג כמ״ב ו״נ סימן (קד) ס״א. ר״נ

 סעיפים ל״ה פרק א׳ חלק השכת כמשנת יעדץ הכיח בניקר המותר האופן וכדבר ס״ב. שס הרב שו״ע סק״ג.
ס׳׳א. שם השולחן ערוך פק״ב, ם״כ רס״ב סי׳ (קז) ר״נ. סי׳ הטהור שולחן (קו) ח׳-י״ב.



.מטא. פדק

במפה השזלהן כיסוי
 על מפות שתי לפרוש נוהגים ויש (קוס, במפות השולחנות את מכסים ג.
 השולחן יישאר העליונה, המפה את יסירו אם שגם כדי הסעודה, שולחן
(קט). מכוסה

בהכנות השתדלות
 ימצא הכנסת מבית שבבואו כדי יום, מבעוד ההכנות כל את לסיים יש ד.

 לקבלת מתכונן כאילו לשבת ההכנות בכל להשתדל וצריך ומסודר. יפה הכל את
 יתברך המלך פני בה מקבלים וכאילו מלכתא״, ׳׳שבת נקראת השבת שהרי המלך, פני

(קי). שמו

השבת לכניסת סמוך הכנות יב.
השבת צרכי הכנת

 סמוך שבת צרכי להכין מצוה נם קיימת יום מבעוד הנעשות להכנות בנוסף א.
(קיא). השבת לכניסת

שבת בנדי
 לקדש שיש (קיב), קודש״ מקרא שבתון שבת השביעי ״וביום חז״ל דרשו ב.
 נ״ח, (ישעיה ״וכבדתו״ ודרשו הוסיפו ועוד וקיג). נקיה בכסות השבת את ולכבד

 צריך לפיכך (קיד). חול״ של כמלבושך חג ושל שבת של מלבושך יהיה ״שלא י״ג)
 במשך אותם וילבש (קמו), לשבת מיוחדים נאים בגדים לו שיהיו להשתדל אחד כל
 הרואים, לכבוד המלבושים אין כי בביתו, לבדו נמצא הוא כאשר גם השבת, כל
(קסז). השבת לכבוד אם כי

(קיז>. שבת לכבוד הנעליים ולצחצח הבגדים להבריש ראוי ג.

והערות- -מקורות

 השולחנות •כל אח לכסות צריך אובל שהוא שכחדר יסדר, דיה בכיה״ל שם רצויין סיא, רם־ב סימן (קח)
רס״ב סימן (קי) בסקיד. שם מיב (קט) כן. לעשות דראף אפשר ג״כ החדחם ביתר ואפילו שם, שיש
(שמות משנה* והיה יביאו אשר את והכינו הששי ביום •והיה כדכתיב (קיא) סק״ג. במיב ר״נ סי׳ סיא,
 ר״נ סימן שכת-פ׳׳ב לפני שנית שיכינו כלומר משנה־ ־והיה ־והכעו־ הכנות שתי כאן ונזכרות ה״). ש־ז,

 מתקנים שהיו צדיקים שהיו ג׳} אות לך (לך תי איש כן בספר וכתב קצ״ג. הערה מ״ב פרק שש״ב סק־כ,
 היום, כסוף שבת לכבוד לעשותה הכנה אמה לו לייחד אדם כל שצריך שם עוד וכתב להדלקתם, סמוך הנרות
 גם׳ )T(ק סק״א. רם־ב סי׳ במ״ב היכא ספוא (קיג) ג׳. כ״ג. ויקהא (קיב) להתפלל. לביהב־נ שילך קודם
כנרי את שלכש ס־ג כרמ״א שם וכתב סק״ג. תקכ״ט וכסימן סק״ה רסיב סי׳ בס־ב הובאה קי״ג. שכת

t השבת b השש דש לשבת הכנותיו כל גמר לא שאם ר״ה, הערה פמ״ב בשש־כ וכתב עצמו, שרחץ אחר
 מ־ב רס״ב סימן (קטו) השבת. לכניסת סמוך עד השבת בגדי בלבישת להמתין עדיף יתלכלכו־ שבגדיו
 שתהיה סוב אפשר ואם חלוק, אפילו כחול, שלבש פה מכל כשבת לבש שלא שטוב המ־ב וכתב סק״ה.
 פעלים יב ובשו־ת ם־ו. רמ״ב סימן יוסף לקוט (קח) סק״ו. שם מ״ב (קטד) לשבת. מיותרת טלית לאדם
והביא ״מלבושי. ככלל אמו שהמנעל משום לשבת, הנעליים את להחליף צריך שאין כחב ייג) סי׳ (ח״ד



השבת משגת

 כבוד משום נקיים יהיו שהבגדים להשתדל יש עצמה בשבת גם ד.
(קיח). השבת

ממחלוקת הימנעות
 סמוך במיוחד להיזהר וראוי הבית, שלום שמירת בחשיבות הפליגו חכמים ה.
(קימ>. מחלוקת שום לעורר ולא להקפיד שלא לשבת

שבת בערב מנוחה
 בליל נעורים להיות יוכלו ובכך שבת, בערב לישון, או לנוח הנוהגים יש ו.
.09( מצוה ובתשבחות בזמירות תורה, בדברי בסעודה ולהאריך שבת

הבגדים בדיקת
 יישאר שלא כדי לחשכה, סמוך שבת בערב הבגחם כיסי את לבדוק מצוה ז.
 שאין במקום לרשות, מרשות להוציאו שאסור דבר (או מוקצה דבר בהם

עירוב)(קכא).

במעשים סשפזש
במעשיו ולפשפש בתשובה להרהר יש כך בבגדיו, למשמש לאדם שיש כשם ח.

והעחת- מקורות

 ■ברכה תיקנו ולכן מנעלים כה נבלל ולא לוכש שאדם הסלכושים על שנתקנה ערופים״ ״סלביש מבוכת ראיה
 גריך שאק ה״ב) &־ו (שבת הירושלמי מלשק ומדייק צרכי״. כל לי ״שונשה כרכת והיא הנעליים על אחרת

 לשכתא״. וחד לחולא חד סנדלק תרי ליה למהר נשא דבר אוחז ״לאו שם שנתב לשכת הנעליים להחליף
 וביאח לשבת, סיחזדות נעליים לייהד שצריך מהירושלמי שהוכיחו שיש כתב סקע״א ע״כ סי׳ שבת ובמנהת

 שאף שכתב סקכ״ה) רס״ב (סי׳ החייס בכף רע״ע תימה. כלשץ שהוא משה, הפני פירוש ע״פ הירושלמי את
 דכח את הביא דאוחיתא חץ ובספר להחליף. נכץ mron תTממ ם״מ לשכת, נעליים להחליף א׳צ שמחנא
 לכבוד נעליים בצחצוח פשוט מעשה עבור הבא בעולם להם המגיע שכר יודעים לא ישראל פליאה: המדרש

 הנעליים ניקיץ ■בענץ ד״ע מאפטא הרה״ק כשם שם שנאמר מה ויע״ע בנעלים. פעמיך יפו מה שנאמר שבת,
 ק״ם) סימן באצבע (מורה הקודש בעבודת ״אTהח כתב (קיש) סק״ו. מ״ב רס״ב סי׳ (קיח) שבת. לכבוד

 ה׳ הירא והאיש חב, לחרחר הסט״א טורח והרבה למחלוקת מםוכן עת הוא בערש״ק המנחה עת ״בהגיע
 זסן היא בי הדעת, כישוב מנחה ויתפלל שלום... יבקש ואדרבה והקפדה, מחלוקת שום יעורר ולא רוr יכוף
 לאתקרב דלא לשכת... חרה תטיר סאן איהו ״זכאה מבואר ובתיקתים עכ״ל. ממעל. בשמים ער״ש אורות גילד
 הוא והכי השבת, ביום מושבותיבם בכל אש תבערו לא אתמר רעלה דניהנום, נורא ואיהו וכעס עציכו תמן
 זה, ענץ כחשיבות הפליגו ומם mron בספרי (קב) דגיהנום. נורא rpw כאילו דבעס מאן דבל ודאי

 סי׳ (ח״א שכת נשמת בשו״ת וכתב נפש. מסיחה כך על שצחך מובא זי״ע מקרלץ שלמה רבי הרה־צ ובשם
 במיטתו נח היה פנאי לו היה כשלא שאפילו ע״ז, מאוד Tמקפ שהיה זצ׳׳ל סנאסאד הגה״ק בשם קס״ז)
 ״לקבל •בדי בער״ש מעט ישן היה שזקנו כתב נ״ד) סי׳ (קדדינוב שלום משמרת ובספר דקות. כמה לפחות

 גמור. חיוב שהוא אומחם שיש מצוה ד״ה בביה״ל דעו״ש ס״ז, רנ״ב סימן (קכא) צלולה״. בדעה שבת
 מעשה רל״הן (ח״א, והנהגות בתשובות וכתב למשמש. מצוה יש מוקצה איסור על שאף סקנ״ה, ״ב בם ויע׳ע
 חפץ בגדיו בכים ־בפוצ״ש מצא משים שמבלי צעח את לפניו ותינה די״ע מבחסק הגר״ח לפגי שבא באחד

 מתעסק היית הרי מוציא, שאתה ידעת שלא מאחר עברת, לא הוצאה איסור על הגריח: לו ואמר שנשכח.
חו למשמש אדם ״חייב חז״ל תקנת על אולם מחשבת, מלאכת ואינה  וה ועל עברת, חשיבה״ עם בער״ש גג
בתשובה. לחזור אתה צחך



.נאא. פרק

 שמו, יתברד המלך פני מקבל וכאילו מלכתא כלה נקראת שבת כי שבת, ערב בכל
ב).עוונותיו של הסחבות בבלויי לבוש כשהוא לקבלו נאה ואין כ ק )

לשנת סמוך
 את עישרתם האם רכה: בלשון הבית אנשי את לשאול יש לשבת סמוך ט.

כג),והירקות? הפירות ק ),חלה? הפרשתם האם ( מי ק  שאסור דבר כל על ישאל וכן (
 שבת שעון הכנת ניתוקה, או המקרר מן הנורה הוצאת כגון בשבת, לעשותו
(תכה). וכדו׳ ובקבוקים) קופסאות (פתיחת

 כל לעשות והפסיקו הנר את הדליקו ביתו; לבני יאמר מכן לאחר י.
(?כו). מלאכה

והערות- -מקומת

 אותה<הלכתה. למשסרים פכפרת שהשבח שביק טעם, מה הוסיף החיים ובכף סק־ג. ר״נ סימן מ״ב <קככ)
 שבח <קכג) עווגותיו. שיתכפת ■כרי בחשובה, לחזור צריך לכן חשובה, עשה אם רווקא שמכפרת הט־ז וכתב
 שם עור וכתב עישרתם. לומד צריך אק מעשדם, שאק שבמקומות שם הרמ״א וכתב ס׳׳ב. ר״ם סימן ל״ד,

 עושים שאץ במקומות מ״ם חצרות, עירובי עירבו אם גס לשאול שצריך מובא שבגמ׳ שאף י״ב) (בס-ק המ״ב
 בסקי״ג המ-ב שם וכתב שם, (קבר) לשאול, צריך אין לעשות) האשה על מוטל שלא (או חצרות עירובי

 חלה, הפרישו אם שישאל טוב אלו במדחוח שאף כתב, ס־ה שם הרב ובשו־ע לשאול, נוהגים אץ שבימינו
 המ־ב וכתב ס״ב. ר׳׳ס סימן (קכי) ס״ב. סעיף פמ״ב שש״ב (קבה) ר*מ. הערה פמ״ב בששו׳׳ב רע״ע

 להוכירם לביתו ^לצל (או כך על להזכירם שליח ישלח אחר, מקום או ככיהמ״ר נמצא הבעל שאם (סקי-ר)
מ־ו). סי׳ ״ג ח משה באר כך-שו'ת על



השבת משנתנב.

ב פרק

שבת מאכלי הכנת

הפרק של מפורט תובן
השגת תבשיל* הבנת

ודגים. תבשילים אכילת ג-ד. שבת. בעוגג דרגות ב. ומגדנות. מאכלים הכנת א.
התבשילים. טעימת ו. החמין, הטמנת ה.

ומנדננת מאכלים הכנת
 והפליגו יכולתו, לפי הכל ומגדנות, מאכלים בהכנת השבת את לכבד יש א.

 להרבות ראוי לכן א׳). סימן א' פרק לעיל שנתבאר (כפי זו מצוה בחשיבות חז״ל
להתענג(א). ביתו ובני האדם דרך בהם מגדנות ובמיני ביין בבשר,

שבת בעונג דרגות
דרגות; ארבע יש שבת עונג במצות נ.
וטובים, רבים מאכלים בהכנת יכולתו, כפי השבת את יענג משגת שידו מי א)

 כפי בהוצאותיו, יצמצם ואל (ב), עבורו עונג החשובים ומגדנות יין בשר
 ראש ועד השנה מראש לו קצובים אדם של מזונותיו ״כל חז״ל; שאמרו
 שאם תורה, לתלמוד בניו והוצאת טוב ויום שבת מהוצאת חוץ השנה,

(ג). לו״ מוסיפים הוסיף ואם לו פוחתין פחת
 מחויב כראוי, השבת את לענג יכול ואינו מצומצם ממון לו שיש מי ב)

 שהוכן נוסף מועט ודבר סעודות, שלש באכילת השבת את לענג
. דהרסנא") (-״כסא מטוגנים קטנים דגים כגון השבת, לכבוד ח  וראוי נ
 ידי על כראוי, השבת את לענג יתאמץ כזה, במצב הנמצא שאדם

),1( כך לשם שילווה או נה), השבוע במשך בהוצאותיו שיצמצם

זהעדית- -מקזדזת

ק ס״ב, ר״נ סימן סק־׳א, בס-ב רמ״ב סי׳ (א) שם. (ב) ג׳. בסעיף לקמן שיתבאר כפי דגים, לאכול נהגו ו
 שאם (ס״ס, שם שכתב הרב בשו״ע רזיע שם. מ׳׳ב (ה) סק׳׳א. במ*ב רמ״ב סי' (ד) .ro ביגר. (ג)
 (שם אחרק בקונטרס וביאר שאפשר. מה ככל השבת בכבוד ממק להוציא עצמו את nr משלו מעט לו יש

 לשיעור להניע רק הוא להצטמצם שהחיונ משום להצטמצס, שעליו כתב ולא עצמו, לזח רק שכתב סק״ג)
 כלשון (וצ״ע ס׳׳ג. שם הרב שו׳׳ע (י) צריך. די׳ה ובביה״ל כקו״א שהובא הט״ז כדעת רהרסנא*. ׳׳כפא של

 לא כרי רק ללוות שצריך כוונתו האם שכת״, עונג מצות לבטל שלא ״כדי ללוות שצריך שכתב סק״ג, המ״ב
■השבת את לענג כרי אף שילווה שכותתו או דהרסנא״, ״כסא כגון משהו, שיוסיף ורי שבת, עונג לגמרי לבטל



.(1ב. פרק

 ואני בי והאמינו היום, קדושת וקדשו עלי לוו ״בני חז״ל שאמרו כפי
).1( פורע״

 רבי אמר עליו סעודות, שתי אכילת כדי רק לו ויש דחוק, שמצבו מי ג)
 בשלוש לא מחויב ואינו לבריות״(ח>, תצטרך ואל חול שבתך ״עשה עקיבא

 שלוש מזון להשיג שישתדל ראוי אך ום). דהרסנא״ ב״כסא ולא סעודות
 להשיג באפשרותו יש ואם (י). השבת לכבוד מועטת ותוספת סעודות

 חז״ל כהבטחת שבת, עונג מצות לבטל לא כדי ללוות צריך הלוואות,
(יא). פורע" ואני בי והאמינו היום, קדושת וקדשו עלי לוו ״בני שהזכרנוה:

 ולא כבודו, לפי לו לתת הצדקה גבאי צריכים הצדקה, מן המתפרנס עני ד)
 מטוגנים קטנים דגים כגון נוסף, מועט ודבר סעודות שלש ממזון לו יפחתו
דהרסנא״}(יב). (-״כסא

וזגים תבשילים אכילת
 בכל דגים לאכול וראוי (יג). סעודה לכל תבשילים שני לפחות להכין טוב ג.
 השבת שהרי לו, ערבה אינה שאכילתם או לו מזיקים הדגים כן אם (אלא סעודה
)).T( לצער ולא לעונג ניתנה
 והובאו קודש, בהררי יסודותם שבת של המאכלים בענין ישראל מנהגי ד.

(סו). בהערה הבאנו מהם וכמה אלו, למנהגים הסברים הקדושים בספרים

והערות- •מקורות

 לפשכן רכוש לו שאין סי ם1 האם הפוסקים דעות שהבאנו י*א כהערה לקמן וראו מטעמים), מיני בכל כראוי
 קי־יח., שבת (ח) סקיג. רמ״ב סי׳ ם״ב שם, ובתוס׳ ט״ו: ביצה (ז) שכת. עתג לצורך שלוה ראף גם

 שו־ע שם. ס־כ <י) אפרו. לא ד־ה שם וכיה״ל סק״א שם מ״ב (ט) ה־ז. פיל רסבים קייב,. פסחים
 תאם מחלוקת שהביא סקי״ב כשעהיצ דע״ע סקיג. שם מיב שם, ובתוס׳ ס״ו: ביצה (יא) סיו. שם הרב

 לו יסייע שהקב״ה בפתק מתוך שילווה לו ראר גיב משכונות) לו (ואץ לפרוע לו יהיה מנץ יודע שאינו מי
 שם בשעהיצ וסיים בכהיג, לותז לא זקנים העסרת לדעת אלם שילווה, ראוי והבית הגריא לדעת לפחע,

השבת, כעתג להרבות כדי מעות לו שאין שמי שכתב סיג) רמיב (סי׳ הרב בשויע דעדין הענק, לפי דהכל
חפצים לו אץ אם אך לפרוע, לו שים!״א בהקב״ת ויבסח וילווה ימשכן לסשבגם, שיכל חפצים לו יש אך
ל שאמת שסה שכתב, רמיב סי׳ מהתית (בוטשאטש) אברהם כאשל יע״ע1 ילווה. לא ואני עלי לרו חו

וישלם, ימכור לחצוהו אם כי רשע, לוה יהיה שלא ובטחז ופטלטלץ קרקע לו יש אם דווקא זה פורעי,
 ד׳עויש סק־ו, שם שעה־צ סק־א, שם מיב <יכ) בהתרתה. וישלם למכור יעטרך שלא קרובה הישועה ופימ
 מיב (יג) כבודו, לסי הכל נכבד ובארם דהרסנא, וכסא סעודות ג׳ לו לתת מוזויביס שהגבאים שכתב במ״ב

 דיה רמיב סי׳ ■בסוף הביהל כשבת: דגים לאכילת ניתנו דכים טעמים (טו) שם. מיב )T( בסקיב. שם
 סעודת כעד דגים ואכלת שבוז, שכלו יום שנקרא הבא העלם כעץ היא ששכת משוס הטעם, הביא יזברי
 מצטיין הדג •לוה: נוסף טעם אמר מרמושיץ נפתלי רבי והרה״ק הצתקים. את להאכל הקביה שעתיד לויתן

 ליום התמז ו׳ כנימטתא דג כן כמי כשבת. התבור לשמירת רמז ודהו קל, משמיע אמו הוא בשתיקתו,
 ובביהיל תורה, ישראל השבת-מנהג ליום ג״ב שפרמו ז׳, קטן במספר מימטתא בשר-בשר אכילת טעם שכת.

 מכוסה שהיה למן קוגעל-זכר לאכלת טעם לצדיקים. יינתן לבוא Tnשלע הבר שור על שמרמז כתב שם
 העיסה דפי כץ בבשר (קוגעל) הפשטידה את למלא נוהגים היו ובך שם). (רמ׳־א ומלמטה מלמעלה בטל
 לפי הבא, לעלם לצתקים להאכיל הקכ׳׳ה שעתיד הסן על שמרמז הביא שם ובביה׳׳ל ו׳). ס״ק שם (מ״ב

 הארס ישראל: גאלת בספר בצלים-כתב לאכילת טעם הפשטיחז. את אוכלים הבא עלם דוגמת היא ששבת
הטעמים כל את טועם ובכך מן. טעם בהם שיש שכת מאכלי אכלת ע׳׳י שבת עתג מצות תובת תי יוצא



השבת משנתנד.

החמין הטמנת
 שיאכל בדי הבירה), גבי על חמין להשהות (או לשבת חמין להטמין מצוה ה.

 מותר - לו מזיק שהחמץ מי אבל (מז). ומעינוגה השבת מכבוד זהו כי בשבת, חמין
 ־ בשבת חמין אכילת ואוסר חכמים, בדברי מאמין שאינו ומי צונן. לאכול לו

(יז). הוא אפיקורס שמא חוששים

התבשילים טעימת
 נוסף, תיקון צריך שאעו לוודא כדי שבת, בערב תבשיל מכל לטעום מצוה .1

 חיים ״טועמיה לכך ורמז שהכינו), מין מכל לטעום מצוה בודאי עצמה (ובשבת
(יח). זכו״

והעחת- מקורות

 כדי ובצלים, שרמים טעם היה לא שבמן מכיק אולס שרצו. טעם כל בו טעמו המן אוכלי שהרי שבעולם,
 מטעמים. מיני בכל השבת עתב את להשלים כרי ובצלים, שוטים לאכול צריך כן על למעובתת, יזיק שלא
^ רגלים לו יש ואמת אמת הוא ששבת לפי שכתבו, קרושה)-יש (רגל גאלע לאכלת טעם  אץ לשקר ו

 המ״ב וכתב פ״ח. רמ״א ת״ז סימן (טז) ש״ע. אות המנהגים בשבת-טעמי רגל מאכל אוכלים כן על רגלים,
 חוכה המאמץ הוא ולהשמץ, השבת את ולענג להטמין לבשל להזמץ ״וצריך המאור: בעל לשק את (סקמ״ט)

 מסבירים שהצדוקים הוא, צדוקי שמא חוששים כשבת חמץ אכילת שאוסר ומי שם. רמ״א )r( הימץ״. לקץ
 ר*נ סימן (יח) שבת. מערב הודלקה אם אף בשבת אש שתבער שאסור הכוונה אש״ תבערו ״לא שבאיסור

 שלמה השולחן ■בשם מביא סק״ח שם וכשעה״צ ס״ח, שם הרב שו־ע סק״ו, שם רבא אליה סק״ב, במ״ב
 לשץ) תכנת ד״ה קצ״א ויטרי(סי׳ וכמחוור המאכל. תיקץ לצורך שלא אף מצוה, היא כער״ש הטעימה שעצם
 או״ח נימוקי ובספר ושנותיו״. ימיו לו מאריכץ שבת בערב תבשילו הטועם כל תנא זכו. חיים ״טועמיה כתב:
 לטעום נוהגים רק התבשילים, מכל בע״ש טועמים הצדיקים שכל ראעו שלא כך על תמה א׳) סעיף ר״נ (סי׳

 שהטעם כתב ב׳) מ״ח, (דף בראשית בזוה״ק הדברים שבמקור בכך מנהגם את ויישב שכת. משל אחד מאכל
 הנשים, דהיינו •בכך, שבקי למי דווקא הדבר שייך זה טעם ולפי תבלין, אמה חסר המאכל אם לראות כדי הוא
אחר. מאכל לבשל או לתקן יוכלו שהן



.נהג. פרק

ג פרק

חלה הפרשת - חלות אפיית

הפרק של מפורט תוכן
שבת בערב חלות אפיית א.

ההפרשוז חיוב י חלה הפרשת ב.
ההפרשה. כמות ח-ט. ההפרשה. זמן ה־ז. ההפרשה. חיוב א-ד.

ההפרשה טדר ג.
 ההפרשה י-יא. החלה. שריפת ו*ט. ההפרשה. בשעת מנהגים ד-ה. ההפרשה. אופן א-ג.

המוקף. מן

חלה לשיעור עיטות עירוף ד.
< גפרדים. כלים צירוף ד. אחד. בכלי צירוף א-ג. תערובתן. על שמקפיד עיסות צירוף ח

בחלה וחיובן עיסות סוגי ח.
 שנילושה עבה עיסה ד. בתנור. שנאפתה רכה עיסה ג. רכה. ב.עיסה עבה. שלישתה עיסה א.
בעיסה. משקים תערובת ו-ט. מקוגעל. חלה הפרשת ח. לטגנה. או לבשלה דעת על

להתחלק העומדת עיטה ו.
 לישת ג-ד. למוכרה. כדי עיסה הלש ב״נחתוס עיסה. בעודה שמתחלקת עיסה לישת א.

 על שמקפיד לעיסות המחולקת עיסה לישת ה, בבית. לחלוקה המיועדת עיסה
ובכיה״ס. הילדים בגן חלה הפרשת ז-ט. אפיה. לאחר המתחלקת עיסה ו. תערובתם.

שבת. מערב חלה להפריש שכח י.

שנת בקרב חלות אפ«ת א.
 י1ש ).1( שבת ערב בכל חלות ולאפות להשכים w דנא מקדמת הנשים נהגו

לכך; נאמרו טעמים

- והעחת מקורות -
 &״ב.), (ביק כער״ש ואופה משכמה האשה שתהא וה»5 מתקנת שהוא בהב ר״̂גn (סימן משה הדרכי (א)
 עזרא בתקנת נזכר שלא העיר כ׳) אות תר״ב סימן ברכה (כמחזיק התיד״א אולם המנהג, לשנות אק ולכן

 צריכה שהיא ביום ת^ש״י ואופה, משכמת שתהא עוהא שתקנת שם מוזכר אלא בער״ש, תהא שהאפיה
 באגודה גרם וכן בער״ש, ואופה משכמת שתהא שם בגט׳ גורסים שיש דבריו בסוף שם החת״א וכתב לאפות,

התוזילו ד,רכים שבעותותעו והוא! (ד״ה שם הביה״ל וכתב רמ״ב, סימן ״א רם (ב) י׳). אות רמ׳׳ב סימן (א״ר



השבת משנתנו.

 את ותכינו הששי ביום ״והיה בכתוב שנרמז כפי ,m השבת כבוד מפני א.
(ד). אפר תאפו אשר את יביאו, אשר

 המיוחדות מצחת מג׳ אחת שהיא חלה, הפרשת במצות האשה זיכוי ב.
(ה). לאשה

לקמן. שיבואר כפי חלה, בהפרשת המתחייבת בכמות עיסה להכין ראוי לפיכך

חלה הפרשת ב.
ההפרשה חיוב

 של בכמות n( דגן מיני מחמשת מאחד שנעשה קמח בה שיש עיסה א.
 אסורה החלה הופרשה שלא עוד וכל <ז), חלה בהפרשת חייבת האיפה עשירית
לישראל, והן לכהנים הן באכילה העיסה
 ניתנת אינה הזה שבזמן אלא הכהונה, ממתנות היא המופרשת החלה ב.
(ח). מתים) טמאי הם בעיסה העוסקים כל (שהרי טומאתה. משום לכהנים
J הסוברים יש זמנינו. במידות האיפה עשירית בשיעור הפוסקים נחלקו 
 אומרים ויש קמח, ק״ג .ו670 לפחות בה שיש בעיסה הוא, בברכה ההפרשה שחיוב

 מעיסות ברכה בלא מפרישים אבל (ט). קמח ק״ג 2.250 לפחות בה יש אם שרק
(י). קמח ק״ג 1.200 לפחות בהן שיש ובלבד קטנות,

והעדוח- -מקורות

 דע׳ע עכ״ל. שטו. ■כבוד מה דסקטינות עושות שוב ולזו ,naiKn מן דקתווז זה מגהג להשבית נשיס כמה היום
 ס'מ ונהתום. מפלשר פת לוקחים שכיום שאף שליט״א, קל^ מושה הגאק בשם וח־ג) תשובות פסקי ספר בסוף

 לשבת מיוחדות חלות שיש שממנינו כתב א׳) פמ״ז (ח־כ לציון אור ובשו״ת פת. לאפות התקנה נתבשלה לא
 לציק האור ולדעת בבית. לאפות צריך ואץ שבת בכור מה יש שפיר ובטעמן, בטיק מעולות והן במאפיות

 זמן וכענין משובח. לחם אופים הע ובבית רגל, לחם האופה מן קתים היו שבזמנם משום נאמרו המ״ב דברי
 בליל גם לאפות אפשר קצרים שהימים התורף שבימות א׳) (כלל אדם החיי על חיים בתוספות כתב האפייה

 צרכי יתר את להכץ יתאפשר שלא חשש שיש שבמקום ונראה עכ״ל. חמישי, ביום נם הדחק וכשעת שישי.
 וביה״ל שם רמ׳׳א (ג) מוכנות. חלות קניית העדפת לשקל יש החלות, אפיית עקב בלדים כראוי לטפל השבת

 משום שבת, בערב דווקא זו מצרה ומיוחדת סק־ו. מ״ב רמ״ב סימן (הן ה׳. ט״ו, שמות (ד) והוא. ד׳׳ה שם
 לתקן באה שהחלוז במו עלם״(-שהרי של *חלתו והיה שבת בערב שנברא הראשץ. לאדם מיתה גרמה שהאשה

 *וייצר ואה״ב, והשקה* pהא מן יעלה ״ואד במים הקב״ה שניבלו העלם מעפר האדם געשה כך העיסה, את
 נוהגת חלה הפרשת מצות (י) ם*ד). א׳ כלל אדם חיי י־ד, פרק הארמה״-ב״ר מן עפר האדם אח אלוקים ה׳
 מקמח העשויה עיסה אך שחנל. ושיבולת שיפץ כוססץ, שעודה, חיטה, דגן; ממי חמשת של מקמח בעיסה דק
 פ״ג:) למדו(עיחבץ חז״ל (ז) ס*א, שכ*ד סימן כתלה-יו״ד חייבת אות-אינה של מקמח או קטניות מיני של

 שהיא המדבר עיסת כדי י עיסותיכם כדי כ׳) ם*ו, תרומה*(כמדבר תחמו חלה עתסותיכם ״ראשית שנאמר ממה
 ■בנו״ב דע״ע ס״ד, שכ״ב סי׳ יו״ד (ח) ל׳). ט*ז, (שמות הוא האיפה עשיריח והעומר שנאמר האיפה, עשיתת

 1,670מ- החל מברכים נאה חיים רבי לדעת (ט) להסקה. לכהן ניתנת החלה אין מדוע שביאר ר״א} סי' (יו״ד
 בשיעורי תורה של p-שיעוקמת ק״ג 2.250-0 החל החזו״א ולדעת זצ״ל. ״נ להגרה השיעותם קמח-קתטרס ״ג ק

 הוא ■כתלה החייבח עיסה ששיעור בחב ס״א) שמיני שניה שנה סי״ט, צ״ו חי(ש״ר איש ובבן כ׳. אות המצוות
 החייבת עיסה ששיעור הרי גרס, 3,205 הוא ״דרהם* ששיעור הסובתם (לפי ררה״ס תשע״ז שמשקלו קמח

שראוי כתב קס״ט) (פגז׳ נאה חיים לרבי תורה שיעורי בספר (י) קמח). ״ג ק 1.490כ- הוא לדעתו בחלה



.נזג פרק

 מפרישה שהאשה נהוג אך האנשים, על והן הנשים על הן מוטלת זו מצוה .1
 מצורכי היא שההפרשה מפני זו, מצוה על במיוחד הוזהרו שהנשים לפי החלה, את

(יא). בבית מצויה והאשה הבית

ההפרשה זמן
 בשבת חלה להפריש שאסור לפי יום, מבעוד החלה את להפריש יש ה.

(יב). וביו״ט
 הקמח מן חלה והמפריש העיסה, שנעשתה לאחר רק חל חלה הפרשת חיוב ז.

(יג), חלה זו אין
 להפריש שכח עריכתו. בגמר הבצק מן החלה את להפריש מצוה לכתחילה ז.

(יד). המאפה מן יפריש - הבצק מן חלה

ההפרשה במות
 חכמים אולם מהעיסה. להפריש שיש ה״חלה״ לכמות שיעור אין תורה מדין ח.

 השיעור את ושמונה. מארבעים ואחד וארבעה, מעשרים אחד שיעורים: שני קבעו
 ואילו טהורה, כשהחלה להפריש קבעו העיסה, מן וארבעה מעשרים אחד הגדול,

 כשהחלה או נחתום בחלת להפריש קבעו ושמונה, מארבעים אחד הקטן השיעור את
(נוו). נטמאה

כלשהו, להפריש די טומאתם, משום לכהנים ניתנת החלה שאין הזה, בזמן ט.
).TO(״כזית״ שיעור להפריש נוהגים למעשה אולם התורה, כדין

ההפרשה סדר ג.
ההפרשה אופן

 זמן ההפרשה, אופן בענין )n הפוסקים בדברי הובאו שונים מנהגים א.
הברכה. ונוסח הברכה אמירת

והעחת- -מקורות

 (שיעורי תורה של ובשיעורין קסזז, ק׳׳ג 1.150 ממשקל ברבה מלא חלה להפריש לכתחלה להחמיר נפש לבעל
 יחדה וכספר קמח. ק־ג 1.200ם- כבר ברכה בלא חלה להפדש שראוי החזד״א דעת מובאת י״ט) אות המצוות

 וכברכה קפח, ק־ג 1.615מ׳ הוא ברכה כלא להפריש שהשיעור כתב נ־׳ה) (ח״ד, שליגו״א יוסף להגר״ע רעת
 הירושלמי •י עפ הטעם כתב סק׳׳ו רמ״ב סימן ובמ׳׳ב זרעים, סדר סוף מיימוני הגהות (יא) קמח. ק׳׳ג 1.670
 ה׳ כהערה שנתבאר כפי לעולם, חלה שהיה הראשק לאדם מיתה שגרמה מה לתקן כרי שהטעם פ׳׳ב) (שבח
 של׳־ט סימן (יב) כברכה. החלה את ספחש הריהו כבית, אינה שהאשה או אשה, לו שאין מי אמנם לעל.
 שו׳׳ע (יד) ס־ה. שכ״ז סימן ״דr שו׳׳ע סק׳׳ה. וכמ־כ ס׳׳א תנ״ז סימן <יג) כ*ו. ס׳׳ק שם וכס״ב ס״ד,
 לקס כספר ויע״ע ברמ׳׳א, ס״ה שכ״ב סיסן יו״ר (טז) ז׳. משנה דחלה פ׳׳ב (טי) ס״א. שכ׳׳ז סי׳ יו׳׳ד

 ממ״ח, אחד עתה נם להפריש יש סוד שעפ״י להאריו״ל המצוות שער בשם שכתב ל״ה, הערה כ׳ פרק העומר
 שתעשה ראר וכן ממ־ח. אחר יפריש פפריש האיש שאם שראד כ״ד ס׳׳ק רמי׳ב סימן החיים בכף וכתב

 נחלקו הפוסקים )P( כשלסות. המצוד, לקיים כדי וכדומה. נוראים כימים כדק ימים כאהד, לפחות האשד.
קודם שיברך כתב סל׳׳ב) (פי־ד צדק כשערי אדם כחכמת ההפרשה. לאחר או ההפרשה לפני מברכים מתי



.mהשבזו משנח

הבא: באופן החלה את להפריש )tn קהילות בהרבה נהגו נ.

״כזית״. ליטול ונוהגים ״חלה״ שם לה לקרוא מבלי העיסה מן מעט נוטלים א.

 שהחלה (-המוקף מן תהיה שההפרשה כדי העיסה, ליד זו חתיכה מניחים ב.
לעיסה). סמוכה תהיה הניטלת

 קדשנו אשר אמ״ה ״בא״י מברכים: (יס) בברכה החייב שיעור בעיסה יש אם ג.
 העיסה״(כא)(ויש "מן המוסיפים; ויש חלה״ להפריש וציונו במצוותיו

(כב)). תרומה״ חלה ״להפריש המברכים: המזרח מעדות
 זו ׳זהרי באמירת: ״שם״ לה וקוראים שהפרישו הבצק חתיכת את נוטלים ד.

(כג). חלה״
 אחר ורק תחילה לבק־ אלא הברכה לפני כלל להפריש שלא שנהגו ויש ג.

(כד). ולהפרישה החלה את ליטול כך

ההפרשה בשעת מנהגים
 בשעת להתפלל הנשים נהגו ולכן רצון, שעת היא מצוה שמקיימים שעה ז.

<כה). שמו ויודעי השם ויראי צדיקים בנים הקב״ה להן שיתן החלה הפרשת
(גו). החלה הפרשת לפני לצדקה כסף לתת הנוהגות יש ה.

והערות- מקורות

 ״תחילה״ מברך חלה המפריש כל ביכורים): מהלכות (פ״ה הרמב״ם וכתב מ״ב. פ־ב המאירי וכ״כ ההפרשה,
 נהנו שכך ס״ב) שמעי שניה, (שנה תי איש בן כספר וכתב מפריש. ואח״ב שמברך מדבריו ונראה אקכ״ו...

 לה לקרוא עתיד שאם כתבו להרמבץ חלה כהלכות וכן בסופו, לרשב״א חלה כפסקי אולם בזה. ספרד כני
 מברך והוא ואפתשיזז, לאקדוסי מבעי מאגנא חלה למשקל כעי וכד ח״ל: ההפרשה. אחר לברך צריך שם

 קס״ו, סי׳ (ח״ד הלר שבם ■בשו״ח וכתב חלה, תהד ליטא והדר חלה״, להפריש וצוונו במצוותיו קדשנו ׳׳אשר
 ״עובר יהיה שלא כדי השם, קריאת קודם ההפרשה אחר שיברך הדמב״ן, דברי את לבאר קס׳׳ט) סי׳ ח״ה

 וואזנר הגר״ש שם וכתב שם. וקריאת הפרשה פעולות: שתי והמצוה הברכה בק יהיו שלא דהיינו דעובר״,
 ולאחר סברכים, ואחע הפרקזה), (דהיינו החלה חתיכת את הברכה קודם שלוקחים שמנהגינו בתשובה, שליט״א

 פסח קודש במקראי (דע״ע הרמבץ. שיטת ע״פ הוא וכנראה שם). קריאת (- חלה״ זו ״הד אומרים, מכן
ת לבוק וראד קס״ב.) עם׳ ״כ ח פסח הלכות נבריאל ומטעי קודש בהררי ע״ג עס׳  שתחול ההפרשה, מ

 סי׳ ח״ד הלד שבט שו״ת (יח) הבצק. הוכן שבהם הכלים בכל שנשאת הבצק שיירי על נם ההפרשה
 להפתש, שמתתיליס מקומות כהרבה המנהג מקובל שכיום )3 הערה תנ״ז (סימן תשובות בפסקי וכתב קס״ו,

 חלה״. זו ״תת שם pוקו לגמת, אותה מפתשים ומיד מברכים, לעיסה החלה קצת מחובו־ שעתין ובשעה
 ברמ״א. ם*א שכ״ת סימן יו״ד (כ) קמח. ק״ג 2.2צ0 החוו״א ולדעת קמח, ק״ג 1.670 נאה ר״ח לרעת (יט)
 הנוהגים בת למחות ואץ העיסה, סן חלה להפתש אוסרים שיש מובא סק״י תנ״ז סימן החיים בכף (בא)

 תרומה״, ״לד.פתש לברך יש ס״א) שכ״ח סי׳ (יויד המחבר ולדעת שממי. פרשה סוף חי איש בן (כב) כן.
 סימן יו״ד דע״א (כג) תרומה״. תתסו חלה עתסותיבם ״ראשית המקרא לשץ שזה (שם) הגר״א כתב וכן

 יהיה שלא כדי הברכה. לפני מתחלה ל״חלח״ המיועד החלק שנטילת י״ז, בהערה לעיל ויע^ ס״א. שכ״ח
 ההפרשה שאחר שכתב דעו״ש י״ז, כהערה לעל הובאה הי איסז הבן דעת (כד) הברכה, לפני דעובר״ ״עובר
 הפרשת על לברך ראוי שלכתחלה שכתב ע־ג) סי׳ (ח״ג החכמה כצל בשר״ח ויע״ע הלה״. זו ״הת תאמר;

 הבצק חתיכה את הנדלה העיסה מן קצת יסתדר הברכה שלפני ראר אך העיסה, מן שמפתשים לפני תלה
ת לעיסה, קצת רק מחוברת תיעזאר שלא חלה מצות לשם להפתש שרוצים  כץ הפסק ההפתה תהא שלא כ
 שנה לך לך פרשת חי איש p (כי) ורעים. סוף מיימוניות הגהות ראה (כה) ויעו״ש. להפתוה, הברכה

ו׳, אות שניה
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החלה שריפת
 תרומה כל כדין החלה, את לשרוף יש מתים, טמאי שכולנו הוה בזמן ו.

 את לשרוף אפשרות אין אם (בז). לשורפם התורה מן שמצוה שנטמאו, וקדשים
(כח). לאשפה ויזרוק בניילון יעטפנה החלה,
 מחמת לכהנים אף אסורה הזה ובזמן לזרים, ואסורה כתרומה דינה החלה ז.

 כשר, כלי בתוך אותה לשרוף אין לפיכך איסור. מאכל ככל בזמננו ודינה טומאתם
 החלה מן יבלעו התנור או הכלי שהרי הביתי, האפייה בתנור או מחבת, כגון

עצמה. בפני במדורה החלה את לשרוף אפוא יש כן - על ),0(כ וייאסרו
 להיזהר יש אך גז, של כיריים בלהבת החלה את לשרוף ניתן כן כמו ח.
 החלה מן תבלע לא שהחצובה כדי החציבה, על ולא עצמו המבער ראש על להניחה
ותיאסר.
 התנור דין מה חכם לשאול יש אפייה, בתנור החלה את שרפו אם ט.

והתבניות.

המוקף מן הפרשה
 אחרת עיסה על בחלה החייב שיעור בה שיש מעיסה חלה להפריש הרוצה י.

 לזו, זו סמוכות יהיו שהעיסות כלומר המוקף, מן להפריש צריך בחלה, החייבת
כדלקמן:

 הן ואפילו מצרפן החדר כלל, כלי בלא אחד בחדר מונחות העיסות אם א)
י (ל). מזו זו רחוקות

 מלמעלה הכלים את לפתוח יש נפרדים, בכלים מונחות העיסות אם ב)
(לא>. בזה זה הכלים שיגעו עד פתוחים, בעודס הכלים את ולקרב
 (הן חברתה על מעיסה להפריש שרוצים מקרה שבכל הסוברים יש אולם
 תהיינה שהעיסות די אין נפרדים), בכלים מונחות הן כאשר והן כלי בלא

 את להניח דהיינו ונגיעה, סל צירוף לעשות להחמיר טוב אלא סמוכות,
 או כשהכלים, אחת, במפה לעוטפם או אחד, בכלי הכלים) (או העיסות
(לב). בזה זה נוגעים העיסות,

(לג). ההפרשה מצות את בכך קיים המוקף, מן שלא הפריש אם בדיעבד, יא.

והערות־ ימקוחת

 שאוסר בתנור הנאפה איסור כרין (כט) נ״נ. הערה פמ״כ שש״ב (כח) ס״ה. שכ״ב סימן יו*ד רמ״א (כז)
 סק״ח. כגר״א שכ״ה סי׳ סכ״ה, של*א סימן יו״ד שו״ע (ל) האיסור. מן דעה או טעם הכולזנ התבור את

 שיגעו כתב לא אך הכלים, את שיקרב כתב שם במ׳׳ב (אך סק׳׳ו. תנ׳׳ז כסי׳ מ׳׳ב שם, הגר״א ביאור (לא)
 י׳׳א-י׳׳ב) סעיפים תנ׳׳ז סי׳ (או׳׳ה הרב בשו׳׳ע (לב) ק׳׳ס. ס״ק פ׳׳ג תרומות אמונה בדרך דע׳׳ע מה). זה

 לדעת לחשוש כדי ■כלי). (-צירוף אחד כלי בתוך העיסות שיהיו וכן מו, זו העיסות שינעו להחסיר שטוב כתב
 לחשוש צריך וכן בזה, זה כשנוגעים אלא המוקף מן נקרא שאין שכ׳׳ו) סי׳ (יו״ד בנקה׳׳ב שהובאו הראשונים

 בשו׳׳ע וכתב אחד. כלי כתוך העיסות נמצאים אם אלא המוקף מן נקרא שאינו הסוברים הראשונים לדעת
 שאינו אף אחרת, עיסה לפטור ונתכדן הפריש אם בדיעבד, (לג) שניהם.’t יוצא שמים שירא שם הרב

סכ׳׳ה. של״א סימן ההפרשה-יו״ד מועילה המוקף סן



ת משגת נ ש ה

חלה לשיעור עיסות צירוף ד.
א צירוף כ אחד נ
 ביחד אך בחלה, החייב שיעור מהם אחד בבל שאין מאפה דברי או עיסות א.

 בהם שיהיה כדי הבאים, האופנים משני באחד לצרפם ניתן חלה, שיעור בהן יש
(לס. המצורפת העיסה כל על אחת חלה יפרישו ואז בחלה, החייב שיעור יחדיו

 יפריח שאם באופן בזו, זו נגיעתן ידי על הוא העיסות לצירוף אחד אופן ב.
(לה). מעט מזו זו יתלשו
J שיש אחד בכלי להניחן הוא, המאפה דברי או העיסות לצירוף שני אופן 

 או ),0<ל בגובה והן לצדדים הן לכלי, מחוץ יבלטו שלא (באופן קיבול, בית לו
}.U{ ומלמעלה הצדדים מכל במפה ולכסות וכדו׳ מפה בתוך להניחן

 עד אותן לקרב יש למפה, או אחד לכלי המאפה ודברי העיסות הכנסת לאחר
(לח). בברכה חלה להפריש ויוכל כאחת הן נחשבות ואז בזו, זו שתגענה

נפרדים כלים צירוף
 בחלה, החייב שיעור מהם אחד בכל שאין המאפה, דברי או העיסות אם ד.

 להניחם יש נפרדות, קרטון בקופסאות המונחות מצות כגון נפרדים, בכלים מונחים
(לס). בזה זה יגעו שהכלים וצריך גדול, אחד בכלי

 דברי או שהעיסות צריך אלא בזה, זה יגעו שהכלים בכך די שאין הסוברים יש
(מ). בהערה ראו - בזה זה יגעו המאפה

תעדובתן על שמקפיד עיסות צירוף
מיץ), ועוגת שמרים עוגת (כגון: ביחד לערבן שלא מקפיד שאדם עיסות ה.

(מא). אחד בכלי יונחו אם אף מצטרפות, אינן נחלה, החייב שיעור אחת בכל ואין

והעחת־ ■גיקותת
 סק״ד. שם וש*ך סק־ב ט־ז ברמ״א. ס׳א שב־ה סי׳ יו״ד (לו) שם. (לה) ס׳׳א. שכייה סימן יו״ד (לד)

ע שיחן, ד-ה ס*א תנ׳׳ז סי׳ או׳׳ח ביה״ל מ  םאחר לחוץ, כילו יצא אם אף מצטרף שבדיעבד בביה״ל שם ו
 דמיא לפסה כמתח מהכלי שיוצא מה אף תוך. לה יש שהכלי כיק מצדפם, הכלי שאדר להקל הסמ״ג ורעת

 בנקוה״כ וכ״כ ביד״ר, והגר״א הב״ח בשם סק׳׳ו תניד סימן מ״ב (לח) שם. (לד) שם. בהגר״א רצתו והובא
 סי׳ (או׳׳ח שהט׳׳ז ואף למעשה, יעקב החק הסכים שכן סק׳׳ס שם כשעהיצ וכתב דבריו, בסוף שכ־ו סימן
 המ׳׳ב של מדבריו (לט) כן. לנהוג גבון ודאי לכתחילה בזו, זו העיסות שתגענה שא״צ סיקל סק׳׳ב) תג״ז

 במקדעו דע״ע ס׳׳ה, פיר לתם תלת (מ) בוה. זה ינער שהכלים שמספיק שסובר נראה סוסק״ז תניד סי׳
 יש אם לדעתם לפיכך י־ד. הערה פ׳׳ו העומר ובלקט ע־ט סי׳ ח״א חיים שלמת שו״ת סק־ז, שכ׳׳ה סי׳ מעט

 מהחבילות המצות את יוציא במפה, הנחתן ע׳׳י לצרפן ורוצה שיעור אהת ככל שאין מצות הבילות כמה לאדם
 צריך שאץ שליט׳׳א וואזנר הגר׳׳ש כשם ליז) עמי ה׳ (קו^ לד מכית pבקו דע׳־ע הספה. בתוך ומיחם

 העליונות המצות את דנית החבילות את יפתח אלא מפה), (או גדול בכלי הנמצאות מהחבילוה להוציאם
 כצירוף, גם נחשב ובכה׳׳ג האחרת, שבחבלה העליונות במצות אחת שבחבילה העליונות המצות שיגעו באופן

 שו״ע («א) ח׳-ט׳. סעיפים פל׳׳ד ״ב ח פסה הלבות גבריאל ונגטעי ק״ט סימן ח״ח יצחק מגחת בשו׳׳ת ׳׳ע וחג
ס״א. שכ׳׳ו סימן יו׳׳ד



.סאג. פרק

 החייב שיעור אחת בכל יש אך ביחד, לעדבן שלא מקפיד שאדם עיסות ז.
 לצרפן תחילה שצריך הסוברים ויש (מב). כולן על מאחת להפריש אפשר בחלה,

(מג)). בהערה בבלי(ראו

בחלה וחיובן עיסות סוגי ה.
עבה שלישתה עיסה

 ולא בתנור, לאפיה ועומדת נוזלית), ולא (מוצקה עבה שלישתה עיסה א.
(נח־). בחלה חייבת לבישול,

רכה עיסה
מהפרשת פטורה - בשמן טיגנה או במים שבישלה (*נוזלית) רכה עיסה ב.

(מה). חלה

שנאפתה רכה עיסה
 בהפרשת חייבת - שמן בלי במחבת או בתנור שנאפתה רכה עיסה ג.

 ״לעקער, עוגת לדוגמא: האפיה. לאחר החלה את להפריש יש אולם, (מי}. חלה
 קמח בה שיש עיסה אפו אם האפיה, לאחר חלה מהן להפריש יש וכדומה, טורט

(מז>. בחלה החייב בשיעור

לבשלה דעת על שנילושה עבה עיסה
 ממנה יפריש לאפותה, לא אך לטגנה, או לבשלה דעת על עבה עיסה הלש ד.

מקמח, ״קוגעל״ להכנת המיועדת עיסה הלש לדוגמא; (סח) ברכה בלי חלה

והערזת- מקורות

 להפריש יכול איגו מיא שני של הם שאם שם ברסיא ומשמע בזה. שהארין כנקה״כ דעו״ש שס. (מב)
 סקי״ט. ם׳ פרק העומר בלקט רע־ע חלה, הפרשת כשיעור אחת בכל יש אם אף השניה, על מאחת
 ככלי יהש שעכ״ם או משיכה בזו זו העיסות שיירבקו דהיינו גדיל צירוף צריך סק־א שם הט*ז לדעת (מג)
 p־o ויע־ע כלי. צירוף צריך אין אך מו, וו העיסות שיגעו צריך סק״ו שם הגר״א ולדעת מר. וו דגעו אתר

 שם, ובש־ך ס״א שכ״ט סי׳ יו״ד שו־ע (מד) השיטו̂ו בביאור י״ט הערה ז׳ פרק ככורים הלכות אפונה
 שד׳ת (מו) ס״ב. שם («ו) סק*נ. ובש״ך שם שו״ע (מה) לברך. יש בם־כה, המתייכד, שיעור כה יעי ואס

 שבדרך שכתב ל״ב) (סי׳ שי מנתח כשו׳׳ת יעדי! זו הפרסוה על הברכה ולענץ רמ״ד. סי׳ ח״ח הלוי שבט
 אתה העיסה רוב שאם שסוברים הראשונים מן שיש משום ברכה, כלי והסורט סהלעקעך להפריש יש כלל
 מ׳׳ו) (פ״ג חלה במשניות שמבואר נפי חלה, מהפרעות פטורה בחלה) התייב דנן שיעוד בה שיש (אף דגן

 כמקדש ויע׳׳ע הא׳), שער טוף חלה (הלכות וברשב׳׳א ל׳׳א:) חלה (הלכות וברמב״ן ה׳׳ה) (פ״ג ובירושלמי
 חב שצריכים להדעוח לחוש מזב ■ברבה שלענק שכתב סק׳׳ו-ז׳, שם הקדש וכגיוץלי סקכיא שכ׳׳ד סי׳ מעם
 ת׳׳ל: שכתב ס׳׳ח) (סי׳ שלמה מנחת כשו׳׳ת דע״ע ע״ח־פ״כ). סימנים (ת׳׳ח נתן להורות בשו׳׳ת וכ׳׳כ דגן,

 כתנור, אותם אופה אם אפלו מחלה, פטותם דקין ורקיקץ וטורט לצקעך שכ״גי בסי׳ השולחן הערוך ״כתב
 יש ואס נכק, דה שאץ זצ״ל, הגרשז׳׳א ׳׳ז ע וכתב בלל״, לחם בגדר אינם בעלמא לפרפרת רק שהם שכיק
 סעודתו עליהם קבע שאם כיון מים. של תעתבת בהם יש אם בברכה חלה להפריש ודאי חייב כשיעור בהם

 אכל מחלה, שפסודה כתב ס״ג שם בשו״ע (מח) וכבדהס״ז. כנט״י חייב וגם לחם המוציא עליהם מברך
כרבה. כלא יפרישגה לכן חלה, בהפרשת שמחייבים סוסקים שיסו שמכיין כתב השיך



השבמ משנתסב.

 מהעיסה הלק אם אולם ברכה. בלי חלה יפריש ־ וכדומה אטריות ),0(מ ״קישקע״
).J( העיסה מפל נבובה חלה להפריש יש לאפיה, מיועד

מקונעל חלה הפרשת
 צריך אין לפיכך העיסה, מן חלה להפריש נוהגים לאטריות החרושת בבתי ה.
 מעט עם בסיר או בתנור הנאפית (קוגעל) אטריות מפשטידת חלה ולהפריש לחזור
(נא). במפעל כשהובנו מהאטריות חלה הופרשה שכבר משום שמן,

בעיסה משקים תערובת
 להלן המובאים המשקים״ מ״שבעת אתר במשקה או במים שנילושה עיסה ו.

בברכה. חלה בהפרשת חייבת -
(נב). ומים טל חלב, זית, שמן דבורים, דבש יין, הם: אלה משקים

 תערובת ללא (כאמור בלבד בביצים או בלבד פירות במי שנילושה עיסה ז.
(נג). ברכה בלי חלה ממנה להפריש יש משקים), שבעת שאר או מים

 חלה בהפרשת חייבת במים, המעורבים פירות במיצי שנילושה עיסה ח.
 חלה, בהפרשת חייבת - טבעי) (לא תפוזים במיץ שנילושה עיסה לפיכך, מד). בברכה

מים. בו שמעורב כיון
(־מיץ פירות במי אותה ללוש אין <נה), נלתת שלא מקמח העשויה עיסה ט.

והערות- -מקורות

 אף כחלה. נתהייכה שהעיסה דעו״ש ס״ד. שכ״ט סי׳ ע״ד שו־ע (נ) חלה. כשיעור בעיסה יש אם (מט)
 דע-ע ויעו״ש, ל״ה, עם׳ (הי) לוי מבית קובץ (נא) חלה, מכשיעור פחות הוא לאפיה שמיועד החלק אם

 משקים, גזו׳ אחד גס שהוא אף דם, הזנתו ולא י׳. סעיף שס שו*ע (נב) כ״ה. סי׳ שי מנחת בשו׳׳ת נזש׳׳ב
 סקי׳׳ו, קנ׳׳ח סימן במ״ב כמב׳ משקה נקרא אינו וחגבים דגים דם ואלו בלא׳׳ה, באכלה אסור הוא כי

 לרעת לחוש ■כדי ברכה, בלי מפרישים סק״ט הש״ך לרעח כברכה, חייבה ס׳׳ט שכ״ט סי׳ המחבר לרעת (נג)
 בהערה כדלקמן טומאה לקבל בכך שהוכשרו אע״פ כמים. שנלתתו חטים מקמח שנעשתה עיסה גם הרא־׳ש.

 להפריש שיש דהיינו נלתת, שלא מקמח שנעשתה כעיסה דינה בלבד, פירות במי זו עיפה לשו אם מ׳׳ם נ׳׳ה,
 לעגץ רק הועלה חזלחיתה יבש. ככר הוא הלתת הקמח העיסה, הבנת שבשעת משום ברכה, בלא ממנה
 עס׳ חלה הלכות על שי כמנחת שנתבאר כפי אלו, למים ״משקה* שם נתינת לענץ לא אך טומאה, קבלת
 שאם כתב ברכות) מהלכות ה׳׳ד (פ׳׳ו המלך שבשער שם ברע׳׳א עוד וכתב שם. ורע׳׳א פ׳׳ת (נד) קפ׳׳ט.
 ד׳ בשאר הפירוח מי את מערב אם אבל בחלה, לחייב כדי בכך די חפירות. במי אחת מים טיפת מערב

 בחלה העיסה מתחייבת הפירות סי כנגד דוב במשקים יש אס רק אלא משקה, של בטיפה די אין משקים,
 אמונה כדת ויע׳־ע בחלה, מחייב שהוא כל מים נפל שאם לחם בחלת וכ׳׳ב מה), סש״כ כפ׳׳ת שם (רע׳׳ע

 להכשיר •כרי גזים בטיפת די טומאה שבהלכות שאף שדן עיסה), ד׳׳ה הלכה בביאור ס״ב פ׳׳ו בכורים (הלכות
 וצריך כחלה, המתחייב השיעור את בו ללוש כדי מים שיעור שיהא שצריך י׳׳ל ומיה לענין אכל לטומאה,

 מבואר נ׳׳ו בהערה (נה) שהוא. כל מיס שם שיש יועיל ומה פירות, המי ולא העינזה את ילושו שהמים
 טומאה) לקבל הוכשרה שלא (מכיון כשריפה אסורה זו שחלה משוס פירות במי עיסה ללוש שאץ באריכות

 מכשירה הלחיתה (-לתיתה). טהינתס לפני במים החמים את להרטיב נהוג ביום אמנם לכהן, ליחנה א״א ונם
 הוכשרה היא הח עיסה מהקמח יעשו ואם סק״ג, שכיס סי׳ בפ״ת שמבואר כפי טומאה, לקבל החיטים את

 לקכל מכשירים שאינם פירות כמי תהיה הלישה אם גם בה), הנוגעים ע׳׳י נטמאה הסתם (ומן טומאה לקבל
וממילא לשורפה), אסור טהורה תלה (ואילו לשורפה ומותר טמאה תהיה זו מעיסה שתופרש חלה טומאה.



.סגג. פרק

 -שמן או יין מים, (כגון המשקים משבעת אחד ללא בלבד, בביצים או בלבד טבעי)
4(נו בהערות ראו - זית)

להתחלק העומדת עיסה ו.
עיסה בעודה המתחלקת עיסה

 (בצק) עיסה בעודה לחלקה מיועדת היא אך שיעור, בה שיש עיסה הלש א.
).TJ( החלה מן פטורה - שיעור יהיה לא עיסה שבכל כך אגשים, לבמה

 את מחלקות הלישה, ובסיום גדולה, עמזה יתד הלשות נשים מספר לדוגמא:
 אף החלה, מן פטורות - בתלה התייב שיעור אחת לכל אין אם ביניהן, הבצק

שיעור. יש המשותפת שבעיסה

למוכרה כדי עיסה הלש נחתום
 למוכרה כדי שיעור, בה שיש גדולה עיסה הלש מאפיה) (- נחתום אולם ב.

 אף להפריש, הקונה חייב הפריש, לא הנחתום אם בחלה. חייב - רבים לאנשים
.m חיוב שיעור בה שאין כמות שקנה

 למרות חלה, בהפרשת חייב הבצק - עלים" ״בצק המוכרת מאפיה לדוגמא:
חלה. בהפרשת המחייב שיעור אין הנמכרת, עיסה שבכל

בבית לחלוקה המיועדת עיסה לישת
 שיעור בהן שאין קטנות לעיסות אותה ומחלק גדולה עיסה לעצמו הלש ג.

 אופים שיעור, בה שיש אחת מעיסה אם לדוגמא; ונם). בברכה חלה בהפרשת חייב ־
שיעור. אין הנאפית חלה שבכל אף העיסה, מן להפריש יש לשבת, חלות כמה

 עיסה הלש כגון, אחד, ביום הקטנות העיסות את לאפות בדעתו אין אם ד.
ערב וככל שבתות, לכמה המיועדות קטנות עיסות למספר אותה ומחלק גדולה,

והעמת- מקורות

 אץ באר׳׳י המקוסות כתב •ת הס דברי שלפי תראה המשקים. שבעת ללא פירות במי מסגה ללוש איסור אץ
 מצות קמת שהרי מצות. מקמח עיסה הכתו אם גם וכך כמים. נלתתת שהתבואה מכיץ בוה, להיוהר צריך
 משבעת אתר ללא סירות, במי עיסה ללוש אץ (ני) ומים. קמת של עיסה כן לפני שהיו ממצות עשוי

 ההסבר לכהן. לתתה אפשר אי וגס בשריפה אסורה זו חלה אך כתלה. חייבת כזאת שעיסה משום המשקים,
 טהורה, והיא טומאה לקבל הוכשרה לא שהיא הרי המשקים משבעת אחד כעיסה שאץ שמכיון הוא לכך

י לכהן לאכילה לתתה אפשרות אץ גיסא ךTאo טהורה. תלה לשתף ואסור  שכ״ט טמאים'סי׳ הנהנים ש̂ד
 תשוכד, בפתחי דעו׳׳ש ס״ב, שב״ו סי' יו״ד שו״ע )11( ג־ה. בהערה לעיל ויע־ע שס. סקיי וכש״ך ס״י

 המחלקים שהאנשים תוע אם סקיק קצ-ח סי׳ (יו״ד החזו׳׳א ולרעת ל״ו. ׳as שם לד מבית קובץ סק״ב,
 התוו״א, לדעת לחוש שהרוצה ונראה בחלה. העיסה חייבת תערובחן, על יםTמקפ אינם העיסה את ביניהם
 יעדין כרכה (ולענץ שם. <נח) סק׳׳ד. כסוף קצ״ח ■בסי׳ התזו׳׳א פש״כ ויע״ע כרכר,. בלא ככה״ב יפריש
 ס״ב) שכ״ו סי׳ יו״ר (שו״ע הראשתים כתבו הנחתום של חיוכו בטעם וצ׳׳ע). ס״ד, ן׳ פרק העומר כלקט
 ימצא או לקוחות. ימצא לא אם כשיעור לעצמו וישאיר יחלק שמא חיישינן לחלוקה, מיועדת שעיסתו שאף

סק״ב, שם תשובה כהונתי (נט) כשיעור. ממנו שיקנו לקוחות



השבת משנתסד.

 ויש בברכה, הגדולה מהעיסה חלה יפריש שיעור, בה שאין קטנה עיסה אופה שבת
(ס). זו הפרשה על יברך שלא הסוברים

תעדובתן על שמקפיד עיסות
 מאפה לסוגי המיועדות קטנות לעיסות אותה ומחלק גדולה עיסה הלש ה.

א).0( ברכה בלי יפריש - תעדובתם על שמקפידים
 שלא שמקפידים מאפה לסוגי לחלוקה המיועד שמרים לבצק עיסה הלש לדוגמא;

 שונים(כגון מסוגים למילויים מיועדת שהעיסה או ועוגות, חלות כגון בזה, זה יתערבו
(סג). ברכה בלי יפריש - בחלה החייבת כמות אין בנפרד סוג ובכל וכדו׳), קקאו פרג,

אפיה לאחד המתחלקת עיסה
 אף אנשים, לכמה האפייה לאחר לחלוקה המיועדת שיעור, בה שיש עיסה ו.
(סג). בחלה חייבת י שיעור אין חלק שבכל

 לחלוקה המיועדות עוגות לאפות כדי שיעור בה שיש עיסה המכין לדוגמא:
 שהרי העיסה, מן חלה להפריש חייב וכדי, מנות) לשכניו(למשלוח הנשואים, לילדיו

האפייה. לאחר רק נעשית החלוקה

הספד ובבית הילדים בגן חלה הפרשת
 חלות, ואופים עיסות הילדים לשים שבהם ובתי־ספר ילדים גני יש ז.

גדול. של בפיקוחו
 אחר רק לילדים להתחלק מיועדת והיא בחלה, החייב שיעור בעיסה יש אם
(סד). אפיה" לאחו המתחלקת ״עיסה כדין חלה להפריש חייבים האפייה,
 שיאפו כדי לילדים עיסה בעודה מתחלקת שיעור בה שיש העיסה אם ח.
 חלק בכל אין ואם עיסה״, בעודה להתחלק העומדת ״עיסה זו הרי בביתם, אותה
חלה. להפריש צורך אין כחלה, החייב שיעור

והערות- •מקורות

 ששמע מ״ה) הערה (פם*כ בשש״ב וכ״כ ברכה. כלא שיפריש ט׳, הערה פ״ז העומר לקט כספו כ״ב )0(
 (הובא בברכה יפריש שליס״א וואמר הגר״ש לדעת אמנם זו. הפרשה על יברך שלא וצ*ל, אויערבך מהגדש״ז

 סי׳ ע״ד (סג) סי״א. מ״כ פרק שש״כ (סב) ב״ג. סי׳ שי מנחת שו׳׳ת (סא) שם). לוי מבית pכקו
 לשיעור עיסית במה תירף בנפרד אוזר לכל שתור היה לא שאם הסוברים דש סק׳׳ה. ש״ך ק״כ,0 ס׳׳ז שכ״ו
 יקכל אחד שכל ■כאופן האפייה לאחר שונים לאנשים ולחלקם לחזור דעתו הצירוף כזמן אך בחלה, החייב
 חלת בשם ק' אות האח חלה-תורת מהפרשת סטור וה מכשיעור-הדי פתוח מאסה דברי או קטנה עיסה

 עומדות והמצות בחלה החייב שיעור אץ עיסה ככל שהרי לפסח, המצות באפיית במיוחד שכיח זה דבר האק,
 בשו׳׳ת אולם כזה. באריכות שק סק׳׳ד תנ׳׳ז סי׳ תשובות •בפסקי דע׳׳ע אפייתן, לאחר רבים לאנשים להתחלק

 אח׳׳כ, לחלקם שעומדיס אף האפיה, לאחר מצרפים שבו וה שבאופן סוכר ס׳׳ת) סי׳ (ח־א שלמה מנהת
 ולדעתם קע׳׳ט, סי׳ ח׳׳ב הלד שבט בשו׳׳ת וכ״כ חלה, בשיעור לחם שמצטרף מכיץ חלה, בהפרשת נתחייכו
 חיוב. יTל תבוא לא ששוב בצק, בעודה כשמחלקה דווקא הוא עיסה, בעודה להתחלק העומדת כעיסה הפטור
 כעיסה נחשב האם האפיה, לאחר לקבלו ורוצה בצקו, את מכיר ילד כל אך יחד, אופים אם לעיץ דש (סד)

כ׳׳א. סי׳ שי מנחת כשו׳׳ת דע׳׳ע בצק, בעודה המתחלקת כעיסה שנחשב או אפיה לאחר המתחלקת



.סהג. רק1(

 <עצנזה תשאיר גברבה, חלה מפרישים כיצד להדגים המורה ברצון אם אולם,
 מהחלק זו בהפרשה בברכה. ממנו ותפריש בברכה החייב בשיעור העיסה מן חלק
(סה). לתלמידות הניתנים החלקים את גם לפטור תכוון המורה של
 שטרם קטנים שילדים משום גדול, ידי על להיעשות צריכה החלה הפרשת ט.

).10( חלה להפרשת כשרים אינם מצוות לגיל הגיעו

מעד״ש תלה להפחש שכח
 אסור שבת, לפני חלה להפריש שכח אם ולכן בשבת, חלה להפריש אסור י.
 ומותר מדרבנן רק היא חלה מצות לארץ, בחוץ אולם (סז). המאפה את לאכול
 במוצאי חלה יפריש שממנה מסוימת כמות ממנו לשייר יש אך המאפה, את לאכול
(סח). שבת

והערות- -מקורות

 שעומר חלק אותו אם מסתפקים בתערה) ס״ה סי׳ (ח״א שלמה ובמנחת סי׳׳א) ה׳ י׳0( לחם בחלת (סה)
 הרי בשיעור ■בו שיש לחלק נטפל שהוא מכיק או כשיעור בו היה שלא ביוץ פטור סכשיעור לפחות להתחלק

 .nוTלחלס שחולק מה אח מ1 לפטור תכוק מפרישה כשהמורה ובנרויר מספק, להפריש צרך ולכן חייב, הוא
 בדיעבר שנה), י״א בת וקטנה שנה י׳׳ב p (קטן הנדרים לעתת הגיע הקטן ואם ס״ל. של״א סי׳ יו׳׳ד )10(

 יורה (סח) סקכ״ן. ובמ׳׳ב סיד של׳׳ט סימן או׳׳ח שו׳׳ע (סז) סל־ג. של׳׳א בסי׳ שנתבאר כפי תרומה תרומתו
שם. וברס׳׳א במחבר שכ׳׳ג סימן חנה



השבת משנתסו.

, ד פרק

שגת בערב מלאכה עשיית

הפרק של מפורט תוכן
ת א. שיי ם שבת, בערב מלאכת ע תיי ס ת בשבת ש

שבת. מערב וחימומו אובל בישול ו. שבת, שעון ד-ת, המלאכות. סוגי א-ג.

מן ב. סת ו שבת כני ה
 שיטת ח. הגאוניס. שיטת ו־ו. שקיעות. שתי ת. השמשות. בין ג-ד. הלילה. תחילת א-ב.

הקהילות. מנהגי י-יב. היראיס. שיטת ט, תם. רבינו

שבת תוספת ג.
 מעשיית הימנעות ט. התוספת. זמן ז־ח. התוספת. קבלת « שבת, תוספת מצות א-ב.

 הציבור. ע׳׳י שבת קבלת יב. הנרות. הדלקת ומן י-יא. השמשות. כין לפני מלאכה
השמשות. בין בזמן מלאכה איסור יג-יד.

ת ד. שיי ת אחר מלאכה ע הנרות הדלק
 אחר מנחה תפילת ד-ה. האשה. ידי על שבת קבלת ב-ג. מלאכה, עשיית איסור א.

 ידי על שכת קבלת ז-ח, הכית. בני שאר ידי על מלאכה עשיית ו. הנרות. הדלקת
האיש. ע״י מלאכה עשיית ס-יא. האיש.

בשבת שתסתיים שבת בערב מלאכה עשיית א.
המלאכות סוגי

 ומסתיימת נמשכת שהמלאכה אף שבת, בערב מלאכה להתחיל מותר א.
 אף להשקיה, טפטפות שבת בערב להפעיל מותר לדוגמא: כך בשבת, מאליה

(א). בשבת גם תימשך שפעולתן
 משוס ,0( מעשייתה להימנע נוהגים לרעש, גורמת המלאכה אם אולם ב.

מלאכה עושה שהוא חשד ולעורר <נ) השבת בכבוד לזלזול לגרום עלול שהרעש
• והערות -מקורות

 אף להפעילן שלא ראוי ממטרות אכל בטפטפות, רק הוא שההיתר הסוברים ויש ום־ה. ס״א מ״כ סימן (א)
 סי׳ ת׳׳ג שבת נשמת כס״ב)-שו׳׳ת לקמן שיבואר (וכפי בגינה קול ומשמיעה ניכרת שפעולתן משום כער״ש,

 וכפי שם, המתכר דעת שנראה כפי זה בדין שמקילים הספרדים סן ויש כרמ״א. ס׳׳ה רנ״ב סימן (כ) רכ׳׳א.
 להחמיר רעתו שנראה ס״ו-ס״ט ס״ק ת״ב סימן החיים ככף ויע״ע ע״ח, עם׳ יוסף בילקוט באריכות שנתבאר

יום. מבעוד שייטחנו ד׳׳ה שם וברש״י יח. שבת (ג) בוה.



.סזד פרק

 inK לפעול שתמשיך כביסה מכונת יום מבעוד להפעיל אין לדוגמא: כך .a( בשבת
(ה>. השבת כניסת
 קול. להשמעת לחשוש אין יום, מבעוד נעשית שההפעלה לכל ידוע אם ג.

 משום שעה, מידי קול המשמיע שעון של קפיץ שבת, מערב לכונן מותר לדוגמא:
).1( שבת מערב אותו שמפעילים שידוע

שנת שעון
 או החשמל אור את שיכבה כדי השבת, קודם שבת שעון לכוון מותר ד.
מסוימת. בשעה ידליקו
שונים, חשמליים למכשירים השבת, קודם שבת, שעון לחבר מותר כן כמו ה.

 למכשירים יחברו או החשמל, זרם את שינתק כדי ולמקרר, למזגן למאוורר, כגון
).T( מסוימות בשעות אלו

וחימומו אוכל בישול
 (או האש גבי על אוכל סיר מסוימים, בתנאים שבת, מערב להשאיר מותר ו.

בשבת. להתבשל שימשיך כדי חשמלי), מיתקן גבי על
 ראוי הדבר, מותר בהם התנאים הם מה דינים חילוקי הרבה שיש מכיון אולם
 ״גרופה אש גבי על יינתן והסיר יום מבעוד צרכו כל מבושל יהיה שהתבשיל
ט״ו). פרק א׳ חלק השבת״ ״משנת בספרנו הדברים (ונתבארו וקטומה".

השבת כניסת זמן ב.
הלילה תהילת
 יום בקר ויהי ערב ״ויהי שנאמר הלילה, מתחילת הוא השבת כניסת זמן א.

מהערב. מתחילה היממה כלומר אחד״(ח>,
 בשלושה להבחין ניתן כאשר כלומר הכוכבים, כצאת היא הלילה תחילת ב.
 לעין ניכר אורם אין אך ביום, גם מאיתם הכוכבים אמנם בשמים. בינוניים כוכבים

(ם). מחשיך הרקיע כאשר אלא

והערות- -מקורות

 דהיינו אחד. טעם זהו ט״ו סעיף שם הרב שו״ע ולרעת האגור, כשם סק׳־ז ת*ב סיהן או־ח משה דרכי (י)
 סעיף פמ״ב שש־נ (ה) סקס״ח. שם במ״ב מעויין בשבת. נעשתה שהמלאכה שיוושדו מכך נובע שהזלזול

 שאף י״ח), (ת״ג, דעת יחוה בשו״ת וכתב שם. ברמ״א כמבואר אלו בדינים להקל יש הפסד וכמקום ס״ג.
 Tמ שבת ובמוצאי לביתו השבת לכניסת סמוך שישי ביום שהגיע כגק לו, רחוקה השעה אם הומ״א, לרעת
 רמ״א (ו) כשבת. פעולתה תמשיך שהמכונה אף בער״ש לכבס להקל יש נקיה. לכביסה וצריך לדרך יוצא
 ת׳, סי׳ מהדו׳ית שו׳׳ם שו״ת קג׳׳ז), סי׳ (או׳׳ח שיק מהד׳׳ם שו׳׳ת (ז) סט״ז. שם הרב שו״ע ס״ה, שס

 מסוימים. לדברים רק ההיתר את שסייג ס׳) ת׳׳ד, (או׳׳ח אג״מ כשו׳׳ת עיין אמנם ד׳. פרק אש מאורי
כוכבים בשלשה די תורה שמדין אף והנה מתחילת, ד״ח בביה׳׳ל ס׳׳ב רס״א סימן (ט) ה׳. א׳. בראשית (ח)

אח״ב רק הלילה מתחיל השבח> יציאח זמן (כגון דאורייתא כדינים שלחומרא ר,ראשונים כתבו בינונייס.



ת משנתסח. נ ש ה

חשמשות בין
 הספק זמן את וכיגו הכוכבים, צאת של המדויק הזמן מהו הסתפקו חז״ל ג.

■לחומרא, יום ^ני והן לילה דיני הן זה בזמן לנהוג יש ומספק השמשות״ ״בין
 שהכוכבים שיתכן משוס החמה, משקיעת מתחיל השמשות״ ״בין זמן .1

 שלושת הליכת כשיעור נמשך זה זמן ס. הכוכבים״ ״צאת הנחשבים הם אז, הנראים
 הליכת שיעור בקביעת הפוסקים (נחלקו לילה. ודאי שהוא הזמן עד מיל, רבעי

(י□). בהערה ראו דקות, 13.5כ- לחשבו ונוהגים דא), מיל רבעי שלושת

שקיעות שתי
 השמש נוף נעלם תחילה שלבים. משני מורכב החמה שקיעת תהליך ה.

 ממשיכה שהשמש משוס אור, להיות ממשיך כך אחר גם אולם באופק. ומתכסה
 זה אור גם מסתלק כאשר לעינינו. נראית שאינה אף הרקיע על אורה להקרין

 השמש -גוף שקיעת שלבים: בשני נעשית השמש ששקיעת נמצא חשיכה, משתררת
(יג). אורה ושקיעת

הפוסקים שיטות
 שלוש בכך והובאו השמשות״ ״בין זמן תחילת בקביעת הפוסקים נחלקו ו.

(יד). היראים ספר ושיטת תם רבנו שיטת הגאונים, שיטת שיטות:

והעדות- -מקורות

 יונה רבנו שכתב כפי הכוכבים, בגודל להבחץ בקיאים הכל שאין משום קטנים. כוכבים שלשה כשמופיעים
 בניש להגר־ח בהלכה' 'זמנים בספר ויערין שם. (י) סק׳ג. שם ובמ״ב פ״ב רצ״ג סי׳ שו־ע ברכות. ריש

 שלוש (יא) השמשות־. ״בץ ספק לסיכת שונים בהסברים ומרחיב זה כהסבר הק ל־ח בפרק שליט״א
מל' ס־ב) תנ״ט (או־ה הנ׳י לדעת ״מיל־. בשיעור אנו מוצאים שיטות  שלופות זה ולפי דקות, 18 הוא •

ל רבעי  ומקורו שעה, רבע לירך הייי מיל רבעי שג׳ כ״ג ס״ק רם־א כסי׳ המ״ב כתב וכן דקות. 13.5 הוא ס
ל שיעור מ״ב) פ״ג פסחים המשניות (פירוש הרמב״ם לדעת סק־ט. שם מהמג״א  זה ולפי דקות, 24 הוא מ
 ״א חגר לדעת סק״ג. תנ״ט סי׳ במג״א הובאה המהרי׳ל דעת היא יכן דקות. 18 הוא מיל רבעי שלושת
 17 הוא מל רבעי שלושת ולפי־ז דקות, 22.5 הוא מל שיעור הד) ד״ה ס״ב תנ־ט פימן כביה״ל (הובאה

 צ־ד בפסחים הסוניא בההבו ר״ת (יג) סק־כ. שם וכשעה־צ סקכ׳ג רס־א סי׳ מ״ב (יב) לערך. רקות
 זמן הוא הכוכבים צאת עד החמה שמשקיעת הגמ׳ אומרת (צ״ד.) בפסחים )T( אומר). ר״י ד״ה (תום׳

 ומתרץ מל. % מהלך זמן יש לללה השק^ה שבין מובא (ל״ד:) בשבת זאת לעומת מל. 4 מרחק הליכת
 היא ראשונה שקיעה בשקיעה. זסניס שני שיעז רכ׳א) סי׳ הישר ובספר תלתי תרי ד״ה תוס' ל־ה. (שבת ר־ח

 מתחלה ואז מל 3/'4 של הלוך זמן נמשכת זו שקיעה יום). אור יש עדיין מעמינו(ואז מתכסה השמש כאשר
 תה מיל, V* הלוך נמשך השניה השקיעה זמן מאדימים, המורח) (פני השמים מערב צד שבה שניה שקיעה

 השקיעה דשכת. לג«׳ דפסחים הגט׳ p הסתירה מיושבת ״ז לס הכוכבים'. ״צאת שבסופו השמשות■ ״בין זמן
 כמסכת ואלו מל. 4 מהלך זמן יש הכוכבים צאת עד וה pומז השקיעה, תחילת היא פסודם בגטי הנוכרת

 השמשות. כין מתחל זה ומזמן הכוכבים, צאת לפני מל % של שיעור שהיא השניה בשקיעה מדובר שכת
 הrהשק ומזמן הראשתה, העוקיעזז מן מיל 3V4 זמן אחר p השניה השקיעה מתזזלה רמז שלדעת נמצא

 והגר״א-זמן גאון) האי רב גאון, שרירא (רב הגאונים שיטת הכוכבים. צאת עד השמשות ככק נחשב השניה
 במסכת הסוגיות בין הסתירה ואת מיל, V* הוא ביה״ש ומן ומשך השמש, שקיעת צם מתוזל השמשות בץ

 ממן אינו פסחים במסכת לסוגיא שבת כמסכת הסוגיא בין שההבדל הגר״א מיישב שבת, ובמסכת פסחים
שכת, במסכת הנוכר מצה־כ יותר סאווזר פסחים שבמסכת צה״כ להגר״א הכוכבים. צאת כזמן אלא השקיעה



.סטד. פרק

זזגאנמם ש<טת
 גוף שקיעת מסיום מתחיל השמשות״ "בין שזמן היא, הגאונים״, ״שיטת ז,

 מיל רבעי שלושת הליכת כמשך הוא זו שיטה לפי השמשות״ ״בין זמן משך השמש.
).TO) ((TO( דקות .גו5(

חם דגנו שיטת
 הליכת של שיעור יש הכוכבים צאת עד שמהשקיעה היא, תם״ רבנו ״שיטת ת.
 זמן זמנים: משני מורכב זה זמן )).d דקות ושתים שבעים (דהיינו מיל ארבעה

 אחר המתחיל השניה" ״השקיעה וזמן מיל, 3.25 הילזן הנמשך הראשונה" "השקיעה
מיל. 0.75 הילוך ונמשך כך

 רבעי שלושת הילוך שיעור והוא השמשות״ זמן"בין הוא השניה״ ״השקיעה זמן
 תחילת אחר דקות 58.5 מתחיל השמשות בין זמן (כלומר, הכוכבים צאת לפני מיל

דקות). ו 3.5 ונמשך השקיעה

היראים שיטת
 רבעי שלשת הילוך זמן הוא השמשות״ ״בין שזמן היא, היראים" ״שיטת ט.

הלילה. מתחיל בשקיעה ומיד החמה, גוף שקיעת לפני מיל

הקהילות מנהגי
 לילה, ספק הוא שמהשקיעה הגאונים" ״שיטת את קיבלו הקהילות ברוב י.
 לפני דקות כמה שבת ולקבל להוסיף ויש (יח), מלאכה כל לעשות אסור זה ומזמן

 ראוי ג', בסימן לקמן שיבואר כפי אמנם ג׳}. בסימן לקמן שיתבאר (כפי כן
 (כדי השקיעה לפני שעה שליש או שעה חצי מלאכה מעשיית להימנע לכתחילה

״היראים"). לשיטת לחוש

והעדות- -מקורות

is שכד מצב הוא כפסהים הכוכבים צאת כלומר r ואילו מילין). 4 מהלך (חהו בלילה הנראים הכוכבים כל 
 ששלושת היראים-היא שיטת בעהניים. כוככיס ג׳ רק יצאו שבו מצב הוא הכוכבים צאת שבת במסכת

 השלם (יראים רבר. לכל כלילה דינו החמה ומשקיזנת החמה, שקיעת לפני הוא ביה״ש זמן של המל רבעי
דקות, 18 הוא שמל הראשתה כדעה העיקר המ״ב שלדעת י״א, בהערה לעל ראו (טו) רעיד). סימן

 שיש הפוסקים כתבו לםעשה אך הללה. מתחיל זה זמן לאחר (טז) דקות. 13.5 הוא מל רבעי ושלושת
 שאין סק־א) רם־א (סי׳ יוסך הברכי כתב לדוגמא כך לקלא. לא לחומרא רק כללה זה זמן להחשיב

 י׳׳ד. בהערה לעל שהסברנו כפי (יז) השקיעה. אחר מלץ ג׳ או ב׳ אחר אלא כמוצ״ש מלאכה לעשות
 שדן שצ*ז עמ׳ בהלכה• ב־הזמנים (ועיין הגאונים כשיטת לחוסרא פסק סקכ״ג רס׳׳א כסימן הפ״נ (יח)
 שבשו״ע ואע״פ הגאונים. כשיטת שפסק השבת) הכנסת (סדר הרב שו״ע בס^ר ויע״ע המ׳ב), בשיטת רבות
 השו״ע, אתר שכתב ורTהס כפסק שההלכה yiT ס־ס ה׳), רס״א. סימן הרב (שו״ע רית כשיטת כתב שלו

 ואחריהם כנו, האי ורב שרירא רב הראשונים, הגאונים נגד נינהו יKT̂י וסיעתו ר״ת •כי כתב ובסידורו
 לדעת התלמוד מסוגיות ועצומות רכות ראיות וגם נשגבה... ופליאה החוש נגד זו דעה כי גם ומה ר״ת...

עכ״ל. הגאונים״



השבת משגת

היראים כשיטת הנוהגים
 לילה, ספק הוא השקיעה לפני דקות ו3.5ש- היראים, כשיטת שהחמירו יש יא.

<ן(יס). לפני דקות כמה שבת ולקבל להוסיף ויש מלאכה, כל לעשות אסור זה ומזמן
 לפני דקות ו3.5 מאשר יותר הוא בלוחות המתפרסם הנרות הדלקת זמן יב.

 וב״ב נת״א המתפרסם הזמן לדוגמא כך ה׳׳יראים״. לשיטת גם לחשוש כדי השקיעה,
 ועוד ה״יראים״ שיטת את בתוכו כולל זה שיעור השקיעה. לפני שעה כשליש הוא

 להדליק הנשים וגהגו ח׳-י׳). סעיפים ג׳ סימן לקמן עוד (ראו כן. לפני שבת״ ״תוספת
בהדלקתן. שבת ולקבל זה זמן לפי הנרות
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שבת תוססת ג.
שבת תזספת
 לקבל כלומר וביציאתה, השבת בכניסת הקודש על החול מן להוסיף מצוה א.

 מה זמן שבת במוצאי ולהוציאה החמה שקיעת לפני מה זמן שבת בערב השבת את
 הפוסקים רוב לדעת והיא ,”שבת "תוספת קרויה זו תוספת (כ). הכוכבים צאת אחרי
(כא). התורה מן עשה מצות

 התוספת בזמן שהותרו דברים (ולעניו דבר לכל כשבת תנו התוספת זמן ב.
לקמן. יבואר התוספת קבלת אופן ובב)). בהערות ראו ־

והעדות. -מקותת

 וכתב ה״יראים״, דברי m הביא ס״ה) רס״א (סיסן הרב ובשו״ע סקכ״א. ובשעה״צ שם ובמ״ב ב״ח (יט)
 סקי״ט, שם מ״ב (גא) פ״ב. רס״א סימן (ב) כדעתו. לכתחילה כן שנוהגים מעשה אנשי שיש הב״ח, בשם

 שמותר מדרבנן שאיסורם דברים ישנם אמנם (כב) דאורייתא. היא יו״ט תוספת אף הנ״ל הפוסקים ולדעת
 אורחיס לצורך או מצוה לצורך רק הוא זה היתר ביחידות. השבת את קבלו אם אף השמשות בבין לעשותם

ואין ומעשרות תרומות להפריש שבתו אם לדוגמא: באריכות. שמ״ב בסימן כמבואר מרובה הפסד לצורך או



-עאד סרק

התוססת קבלת
 את שמקבל בפיו לומר דהיינו בדברים, השבת את לקבל יש לבתחילה ג.
(כג). השבת
וכד). קבלה זו הרי - בלבו השבת את קבל רק אלא בפיו אמר לא אם נם ד.

 כלה״(בפיוט ״בואי וסיים בשלום״ בתפילתו"בואי ואמר יום מבעוד התפלל ה.
 קבלה, זו הרי ״ברכו״, שענה או השבת״, ליום שיר ״מזמור שאמר או דודי״}, ״לכה

(כר>). במפורש לכך התכוון שלא אך
 אולם זו, הדלקה ע״י שבת מקבלת נרות, המדליקה שאשה הוא המנהג ו.

 המדליק שאיש ראוי לכתחילה אך (כס. בהדלקתו שבת מקבל אינו המדליק איש
).n( שמדליק לפני מראש זאת יתנה בהדלקתו, שבת לקבל רוצה ואינו נרות

התוססת זבזן
 שונות דעות (כח). השקיעה לפני מה זמן הוא בכניסתה שבת תוספת זמן ז.
 דקות כמה ולהוסיף להיזהר יש פנים כל ועל (כם), זה זמן בשיעור בפוסקים נאמדו

(ל), השקיעה לפני
 בלב, אז בדברים קבלוה לא אם אף שבת״ ״תוספת חלה פוסקים הרבה לדעת ח.
(לא). השבת את קיבלו לא אם אף השקיעה, לפני דקות כמה מלאכה לעשות ואסור

מלאכה מעשיית הימנעות
שעה, שליש לפחות או שעה חצי מלאכה מעשיית ולהימנע להקדים ראוי ט.

 של מה זמן שיטתו על ולהוסיף ה״יראים״ לשיטת לחשוש כדי השקיעה, לפני
(לב)}, בהערה (ראו שבת" ״תוספת

והערות- מקורות ■

 החיזם כף ד׳, סיק וככו־כ ס״» רסי» כסימן כמבואר השמשוח בבין להפריש מותר אחר. מתוקן אוכל להס
 לו כשיש אף השמשות כק להפריש רמאי-מותר הם הפיודת (ראם מותר ד״ה שמ״ב סי־ ביה׳׳ל סקי״ג, שם

 עליו קיבל כבר הציבור אם אמנם בהם. שהתירו נוספים אופנים שם ונתבארו ס״א) בשבת-שם אחר אוכל
 תורה ישראל פנהג (ובספר סקכ״א. כמ״ב רס״א סיסן (כג) כ״ח. ס״ק כמיב אלו-שם בכל אסור השבת את

 לפני מנחה להתפלל מספיקים אינם שהם משום בכך, נזהרים שאינם אלד של מנהגם את יישב רס״א, סימן
 רע״ע עליהם). שבת שקימלר לאתר חול של מנחה להתפלל שאק הפוסקים רוב לרעות וחוששים השקיעה

 סימן (כדי) סק׳ב. בס״ב תקנ״ג וסימן ברמ״א, ס״ג תר״ח סימן (כר) ד׳-ה׳. סעיפים ר׳ בסי׳ לקמן
 רס־א סימן (כזז) מ׳׳ב. ס־ק בס-ב שם (כז) ברס״א. ס*י רס׳׳ג סימן (כו) ל״א. ס׳׳ק וכס״נ ס״ד רס״א
 ■נץ עם התוספת ושיעור יותר. קצת שצריך אלא כלשהוא, כהוספה סגי ״ולא שכתב: כ״כ ס־ק ובם״כ ם״כ

 (עס׳ יצחק שבות כספר ויעדין זסן', ״אמה ד״ה שם כביה״ל ויינ״ע שעה״. תעי כמעט עולה כיחד השמשות
 ובשו״ת שכת, תוספת הוי דקות ששתי כותב ס׳ סי׳ צבי pא בשו״ח (כט) בזה. טובא שדן רי״א<י״ד)

 כ״ח. כהערה ראו (ל) דקות. ארכע היא שהתוספת כסידור הרב דעת את הכיא תצ״ח סי׳ נזר אבני
 התוספת שלמן חיים, והאורחות כ־ז־.) (ברכות הרא״ה דעת אח הביא רי״ח<כ״כ) (עמ׳ יצחק שבות כספר (לא)

 תוספת כספר אך סקכ״ג), רס״א (סי׳ החיים דרך כסידור וכ״כ השבת. את עליו קיכל שלא אף כע״כ חל
 בע״כ, שכת תוספת תלה לא השבת את קיבל לא שאם המרדכי מדברי שמשמע כתב ס״ר) רס״א (סי׳ שבת
ד,שמשיח שכין ה״יראים״ לשיטת לחשוש כדי מחושבים אלד■ זמנים (לב) ל'). סי׳ (או״ח יואב כחלקת וכ״ב



השבת משנתעב.

הנחת הדלקת זמן
 את זזאשה מדליקה זה בזמן נרות״ הדלקת ״זמן לפרסם הקהילות נהגו י.
מלאכה. בעשיית ואסורה שבת מקבלת היא ובו הנרות

לדוגמא: נרות״. הדלקת ״זמן בעניין ישראל בארץ שונים מנהגים קיימים יא.
 השקיעה), לפני שעה כשליש (דהיינו השקיעה, לפני דקות 22 הוא זה זמן אביב בתל

 לפני דקות 40 מדליקים ובירושלים השקיעה לפני שעה) (חצי דקות 30 בחיפה
(לג). מקומו כמנהג ינהג אחד וכל השקיעה,

הציבור ע״י שבת קבלת
 אן ערבית (בתפילת הכנסת בבית השבת את עליו קיבל הציבור רוב אם יב.
(לד), מלאכה בעשיית ואסור הרוב אחר המיעוט נמשך בשלום״), ״בואי הפיוט באמירת

 להתפלל הרגילים רוב ואם עצמו, בפני כעיר כנסת בית כל נידון לענין"רוב"
(לה). הרוב אחר כלל) יגיע לא (או הגיע שטרם המיעוט נמשך שבת, קבלו בו

השמשות״ ״בין בזמן מלאכה איסור
 לעיל, שנתבאר כפי שבת״ ב״תוספת יום מבעוד השבת את לקבל מצוה יג.

 עם מלאכה בעשיית נאסר שבת״, ב״תוספת השבת את קיבל שלא מי גם אולם
 משום )),1(ל שבת״ ״תוספת מזמן כבר נאסר פוסקים הרבה (ולדעת החמה שקיעת
(לז). השמשות״ ״בין זמן מתחיל זה שמזמן

■ והערזת ה1ו1וק3-

 הסוכרים יש מיל, בשיעור הפוסקים נחלקו י־א בהערה לעיל שנתבאר כפי השקיעה. לפני פיל רבעי ג׳ מתחיל
 רס״א סימן כשעה•* וכתב דקות. 24 שהוא הסוברים ויש דקות 22.5 שהוא הסוכרים יש דקות, 18 שהוא

 לפני מיל רבעי ג׳ מתחיל השמשות שבץ היראים, לרעת לחוש כדי הוא רקות עשרים של שהחשבון סקכ״א
 ושתי השקיעה) (לפני רקות 18 הוא לדעתם מיל רבעי שג׳ נמצא דקות. 24 הוא שמיל הסוכרים ויש השקיעה,

 והביא ממלאכה. להפסיק ראד כבר השקיעה לפני רקות שעשרים נמצא שבת״, ״תוספת וסן הוא קודם דקות
 תצי שענץ ונראה השקיפה. לפני שעה חצי מלאכה מעשיית להימנע המחמירים שיש כ״ג ס״ק שם המ״ב
 עולה ביה״ש עם ביחד התוספת ששיעור סקכ״ב) שם במ״ב (הובא אדם בחיי שכחב מה ע״פ הוא וו שעה

 הוא זהחיי״א הפוסקים 1לד» התוספת ששיעור שביאר ומן) אמה (ד״ה שם בכיה״ל רע״ע שעה. חצי כמעט
 התוספת ששיעור הרי ה״יראים״. לשיטת וגם זו לשיטה לחשוש רוצים שאם נמצא מיל. רבעי ג׳ מכדי פחות
 כ״ג סימן ח״א והזמנים ישראל בספר ויע״ע השקיעה. לפני שעה כמחצית יתא יחד ה״יראים״ ושיטת שבת

 שמנהג וצ״ל הגרשו״א כשם כ׳ הערה פמ״ו כשש״ב דע״ע סי״א, פמ״ג בשש״כ יעדין (לג) מה. מש״כ
̂מד. כשלחן דעדין לנכרים. ולא כלבד לנשים אלא איגו זד.  זצ״ל רגדשז״א שם שכתב סק״ד) רס״א (סימן עד

 (ואפשר השקיעה לפני בציבור מנחה להתפלל אפשר שיהיה כדי הוא בירושלים. להדליק שמקדימים שהטעם
 פהגרשו״א ששפע דעו״ש לילה). כנר הד השקיעה שמתחילת היראים לשיטת לחוש שהחמירו יחידים שהיו
 נמצא שהוא כמקום להדליק להדליק-יכול שמאחרים למקום להדליק שמקדימים ממקום שהולך שמי זצ״ל,
 וכתב סקנ״א, ובמ״ב סי״ב רס״ג סימן (לד) מה). מש״כ פ״ב כ״ג סימן והזמנים ישראל בספר (ויע״ע שם.

 ולא כיחידות השבח את קבלו הציבור רוב שאם זצ״ל אויערבך מהגרש״ז ששמע ל״א, בהערה פמ״ו כשש״כ
 ג״א ם־ק בס״ב שם (לוז) כציבור. נעשה הדבר אא״כ הרוב, אחר גנרר המיעוט שאץ נראה הכנסת. ככית

 פעולות הוזזרו השמשות בין בזמן (לו) ׳.1ר בסעיף לעיל שנתבאר כפי (לו) סי״ט. שם הרב ובשו״ע
כ״ב. הערה שבת״-ראו ״תוספת זמן בענץ לעיל שביאתו כפי מסוימות,



-עגד. פרק

 הוא זה זמן הכוכבים. צאת ועד החמה משקיעת הוא השמשות״ זמן"בין יד.
.CTT(? כלילה בו ולנהוג להחמיר ויש לילה, ספק יום ספק

השבת קבלת אחר מלאכה עשיית ד.
מלאכה עשיית איסור
 (לס). מלאכה בעשיית אסור - שבת עליו שקיבל מי א.

האשה ידי על שבת קבלת
 (ובענין (מ). השבת את בכך קיבלה נרות המדליקה שאשה הוא המנהג ב.
(מא)). בהערה ראו הספרדים מנהג

 מקבלת שאיננה הנרות, הדלקת לפני הצורך, בשעת להתנות לאשה מותר ג.
 לבני דקות כמה עד מלאכה לעשות לה מותר כך, התנתה אם זו. בהדלקה שבת

(מג)). שבת עליו קבל כבר הציבור אם במלאכה אסורה ומב)(אך החמה שקיעת

מנחה תפילת
 השבת את לקבל שיספיקו כדי יום, מבעוד מנחה ולהתפלל להזדרז ראוי ד.

את יקבלו לשקיעה, סמוך עד להתפלל אתרו ואם ),7(נו השקיעה לפני בדברים

והעתת־ מעורות

 בסי&ן ויעויק ר-ט/ סעיהיט ב׳ בסי׳ לעיל ®נתבאר ובסי השמשות, בק זמן כענק ישנן שתות דעות (לח)
 יש החסה, שקעה ככר אם שנסתפק מי ע״ה. הערה פם־ו כשש״כ ויע־ע מתוזילת, ד*ה בביה־ל ס״ב רס״א

 סקכ״ה. שם ובמ״כ ס״ב חז״א סימן (לט) סק־א. מ״ב רס״א סימן - השמשות בין בו להוזמיר
 זרוע האור רעת וכן רנ״ה), (עב׳ •ג רם ודTבם רק גדולות הלכות בעל דעת הו ברמ״א, ס׳׳י רס״נ סימן (מ)

 רס״ג, סימן בכ׳׳י כמבואר הבה׳׳ג על החולקים הראשונים מן יש (מא) י״א). סימן שבת ערב (הלכות
 ואחריה הבה״ג רעת את הביא ס׳׳י שם בשו׳׳ע יוסף הבית ומרן בהדלקה, תלויה השבת קבלת שאץ וסוכרים

 שכשמביא לן וקיימא ערבית׳׳. בתפילת אלא הנר בהדלקת תלויה שבת קבלת שאץ ואומרים ח^קים ״דש כתב
 אלא נ״ו, סימן ח״נ חיים ■לב כשו״ת פלאג׳י מהר״ח כתב וכן בתרא. אומרים כיש פוסק זה, באופן דעות שתי

 נרות לפני חנוכה נרות ולהדליק להקדים יש שבת שבערב כשו״ע מרן כתב תרע״ט) (סימן חנוכה שבהלכות
 לציץ״ ב״אור אף הנוזת, בהדלקת שבת שמקבלים וסובר כב״י מדבריו בו שחזר לכאורה משסע ומכאן שבח,
 תלדה שכת קבלת שאץ פכר הדין ומעיקר הבה־ג לשיטת לחומרא תשש רק שמרן ביאר ט׳ תשובה פי״ח

p מעיקר מלאכה לעשות האשה שרשאית שכתב ״פ) ק (עם׳ יוסף בילקוט דע״ע בהדלקה. n השקיעה, עד 
 (ההס״ב, שכת לקראת בספר אולם הנרות. בהדלקת שבת לקבל כרצתה שאץ בשנה פעם שתתנה ראד אמנם

 מלאכה עשיית בענץ שגם נראה בכה״ג, להתמיד שיש השו״ע, כדברי לציץ״ ה־אור הבנת שלפי כתב ר״ז) עם׳
 וכתב סקמ״ד, מ״ב סיי. ברמ״א רס״ג סימן (מב) מלאכה. להתיר יש הצורך כמקום ורק להחמיר, ראר

 פעם שתתנה ודי הצורך. במקום שלא אף להתנות יכולה הכ״י מרן שלדעת ק״פ) (עם׳ יוסף ילקוט בספר
 לעשות ההדלקה בשעת תחשוב שהאשה מועיל שאץ קל-ט) סי׳ (או״ח צבי הר בשו״ת דע״ע בשנה. אחת

 ואז השבת, את עליה מקבלת שאינה מפורש תנאי להתנות עליה אלא הנרות, הדלקת אחדי מסוימת מלאכה
 זרוע האור וכתב (מד) ס״ז. פמ״ו שש״ב (נ») תחילה, עליה תשבה שלא מלאכה גם לעשות יכולה היא

 שבת ולקבל הקודש על מחול להוסיף שצריכים מפני בער״ש, הכנסת לבית לסהר ישראל וצריכים כ׳ן: (סימן
 כרי מנחה, תפילת בצר״ש להתפלל ויקרים י״ט): (אות להרא״ש חיים באורחות כתב וכן החמה. שקיעת קודם

יום. מבעוד השבת עליו שיקבל



ת משגתעד. שג ה

 mm לפגי השקיעה) (קודס בלחש העמידה תפילת אחר בדברים השבת
(מר.). הש׳׳ץ

 מנחה תתפלל לא מנחה, תפילת שהתפללה לפני נרות שהדליקה אשה ה.
 חול, תפילת להתפלל ימלה אינה ושוב בהדלקתה שבת קבלה שהרי ההדלקה, אחרי
 של עמידה תפילת פעמיים שתתפלל בלומר במעריב, השלמה תפילת תתפלל אלא

 את שהדליקו אחד אף מנחה תפילת להתפלל בדיעבד שהתירו ויש (מס. ערבית
).TO( הנרות

הבית בני שאד ידי על מלאכה עשיית
 את קיבלו שטרם הבית לבני לומר לה מותר השבת את שקיבלה אשה ו.
 אסור - השבת את עליו קיבל בבר הציבור אם (אולם (מח). מלאכה לעשות השבת

י״ב). סעיף ג׳ בסימן לעיל שנתבאר כפי מלאכה לעשות

האיש ידי על שבת קבלת
 לפיכך השבת. את בכך מקבל אינו שבת נרות המדליק שאיש הוא המנהג ז.
 לעיל שהתבאר כפי (מט) בלב בקבלה או בדברים הוא, ידו על השבת קבלת אופן

התוספת"). (״קבלת
 .0( השקיעה לפני קצר זמן המאוחר לכל להיות צריכה זר קבלה ת.

האיש ע״י מלאכה עשיית
 שאר כן כמו (גא). בהדלקתה שבת מקבל אינו נרות, מדליקה שאשתו איש ט.

(נב). האשה של נרות בהדלקת השבת את מקבלים אינם הבית בני

והעחת- -מקוחו!

 שכתב כפי מנחה, שמתפלל לפני בלבו שבת עליו שיקבל הסוברים יש לשקיעה, מאוד סמוך הזמן ואס (מה)
 וזמנים מועדים כספר וכ*כ מנחה, להתפלל מותר במהשבה שבת קבלת שלאתר סק״ח) רס״ג (סי׳ כתהל׳׳ד

 מנחת בשו״ת ויעיע החזק, בשעת מנחה את״ב להתפלל יכול במחשבה, רק שבת קיבל שאם רנ׳׳ג) סי׳ (ח״ז
מ־ג. ס״ק בפ־ב שם (ביר) בלב. שבת קיבל שכבר אף מנחה להתפלל שמותר שכתב כ׳) סי׳ (ח״ט יצחק

הרמ׳׳א) (דעת הבה״ג לשיטת אף הנרו̂ו הדלקת אחר מנחה להתפלל שמותר כתב י׳׳ט ס״ק שבת בתורת (ניז)
 מקבלת חמודה שקבלתם ט״ו), <סעיף שכת שקבלו לציבור חמה שאינו משוס הנרות, בר.דלקת שכת שמקבלת

 . ההדלקה לפני שתתנה שראד נראה דמילתא ולרווחא כ״ז). (ח״ג אמת זרע שו׳׳ת בשם תן בלדת כתב וכן חזיר,
 אויערבך הגרש׳׳ז בשם קניה) (עמ׳ שלמה שלחן כספר שנתבאר (בפי ההדלקה אחר מנחה להתפלל שבכוונתה

 השקיעה, אחח ממזד, לד.תפלל כהמקילים למתות שאץ כתב שכת) הכנסת הרב(סרד שו׳יע של ובסירורו וציל).
 להתפלל הדחק בשעת מותרת נרות האשה הדליקה אם אף דבריו שלפי לכאוחז ונראה בשבת. ובץ בחול בץ

ההדלקה לפני מנתה להתפלל האשת שכחה שאם ט״ו) (ת״א, משה באר בשו׳׳ת פסק וכן מכן, לאתר מנתה
ל׳׳ה-ל״ו כהערה לעיל ויע־ע זה. בע^ שהאריך כ׳ סי׳ ח״ט יצחק מנחת כשו׳׳ת דעיע מנתה, עתה תתפלל
 יכולה וממילא בהדלקתה, השבת את מקבלת האשה שאץ הכ׳׳י מץ כדעת ספרד מקהילות תלק שמנהג

 היא שאין דעתה ותגלה שתועה רצד אך כמפורש), שבת קיבלה טרם (אם הנרות הדלקת אחר מנתה להתפלל
 ס״ד. ס״ק וכמ״ב סי׳׳ז, רס״ג סימן (מח) כשנה. אתת פעם ואת שתתנה ודי הנרות, כהדלקת שבת מקבלת
״א. כרם ס״י רס״ג סימן (נא) וי. סעיף ג׳ בסימן לעיל ראו )1( נ׳-ה׳. סעיפים ג׳ בסימן לעל ראו (מט)
שם. (נב)



.עהt פדק

 נרות הדליק אם אף מלאכה לעשות שבת, קיבל שטרם לאיש מותר לפיכך י.
 אחר מלאכה לעשות ובכוונתו מדליק האיש שאם (וראוי (נג). אשתו הדליקה או
(נד)). מראש זאת יתנה כך,

 או שעה חצי מלאכה מעשיית להימנע ראוי לעיל, שנתבאר כפי אמנם, יא.
 לעיל שנתבאר (כפי שבת הצימר קבלו ואם השקיעה. לפני שעה שליש לפחות
(נה). שבת קיבל שטרם אף מלאכה לעשות לאיש אסור סי״א) ג׳ בסימן

והעחת- מקוחת

סי־א. ג׳ בסיסן לעיל ראו (נה) שם. (נד) מ״ב. ס״ק בסיב שם (ע)



הש^נת משנתעז.

ה פרק

שבת גרות הדלקת

הפרק של מפורט תוכן
מבוא

ההדלקח חיוב א.
הבנות. חינוך ד. הבעל. השתתפות ג. להדליק. החיוב מי על א-ב.

חנרוח משפד ב.
הנרות. ממספר הפחתה ג״ד. הנרות. במספר שונים מנהגים א-ב.

הנרות טיב ג.

הנרות גורל ד.
מביתו. היוצא ד-ה. הסעודה. סוף עד שדולקים גדולים נרות הדלקת א-ג.

הנרות פבו ה.
 ההדלקה בין כבו ד. להדליק. שסיימה לפני הנרות כבו ג. יום. מבעוד הנרות כבו א-ב.

בשבת. הנרות כבו ז. כראוי. שלא הדלקה ו. הברכה. לאחר כבו ה. לברכה.

הנרות מקום ו.
בחדרים. ההדלקה סדר ד. אחרים. בחדרים הדלקה ב-ג. האכילה. במקום הדלקה א.
הנרות. העברת ה.

ההדלקה זמן ז.
 הדלקה איסור ו. המנחה. פלג לפני נרות הדלקת ה. להדלקה. הראוי הזמן תחילת א־ד.
הבית. בני זירוז ז. השקיעה. אחר

הנרות הדלקת טדר ח.
ההדלקה. אופן ח. איש. ע״י הדלקה ז. ההדלקה. סדר .vד ההדלקה. מנהגי א-ג.

 אור הדלקת יג-טו. הנרות. בהדלקת תפילה יב. הברכה. נוסח י-יא. הגפרור. כיבוי ט.
ההדלקה. אחר ושתיה אכילה יז. לנר. מנר הדלקה טז. החשמל.

בביתו שאינו למי נרות הדלקת חיוב ט.
 בבית חדר לו שיש אורח ג-ד. המארח. בבית חדר לו שאין קבוע אורח א-ג. הקדמה.
הוריה, אצל המתארחת משפחה ו-ז. בעה״ב. שלחן על סמוך שאינו אורח ה. המארח.



עזה פרק

 נשואים בנים י־יג. לביתם. אח׳׳ר וחוזרים ההורים אצל שאוכלת משפחה ח־ט.
 אורחים טז-יז. שמחות. באולם נרות מ-טו.הדלקת הוריהם. אצל המתארחים
 בבית נרות הדלקת כ-כב. במלון. המתאכסנות משפחות יח-יט. באכסניה. המתארחים

נרות. בהדלקת בחורים כג-כה. יולדות.

הדלקה חיזב א.
ההדלקה טעמי

טוב. ויום שבת לכבוד נרות להדליק תקנו חכמים
 סעודה שאין לפי (א), ועינוגה השבת כבוד משום יש הנרות בהדלקת

 רואה שאינו למי ואוכל שרואה מי דומה ואינו אור, במקום אלא חשובה
וב). ואוכל

 מחמת שמא כלומד ,a! בית״ ״שלום משום הוא הנרות להדלקת נוסף טעם
).V השלום ויופר בבית הליכתם בעת וייכשלו הבית בני ייתקלו החשיכה

להדליק החיוב מי על
 מדליקה שהאשה נהוג אך האנשים, על והן הנשים על הן מוטלת זו מצוה א.

 בבית מצויות שהן מפני זו, מצוה על במיוחד הוזהרו שהנשים לפי הנרות, את
(ה). הבית במלאכת ועוסקות

 סיבה, מאיזו מדליקה שאינה או בבית, אינה שהאשה או אשה, לו שאין מי ב.
.0( עליהם ולברך טוב ויום שבת נרות להדליק חייב הריהו

הבעל השתתפות
 כגון להדלקה, הנרות הכנת ידי על זו במצוה משתתף הבעל שגם נהנו ג.

 לאחר להדליקן קל שיהיה כדי וכיבויין, הדלקתן ידי על הפתילות את שיחרוך
).T( מכן

והעתת- ■מקוחוז

 שס ■ברמב״ם דע״ע שבת״. ״עתג pמ הוא נרות הדלקת שטעם כתב, ה״א שבת מהלכות פ״ה ברמב־ם (א)
 החילוק את מיישב י״א) סי׳ ׳׳א (ח הלד בית ובשו״ת שבתי. *כבוד משום הטעם שכתב ה׳ הלכה ל׳ פרק
 הסעודה כמקום דלוק נר שיהא צריך וגם שבת״. *כבוד משום תדר בכל נר הדלקת חיוב שיש לעונג, כבוד כק

^ שבת״, ״עונג מטעם ע  זה נושא שביארו א׳ פרק שכח) נר (דיני חקr ובשבות ו׳ הערה פמ״ג כשש״ב ד
 ביומא הגמ׳ עפ״י נר הדלקת ד״ה כ״ה: שכת רעז״י (ב) השתים. המעמיס בין נפק״מ והביאו כהרחבה.

אץ נר שאץ ״וכמקום כתב: בשבת״ נר ״הדלקת ד״ה כ״ה! שבת ברש״י (ד) כ״ג:. שבת (ג) ע״ד״
 ״ותתת לקמן(כ״ה:) אמרינן ״והכי פירש ביתו״ ״שלום ד״ה כ״ג: שכת וכרפז״י באפלה״, ונכשל שהלך שלום

 וכמ״ב ס״ג, שו־ע רס״ג סיםן (ה) כחדשך״. לישב מצטערים ביתו בשבת-שבני נר הדלקת זו נפשי״ משלום
 וחוה אדם״, נשמת ה׳ ״נר שנאסר עולם של נרו היה הראשק שאדם מפני לזה, נוסף טעם מביא י״ב ס״ק

ס״ו, רס״נ סימן (ו) ו׳. הלכה סוף פ״ב שבת לאשה־ירוזזלמי הנר מצות אח מסרו לכן מיתה, לו גרמה
דע״ע סקכ״ח, במ״ב רס״ד סימן סקי״ב, כס״ב רס״ג סימן (ז) ז׳, סעיף ח׳ בסינון לקמן וראו סק״ל. ובמ״ב
בדה. מש״ב תצ״ט סי׳ א׳} (חלק שבת נשמת כשו״ת



ת משנתעח. שנ ה

הבנות תינוד
 היא הרי הוריה, בבית המתגוררת נשואה שאינה שבת נהגו המקומות ברוב ד.

 הקטנות בנותיהם את לתנך נוהגים יש אולם כלל. מדליקה ואינה שולחנם על סמוכה
 הנוהגים (ויש <ח)), תחילה האם שתדליק שבת(וראוי נרות להדליק חינוך, לגיל שהגיעו

 בחדר שידליקו ראוי מברכות, הן אם אך (ס), הדלקתן על מברכות אף שהבנות
אחר(י)).

הנרות מספר ב.
נרות, שני לפחות להדליק נוהגים אבל אחד, נר בהדלקת חובה ידי יוצאים א,

(יא). ״שמור" כנגד ואחד ״זכור״ כנגד אחד
 כמספר נרות להדליק נהגו ורבים (יב), נרות משני יותר להדליק שנהגו יש ב.

בשבילו(ינן. נוסף נר מוסיפים ילד וכשנולד הבית, בני של הנפשות

הנרות ממספר הפחתה
 אך ),1(י ומגודלם להדליק שהורגלו הנרות ממספר להפחית אין ג,

(טו). בלבד נרות שני ולהדליק ממנהגם להפחית רשאים לביתם, מחוץ המתאכסנים
על נוסף אחד נר ואילך מכאן מדליקים נרות, להדליק אחת פעם שכחו ד.

. (סז). להדליק שנהגו אלה

והערזת- -מקוחת

 מברכים האם הפוסקים שנחלקו אורה״ ״תוספת רק האם של ההדלקה תהיה תהילה, הבת תדליק אם שהרי (ח)
האם. לפני גם להדליק יכולה אחר כחדר תדליק הבת אם אמנם. טי. לסי׳ בהקדמה לקמן שנתבאר וכפי עליה,

 בשו״ת ויע״ע שם. השולחן ערוך (י) לברך. הנוהגות אף שיש כתב. ס״ז) סי׳ נדכרו(ח־ו או בשו״ת (ט)
 האכילה, במקום שמדליקה אמה לפני האחר בתדר תדליק שהבת נם שראוי שכתב ם״ח) סי׳ (חיו נדברו אז

 לפני הבת שתדליק ובלבד לסמוך, ע״מ להן יש חדר כאותו המברכות אלה שאף בתשובה עוד שט וכתב
 בסי׳ לקמן שיתבאר וכפי אח־כ, תדליק שהאם כמקום להדליק לבת שאין ודאי הספרדים למנהג אולם האם.

 דש סק-ו. שם הדברות-מ״ב עשרת כנגד נרות עשרה המדליקים יש (יב) ס״א. דס״נ סימן (יא) ט/
 •בכך שיש משום קדם, שבעה של מנודה יעשו לא אולם שם. - השבוע ימי ו׳ כנגר נרות ו׳ להדליק נוהגים
 י״ד. ס״ק תשובה בפתחי שם דע״ע ס״ח, קמ״א סימן ביו׳׳ד שמבואר וכפי המקדש, מת למנורת רמיק
 חכמים, תלמידי לבנים זוכה כנר הרגיל כ״ג:) (שבת תז״ל שאפת משום שהטעם וכתב מהרי״ח. ליקוטי (יג)
 משנה כשר״ת דע״ע חכמים, תלמידי ותועים לבנים מכו שעי״ז נוסף, נר מדליקין בת או בן כל כנגד ולכן

 סי׳ ישראל בית שו״ת (טו) ס״ג. פס״ג שש״ב (יד) זה. למנהג נוסף מעם שכתב ל״ה סי' ח״ז הלכות
 שם להדליק מותר וכן מתחילה, כן כתתנו והד הנשים נהגו שכן קל״ה, עם׳ ח״ג ישורון יסודי וכ״כ קם-ח

 היה אם מה שהקילו דש ברמ״א. שם ם־א (טז) שם. בביתה-שש״כ להדליק שרגילה בגודל שלא אף
 שאע״פ כהערה) סי״ב (פי״ח לעיק אור כספר כתב וכן סי״ג, פ״ד ח״א אהבה ככית-מנוחת החשמל אור דלוק
 מי את לקנוס אץ חשמל ע״י מואד שהמקום כיון ם״פ החשמל, באור נרות הדלקת כמצות יוצאים שאץ

 יוסף הגר״ע כשם יוסף בילקוט וכ״כ ובאק. כעץ ייכשל שמא של חשש אין שהת נרות, להדליק ששכחה
 נר להוסיף חשמל-צריכה אור היה אם שגם כתב ל״ג) (ח״ה. הלוי שבט נשו״ת אמנם קנ״א). (עם׳ שליט״א
 בפמ״ג וכתב וצ״ע. שכת, לכבוד בפירוש החשמל אור את הדליקה אם הדין מה לעיין ויש הבאות. בשבתות

 נר להוסיף צריכה שבח, ככל להדליק שנהגה הנדות ממנין וההסירה שכחה שאם סק״ג) א״א רס״ג (סי׳
להוסיף הבאות בשבתות אותה קונסים אץ זה שבאופן ששכחה) (ר״ה שס בחב הביה״ל אמנם הכאות. כשבתות



.עטה. פרק

(יז). נר להוסיף צריכים אין - אונס מחמת הדליקו לא אם אבל

הנרות טיב ג.
 שבת בנר המיל הונא: רב דאמר יפה, נר לעשות זהיר ״ויהא הטור; כתב א.

(יח). חכמים״ תלמידי בנים לו) יהיו (- ליה הויין יפה], לעשותו בו [להשתדל
 שהאש ובפתילות הפתילה, אחר ונמשך צלול שאורו בשמן להדליק יש ב.
).3( פאראפין בנרות להדליק כיום נוהגים ורבים ).0ף יפה בהן נאחזת
(בא). זית בשמן נרות שני לפחות להדליק המהדרים יש גי

והעדות- מקורות

 כלומר בו, רגילה שהיתה הנר על משהו שתרבה לה רי ששכחה, עניה שהKש (סק״ז) שם הס״ב עוד וכתב נר,
 ם1ז כן כמו ■במ״ב, שס (יז) מבתחילה. ארוך עתר מעט אחד נר שתדליק או אחד מר שמן מעט שתוסיף

ק םק״ב. חיים אורחות הבאות־ בשבתות נר להוסיף צריכים שבח-אק לפני הנרות כבו  מדליק הבעל אם ו
 ח״ח משה באר נר-שו״ת להוסיף צריכים שאק י׳׳ל להדליקם, ושכח כביח) איעח שאשתו (כגון הנרחז את
 סימן טור כ״ג:, שבת (יח) שליט״א. הגריש׳א בשם י״ח הערה פ״א שבת נר דיני pnr שבות סיג, סי׳

 המאירים למים זוכים ויח בשמן גרות הדלקת שע״י ל״ח) ״ק ס רס״ד (סי׳ החיים הכף וכתב שם. וב״ת רס״ג,
 (הביאם אחרתים כמה ודעת סקב־ג. ובמ״ב ר׳ ג׳, א*, סעיפים רס׳׳ר סימן (יט) דת. לשמן שנמשלה בתורה

 ובספר זו, הדלקה על לברך אף ומותר חשמל מורות שבת נרות להדליק שמותר כ״ב) הערה פמ״ג השש״כ
 פלורוסנט, בנורת גם שבת נר כמצות לצאת שאפשר שליט׳׳א הגויש׳׳א בשם כתב ל׳׳ב) (עם׳ יצחק שבות

 שבהדלקת משום פלורוסנט, טורח יוצאים שאץ חנונה לנר דומה זה שאץ דבריו, את יצחק בשבות שם והסביר
 בשעת ורק חשמל, ע״י שבת נרות להדליק שאץ סוברים רש דמנורה. דומיא ממש אש צריך חנוכה נרות

 נ*ט), (או׳׳ח מרדכי לבושי ברכה-שו״ת בלא תדליק חולים), בבית (או כלל, אחרים נרות שאץ כגץ הדחק,
 על קודשז ובמקראי ק״ז) סי׳ (ח׳׳ב מהרש׳׳ג בשו׳׳ת רע׳׳ע נ״ח. סימן אלקטריק קונטרס ח׳׳ו משה באר שו״ת

וכפתלות בשמנים הדינים פרטי (כ) י׳׳א). פרק כ׳ סי׳ (ח׳׳א אליעזר ציץ זבשו׳׳ת כ׳, סיםן חנוכה הלכות
 בעזו״ע (כא) סקכ״ג. שם ״ב בם כמב׳ פאראפץ בשמן להדליק גוהגים ורבים רס׳׳ר. סימן בשו׳׳ע מבוארים

 שהנרות ע׳׳ז כתם סקכי׳ג רס־ד בסי׳ והמ׳׳ב המובחר. מן בו להדליק מצוה זית ששמן כתב ס״ז) רס־ד (סי׳
 אז בשו׳׳ת וכתב השמנים. סכל גם ואלי שעוה, מנרות ועדיפים צלל אורם סטרין) (שקורין כיום המצרים

 כתב ד׳) ״ו, (צ בשל׳׳ה אמנם רח. משמן מהודרים פחות אינם שלנו שהנרות שייתכן ד׳) סי׳ ׳׳ג (ת נדברו
 (שמות שמן אליך רקחו חצוה ואתה לדבר: ״ורמז חלב או שעוה מרות ולא דווקא בשמן הנרות שידליק

 יכל היה ת־צוה, (־כלומד. שמן• ויקחו ואמר נשים, כגימטריה הטורים בעל כתב יתעה, תצוה •ת*׳ כץ כ״ז,
 שבת. בגימטריה תסע נר הפסוק; בהמשך גס שהביא הטורים בבעל (דערץ ת-צוה). תצוה: וכתב צוה לכתוב

 בשמן להדליק שיש כתב. האריז״ל כסידור וגם בשבת״). אף •תמיד־ אמור פרשת כסוף כהנים התורת ע״ס
 שנר הנ״ל, כעה־ט רברי עפ״י רמו ליתן שאפשר כתב שבת) צרב <םדר מהרי־ח ובליקוטי סוד, צ״פ והוא רת

 סימן חסעים בספר וכתב תמע. נו להעלות זך זית שמן אלין רקתו תצוה ואתה חה שכת, בגימטריא תמיד
 אלא זכות, שוס לו מצאו לא ימים שהאריך אהד, בארס שמעשה סקל״ה) רס״ד סי׳ החיים בכף (הובא רע״ב
 סק״ד) (שס היטב בבאר וכ״ב ביוקר, שהיה אע״פ זית, בשמן אם כי בער״ש, חלב מרות מדליק היה שלא
 שני להדליק נוהגים רש זה. בשביל ימים שהאריך חסידים בספר כדאיתא דווקא בשמן להדליק להיזהר שיש
 אחד נרות כשני היא הנרות הדלקת שעיקר הוא וטעמם וכדו׳, פאראפץ מר הנחת שאר ואת דת בשמן נחת
 מש״ב וראה זיח. בשמן נרות שני הם מליקים האחז״ל סעור כדעת לנהוג וכדי שמור, כנגד ואחד זכור כנגד
 שהם ויכוון דווקא, נרות כשתי יסתכל לביתו כשיבוא מרות, שמרבה שאף ש״ב), א׳ אות (נת תי איש הבן
 רס״ר (סי׳ אחים כית בספר ע״ו וכתב פראפין, נחת רק מדליקים ורכים שמור. כנגד ואחד וכור כנגד אחד
 שנאסרו הטעמים כל כי הדבר וסיבת זית, משמן שבת של נר להדליק שידקדק מי ראיתי לא •ובזמננו לץ אות

 וטעם דוקא, זית משמן להדליקו בו מחמיחם הכל תנוכה בנר ומכ״ם שלנו, בנרות יותר עוד ישנם לשבח בו
השמנים מכל יפים שלנו ונחת מצוותו הוא שכך מאורו להנות כדי אותו מדליקים שבת של נר כי הדבר



השבת משגת

הנדות מדל ד.
 הסעודה, גמר עד ידלקו עליהם שמברכים שהנרות להיזהר יש לכתחילה א.
(כב>. הסעודה ותחילת הקידוש בשעת ידלקו ולפוזות
 הלילה עד לדלוק כדי בהם ואין מועמת, השמן כמות או קטנים הנרות אם ב.

 ברכה חשש בהדלקתם ויש הנר, הדלקת מצוות את בהדלקתם קיימו לא -
(כג). לבטלה
 להם שיאיר כדי הסעודה, אחרי גם שידלוק בבית אור להשאיר הראוי מן ג.

(בד). בלילה יקומו אם

מביתו היוצא
 ארוכים נרות ידליק אחר, במקום לאכול והולך בביתו נרות שמדליק מי ד.

(כה). בלילה לביתו שישוב עד שידלקו
 יציאתו בטרם הנר מאור ונהנה הכוכבים צאת לאחר רק מביתו יוצא אם ה.

 אור שיישאר ראוי לכתחילה אולם הנר. הדלקת מצות את בהדלקתו קיים הבית, מן
).1(כ בחשכה ייכשל שלא כדי לביתו, שונו עד דלוק

הנרות כבו ה.
יום מבעוד הנרות כבו

 פתיחת ידי על או הרוח ידי על יכבו שלא במקום הנרות את להדליק יש א.
(מ). הדלת

 שידלקו כח יום) (מבעוד ולהדליקם לחזור יש יום, מבעוד הנרות כבו אם ב.
לקמן. יבוארו זה דין ופרטי (כח), שבת בליל

והעמת- -מקורות

 להנות ולא הנם חכר מצווה לשם רק אותם מדליקים אץ לאורם להשתמש שאסור תנובה נרות אבל זה, לצורך
 מצרה״. להידור עתר חשוכים דה שמן ושל שלנו לנמת כ״כ וזשיכות בזה אין ומשו״ה כלל, מאורם
 במשך שיאיר נר להדליק יש בן על שבת, עוע משום האכילה, במקום נר להדליק היא החובה עיקר (כב)

 והחחלח הקימעו בזמן החלק מנר יפחות לא ובדיעבד ס״ב). ע״ה סי׳ ערוך שולחן ורr(ק הסעודה כל
 ס׳׳ט. רס׳׳ג סימן (כג) סקל״ב. חנ״ג כסי׳ המ׳׳ב שהביא סהפמ״ג ואח ודייק סי׳׳ז, פמ׳׳ג עודה-שש״כ0ד,

 הנאה לו שיש מכיץ לבטלה, ברכה זאת הנרות-אץ דולקים בו כמקרם יום מבעור סעודתו את אכל אם אולם
 ואם סק׳׳מ). שם <מ״כ מלילה עד הנרות שידלקו המובחר מן מצוד, אולם םק״ם, הסעודי.-מ״ב מנת ושמחה

 הברכה אץ ג׳׳ב שם, אוכל שאינו אף הסעודה, הכנת לצורך הנרות באור והשתמש בבית חשוך קצח היה
 החיים כף ג/ סי׳ ׳׳ג ח נדכרו אז שו׳׳ת (כד) סקמ׳׳א. הלילה-מ״כ עד דולק אינו שהאור למדות לבטלה,

 וטעם מ׳׳ו, הערה הנרות הדלקת דיני הדר״ ״חובת (כו) סק׳׳ל. במ׳׳ב רס-ג סימן (בה) סקל״א. רס״ג סי׳
 ויע׳׳ע כחושך. ויכשלו ייתקלו שלא כלומר ביתו׳׳, ׳׳שלום משום הוא הנרות הדלקת מטעמי אחד שהרי הדבר,

 לה זקוק שכבתה שבת שנר מבואר בפוסקים (כח) ס״א. חנ׳׳ז סימן (בז) כ־ג. כהערה לעיל שכתבנו מה
 (סימן הרב בשו׳׳ע מבואר ובן לאורן, דיהנה שבת בליל דולקים הנרות שיהיו הוא המצוה תכליח כי להדליקה,

הק׳׳ג). שם ובקו״א הי־א דס״ג



.פאה פרק

להדליק שסיימה לפני כבו
 מותרת ־ הנדות כל את להדאק סיימה בטרם הנרות מן חלק כבו אם ג.
(כני). שכבו הנרות את ולהדליק לתזור

לברכה ההדלקה בין כבו
 נחלקו הנרות, מן חלק כבו שברכה וטרם הנרות, כל את הדליקה אם ד.

 הנרות, הדלקת בסיום שבת מקבלת שהאשה הסוברים יש תנהג. כיצד הפוסקים
 שהרי שכבו, נרות ולהדליק לחזור לה אסור לפיכך, ההדלקה. על ברכה שטרם אף

 ותברך (ל), שידליקם שבת קיבל שטרם למי תאמר אלא שבת, קיבלה כבר לדעתם
 לפני הנרות כל כבו אם אך (לא). בעצמה שהדליקה נר עדיין נותר שהרי היא

(לב). יברך והוא שבת קיבל שטרם מי ידליקם שברכה,
 לפיכך הנרות. על שברכה אחרי רק שבת מקבלת שהאשה הסוברים יש אולם

 (ראו (לג). ותברך ותדליקם תחזור - שברכה לפני כולם, או מהנרות חלק כבו אם
בזה). הספרדים מנהגי כענין <לד) בהערה

הברכה לאחר כבו
 תאמר יום, מבעוד חלקם או הנרות כבו הנרות, על שברכה לאחר אם ה.
(לוז). ברכה בלא שידליקם שבת, קיבל שטרם הבית מבני לאחד האשה

כראוי שלא הדלקה
 נתפסה לא שהאש כגון כראד, היתה לא עצמה הנרות הדלקת אם אולם ו.

 הנרות את בעצמה ותדליק האשה תחזור יום, מבעוד הנרות כבו ולכן בפתילה,
(לו). הדלקה נחשבת אינה הראשונה ההדלקה כי יום, מבעוד

(הערות- ■מקורות

 כהתיקח בבר השבח אח מקבלח שראשה הסוברים יש (ל) ס״ו. שם הרב שו׳׳ע בה״ג, כתב ד״ה ב״י (כט)
 חנפ״ז ש״ס). אוח שכת (הלבוח באנור וכ״ב ט׳) דשבת (פ־כ גיכודיס שלטי - עליהם בירכה שטרם אף הנרות,

 שש״ב (לא) שכבו. הנרות ולהוליק לחוור לה שאסור סקי״ד) בבחז׳׳ש •ד ע (סימן השולחן בקצות כתב
 שש־כ )3(ל שהדליקה. הנרות אותן על תברך היא׳ שהדליקה מהנרות חלק שיש שביק וסברתו. סל״ז, פמ״ג
 שם בשש״כ ויע״ע האומר, ולא המדליק מברך להדליק להבת שהאומר סקכ׳א, מהמי־כ והביא סל״ז, 1פמ״

 ס״י, רס״ג סי׳ שבת ההדלקה-תורת ככרכת רק השבת את מקבלת שהאשה הסוברים יש (לג) קפ״ג. הערה
 כיבד לגבי ס״ט ת׳ סי׳ להלן מש״כ דע׳׳ע פתילות. שתי ד״ה רס־ג סי־ ביה־ל סי״ד. שם השולחן ערוך

 הנרות ■בהדלקת שכת מקבלים שאינם יש שכת. כקבלת מנהגים מספר קיימים ספרד בקהלוח (לד) הגפרור.
 םנהג לפי מ׳׳א). הערה ד׳ (בפרק לעל שהובאה הכ׳׳י מרן כדעת ההדלקה אתר מה ומן השבת את ומקבלים

 (אוצר זו הדלקה על שוב תברך לא אך שנת, קבלה לא עוד כל שכבו נרות להדליק לחזור האשה יכלה זה
 הוכא •לציק, האור (לשיטת הרמ״א כדעת בהדלקתן השבת את לקבל שנהגו דש ח׳). סי׳ לבת לאשה דינים

 הדר חובת (לד.) בזה. האשכנזיס מנהג למעלה שהתבאר כפי זו כשאלה הן נוד,נות לפ׳׳ז ),0ש כהערה
 סק״ל), מ׳׳ה שער הבית (ברכת שנית המדליק יברך הנדות כל כבו שאם סוברים ויש י׳), הערה פ״ז (עמ׳
 את בעצמה להדליק לחזור יכולה ל״ד, בהערה לעל שנתבאר כפי כהדלקה שבת מקבלת שאינה נוהנת ואם

 להדליק לתוור רשאית האם מסתפק קפ׳׳ד) הע' (פס*ג וכשש־־כ שם. השלחן קצות (לו) כרבה. כלא הנרות
ליק,Tש שבת, קיבל שטרם לאחר, לומר שעליה או בינתיים, לברך הספיקה כשככר כעצמה,
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בשבת הנחת כבו
 אולם בחול. בו להשתמש מותר - תיובו זמן תוך ואפילו בשבת, שכבה נר ז.

(לז). ישבת במוצאי ולהדליקו להחמיר נוהגים יש

הנרות מקום ג
האכילה במקום הדלקה
 השבת שנרות ונהגו האכילה, במקום בעיקר היא שבת נר הדלקת מצות א.
 האכילה, כמקום היא ההדלקה ועיקר הואיל לידו(לח). או האוכל שולחן על יעמדו

 בשאר גם נרות מדליקים אם אף שם, שמדליקם הנרות על לברך יש
(לט). החדרים

 הנרות על מברך וכדו׳, בחדרו אלא האכילה, במקום מדליק שאינו מי גם אולם,
 כשחוזר יאירו עדיין שהנרות כגון בלילה, מהם שייהנה ובלבד שהדליקם, במקום
(מ). הסעודה לאחר לחדרו

אתחם בחזחם הדלקה
שבת, בליל דלוק אור שיהא צריך בהם שמשתמשים החדרים בשאר גם ב.

 המגיע באור אפילו או חשמל באור ודי בחושך, בהליכתם שם ייכשלו שלא כדי
(טא). מבחוץ אליהם
 יש אן חדחם, בכסה להדליקם דשאים נרות, משני יותר המדליקים ג.

(מב). הסעודה במקום נרות שני לפחות להדליק להקפיד

והעדזת- -מקודות

 כתב ס״ג) סי׳ n״n( משה באר כשו״ת אולם לחול, להשתמש מותר סק״ב) קנ״ד (סימן המג״א לדעת (לז)
 להדליקם נוהגות שיש סק״ד חיים בתורת וכ״ב במתי־ש, להדליקו האשה צריכה בשבח הנר נכבה שאם

 כף וכתב השולחן״ על שמדליקין בנרות תלויה הדלקה ״עיקר •י) ס רס״ג (סי׳ כתב יא ברם (לח) כמוצ״ש.
 ע״ד (סי׳ בקצוה־ש אולם עצמו. השולחן על שמדליקים הרס״א מדברי שמשמע סקסית) רס״ג (סי' החיים

 עליו שאוכלים לשולחן סטוץ להניחם מותר ואף ממש. השולחן על להע^ם צריך שאין כחב סקי־ד) ■ש בדה
 ושולחן בדתם סנוחז דהיינו השולחן, נגד להדליק צריך והאריז״ל הזוה״ק שלפי כתב שם בכה״ת ואף ג־כ.

 מתניתץ מארי תיקנו דא ובגץ שכתב: מיז) (תיקון הדוהר בתיקוני הוא הדברים ומקור באמצע. והמיסה בצפון
 בשיר הארמ׳׳ל קבע וכן עכ״ל, בדרום מנורה ביה דאתמר דלעילא כגוונא לימינא דולק ונר בצפץ שולחן
 וםקמ״ה. סקיב ובמ״ב ס״י ברמ״א דס״ג סימן (לט) דסתימא״. מנרתא לדרופא ״אסדר בשבחין״: ״אזמר

 המ״ב וכתב סל״ג, תרכ״ה סי׳ אפרים מנזה - לאודם לאכול בדי בסוכה הנרות להדליק ישתדל הסוכות בחג
 עושים, הם יפה לא הבית לתוך ומטלטלים כתג בסוכה שמדליקות שנשים הח״א כשם מ״ת ס־ק רס״ג סי׳

 מתאים מחקן הכינו ולא ח״ו, לשריפה חשש שקיים או הרוח מחמת יכבו שהנרות השש קיים אס אך עכ״ל.
 ידליק אפשר, ואם הסעודה, צרכי את מכינים שבו כמקום בכית ידליקם וכת׳, התת מפני עליהם להגן כת
 סקמ״א. רס״ג סי׳ המ״ב ע״פ סם־ו פמ״ג לסוכה-שש־כ אורם שיגיע בדי הסונה, לצר הפונה בחלון הנרות את

 שבט חשמל-שו״ת באוד סגי סק״ב. שם התדתס-מ״ב בשאר מדליקים (מא) סק״ל. מ״ב רס״ג סי׳ (מ)
 החיים כף (מב) קנ״ז. סי׳ ח״ב והנהגות תשובות ובשו״ת קי״ט סי׳ יציב דבת שו״ת כ״ד, סי׳ ת״ג הלוי
 כראף. עשה ג״כ האכילה במקום אחד נר רק יש אם שאפילו בסקמ׳׳ה המ״ב וכתב ס״ם. ס״ק רס״ג סימן

גרות״. שני ״או כתב וכסוגרים אחד בנר שסני כתב סי״ד שם הרב ובשו״ע



.סגה. סרק

בחורים ההדלקה סדר
 לפיכך לברך. יש אלה נרות ועל הסעודה במקום הוא הנרות הדלקת עיקר ד.

 כך ואחר האחרים בחדרים תחילה תדליק אחרים, בחדרים גם גרות המדליקה אשה
(מג). המצוה לעיקר סמוכה הברכה שתהיה כדי האכילה, במקום

 יברך ולכן בברכה, או בהדלקה שבת מקבל אינו נרות, המדליק איש אולם
(מד). החדרים בשאר כך אחר ורק - הסעודה במקום וידליק תחילה

הנדות העבדת
 הצורך בשעת אך (גזה), למקום ממקום הדלוקים הגרות את להעביר אין ה.
(מו). השבת את קיבל שטרם מי ידי על להעבירם מותר

ההדלקה זמן ז.
 תלוי זה זמן החמה. שקיעת לפני מה זמן הוא השבת נרות הדלקת זמן א.

̂עיל (ראו השנה. בלוחות לפרסמו הקהילות ונהגו המקום, במנהג  סימן ד׳ בפרק י
י׳יב). סעיף ב'

להדלקה הראח הזמן תחילת
 שיהיה צריך שלכתחילה מכיון השקיעה, לפני רב זמן ולהדליק להקדים אין נ.

(גוז). השבת לכבוד היא שההדלקה ניכר
 לפני <מח) זמנית ורבע שעה (- המנחה מפלג שבת לקבל אדם רשאי נ,

את להקדים הרוצה לפיכך נ״א). בהערה לקמן כן(ראו לפני ולא ומנו)), השקיעה

והערות- מקורות
 להקדמת שהטעם הסוברים דש סל״ה. פמ״ג בשש*כ הובא כ״ב, וכס״ק ס״י רס״ג סימן שבת תורת (סג)

 ולא שבח קיבלה בירכה, שטחס אף האכילה, במקום תחלה תדליק שאם משום הוא, תרות שאר הדלקת
 ס״ק ״ד ע סי׳ השולחן בקצות דבריו, שנתבארו כפי הרב שו״ע דעת - אתרים בחדרים ולהדליק להוסיף תוכל
 הסעירה •במקום תתלה יברכו נכרכה, או כהדלקה שכת מקבלים שאינם הנוהגים הספרדים אמנם י״ד.
 מדליק תחלה לכן בהדלקתו, שבת מקבל אינו שהרי (מד) החדרים. וכשאר שם הנרות את ידליקו ׳׳כ ואח

 רמ״א רס׳׳ג סימן (מה) שם, שבת בתורת המבואר ע״פ שם החדרים-שש״ב בשאר ואח׳׳ב העיקד במקום
 אחריום בחדרים שמדליקים הגרות שאר שאת סק׳׳ב) בדה׳׳ש ע״ר (סי׳ בקצוה־ש וכתב סקמ׳׳ת, ומ׳׳ב סי׳׳ד ס־׳י,
 כפרטי סי״ד הרב ונשו״ע שם דע׳־ע שם, מ׳׳ב (מו) למקוט, ממקום להעביר אפשר הברכה) במקום (לא

 שעה (מח) ס״ר. רס״ג סימן (מז) מה. מש״ב קע׳׳ב עס׳ (הרמ״ק) שבת לקראת בספר דע״ע שם. הדמים
 במ״ב (הובאו והגר״א הלבוש דעת לפי שווים. חלקים עשר לשנים היום אורך חילוק ע״י זמנית-מחושבת

״ג סי׳ היא זמנית שעה שכחזרף יוצא בך השקיעה. עד החמה מהנץ הדא היום סקי׳׳ס) רס״ג ובסי' סק׳׳ד ל
<הוכא התה׳׳ד לשיטת ואילו דקות. מששים יותר היא יותר, ארוך שהיום בקיץ ואלו דקות, מששים פחות

 הכוכבים. צאת ועד השחר מעלות היום לפי הזמנית השעה את לחשב יש שם) וכס״ב סק׳׳ג רל׳׳ג סי׳ במג׳׳א
 הוא המנחה פלג שזמן שכתב במחבר שם (דע״ע סקי־ם רס״ג סי׳ כמ׳׳ב הובאו והגר׳׳א הלבוש דעת (מט)
בכיהל ויע״ע כוכבים), שלשה צאת קודם ורביע שעה שכוונתו שם המ׳׳ב וביאר הלילה, קודם ורביע שעה

ס״ק ע׳׳ר (סי׳ השלחן בקצות וכ״ב בזה. מש״ב ס׳׳ו הערה מ׳׳ג פרק ובשש׳׳ב קודם, ד׳׳ה ס׳׳ר רס׳׳ג סי׳
זהו הללה, קודם ורבע שעה כתב הרב שכשו׳׳ע ואע׳־פ השקיעה, קורם ורבע שעה הוא המנחה שפלג כ״ה)



השבת משנתפד.

 להדלקתו, סמוך שבת שיקבל ובלבד המנחה, מפלג להדליקם רשאי הנרות, הדלקת
([). השבת לכבוד היא שההדלקה ניכר יהיה שבכך כדי

({א)). בהערה (ראו המנחה פלג לפני נרות להדליק אין אולם ד.

המנחה פלג לפני נרות הדלקת
כלום, בקבלתו שאין מאחר נרות, והדליק המנחה פלג לפני שבת שקיבל מי ה.

(נב). המנחה פלג לאחר וידליקס הנרות את ויכבה ויחזור כלום, בהדלקתו גם אין

השקיעה אחר הדלקה איסור
 את קיבל שהציבור אחר או החמה שקיעת אחרי נרות להדליק אסור .1

נ).3( השבת

הבית בני זירוו
 בעוד נרות ולהדליק לשבת ההכנות את לסיים הבית בני את לזרז מצוה ז.

(נז). רכה בלשון זאת ויעשה מועד,

הנרות הדלקת סדר ח,
ההדלקה מנהגי

 לאחר אין אך (נה), שבת בבגדי לבושים כשכבר הנרות את להדליק ראוי א.
(״). ההדלקה זמן את כך לשם

והערות- מקורות

 שו״ע פסק לפי אבל זזכוכבים, זאת רעד השחר מעלות היום את שמחשבים ״ח1 בסיסן השר־ע פסק ״פ ע
 ד,.rהשק קודם ורבע שעה הוא חה1ד.מ פלג וה ולהשבק ההמה, מק היום את מחשבים בסידורו הרב
 לקבל זריך אך המנחה, מפלג שבת נרות להדליק אדם רשאי אך לשקיעה, סמוך להדליק זריכים לכתחילה (נ)

 הרב שו״ע כביאור סקי״ז) בבדהיש ע״ד (סי׳ השולחן קצות ולרעת ס־ד. רס״ג להדלקתו-סימץ סמוך שבת
הרמ׳׳א על (בהגהות הרע״א ולדעת מההדלקה. לערך דקות עשר בתוך פירושו להדלקה״ ״סמוך סק״ב) (קו״א

א״ז שבת עליו קיבל שלא אף שבת לשם המנחה) פלג (לאתר גדול היום בעוד הנר את הדליק אם ס״ד)
 כתב )1*0( הרב בשו״ע אמנם מבעוד), ד־ה (שם ובכיה״ל (סק״ב) כס״ב פסק וכן ולהדליקו, ולחוור לכבותו
 ולברך). לחוור שא״ז םקכ*ח בבדה״ש ע״ד סימן השולחן בקצות (וכתב ולהח!יקו ולחוור לכבותו שצריך

 נר לו יש אם אך אחר, לו בשאץ רק לכבות שצריך היא הרב שו״ע כוונת (שם) השולחן קצות לרעת ולס א
 החורף מימות ■כחלק (נא) הקודסיס. הנתת את ולהדליק לכבות צריך ואעו השבת לקבלת סמוך ידליקו אחד
 40ג־ נתת מדליקים בהם כמקומות לפיכך השקיעה, לפני דקות 60כ- הוא הגר״א שיטת לפי המנתה פלג

 הדלקת ״וסן לפני רקות 20&כ- יותר שבת ולקפל נרות ולר״רליק להקדים שלא להמהר יש השקיעה, לפני דקות
 דקות. 50 הוא הגר־א לפי ומנית שעה ואו^ 16:47 הוא השקיעה זמן שבו תורף כיום לדוגמא; כך הנדות*.

 ד*ה שם ובכיה״ל ם־ד רם*ג סי׳ (נב) .15:44 לפני ולהדליק להקתם ואץ ,15:44ב- המנחה פלג יוצא
 אוח הפנים כלחם ע״ה סימן השולחן ובמסנרת כברכה, שרב שידליקם בכיה״ל שם כתב והנה יום. מבעוד

p ובשו״ת י״ז. סי׳ ח״ב אומר יביע בשו״ת רכ״ב שנית, ולברך לחזור שא״צ כתב ליד x כתב קי״ג סי׳ צבי
וע״ע (נג) ולהדליק. לחזור צתבה אין שבת לשם הדליקה אם המנחה פלג קודם הדליקה אפילו שבדיעבד
 רס״ב פימן (נה) ופקי״ד. סקיי וכמ״ב ס״ב ד״ס פימן (נד) בדה. דינים פרטי עוד י״ב סעיף רס״ג בסימן
שם. מ״ב (נו) סקי״א. כס״ב



.פהה. פרק

(ה). ההדלקה לפני לצדקה בסף לתת טוב ב.
(נח). השבת נרות את תמיד בו להדליק מיוחד נר המייחדים יש ג.

וטעמו ההדלקה סדר
 ומיד השבת נרות את להדליק הוא הנרות בהדלקת (נם) הנשים רוב מנהג ד.
 מגלות הברכה אחר עצומות. בעיניים ולברך עיניהן, על או הנרות כנגד ידיהן להניח

 ובענין ט', סעיף לקמן ראו הגפרור כיבוי (בענין (נז). הנרות מאור ונהנות עיניהן את
(סא)). בהערה ראו טוב ביום ההדלקה מנהג

 כלומר לעשייתן״, ״עובר מברכים המצוות שבכל הוא זה למנהג ההסבר ה.
 את בברכתה קיבלה ההדלקה, קודנו האשה תברך אס אולם המצוה, עשיית קודם

 שתהיה כדי אך (סב). הברכה קודם הן מדליקות לפיכך להדליק, ואסורה השבת
 האור מן נהנית ואינה עיניה, את מכסה האשה לעשייתן״, ״עובר נחשבת הברכה

 האור, מן ונהנית עיניה את מגלה אז ורק מברכת, היא מבן לאחר הברכה. לפני
(סג). הברכה לאחר המצוה כקיום היא הרי זו והנאה
 שבת מקבלת האשה שאין יוסף״ ה״בית מרן כדעת הסוברים יש אמנם ו.

המצוה״(סד). לעשיית ״עובר הברכה שתהיה כדי ההדלקה לפני תברך ולכן בברכתה,

איש ע״י הדלקה
 התכוון כן אם בהדלקתו(אלא שבת מקבל אינו שבת נרות המדליק איש ז.

(מה). הנרות את מדליק כך ואחר מברך ולכן לכך), במפורש

זהעוזת- -מקזחת

 לצדקה פרוסות ג׳ ליתן עטוב ל״ד) ס״ק (רס״ג החיים בכף וכתב ״ב. ם ע־ה סימן ערוך שלחן ורrק (נז)
 שתי סוד״ה שם ככיהיל םK 1והוב חא, הפענח בשם ובא״ר זקנים כעטרת ״א ם רס״ג סי׳ (נח) הסוד. ״פ ע

 רמ״א (ם) ברמ״א. ס״ה רס״ג סימן (נט) מה). מש״כ ט״ו אות ת״ג שבת פני בספר (דע־ע פתילות.
 פעמיט ג׳ פניהן בעד יהןT להניף שנוהגות נשים רש סקי׳׳ט, השולחן בבדי ע״ד סי׳ השולחן קצות שם,

 לעשות הנשים שמנהג כתב סק״ז) רסי״ג (סי׳ תורה ישראל מנהג וכספר ״ח). רב עס׳ הרס־ק שבת לקראת (ספר
 שנראה והסביר העמיים. את לכסות ואח״ב הנרות לפני הידים ולהקיף הנרות לפני יםTה לשים שלשתן:
 גם הן כן על אחת, ■בפעם בידיהן כולם את לכסות יכולות ואען נרות הרבה שמדליקות מכך נובע שהמנהג
 ס״ח) ש״ב (נח חי איש כבן רע־ע ס־ה), ס״ק שס החיים בכף (דע׳־ע העיניים. את ועוצמות זnיTב מקיפות

 ואח״ב לכרך הנוהגות יש ע״ט. נווה ■בהדלקת שונים מנהגים יש (סא) סוד. ע״פ הוא העיניים עצימת שענץ
 רש ד.םצוה. עשיית לפני לברך ענק יש וממילא קיימת), (מאש אש להדליק איסור אק שביו־ט לפי להדליק,

 (סיסן’רו'ם שבח נרות הדלקת ברכת בץ לשנות שלא כדי בשבת כמו לברך ואח״כ להדליק כיו״ט אף נוהגות
 וכאלף סל־ג תרר״ה סי׳ אפרים (מטה ושTהק לפני יו׳׳ט בליל להדליק הנוהגות רש סקכ׳־ז). במ״ב רס-ג

 נחלקו בזה הספרדים במנהג (סד) כרמ׳׳א. שם (סג) סקכ״ז. במ׳׳ב רס׳׳ג סימן (סב) שם). לסטה
 שתהיה כדי ההדלקה, לפני תברך וממילא הנחת, כברכת שבת מקבלת האשה אק הב־י מק לדעת האחרונים.

 שלמנהג ט״ו) טי׳ ח״ב (או״ת אומר יביע ובשו״ת <סק״ר) מרדכי במאמר וכ׳׳כ המצוה, לעשיית עובר הבובה
 לברך שיש סובר ד׳ אות רס״ג בסיסן (להחיד׳׳א) כרכה מחזיק כספר אולם ההדלקה. לפני לברך יש הספרדים

 ססרד מקהילות בהרבה נהגו וכן ה׳) אות ש״ש (נח תי איש כן בספר פסק וכן הרמ׳א, כדעת הד,דלקה אחר
 בדי ההדלקה. אחר שיברך סובחם יש (סה) נ.5 הערה ד׳ פרק אהבה הנ״ל-מנוחת האחרתים רעת פי על

את שם הביא אולם החיים, דרך בשם אחר ד״ה ס״ה רס״ג סימן להרלקה-ביה״ל הדלקה בין לחלק שלא



השבת משנת.1פ

ההדלקה אוסן
 יפה תעלה שהלהבה פדי הנר, מן היוצאת הפתילה רוב את להדליק יש ח.

).1(ס הנר מן היד את כשמסלקים מיד

הג&חד כיבוי
 השבת נרות את הדליקו שבו הגפרור או הנר את לכבות שלא הנוהגות יש ט.

לכך(סח). חששו שלא ויש <ש), מאליו שיכבה בנחת אותו מניחות אלא

הברכה נוסח
 נר להדליק וצוונו במצוותיו קדשנו אשר אמ״ה ״בא״י הוא הברכה נוסח י.

קודש״)(ע). שבת של ״נר המסיימים (ויש שבת״(סם) של
 תברך נישואיה לאחר ראשונה פעם המדליקה שאשה סוברים יש יא.

 נישואיה, לפני להדליק נהגה ואם ),0(ע תברך שלא סוברים ויש (עא>, ״שהחיינו״
(מג). נישואיה לאחר כשמדליקה ״שהחיינו" תברך לא בודאי

הנדות בהדלקת תפילה
 הנשים ונהגו ).7(ע חכמים תלמידי לבנים זוכה יפה) (שעושהו בנר הרגיל יב.

(עה). בתורה מאירים בנים ה׳ להם שיתן ההדלקה לאחר להתפלל

והעדות־ -מקורות

 בהטת שדן סקייס) כדה״ש ע״ד (סי׳ השולחן בקצות דעויין ההדלקה. קודם שיברך אדם והחיי הרע״א דעת
 וכ׳׳ב דשבת. פ״ב גיכודים שלטי (סז) סקב־ו. שם ובס־ב ס׳׳ח רס׳׳ד סימן (סו) מה. הרב שו״ע דברי

 ס״ד. ה׳ בסימן לעל רע׳׳ע סקס״ב), 1רם״ (סימן החיים בכף כתב וכן ש״ם), אות שבת (הלבות באגור
 (פרק בשש״כ ויע״ע ההדלקה. ברכת אחר רק השבח את האשה סקבלת לדעתו (סי׳׳ד), השלתן ערוך (סח)

 בראבי׳׳ה ה״א). ״ה (פ כרמב״ם מובא הראשק הנוסת (סט) זצ״ל. הגרשז׳׳א כשם מש׳׳ב קע״ט) הערה מ״ג
 קודש״. שכת של ״נר הנוסח מובא אור תודח ובסידור מנחת קרבן סירור תניא, בסידור (ע) וברוקת.

 לברך שיש רכ״ג) (סי׳ כמו״ק לשיטתו והוא כ״ז), אות בער״ש הנרות הדלקת (הלכות בסידורו יעב״ץ (עא)
 בשו״ת מש״כ רע״ע ס־ב) כ״ח סי׳ (יו״ד הרמ״א שכתב וכפי ראשונה, פעם שעושים מצוה כל על שהתיינו

 חדשות תפלץ שמנית למי שהחיינו ברכת בענץ כתב כ״ב) סי׳ (כיה״ל ובמ״ב בזה. נ״ה) (או״ת. סופר חתם
 מצוה כל על שהחיינו pלב שיש אומרים שיש ביק שהחיינו, ויאמר חדש בגד שיקח בחייו. ראשונה פעם

 שגם כאופן מדבר הס״ב שהרי הנרות, הדלקת לבק המ״ב דברי בין לחלק יש (אמנם כחייו, לראשונה שעושה
 אותה קיימה אך כן. לפני וו אשה ע״י כפועל נעשתה לא אמנם הנר הדלקת שמצות ועוד חדשות, התפילק

ט, סי׳ ח״ב מאהבה תשונה שו״ת (עב) אמה). הדלקת ע״י הודיה בבית p לפני  יוסף בילקוט וכ־כ ל־
 בפעם הנר הדלקת מצות על נם שהחיינו בברכת ומתכוונות ההדלקה מנת חדש כנד הלובשות דש קס״ו, עמ׳

 פעם אפלו הדליקה ואם ה׳. ס״ק כ״ד סי׳ חי״ג אליעור ציץ שו״ת (עג) סמ״ב. פמ״ג הראשונה-שש״כ
 הצתת רל״ח עמי שבת לקראת בספר (ראה נישואיה לאחר שהחיינו תברך אם להסתפק יש נישואיה, לפני אחת
 שם ובמאירי יפה, נר לעשות בו שמשתדל הכותה כנר שרגל מפרש והטור כ״ג; שכת (עד) ונ״א). מ״ח

 זה זמן פק״ב. וכס״ב סקי״א מג״א רס״ג סימן (עה) חיבוב. וכדרך כהתור שעושה היינו שרגיל משמע
 עשיית כשעת נשמעת יותר שהתפלה כשהאשה), ד״ה מצדה נר פרק (שכת כשל״ה שכתב כפי לתפלה. מסוגל
 אור״ ותורד. פצוה נר ״כי שנאמד; אור הנקראת תורה בעלי לבנים תזכה אור שהוא שכת נר ובזכות ,המצוד,
תל רוח קשת שהיא או ילדים לה שאין אשה עכ״ל.  ההפטרה את ההדלקה לאחר שתאמר סנולה הילדים, כג

להדלקה. הנרות את שמכין בשעה יתפלל האיש שאף שראוי שכתבו דש שם. ר״ה-של״ה של ראשון יו״ט של



סזה פרק

החשמל אור הדלקת
 של האורה ותוספת הבית, של העיקרי המאיר הוא החשמל אור בימינו יג.

 תחילה לכבות שראוי הסוברים יש כן על לעין(עס. כך כל ניכרת אינה השבת נרות
 תדליק כן ואחר הנרות, את להדליק מתכוונים בו במקום הדולק החשמל אור את

 תכוון הנרות על תברך וכאשר הנרות, את כך אחר ומיד החשמל, אור את האשה
.tra< החשמל אור על גם

 את רק האשה תדליק החשמל אור כיבוי שלאחר היא אחרת אפשרות יז.
(עח). החשמל אורות את הבית מבני אחד ידליק כך ואחר עליהם, ותברך הנרות

 (ולא דולק החשמל כשאור אף הנרות את להדליק להקל נהגו רבים אמנם טו.
 במקום כשמדליקים רק הוא זה שדבר הסוברים ויש <עט). השבת) לכבוד הודלק

 תחילה ולכבות להחמיר יש בו, אוכלים שאין בחדר מדליקים אם אולם האכילה,
(פ). י״ג-י״ד בסעיפים לעיל שביארנו כפי החשמל, אור את

והעדזת- מקזחת

 כספת יועץ״ ״פלא ספר סחבר פאפו, nTrVx רכי (- וכמצוות. בתורה מאירים שיהיו תלציו יוצאי ועל עלת
 העיניים שעוצמות שבעת נהגו רבות נשים לבעל). תפילה ניסח כתב שאף שם וראד רס־ג, סי׳ לאלפים״ ״חסד

 כין הפסק שהז וכתב פקפק קנ״ג) סי' (ח״ב והנהנות חשובות ובשו״ת כתורה, שיאירו בניהם על מתפללות
 להתפלל. ואח״ב בנמת להפתכל הברכה, לאתר עיניה את לפתות האשה צתכה ולדעתו הסצוה, לקיום הברכה

 הכרכד, עיקר הרמ״א לרעת אף א) זה: לסנהג יישובים כמה כתב שכ״ד) סי׳ (ח״א שבת נשמת בשו״ת אמנם
 וע״ב עליה, לברך שיבולים נמשכת מצות תשיב מהנרות שתהנה ההנאה שעד אלא ההדלקה, מעשה על היא
 הדלקת כשעת להתפלל ההדלקה סדר שוהו שמכיק סברא, הביא וצ״ל הגרשז־א בשם p כתפילה. הפסק אץ

 תוספת על לברך אפשר אם והרמ״א המחבר נחלקו ס״ח רס״ג בסימן (עו) נדיפסק, נחשב זר, אק הנרות,
 וכפי תברך, הראשונה שרק אז לברך נולן יכולות האם אחד, כמקום מדליקות נשים כפה כאשר כלומר אורה,

 תדליק לא שהאשה הסוכרים שיש שמכיון סל״ד) ״ג (פס כשש״ר כתב ולכן ט׳. לסימן בהקדמה לקמן שיתבאר
 החשמל את תדליק שהאשה ראד ל'כך מקודם, דולק כבר החשמל הרי ובנרו״ד דולק, אור כבר שיש כמקום

 בסי״ד). שהובאה השניה האפשרות כפי שתעשה (או זה אוו על גם בברכתה ותכוון הנרות הדלקת לפני
 מקודם החשמל דלק שאם יודה אורה תוספת על לכרך שמתיר הרמ״א שאף כתב רס״ג סי׳ יעקב משנת ובספר

 החשמל באור משא״ב נר, בכל אור תוספת יש נרות כמה שיש אף שבנרות הוא והחילוק לברך, יכול אץ
 מברכים שאץ הב״י מרן לדעת ובפרמ (עז) מדליקה, שהאשה הנרות אור כלל ניכר אין חזק כ״ב שמאיר

 סי׳ (ת״ה אג־מ כשו״ח <עט) שם. שש״ב (עח) ט׳. לסימן בהקדמה שבארנו כפי אורה״, ״תוספת על
 שבת כבוד שיש משום הוא החשמל אור שדולק במקום אף עליהם, ולברך נרות להדליק שההיתר מבואר ב׳)

 הדלקת לחייב שייך שאולי בתשובה שם (ודן שכת, לכבוד להדליק הגוף חובת היא זו ומצוה ההדלקה במעשה
 מ״ג (פרק ובשש״ב בדבריו), רע״ש וו, סברא דוחה אך חשמל, המייצרת המכונה תתקלקל שמא מהשש נרות

 אור שיש ממן הנתח על לברך שנוהגים שהטעם זצ״ל הגרשז״א בשם כותב שם) ובמילואים קע״א הערה
 וכן שבת, לכבוד שזר, וניכר ידוע וגם מצוה, להידור השמן את קבעו שתז״ל משוס הוא ומאיר חזק חשמל
 לשם אלו נרות להוסיף חשוב כמנהג שנעשה אפשר לכן זה. עגין על ותTמקפ הנשואות הגשים שכל נראה
 מקלרזנבורג האדמו״ר בשם סקכ״ב) רם־ג (סימן שבת פגי כספר מה להקל מבואר וכן עליהם. ולברך מצוה
את מדליקים כאשר (ם) נ״ו>. ניסן לוי מבית בקובץ (דע״ע ס״ח רס״ג סימן יוסף בילקוט וכ״ב זצ״ל.
 יצחק כשבות מש״ב (ויע״ע שבח עונג משום הראשונים רוב לדעת ההדלקה אין הסעודה, במקום שלא הנדות
 טעם שייך באפילה ייכשל שלא כדי דרוש אכן האור אם שרק לרון ויש בית, שלום משום אלא א׳) סימן

 מש״כ ב׳ סימן ב׳ פרק יצחק בשבות ויעדין וכת׳, לקרוא כדי או אורה תוספת כשזו לא אך בית, שלום
 אור את לכבות צתך אור, כבר שיש היכן נרות הרלקת על לברך רוצים אם יצחק השבות לדעת ולכן בזה.

או הירח שאם ה׳, סי׳ פ״ב יצחק בשבות (וכתב בסי״ג. שנתבאר וכפי שבת, לכבוד מחדש ולהדליקו החשמל



השבח משנתפח.

לנר מנר הדלקה
 להדליק שסיימו לפני הנרות, את מדליקים שבו הנר, או הגפרור כבה אם טז.

 במקרה <פא>. כן לפני שהודלק שבת מנר הגפרור את להדליק אין הנרות, כל את
 מנר ישיר באופן הנותרים הנרות את להדליק או חדש, גפרור להדליק צריך זה

(פב}. כן לפני הודלק שכבר שבת

חהדלקה אחר ושתייה אכילה
 ולשתות לאכול לה אסור לפיכך השבת, את האשה מקבלת הנרות בהדלקת יז.

 השקיעה, עד מים לשתות תוכל מאוד צמאה היא אם אולם (פג). הקידוש אחר עד
ד).9( השקיעה עד תה לשתות גם רשאית הצורך ובשעת

בביתו שאינו למי נרות הדלקת חיוב ט.
הקדמה

 הסמוך אורח גם כך הבית, בעל בהדלקת יוצאים אדם של ביתו שבני כשם
 סק״א, במ״ב תרע״ז (סימן הבית בעל בהדלקת חובה ידי יוצא הבית בעל שולחן על

 על כ׳׳סמוך אורח נחשב מתי אולם סט״ו). הרב שו״ע סקל״ג, במ״ב רס״ג סימן
הבית? בעל שולחן

 בבית בקביעות אובל שהאורח בכך היא הבית בעל שולחן על הסמיכות עיקר
המארח. מסעודת המארח

 חלקית היא הבית בעל שולחן על הסמיכות שבהם במקרים הפוסקים דנו אולם
י׳). סעיף (לקמן בשבתות רק שם אוכל שהאורח כגון בלבד,

 הבית, בעל מסעודת שאוכל אף להדליק חייב שהאודח מקדה יתכן כן כמו
 אינו שהאורח מקרים אף ייתכנו ג׳). סעיף לו(לקמן המיוחד בחדר לן שהוא מכיון
 או שם, אוכל אינו אך שם, לן רק הוא אם כגון הבית, בעל שלחן על סמוך נקרא

עצמו. משל שם שאוכל
לקמן. יפורטו מהמקרים, בחלק הפוסקים ומחלוקת הדברים פרטי

והערות- -מקותת

 יסגור השבת, סעודת את כתור אוכלים ואץ מכשול, חשש שאץ כאופן החדר לתוך מאירים הרחוב תאורת
 שמדליק). מהנרות תועלת שתהיה כדי הנר, לאור זמן אמה בך וישתמש מה. לזמן בללה התריס את

 סימן (סג) קפיר,. הערד, פמ׳׳ג כשש״ב דע״ע שם. (פב) שתי. ד׳ה וככיה״ל סק״ד במ־כ רם״ג סימן (פא)
 סימן תורה דעת (פד) בזה. יוסף בילקוט מש־כ ל׳־ה הערה ד׳ כפרק לעל ויעויין סקי״א. כמ״ב רע״א
 (וכתב ס״ב. ע״ז סימן הדשה נמנתה שכת מנחת תה־ בשתיית גם להקל אפשר הצורך ובשעת ס״ד. רע״א

 שהתיר ומשמע לטעום, מותרת הדחק שבשעת כתב ם׳) (ת״ב, יצחק פרי ובשו״ח בוה). לדינא שצ״ע שם
 כהדלקתה שבת מקבלת שלא הנרות הדלקת בשעת תתנה מינקת, או חלשה אשה ושתיה. אכלה שאר גם לטעום
מ״ו). סע׳ פמ״ג (שש״ב החמה. לשקיעת סמוך עד תשתה או ותאכל



.מטה. סדק

אורה״ ״תוספת
 כולן יכולות האם הפוסקים נחלקו אחד במקום מדליקות נשים כמה כאשר

תברך. הראשונה שרק או לברך
 המדליקה אלא תברך לא זה במקרה ס׳׳ח) (רס״ג, יוסף״ ה״בית מח לדעת
הראשונה. ההדלקה מן אורה קיימת כבר האחרות מדליקות כאשר שהרי ראשונה,

 שלום בה ״יש אורה שמתווספת ככל שהרי מברכת, אחת כל הרמ״א לדעת
סקל׳׳ה), במ׳׳ב (שם וזוית״ זוית בכל אורה להנאת יתירה ושמחה בית

 בשאר ולא האכילה במקום רק נוהג אורה״ ״תוספת של זה שדין הסוברים יש
 האכילה) במקום (ולא לנים בו בחדר מדליקות נשים כמה אם לדוגמא כך חדרים.

 לדעת גם זה, במקרה תברך אחת אשה רק ולבן אורה״, ב״תוספת יתירה שמחה אין
(פה). הרמ״א

הקהילות מנהגי
אורה״. ״תוספת על אף לברך הרמ״א כדעת האשכנזים מנהג
אורה״, ״תוספת על לברך שלא יוסף״ ה״בית מרן כדעת הספרדים רוב מנהג

ו).9< הרמ״א כדעת בזה הנוהגות ויש
 ומעונינות אודה״, ״תוספת על לברך שלא יוסף״, ה״בית כמרן הנוהגות אותן

הדלקתן. על לברך שתוכלנה כדי נפרדים בחדרים ידליקו בעצמן, לברך

וזוגמאות עקרונות - נרות בהדלקת האורח חיוב
הבית בעל שלחן על סמוך אורח

 דינו נחלק וללינה, המארח) (מסעודת לאכילה המארח בבית הקבוע אורח א.
עצמו, בפני חדר לו יש ב) עצמו. בפני תדר לו אין א) מקרים: לשני

המארח בבית חדר לו שאין אורח
 כסמוך נחשב ־ עצמו בפני חדר לו אין אך המארח, בבית m הקבוע אורח נ,

 “ להדליק ברצונו אם (פח). המארח בהדלקת חובה ידי ויוצא הבית בעל שלחן על
הרי (צ), נשואה אשה היא האורחת שאם רבים ונהגו (פם). ברכה בלא אך ידליק,

והערות- •מקורות
 בברהיש ע״ד סימן השולחן קצוח סק״ט), רס״ג סי׳ כשע״ת (הובא ם־ט סי׳ ׳׳א ח מאירות פנים שו׳׳ת (פה)

בדצת שחבק שצ״ט) (סי׳ שבת בנשמת ויע׳׳ע לוה. ראיה שהביא נ׳ אות ל׳׳ח סי׳ ספר במגילת וע״<נ סקכ׳׳ב,
מקום שאחו במקום גס אורה תוספת על לברך שאפשר מ׳׳ח), סי׳ החדשות ובמהרי׳׳ל נ׳׳ג (סי׳ המהרי׳׳ל

 כף (פו) אכילה). במקום רק הוא אורה שתוספת בהדיעות החמיר שלמעשה בתשובה שם (ויע״ע אכילה
 ויע׳׳ע סקי׳׳ג, רס׳׳ג סימן שבת ובשבת-תורת התול כימות פירושו ׳׳קבוע״ (פז) נ״ו. אות רס״ג סימן החיים
שש״כ (פט) סט״ו. הרב שו״ע סקל״ג, כס״ב רס״ג ג)יםן סק״א, במ״ב תרע״ו סימן (פח) ק״ח. בהערה להלן
גרות להדליק הנוהג המתארח באיש הדק שהוא כ׳) סי׳ (ח״י יצתק מנחת בשו״ת ויע״ע (צ) ס״ב. פמ״ה



השבת משנת

 במקום ידליקו ■לא יוסף הבית מרן כדעת הנוהגות (אך (צא). בברכה מדליקה היא
לעיל). בהקדמה ראו - הבית בעלת מדליקה שבו

המארח בבית חדד לז שיש אורח
 ב&ני חדר יש אם שם) קבוע אם (אף המארת בבית ולן הסועד אורח ג.
(צב). בברכה בחדרו ידליק ־ ללינה עצמו

(צג)). בהערות ראו ־ מבחוץ אור ידי על כגון הנרות, בלי מואר החרר (ואם
 הבית בעל ואין לאורח הקצה הבית שבעל תדר הוא עצמו בפני חדר ד.

 עדיין האורח, לכבוד או עראי באופן לשם נכנס הבית בעל אס וגם בו, משתמש
(צד). לאורח המיוחד כחדר נחשב

הכית בעל שלחן על סמור שאינו אורח
 דינו נחלק המארח משלחן אוכל אינו אך המארח בבית הלן אורח ה.

מקרים: לשלושה

והעחת- מקומת

 שהאורח שראוי שם וכתב אחרים, כבית כשמתארח בברכה שידליק וכרו׳) אלמן או רווק (טק בקביעות שבת
 על הסמוכים שאורחים המנהג על הקשה רס״ג סימן לחד בתהילה (צא) הבית. בעל שחליק לפגי חליק

 סימן הרב שי״ע שכתב כפי כעהיב על רק היא ההדלקה מצות שהרי אורה, חבר על מברכים בעה־ב שולחן
 תוספח על מברך אינו בעה*ב אפילו המחבר ולדעת הואיל התהל״ד של ולדעתו ה׳. אות וכקו״א סט״ו •ג רם

 ■׳ש ובעתה ומכרך. מדליק שהאורח הוא שהמנהג התהל״ד כתב ואת ועם יבוץ. לא האורח עכ׳ם הרי אורה,
 כוטשאטש בא׳א וכ״ב וו. במצרה יותר מצווח שהן מפני בעצמה אתת כל לברך נוהגות ישראל שטות כתב ס״ז

 לומר מה ששייך והביא לבטלה, ברכה חשש בכך אק כך הנשים נהגו שכבר שאחר שנראה ס־ח) רסיג (סימן
 על חובה קבעו וכבר הקרושות מהאמהות מוחזקות שנשים מצוה שהיא ביק וציוונו״ במצוותיו קדשנו •אשר
 צי. כהערה לעיל רע״ע ע״כ. נרות, ב׳ הדלקת כלי לאיש אחת פעם שנישאת אשה שום תהיה שלא עצמן
 וה לחור שיחות עד יכבו שלא ארוכים נרות להדליק מס אך סט״ו. שם הרב שו״ע ס״ו, דס״ג סימן (צב)
ת לחשיבה, סמוך עד בחדרם האורחים מן אחד שיישאר או הסעודה, לאחר  חיוב השבת, מנרות ליהנות כ

 יש הנר שבהדלקת מכירן שם. ומדליקה בביתם נשארה שאשתו אף הוא המיוחד בחדרו אורח של ההדלקה
 עליו (שמוטל הגוף חובת ית עצא בבית, מדלקת שהאשה ובזה הבית, וחובת הגוף, חובה חיובים: שני

 שאשתו במה יצא לא בית* ״שלום משום כבית להדליק לו שיש הכית חובת ית אבל שבתן נתח להדליק
 ואם כ־ה. העוה הדר כתובת ויע״ע כחותם, ד״ה ס״ו שם בחדרו-כיה״ל להדליק צתך ולכן בביתו, מדלקת

 הבית שבעלת אף להם) המיותר בחדר (ולא האכילה במקום להדליק שנהנו יש נשואה אשה היא האורחת
 אף האכלה, במ?ןום להדליק שצתך קנ״ו) סי׳ (ת״ב והנהגות תשובות בשו״ח שכתב וכפי שם. הדליקה כבר

 כשיטת נוהגים ואנו האכלה, כמקום להדליק היתה חכמים תקנת שעיקר כיח זה, במקום נרות הותיקו שכבר
 שבת כבוד גם יש האכלה במקום שכהרלקה עוד שם וכתב האכלה. במקום אוחז תוספת על לברך הרמ״א

 שראר בחב ס״ב ■פמ״ה וכשש״ב שכת. עתג משום רק יש השינה במקום בהדלקה ואילו שכת עונג וגם
 כחדר שתדליק שראד שליט״א וואזנר הגר״ש בשם נ-ז) (גיסן לוי מבית pבקו וב״כ בברכה, בחדרה שתדליק
 מיוחד זה שחדר מכתן אלם הכיח, בעל על מוטל החתים בבל להדליק החתב עיקר (צג) להם. המיוחד
 אק הנרות בלי מואר כשהחדר אך ס״ט, רס״ג סימן הרב כשו״ע שמבואר כפי עליו, החיוב מוטל לאורח,

 שאם ונהגו כברכה. שם להדליק יכל אם צ״ע ולכן להדליק, חיוב אין התן ומעיקר באפילה. שייכשלו חשש
 משמע המיוחד, חדר (צד) צ״א. ובהערה בס״ב לעל שנתבאר כפי בברכה, נשואה-חדליק אשה הוא האורח
 אם ואף תשמיש, שום שם לבעה״ב ואין בלבד להאורח שמיוחד הוא שפירושו בסונתים) ״ט (ס הרב בשו״ע

נכנס הכעה״ב אם אבל לאורח. המיוחד כחדר שנחשב ל״ב) (הערה הדר חובת בספר נתב עראי באופן נכנס



.צאה פרק

 מדליקה אשתו אם (אף בברכה בחדרו ידליק - מיוחד חדד לו יש אס א)
בביתם)(צה).

(צו). מלהדליק -פטור - בביתם מדליקה ואשתו מיוחד חדר לאורח אין אם ב)
להשתתף צריך - בביתם מדליקה אשתו ואין מיוחד, חדר לו אין אם «)

 שמארחו!קנה או (צז), למארחו פרוטה לתת דהיינו הבית, בעל בהדלקת
 ברצון אם (צזז). שמדליק בנר או בשמן שותף להיות כדי במתנה חלק לו

 על יברך שלא הסוברים יש אך ידליק, בעצמו, להדליק האורח
 שתדליק רבים נהגו נשואה אשה היא האורחת אם (אמנם (צם) הדלקתו
)).0( הדלקתה על ותברך בעצמה

מעשיות דוגמאות
הוריה אצל המתארהת משפחה

 אין אס אף בברכה להדליק האשה נוהגת ההורים, בבית המתארחת משפחה ו.
 כדעת הנוהגות (אך (ק»). האכילה במקום להדליק רבים ונהגו לשינה, מיוחד חדר לה

לעיל). בהקדמה ראו ־ הבית בעלת מדליקה שבו במקום ידליקו לא יוסף״ ה״בית מרן
 יש לעיל) ד׳ בסעיף (כהגדרתו נפרד חדר יש המתארחת למשפחה אם ז.
 אם (אף האכילה במקום להדליק שנהגו ויש (קג). הנפרד בחדר להדליק שנהגו
<קנ). שם) מדליקה הבית בעלת

 בך אחד וחוזרים שבת ליל לסעודת להורים באה המשפחה אם אמנם ח.
שם ותשהה )},7(? המנחה פלג (לאחר בברכה בביתה תדליק שהאשה ראוי - לביתם

והעתת- -מקוחת

 כם״כ רס״ג סימן (צה) שם. הרב בשו״ע שכתב וכפי לאורח״, המיוחד ״חדו נקרא וה אץ לצרכיו גם
 הדלקה לגבי שרן י״מ) (עם׳ יצחק שבות בספר דע״ע ״ד. בם לעיל עצמו־ בפני ״חרר הגדרת וראה סקכ״ט״ל׳,

 מחיוב פוטרתו שאשתו הדר״, ״חובת בספר וכתב ס״ז, שם (צו) בו. אוכלים ואין בו ישנים שרק כמקום
 אשתו, בהדלקת נפטר אינו הוויה בבית בגץ אחר. במקום נמצאת היא אם אבל כביתו, כשמדליקה רק הדלקה

 כתב נ״א) (או״ח, רדד רען ובשו׳־ת ס״ט. רס״ג סי׳ הרב כשו״ע ויע״ע ז׳. אות ל״ח סי׳ ססר במגילת וכ״ב
 ס״ט). רם״ג (סימן הרב שו״ע (צח) ס״ז. רס״ג סימן (צז) אחד. במקום אשתו בהדלקת גם שיוצאים

 ע״י (דהיינו הקניין מדרכי באחד המנה״ב לו שיקנה צריך שלכאורה כתב סק״ט) תרע״ז (סימן הציון ובשער
 שיאמר שמספיק ■בתב נ־א) סי׳ (ח״א הלד שבט ובשו״ח בעלמא. כאסירר, ולא סודר) קניץ או הגבהה קניין

p שלם קנץ והוא שלו, בנר עמו חלק לו שיש שמודה לו o הערה הדר חובת בספר (צט) אודיתא. קנץ) 
 שיכול בתב כ׳) הערה ל״ת ספר(סי׳ כמגילת א^ם לבדך, יכ̂ר אינו בעצמו להדליק שרוצה שאורח כתב ס״ד)

 הערה לעיל וראו בם־ח פמ״ה שש״ב (קא) צ״א. ובהערה כס״ב לעיל ראו (ק) בעצמו. לכרך האורח
 שלדעת אתרים, הדליקו שכבר במקום מדליקים שאם קי״ג) סי׳ (ח״ה משה באר בשו״ח וכתב צ״איצ״ב.

 שהרי ההדלקה, בשעת דלוק החשמל יהא שלא להקפיד צריך אורה, תוספת משום ההדלקה מותרת הרמ״א
^ (קב) אורה״, ״תוספת של הסברא ״כ כ שיץ אץ דלוק החשמל אם  הגר״ש בשם ל״ז) (ניסן לר מנית קו

 משא״ב הברכה, חיוב שברור להם, המיוחד בחדר להדליק שראד וסברתם ס״ת, פמ״ה שש״כ שליט״א. וואונר
 לעיל רע״ע לברך. יכולה אשה ■כל אם הפוסקים נחלקו האכילה, במקום מדליקות נשים שכמה האכילה במקום
 צ״ב. כהערה לעיל דבדו הובאו קנ״ז) וסי׳ קנ״ר סי׳ (ח״ב והנהגות תשובות שו״ת (קג) צג. בהערה מש״כ
מ״ח-ס־ט, כהערה לעיל השקיעה-ראו לפני זמנית ורבע המנחה-שעה פלג (קד)



השבת משנתצב.

 <קה). לביתס חזרתגז עד שידלקו ארוכים נרות שתדליק או הכוכבים, צאת אחרי עד

 להקפיד יש אך ההורים, בבית להדליק היא רשאית (קו) צורך בכך יש אם אולם
(קז). בביתם גם אור להשאיר
בלילה, לביתם לחזוי ובכמנתם המנחה פלג לפני מביתם יוצאים הם אס ט,
 בבית בברכה תדליק כך ואתר ברכה, בלא ארוכים נרות בבית האשה תדליק

(קח). ההורים

הוריהם אצל המתארחים נשואים בנים
 הסמוך כאורח הוא לשבת, רק הבא אורח של דינו האם הפוסקים נחלקו י,

 סמוך שאינו כאורח או ב׳-ד׳, בסעיפים לעיל דינו שהתבאר המארח שולחן על
ה/ בסעיף דינו שהתבאר
 גפרד חדר לו ואין הוריו, אצל לבדו המתארח נשוי בן היא זה לאורח דוגמא יא,

 חייב ואינו הוריו, שולחן על כסמוך נחשב הוא הראשונה הדעה לפי הוריו. בבית
 ועליו הוריו שולחן על כסמוך נחשב אינו השניה הדעה לפי ואילו בעצמו, להדליק

(קי)). מלהדליק פטור - בביתם מדליקה אשתו אם (אך הוריו(קס). בהדלקת להשתתף
 להדליק עליו ד׳) בסעיף הגדרתו (ראו נפרד חדר יש המתארח לבן אם אולם,

בביתם). מדליקה אשתו אם (אף הדעות לכל בו
V, שתדליק נהגו הוריה אצל לבדה הנמצאת נשואה, אשה היא האורחת אם 
 עליו (קיב) בביתם נשאר בעלה אם אולם <קיא). נפרד חדר לה שאין אף בברכה,
 שלא שתכוון ראוי (אך בברכה הוריה כבית תדליק והאשה בברכה, בבית להדליק

(קיג)). בהדלקתו חובה ידי לצאת

זהערית- -מקומת

 בברכה-חדליק בביתה להדליק ברצונה שאם קי״ג) סי׳ (ח״ה משה באר בשו־ת וכתב סק׳׳ל. כמ*ב שם (קה)
 אם כגק (קי) הנרות. אצל וכדר תה ישתו או סירות יאכלו ואז לביתם, שיחזרו עד שידלקו ארוכים נרות

 פמיה שש״כ (קז) בהדלקתה. השבת את קיבלה כבר הסתם מן בכיתם תדליק ואם כמכונית, לנסוע רוצים
 שתדליק רי אוכלים, הם בו במקום שגזדליקה שבכה׳׳ג (תהאה ס׳׳וז סי׳ חיה משה באר שרית (קח) סיי.

 בבית נשאר הבעל ואם מה), שדן קצים עם׳ להרמ״ק שכת בלקראת ויעיע יום, מבעוד החשמל אור אח בביתם
 חשמל. או גרות, ידליק הבעל ואלו כברכה, הוריה בבית האשה תדליק ההורים, שבכית לסעודה אחיב ומגיע
 סקכיר,). צ׳ עם׳ (תוהיד כברכה כבית הוא גס ידליק שס ואוכל בביתו נשאר הבעל אם אלם, ברכה. כלי כניהו
ת אוכל שאינו אורח pב הפוסקים נחלקו (קט) מו ק  מיס אצלו(כגק אוכל זו בשבח ורק בעהיב שלחן על ב

 במיב תרע״ו (סימן מבואר וזנוכה בהלכות שהרי בהדלקתו, גם נפטר האם לשבת), להוריהם המניעים נשואים
 שבנר כעוד חנוכה. לנר שבת נר כק לחלק שרצו יש בקביעות. שם אוכל אם רק בעה׳׳ב בהדלקת שיוצא סק״ד)
 שכח בנר משאיב בכית, קבוע הוא אץ והרי הבית, על הוא חנוכה של החיוב שהרי קבוע, שיהא צריך חנוכה

 הגחזז״א וכ״כ ל״ט, הערה הרר בהדלקתו-תובת ונפטר פה, אוכל הוא והרי האכלה, במקום הוא שהחיוב
 כשבת רק אוכל שאם כתב (סקי׳׳ג) שכת תורת בספר אמנם קע׳׳א. הערה פס׳׳ג לשזז״ב ומלואים בחיקתים זצ׳׳ל
 (סימן ספר מגלת ובספר קנ׳׳ו) סי׳ (ח״ב והנהגות תשובות בשו״ת רנ״כ בפרוטה, להשתתף צריך כעהי־ב אצל
 לעל שנתבאר כפי (לך) שליט״׳א. הגריש׳׳א בשם קפ״א עמ׳ י׳׳ד פרק יצחק שבות בספר וכיב ב׳), אות ל״ח

 מתארח אלא בביתו נשאר אינו הבעל אם (קיב) צ״א. בהערה לעיל ראו (קיא) צ״ו. וכהערה ה׳ בסעיף
 שלא כיותה לא אם אף ובדיעבד ס׳׳ז. סי׳ ח״ה משה באר שו׳׳ת (קיג) אורת. בדיני דיניו אחר-פורטו במקום
.rקפ עט׳ (רמ׳׳ק) שבת נמצאת-לקראת שהיא במקום בברכה להדליק יכלה בהדלקתו, לצאת



וגגח סרק

שמחות באולם נחת הדלקת
 אם אף השבת, ליל סעודת מתקיימת בו במקום שבת נרות להדליק יש יג.

 וכדו/ מסעדה שמחות, באולם מתקיימת הסעודה כאשר כגון שם, לן אינו איש
 להדליק יש אלה נרות <קיד). האכילה במקום תוקנה הנרות הדלקת מצות עיקר שהרי

(קטו). האכילה לשולחנות בסמוך
 אחד ידליק הסעודה, במקום נרות מדליקים אינם השמחה בעלי אם יד.

ת).3(ק בברכה הסועדים
 הסעודה, לאחר לבתיהם, או לחדריהם לחזור העתידים האורחים שאר טז.
 צאת אחר מה זמן בביתם ישהו או שובם, עד שידלקו ארוכים נרות בביתם ידליקו

(קיז). לסעודה הליכתם לפני הכוכבים

באבטניה המתאכסגים אורחים
 איתם, אוכל הבית בעל ואין ביחד, ואוכלים באכסניה הנמצאים אורחים טז.

 נשיהם כהדלקת גם יוצאים אינם אלה אורחים שולחנו״ על ״סמוכים נחשבים אינם
וקיט). הנר בהדלקת יחדיו וישתתפו «קיזז), בברכה הדלקה חובת עליהם וחלה בבתיהם
 השמן עבור בהוצאה ישתתף אחד שכל ידי על להיות יכולה זו השתתפות יז.

 מחבריו אחד לכל ויקנה בכספו, הנרות או השמן את זקנה שאחד או הנרות, או
(קבא). בברכתו חבריו את להוציא ויכווין יברך המדליק (קס. בהם חלק

במלון המתאכסנות משפחות
 האוכל בחדר וסועדות וכדו׳ מלון בבית המתארחות משפחות כמה יח.

 סמוך אחת כל ־ האכילה במקום בברכה נרות להדליק הנשים נוהגות - המשותף
(קכב). לשולחנה

והערות- -מקורות

ובהערה סיט ס״ה &רק ששיב (קטז) שם. יצחק שבות (קטו) מ״א. עמי ד׳ פרק יצחק שברח (קיד)
משותפת, מקופה אוכליס הם אס (קיט) סק׳׳ל. במ׳׳ב שם (קיח) ח׳. בסעיף לעיל ראו (קת) שם. מ״ד
 כבעלי שהם לומר שיתכן נ״ב הערה צ״ו עם׳ הדד חובת בספד כתב הסעודה, כעל שגקרא אחד שם ואק

טי שהם יותר מסתבר אך נסרדים, בתים  ואין בהדלקתו, יצאו וכולם השותפות משל ליקT ואחר אחד, בית נ
 דדליק ישתתפו שכולם אדם, סהחיי כתב סק״ל שם ״ב בם (קב) אורה. תוספת משום לברך יכולים השאר

 או הקגיה, בשעת כולם עבור טרות לזכות שיכוון ההקנאה, ואופן כברכתו. כולם להוציא pויבו דברך אחד
 סק׳׳ל, כם־״ב דס״ג סימן (קכא) בזה. חבו שכולם דעת על הנרות את להגביה לאחד יתן הקניה שאחרי
 דעת כפי מיס, פמ״ה האכילה-שש״פ במקום להדליק נוהגים (קכב) בברכתו. לצאת יכוונו שהם דעו״ש
 שמתווסף מה שכל בסג״א כתב והטעם אחד. כהדר בית בעלי כמה אפילו לברך שנוהגים שם כם־ח הרמ׳׳א

 קי״ג) סי׳ ־ה (ח משה באר בשו״ת וכתב חדת, ודת בבל אורה להנאת יתידזז ושמחה בית שלום מתווסף אורד.
 האכילה ממקום רחוק כשמדליקים אבל שמחה. נתווסף האכלח במקום שהרי השולחן, כמקום להדליק שצריך

 גדולים אוכל חררי אותם על זכות ללמד שיש כתב, מ׳׳ד הערה פמ״ה וכשש״כ יתירה, שמחה מתווסף לא
 שם. שאוכל אחר לאורח סמוך שיהא ובלבד המדליק, של האוכל ממקום רחוקים שבת נרות בהם שמדליקים

 דע״ע ע׳־ו. בהערה לעיל וראו שם, משה כאר הברכה-שו׳׳ת בשעת דלק החשמל אור יהיה שלא שנוחת דש
בחושך. בהליכתם בהם ייכשלו שלא כדי השינה, בתדר דלוק אור להשאיר שצתכים ו׳ בסי׳ לעיל



השבת משנתצד.

 לכתחילה ראוי ללינה, נ&רד חדר משפחה שלכל שמכיון הסוברים יש אולם יט.
 בברכה תדלקנה הנשים ושאר בברכה, האכילה במקום תדליק אתת אשה שרק

 בלילה שובם עד שיאירו ארוכים נרות (קכג)) אפשרי (כשהדבר הנפרדים בחדרים
 בהרבה נהגו וכן הנרות), מן וייהנו שיחשיך עד בחדרם שיישארו (קכד)(או לחדרם

נקכה). המזרח מקהילות

יולדות בבית נדות הדלקת
 להדליק נוהגת וכדו׳, יולדות בבית בעלה, ללא הנמצאת נשואה אשה כ.
 הבעל בהדלקת חובתה ידי לצאת שלא שתכוון, וראוי (קבה, אכילתה במקום בברכה
(קכז). בביתם

 בביתם אינו הבעל אם אולם (קכח). בברכה ידליק בביתם, נשאר אם הבעל, גם
אורח. בדין לעיל הדינים פורטו ־ אחר במקום מתארח אלא

 הנרות את להעביר ואין מיטתה, ליד תדליק במיטתה, לאכול הצריכה אשה כא.
(קכם). ההדלקה אחר אחר, לחדר

 תדליק - נרות להדליק לחולה או ליולדת מאפשר אינו החולים בית אם כב.
(קל). ברכה ללא שבת לכבוד בחדרה החשמל אור את האשה

נדות בהדלקת בחורים
 ויוצא המשפחה בני כשאר הוא הרי לשבת הוריו לבית שהגיע ישיבה בחור כג.

(קלא). בהדלקתם

 בהדלקת חובה ידי יוצאים אינם בישיבה, הנמצאים ישיבה בני כד.
 בישיבות הראוי ההדלקה אופן מהו נחלקו והפוסקים (קלב). בביתם הוריהם

ובפנימיות:
ושאר האוכל, בחדר בברכה נרות מדליק הבחורים מן שאחד הסוברים יש

יהערות- -מקורות

 אחת <ל האכילה במקום ידליקו בתדרים, נרות להדליק אפשרות קיימת לא שבהם מלון בבתי אולם (קכג)
 הדליקו, שכבר מקום באותו בברכה להדליק שאץ החמירו המזרח מקהילות בהרבה אמנם לשולחנה. סמוך

 סקכ״ד. בכדה־ש ע״ד סימן קצוה״ש סקל״ח, ומ״ב ס״י שם הרב שו״ע (קכד) יוסף׳׳. ה׳׳בית מק וכדעת
 ויעז בתב: נ׳׳ו) אות רס״ג (סימן החיים בכף אמנם אורה, תוספת על לבדך שאץ ׳׳ח בס מק כדעת (קכה)
 י׳): (אות ללב היפה וכ׳׳כ אזזד, במקום שאוכלים אע״פ שלו, מנורה על ואחד אחד כל לברך בספרד נוהגים

 של שלחנו על סמוכה p< שדינה הסוברים שיש אף (קכו) להקל. ברכות ספק אמרינן לא מנהג ובמקום
 זאת בכל סקכ׳׳ד), (בדה׳׳ש השולחן קצות - המקום הנהלת על מוטלת ומחסוריה צרכיה שכל כיץ בעה׳׳ב,
 מדליקות (ואען צ־׳א. בהערה לעיל כמבואר ומברכת אכילתה במקום מדליקה נשואה אשה שכל הוא המנהג
 ׳׳תוספת בענץ כהקדמה שבאתו כפי לכרך, רפואית אחת אשה רק פוסקים, הרבה לדעת בו. כי השינה, במקום

 יכולה בהדלקתו. לצאת שלא כיוונה לא אם אף ובדיעבד ס׳׳ז, סימן חיח משה באר שו׳׳ת (קבז) אורה״).
 מה ויע״ע ס״ו, פמ״ה שש״כ (קכט) ס״ז. פמ״ג שעז״ב (קכח) נמצאת. שהיא במקום בברכה להדליק
 סי׳׳ג פמ״ה שש״כ (קלא) י״ם. בהערה לעיל רע״ע פל״ח, היולדת תורת (קל) ל״ג. בהערה שם שכתב

 פמ״ה שש״כ (קלב) בישיבה. נמצא שאינו לזמן הטבעי מקומו הוא שהבית וסברתו שם. ס״א ובהערה
ב׳. סי׳ פט״ו יצחק שמת סי״א,



-צהה. פרק

 בעל שלחן על בסמוכים נחשבים שהם משום זו, בהדלקה יוצאימ הישיבה בחורי
(קרג). להדלקה האחראי את שמינה הבית

 <קלד) לשינה להם המיוחדים בחדרים להדליק צריכים שהבחורים הסוברים ויש
 עד שידלקו גדולים נרות להדליק או <קלה), הכוכבים צאת אחר זה מאור וליהנות

גקלו). לחדריהם בלילה שובם

 וחבריו בברכה, מהם אחד רק ידליק אחד, בחדר בחורים כמה ישנים אם אולם
 לצאת יכוונו אך בעצמם שידליקו או ז),7<ק פרוטה נתינת ידי על עמו ישתתפו
(קלח). בברכתו

הישיבה. בחורי בענין כאמור דינן בפנימיות המתגוררות בנות כה.

והעחת- •מקורות

 שבת, נר להדליק הוריהם בבית שאינם הבהדרים נהגו לא פחע תמה (ס״ה) השולחן כערוך הנה (קלג)
 הישיבה, שלחן על סמוכים והם לישיבה שייך נמצאים שהם שהחדר מבאר קי׳׳ט) (סימן יציב דברי ובשו״ת

 קנ׳׳ז) ־ב, (ח והנהגות תשובות בשו״ח וכ״ב הנרות, להדלקת הישיבה מטעם האחראי בהדלקת נפטרים ולכן
 זוכה •אני ויאמר: הנרות אח יגביה שהמרליק שראוי כתב אך האחראי, בהרלקת חובה יT יוצאים שהבחורים

 מה שיהיה הערב, כאן לאכול שדעתם כאן להדליק והחייבים הישיבה בני כל עבוד מהישיבה כהנחת בזה
 מדליק האחראי שאם ע״ז כתב נ״ז) (הערה הדר חובת ובספר בזה. יצאו וכולם ומברך מדליק ואז שלהם״,
 רעו״ש. לזכות, צחך מכספו כשמדליק ורק הישיבה, לבני הנדות להקנות צחך אץ הישיבה מרכוש
 כאכסנאי שכמו וסברתם לנהוג. ראד שכן נ״ג) סי׳ (ח״ג נדברו אז בשו״ת דע״ע סי״ט, הדר חובת (קלד)

 שמדליקים אן* בחוחם וה״נ בחדח, להדליק צחך בעה־ב שלחן על וסמוך שאוכל אף מיוחד, חדר לו יש אם
 החשמל את לכבות שצחך הסובחם ויש בחדרם. להדליק צחכים מיוחד, חדר להם יעז אם האוכל, בחדר
 שאס (לולו) סק״ל. במ״ב רס״ג סימן (קלה) י״ג-ט״ו. סעיפים ח׳ בסימן לעיל שנתבאר כפי ההדלקה, לפני

 דולקים, הנתת אין כבר כשהחרים בלילה ואם לאורו, שיחנו כדי הנר עיקר שהרי לבטלה, ברכתו הד כן לא
 ח״ה, (כשו״ת משה הבאר לדעת (קלח) ר״ג. עם׳ (הרמ״ק) שכח לקראת (קלו) לבטלה. כרכה תשעו יש

 המצוה מעשה כי טעם, ועוד בחוד, כל על מוטל החיוב בי יברך, מהם ואחד ידליק אחד שכל טוב יותר קי״ג)
לאבות. המשניות בפירוש הרמב״ם כמ״ש וחתרה קדושה מעורר



תצז. העובת משנ

ו פרק

שבת ליל תפילות

הפרק של מפורט תוכן
שבת קבלת א.

בכח, אנא ו. תהילים. מזמורי ששה ד-ה. שבת. קבלת תפילת ג. מנחה. תפילת א-ב.
בשבת. שחל טוב יום יב. השבת. ליום שיר מזמור ט-יא. דודי. לכה ז-ח.

ערגית תמילת ב.
 אמירת י-יא. העמידה. תפילת ז־ש. ופרוש, אמר ולא שכח ה-י. ערבית. תפילת איד.

 יום ןזו. שבע. מעין ברכת יג-*ד, ביחיד. ויכולו אמירת יב. להקב״ה, עדות - ויכולו
בביהכ׳ע, שלא שבע מעין אמירת טז-יז, בשבת. שחל טוב

שבת קבלת א.
מנחה תפילת
 שבתהילים ק״ז מזמור לומר רבים נהגו שבת ערב של מנוזה תפילת לפני א.
(ב). השירים שיר ספר את גם לקרוא שנהגו ויש (א>, לה׳״ "הודו

 ערב של המנחה לתפילת יש מיוחדת שמעלה מובא הקדושים בספרים ב.
).J( השבוע כל של והמצוות החבו^ם התפילות, כל בהעלאת שבת,

והעחת- -מקוחת

 דעדץ טוב. שם מהבעל נתייסר •בער״ש לאומת זה שמנהג כתוב בשלח פרשת סוף עיניים מאור בספר (א)
 שצריכים הודאה, ברכת מעץ היא ״הודו׳׳ שאמירת הכולל, שער בשם שכתב א׳) אות ע״ז (סי׳ השולחן בץצות
 פולץ *ron שמנהג שם וכתב ובגשמיות, ברוחניות וכנפש, בגוף הפתסה מטרדת נמוקו לא אשר על להודות
 שתים מנהגים <כ) ות.Tביח ״הודו״ לומר שנהגו יש אבל בציבור, ׳׳הודו• החיבה לפני מתחיל שהשיץ

 ושורש ויסוד שבתי ר׳ ורTס מנחה-של״ה. תפלת לפני לומר שנהגו יש השירים; שיר אמירת זמן כענץ
ר תפלת אהר לאומרו שנהנו דש רי־ר), עמ׳ שמיני (שער העבודה ^ ה־ ח  לאומח־ שנהנו ויש היעב״ץ, מנ

 פלאגי החיים ככף (הובא שבת משנתת על רוקח במעשה וכתב סקל״ב. רס״ב סי׳ החיים שבת-כף קבלת אחר
 קי״ז תיקן המלך שלמה ■כי גיהנוס, של מדינה ניצול בכיתה השירים שיר האומר שכל ב׳) אוח כ״ת סי׳

 שעות ארבע מהתשבק ספהיתים (כי בגיהנום, שבוע ככל וניםTשנ שעות קי״ז כעד השירים, בשיר פסוקים
 תים,Tנ אינם שבהם השבת זמן את מפחיתים וכן נידתים, אתם שנהם יום כל של התפילות זמני של ומחצה

 שנת, בכל אוחו ■לומד הקדמתים תקנו שלכן רוקה, מעשה בספר שם וכתב ס*ב}. דף נח פרשת הווהר ע״פ
 יאמר פנאי לו שאץ שמי העבודה, ושורש וביסוד יעב־ץ בסידור וכתב לכך. נוספים טעמים שכתב שם ויע׳׳ע
 אחותי...״, לגני ״באתי דודי...־, ״קול צפון...״, ״עורי מנשיקות...״, ״ישקני יעקב: בר״ת שסימנם פסוקים ארבע

מיוחדת שמעלה ויע״א) ששק (להרמ״א בעתו רבד בשם הביא רי״ז עמ׳ (הרש״ב) שכת לקראת בספר (ג)



■צזו פרק

שבת קבלת תפילת
 הקהילות ברוב שבת״. ״קבלת תפילת מתפללים מנחה, תפילת לאחר (.

חלקים; משלושה התפילה מורכבת
 ומזמור נרננה״) (מ״לכו צ״ה-צ״ס מזמורים תהילים. מזמורי ששה אמירת א)

(ד). לדוד״} (״מזמור כ״ט
דודי״. ״לכה הפיוט ב)
 נולד). ו״ה׳ השבת״ ליום שיר ד׳מזמור וצ״ג צ״ב התהילים מזמורי ג)

תהילים מזמורי ששה
 דווקא שנאמרים ולכך המזמורים ששת לאמירת ניתנו שונים טעמים ד.

אלה. מזמורים
 התפילה ובהמשך החול(ה), ימי ששת כנגד מזמורים ששה שאומרים שהסבירו יש
 כשיר המקדש בבית אומרים הלוויים היו השבת״(אותו ליום שיר ״מזמור את אומרים

 מזמור אומרים מכן לאחר שבת(ה. שכולו ליום הבא, לעולם מרמז והוא השבת) ליום
).T( הכל על מלך שה׳ העולם כל יכירו המשיח שבימות משום מלר, ״ה׳ צ״ג

לה׳ ״שירו נרננה", הללו(״לכו הראשונים המזמורים חמשת לאמירת הטעם ה.
 עמים״) ירגזו מלך ו״ה׳ חדש״, שיר לה׳ שירו ״מזמור הארץ״, תגל מלך ״ה׳ חדש״, שיר

 שהוא המשיח, ימות לבוא, העתיד זמן על מדברים שהם משום הוא, השבת בכניסת
ח).1 ומנוחה״ שבת שכולו ״יום בבחינת

 השבת בכניסת נאמר אלים״ בני לה׳ הבו לדוד ״מזמור השישי המזמור
 שכנגדם כהדר...) ה׳ קול בכות, ה׳ (קול קולות שבעה בו שיש לפי וס), בעמידה

(י). בשבת העמידה שבתפילת הברכות שבע

והערות- ■מקורות

 והחסרות הפסולות התפילות כל את להעלות מסוגלת היא כי מאוד, בה לכוון רסו ער״ש, של מגחה לתפילת יש
t בספר הביא ויע״א ממעזתסש המגיד ובשם התול, ימות של o שבת וקבלת מנתה שבתפילת ליעקב, דבריו 
 כלקראת רעו־ש העולמות, עליות הוא שאז השבוע כל של והמעוות הדיבורים אותן כל את מעלים ער־ש של

 יסוד מספר האריז״ל בשם שהביא במה ויעו״ש מה, בשלח) (פרשת המאיר אור מספר שהביא מה שבת
 יש שלכן וצ׳ל, כנאפו יוסף למוהריר תקי זך ספר בשם ערד שם וכתב ספ״א, העליץ שעו העבודה ושורש

 הראשונים יממן (ד) השבת. קדושת עליו שתחול כדי ,כהוגן הלב ושבירת בהכנעה התפלה את להתפלל
 אבודרהם), רסרי. נתנה׳״(מחזור -לנו של המזמורים בלל הוזכרו לא בברכו, התפלה את להתהל נוהגים היו
 הרסב׳׳ם בשו״ת ונ״כ השבת״, ליום שיר ב״מזסור להחחל היה שמנהגם נראה רס״א) (סי׳ השו״ע מדברי אכן
 את כן לפני אומרים היום וסדר להרמ״ק לדוד״, ״מזמור כאמירת מתחילים האדיזל קבלת ע״פ קט״ז). (סי׳

ר יעב״ץ. tto (ה) נתנה״. מ״לכו המומורים חמשת ^ ב  אלו מזמורים ששה רשכ״ן: בשם כתב הגר״א ו
 התקיעות לבטל מוכרחים שהיו לאחר התלמוד, חכמי ממן בער״ש תוקעים שהיו תקיעות ששה כנגד הם

 בששת הכלל המלים שמספר רמז שהוסיפו (רש מזמורים. ששה לומר לזה וכר עשו הממשלה, מטעם
(פ״ר כרכות בירושלמי עוד רעדין פ״ז. ron ובמשנה ל״א, ר״ה (ו) ״שכת״). כמנץ 702 הוא המזמורים

 השבת, ליום שיר כמזמור שכתומת אזכרות ז׳ כנגד הן שבת של הTהעמ בתפילת הברכות ששכע ה״ג)
וכתב ד׳. סימן באצבע כמורה ״אTח (ט) ס״ב. רס״ו סי׳ השלתן ערוך (ח) א׳. צ״ג, תהילים רד״ק (ז)
ברכות (י) התורה. גתתת מט על שמדברת משום במצומר, השבת קבלת כל את לומד שהזהיר האר״י כשם שם



השבח משגתצח.

בבח״ ״אנא
 בן נחוניא רבי תפילת את לומר רבים נהגו לדוד״ ״מזמור אמירת לאחר ו.

 W שם והוא אותיות מ״ב של שם הוא שלה התיבות שראשי בכח״ ״אנא הקנה
 קבלת קודם לאומרה נוהגים בראשית, למעשה זכר שהשבת ומפני בראשית, מעשה
(יב). בלחש זו תפילה לומר נוהגים (יא). השבת

חדי לכה
 שלמה רבי המקובל שחיבר דודי" ״לכה הפזמון את אומרים מכן לאחר ו.

(יג)). מעומד לאומרו שנהגו (ויש אלקבץ. הלוי
 מערב, לכוון ולפנות לעמוד המנהג בשלום״ ל״בואי כשמגיעים הפזמון בסוף ח.
 בשלום״ ״בואי ואומרים (יד), מלך לקראת או וכלה חתן לקראת היוצא כאדם

 שלישית פעם אומרים למזרח וכשחוזרים שוחים, כלה״ בואי כלה "בואי ובאמירת
מלכתא״(ניס, שבת כלה ״בואי

השבת ליום שיר מזמור
 שבת שכולו יום על הרומז השבת״ ליום שיר ״מזמור אומרים מכן לאחר ט.
(יס). מעומד לאומרו שנהגו (ויש (סז). המשיח בימות שיהיה

והעמת- מקומת

 ה״ג פ־ד ברכוו) ביודשלמי ספור® ובן שס, תס״י פירוש צ״פ שם השולחן בעהך וה גזעם והובא כ״בו.
 פרברי ■לזה רסםך כלה״, לקראת תצא ״בואו זה מזמור לפני לומר שנוהגים דש ה״ב. פ״ב תענית ובירועזלמי

 נאים בגדים לבש זזנתא רבי ף שבת דמעלי אפניא וקאי סיעטף וזנינא רבי שם): רברש״י קי״ט. (שבת הגמ׳
 (סימן כלה״ ■כראי •כלה ״בואי אומר: היה ינאי ורבי המלכה, שבת לקראת תצא כואו ואמר: השבת) ככניסת

 השבת״ ליום שיר ״מזמור באמידת שבח מקבלים שהיו לכך (וכותחו שם השולחן ערוך (יא) ס״ג). רס״ב
^ ס״ד). רס״א בסי׳ שנתבאר כפי ״ברכו״. או ע  בראשית, כמעשה דורשין אק ד״ה ייא! חגיגה בתום׳ ד

 בחיי רבנו (וראה שאחריו. ומהפסוק מבראשית היוצא אותיות ס״ב של סם הוא זה ששם פירש תם שרמו
 ובספר ובהו). של כ׳ עד שבתורה הראשונות אותיות 42ב- הוא זה ששם כ׳, א׳, לבראשית פיתשו בסוף
 שבעה הם שלו התימת שראשי הוא, בכוח* ״אנא אמירת שמקור הביא זצ״ל פלאג׳י להגר״ח לחיים וכירה
 אינון קלק ו' כ״א): תיקון (תיקתים בווה־ק וכדאיתא (כ־ט), לדוד כמומוד הקולות שבעת שכנגדם שמות
 ■משה משאת לאומדו-ספד שלא נוהגים רש דעו״ש. וכו׳, אמית״ץ דאתץ שמהן ז׳ על דאולץ לה׳, כהבו

 שער ים,T^ס משנת כסידודים וכן זו, תפילה ליתא ואלקאווא במהדורת האר״י ודTשכס שם וכתב תק״ל, עם׳
ר רחמים,  סי׳ ח״א הרשב״א בשו״ת (רע״ע זו. תפילה ליתא האריו״ל) (ע״פ יעקב קול titd השל״ה, ^ו

 ״לכה השיר יאמר ואוזיב כתב: השל״ה בק^וד (יג) סק״ט. כדה״ש ע״ו סימן השולחן קצות (יב) ר״ב).
 סימן ובמ״ב שם, וכרש״י ל״ב. ב״ק (יד) ם׳. בהערה לעיל דע״ע ובעמידה. ובשיר גדולה, בשמחה דודי״
 השיטות ^במחלוקת דסודם צפון, דרך או דרום דרך האם למערב לפנות כיצד יש שונים ומנהגים סק״י. רם״ב
 ישראל כמנהג pוע כימץ, לסיים או ביסץ להתחיל הכוונה ימץ״ לצד תהיה פונה שאתה פמרת ״כל האם
 ד׳ ״ימץ קתטרסים כך על כתב מפאגו והרמ״ע תרע״ו, סי׳ בלבוש ועיץ בזה, מש״ב א׳ אות קל״ד סי׳ תורה

 אביו כשם ליעב״ץ יעקב בית ווrס (טו) צפק. דרך פונים דווקא שלדעתו חיל״ עושה ד׳ ו״יפק רוממה״
 וכשאמר השכתה. ימין ■כנגד שמאל, לצד מניו שוחה הע ראשונה פעם כלה בואי אומר שכשהיה צבי, החכם
 וכנוסח לפניו. משתחווה בלה מאי שלישית פעם לומר חתר וכשהיה לימינו. שוחה היה שניה פעם כלה מאי

 נוסף טעם ו׳. בהערה לעל דאו )to( מלכתא־. שבת בלה ״מאי הסיום את לומר שלא גוועים אשכנז
(פרק אליעזר דרבי בפרקי במבואר שבת, כערב אמרו הראשון שהאדם הוא השבת בכניסת וה מוטור לאמירת



-צט1 פרק

 השגת, כניסת על נדרש שהוא לבש״, גאות מלך ״ה' מזמור אומרים לאחריו י.
(יח). לבושו בתפארת נתעטף מלאכתו הקב״ה שכשסיים

 (ובשבת 4שבת)(ימ ממסכת ב׳ (פרק מדליקיך ״במה פרק לומר נוהגים יש יא.
לאומרו(כ)). שלא רבים נהגו בשבת שחל טוב ביום או המועד חול

בשבת שהל טוב יום
 נוהגים המועד, חול בשבת וכן בשבת, טוב, יום מוצאי או טוב יום חל אם יב,

 ב״לכה לדוד״. ב״מזמור ומתחילים שבת בקבלת הראשונים המזמורים את להשמיט
 ראשונים בתים ושני דודי״ ״לכה החרוז את אומרים מהבתים: חלק מדלגים דודי״

 שנוהגים ויש זכא). בשלום״) "בואי (״ימין״, האחרונים בתים ושני ״לקראת״) דשמור״,
(בס. בהערות דאו - אחרים מנהגים בכך

ערבית תפילת ב.
ערבית תפילת

 ״בגוונא״, תרומה) (בפדשת הזוהר מאמר האומרים יש ערבית תפילת לפני א,
 חול בשבת וכן שבת, בערב או בשבת טוב יום חל כאשר לאומרו שלא נהגו ורבים

.1(כג המועד

והערות- -מקורות

 המעשה ימי בששת העולמים ״רבק להקכ״ה; ואמר סניגור לו ונעשה השבת, יום כא שחסא, שאהרי י״ה)
 אדם שראה וריק גיהנם, של מדינה ארס ניגל השבת יום ובובות מתחילו, אתה ובי בעולס, ארס נהרג לא

 השבת, לתם ומזמר משורר התחיל אותו, וקדש השבת את הקביה כרך לחנם לא אמר, השבת, של כוחה
סימן ■באצבע כמורה x״Tn (r( ה׳. י׳, פרשה כרק״ר סש־כ ויע־ע השבת״. לחם שיר ״מזמור שנאמר

 מקבלים וה שבמזמור ספני אולי הוא לכך שהנועם י״ב) ס״ק ■ז ע (סי׳ בקצוהיש וכתב קמ״א. אות ד׳
 י׳א) (פרק אליעזר דרבי ובפרקי ר. אות רפ״א סי׳ לכוש (יח) השל״ה. בסחור בזה משיב ויע״ע שבת,
 לבש*. גאות מלך ״ה׳ ואמר אחריו הבריות וכל ראשק, אותו והמליך לעצמו (-הראשוז) אדם ״הלך כתב

 ס׳׳!) ע״ר בסי׳ ראו לאומרו. מתי יש שתים מנהגים (יט) קע״ג. סי׳ להרמכ״ם הדור פאר בשו״ת ויע״ע
 שלא החסחים ומנהג ג. פ״ו'הערה ת״א אהבה מנוחת וכספר סק״ד שם החיים בכף סק״ב, שם ובמ״ב
 הדבר. בטעם ס״ב ע״ר סימן בעתה״ש דערק ״כגותא״, הזוהר מאמר כמקומו ואומרים כלל לאומרו

 ובספר סקי״ב שם החיים ככף ויע״ע סק״א, במ״ב תרמ״ב סימן ג׳, ס״ק ובמ״ב ס״ב ע״ר סימן (כ)
 סי׳ (ספינקאן חיים אורחות נ״ו, אות חרכ״ה סי׳ אפרים ממה על המגן אלף (כא) כ׳. עמי המנהגים

 על אבילות בו לעורר ואץ שמחה זמן הוא שיו״ט משום הוא האמצעיים הבתים לדילוג הטעם ס״ב, ע״ר
 שגי אך מעפר״״. ״התנערי ההפיכה״, סתוך צאי ״קומי כגון האמצעיים החרוזים תוכן שזהו הגאולה איתור

 שחל ביו״ט אף אותם ואוסרים המלכה השבת פני את לקבל כדי הם והאתרתים הראשונים החחזים
 א״א מעפר-סמ״ג התנערי חרח ומדלגים דודי־ ב״לכה שסתחלים יש (בב) רס״ו. סי׳ חיה בשבת-נפש

 שס במט״א רע״ע רמ״א, תרב״ה סי׳ השבת״-מט״א ליום שיר ״מזמור שמתחלים דש סק״א. תפ״ח סי*
 שלא שהטעם כתב ס״ז) ם״ק למטה אלף תרכ״ה (סי׳ אפרים במטה (בג) בזה. נוספים מנהגים שהביא
 ואיתפרשת איתיחדת איהי שבתא עייל ״כד בו שנאמר משום הוא. המועד כחל שחל כשבת ״כגוונא״ אומרים
 שם וכתב המועד. מחמת רוגזץ שולטנץ כבר אין חוה״ם בשבת אך רוגוץ״, שולטנץ וכל אחרא נזסטדא

 בלא גם שהרי יו״ט, בקדושת זלזל קצת שזה משום בשבת, שחל ביו״ט אותו אומרים שאץ שהטעם עוד
יו״ט. מחמת כן היה שבת



השבת משנת

 רחום ״והוא לפניו אומרים ואין ״ברכו״, באמירת מתחילה ערבית תפילת ב.
ס.0עוון״( יכפר

A חותמים ואין שלום״, סוכת הפורש עלינו... ״ופרוש חותמים השכיבנו בסוף 
 שומרת שהשבת משום שמירה, צריכים אין בשבת כי לער׳, ישראל עמו ״שומר
(כה). עלינו

 על מתפללים שבה ״השכיבנו״, ברכת סיום אחר לומר נוהגים רבים .1
 ישמרו שאם לומר (כס, השבת״.״ את ישראל בני ״ושמרו הפסוקים את השמירה,

 מסוקים לומר נהגו שלא ויש <כז), שמירה יצסרכו לא השבת את ישראל
(כה). אלה

פמש1 אמר ולא שכח
 שומר לסיים דעת על ה׳ אתה ברוך לומר והתחיל ״ופרוש״ אמר ולא שכח ה.

ישראל״)(כט). עמו ״שומר שלום...״(ולא סוכת ״הפורש יסיים לעד, ישראל עמו
 סוכת ״הפורש מיד ויאמר יוסיף לעד״, ישראל עמו ״שומר וסיים שכח ו.

 מעת (ל)} רבי״ עליך ״שלום אמירת דיבור״(זמן ״כח זמן עבר אם אולם שלום״.
״הפורש״(לא). עוד לומר אין ״לעד״, תיבת שסיים

והערזת- מקוחת

 ביפות רחופ• 'והוא לאמירת שניתנו הטעמים ע*פ זאת pnV תיתן רחום״, ״והוא בשבת אומרים אץ (כד)
 ורץ ניהתום פחד שאץ ובשבח הגיהינום, פחד משום שהוא הוסבר ק״ל.) (ח״ב בזוה״ק א) כדלקמן; החול
 שלושה ע״י מיהמום הרשעים את תים שתחשך שמשעה מציין (ע״ט), רות תדש ובזוהר לאומרו. אץ אחו

 אבל חמתו״), כל Tיע ולא אפו להשיב והרבה ישחית (״ולא בפסוק הרמחים וחסה אף משחית, מלאכים:
p מסתלק בשבת n אומרים אץ ■כשבת, מנוחה יש שלהזעים ■כלב לקבוע וכדי מנוחה, לרשעים ויש העולם מן 

 לאחר ערבית ללקות נהגו כ) השבת). יום את זכור עה״פ יתוו כחיי כרבנו הדכרים הובאו (וכן רחום. והוא
 זה טעם ולפי כשמלקים. אותו שאומרים כפי רחום והוא אמדו לכן להם, מתכפר ובמלקות היום כל שחטאו

 הערב תפלת המנהיג כספר ויע״ע רס״ז וסימן רל״ז סימן (טור כשבת לוקים שאץ משום כשבת לאומרו אץ
 או״ח (טור רחום. והוא אומתם לכן ומנחה, לשחתת מיגוד לכפרה, Tתמ קדק בערבית אץ ג) פ״ג). אות

 הטעמים שני שלפי איפוא נמצא ויסת). (מחזור דחום והוא לומר צתך לערב חוטא אדם התם כל ד) רל״ז).
 ״שאץ לכך טעם מוסיף מ״ט) ״התקח*(סי׳ ובספר בשבת, רחום״ •והוא אומתם אץ מדוע מוק הראשונים
 העניין. •בכל שהא^ מה קל״ד-קל״ט) (עם׳ דאברהם צלותא כסתוד רע״ע בשבת״. תחנונים מתפללץ

 הברכה סיום p כהפסק נחשבים אינם אלה פסוקים (כר) סק־ו. ובמ״ב ס״ג שו״ע רס״ו, סימן טור (כה)
ל שאומתם כפי עאל, ובזכותה עלמו שומרת השבת כראוי, שבת שומתם אם כי העמתה, לתפלת  (גם׳ הז

ק הם אלה פסוקים כן ואם ננאלץ״, מת כהלכתן שבתות שתי ישראל pמשמ ״אלמלי ;)קי״ת שבת ענ  כ
 השבת (שצר היים עץ פת ובספר רס״ז. סי׳ טור (כז) ס״ו. הרב וכשו״ע רס״ז סימן אתח הברכה-טור

^ ל תי על ממנו תסתלק שלא יתירה הנשמה את לשמור צתך ח״ל: כתב ט׳) פ ל ^ ח  בה כתוב כן על ש
 ״ופמס״, ברכת אחר ״ושמרת אומתם לכן תשמורו, שבתותי את השבת, את ישראל בני ושמרו שמירה, לשץ

 מעשה (כח) ממנו, תסתלק שלא לשומרה וצתך האתו״ל, בשם כמ״ש האדם אל יתירה נשמה ה1ם אז כי
 P הפסק בזה יש לדעתם ס״ד. ע״ז סימן השלהן קצזת הביאז בסידורו הרב שו״ע ס״ז, סימן להגר״א רב

 הרב לשו״ע (הוספות חודש ראש כלל ויבוא״ להr״ להכתז גם אץ הרב שו״ע דעת לסי לתפילה, גאלה
 ובשער סקי׳ב ר״ו סימן מ״ב (ל) סק״א. שס לדוד ובתהלה ס״ח, השלחן בערוך רס״ז סימן (כט) שם).
 הוא ששיעורו שכתב תוכ״ד, ד״ה ס״א תפ״ז סימן ובביה״ל סק״ט רס״ז סימן במ״ב תע״ע סק״י. שם הציץ

סק״ט. כס״ב רס״ז סימן (לא) וצ״ע. ומות״, רבי עליך ״שלום תימת ארבע אמירת



או. פרק ק -

העמידה תפילת
 ראשונות ברכות שלוש - (לב) ברכות שבע רק בשבת העמידה בתפילות ז.

 רצה ״. "אלוקינו שעיקרה אמצעית וברכה הודאה של אחרונות שלש שבח, של
 מעניינה, תפילה גכל הוסיפו האמצעית בברכה השבת״. מקדש בא״י ... במנוחתנו

 ״אתה השבת קדושת את מזכירים השבת, כניסת זמן שהוא שבת בליל וכך
.קדשת״ ( ג ל )

 ואמרו צבאם״... וכל והארץ השמים ״ויכולו אומרים קדשת״ ״אתה לאחר ח.
 נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה ״ויכולו״, ואומר שבת בערב המתפלל כל חז״ל:
(לד). בראשית במעשה להקב״ה שותף

 מלאכי שני ״ויכולו״, ואומר שבת בערב המתפלל כל חז״ל: אמרו ועוד ש.
 וחסאתך עוונך ״וסר לו: ואומרים ראשו על ידיהם מניחים לארם לו המלווים השרת

.ו׳) תכופר״(ישעיה ( ה ל )

להקב״ח עדות - ויכולו אמירת
 ״ויבולו״ יחדיו הציבור כל (לס ואומרים חוזרים בלחש, התפילה לאחר י.
 בראשית, מעשה על להקב״ה מעידים אנו בה כי זו, באמירה לעמוד ויש בקול,
(לס. במעומד להיאמר צריכה ועדות

 מעיד הציבור שכל להראות הציבור, כל עם ״ויכולו״ לומר יש לכתחילה יא.
 עם לאומרה ישתדל בציבור לאומרה יכול אינו ואם בראשית, מעשה על להקב״ה

(לח). הדבר על המעידים עדים כשני שיהיו כדי אדם, עוד

ביחיד זיכולו אמירת
 שהציבור אחדי לחש תפילת וסיים בציבור, שהתפלל או ביחידות, המתפלל יב.

הפוסקים נחלקו נוסף, אדם עם ויכולו ולומר לחזור באפשרותו ואין ״ויכולו״, אמרו

והעחת- -מקורות

 שהסעם כתב ל״ו) (סי׳ כו ובכל כ״א.). (ברכות ברכות י״ח לוסר הטריחוהו לא השבת כבוד ומשום (לב)
 מוכרו מיצר דהיה מהן לאחת צריך יהיה שמא בשבת. לאומרן אין ולכן האדם, צרכי כקשות הן שכולן לפי

 עכ״ל. ועחופא. כמדרש זה כל לצער... ולא ולעונג, ולמנוחה לקדושה אם כי ניתנה לא והשבת צרתו,
 בראשית, שבת בננד קישת* שבתות-׳׳אתה ג׳ כנגד הן שבשבת התפילות שג׳ רצ׳׳ב טימן בטור ועיין (לג)

 חונן-ראו אחה והתחיל טעה אם לבוא. שלעתיד שבת מגד אחד״ ״אחד, תורה. מתן שבת כנגד משה״ •ישמת
 דכלו, אלא ויבולו תקרי ״דכולו״-אל תרשים שחז״ל בגמ׳ שם ומבואר קי״ט:, שבת (לד) ז׳. בפרק לקמן

 (סימן החיים בבף וכתב שם, שבת (לה) בראשית. במעשה שותף האדם שנעשה חהו והאדם, הקב-ה כלומר
 תום׳ (לו) התשובה, ע״י באה הכפרה כי ״רכולו״, שאומר לפני בתשובה להדהד צריך שלכן סק־א), רס-ח

 שאץ בשבח שחל טוב יום משום חוא ״דכולו* שוב ואומרים שחתרים והטעם זוכרהו, ד״ה ק׳׳ו, פסחים
 את להוציא <כן השבתוו^ ככל לאומרו נהגו לשבת שכת בץ לחלק שלא וכדי הלחש, בתפילת אותו אומתם

א) י״ח. ס״ק שם ומ״ב ס״ז רם״ח בעצמו-סימן לומר יודע שאינו מי  סקי׳׳ט. שם ובמ״ב ס״ז רס״ח סימן (
 החזו״א ולדעת להקכ״ה״, להעיד מנינן שלמה ׳׳ועדה בסק״ה הט״ז לדברי שם וציץ סקי״ט. כס״ב שם (לח)
 שנראה לחוש רש שנים, של הידור בפוסקים סצינו שלא שנים, אחר להדר אץ י׳) אות ל״ח סי' (או״ח
בראשית. מעשה על עתם Tכמעמ



השבת משנתקג.

 לשם בה יכוון לא אך ביחיד, שיאמרה ראוי ולכן , (לס) ביחיד לאומרו רשאי אם
<גז). בתורה הקורא כאדם אלא עדות

שנע מעין ברכת
ד'״״. אתה ״ברוך שבע״, מעין ״ברכת החזן אומר ״ויכולו״ אמירת אחר יג.

 האבות בהזכרת העמידה כתפילת מתחילה זו ברכה השבת״. ״מקדש עד אבות״ ״מגן
 שיש משום שבע״, ״מעין נקראת הברכה .1ומא השבת״ ״מקדש בברית ומסתיימת

 ״הא־ל מתים״, ״מחיה אבות״, ״סגן (- בלחש שבתפילה הברכות שבע הזכרת בה
 נעבוד״, ״לפניו במנוחתגד, כנגד"רצה - לעמו״ ״המניח ראשונות, ג׳ כנגד - הקדוש״
אחרונות). ג׳ כנגד ־ השלום״ ״אדון לשמד, ״ונודה

 למעשה ״זכר עד אבות״ מ״מגן אומר שהציבור הוא המקומות רוב מנהג
 סוף עד וממשיך אבות״ מ״מגן רם בקול החזן אומר כך ואחר בראשית״,

(מב). הברכה
 היו הכנסת בתי שבעבר משום הוא שבע״ מעין ״ברכת לומר המנהג טעם יד.
 וכדי לעיר, הכנסת מבית בלילה לבד ללכת סכנה והיתה מהישוב רחוקים

 כדי שבע״, ״מעין ברכת את לומר התקינו יסתכנו, לא בתפילתם שהמאריכים
(מג). תפילתם את המאריכים יסיימו שבינתיים

בשנת שחל נ1ט יום
 בליל אולם שבע, מעין ברכת אומרים בשבת להיות שחל טוב ביום גם טו.

 ויכולו), שאומרים (אף שבע מעין ברכת בו אומרים אין בשבת להיות שחל פסח
 הוא הפסח וליל ומאחר המזיקים, מפני הוא בשבת לאמירתה שהטעם משום

(מה)}. לאומרה שנהגו (ויש (מד). לאומרו צריך אין המזיקים, מן משומר

בביהב״נ שלא שבע מעין אמירת
M לפיכך בציבור, לאומרה י״ד) (סעיף לעיל כאמור נתקנה שבע״ ״מעין ברכת 
עשרה) כשיש (אפילו אותה אומרים אין וכן (מס. אומרה אינו ביחידות המתפלל

ת מ והערזת- מקו

 השולחן(סימן בקצות דע״ע כס״ח, שם (מב) ס״ח. רשם כ״ד: שבח (מא) שם. <מ) שם. מ״ב (לט)
 ואח״כ מוות. עסהם אופר אלא אבות״, מ״מגן מתתל הש״ץ שאץ מקופות בכמה שנהגו סקכ״ו) בדה״ש ע״ז

 כלל ש״ד לא כישוב שלנו כנסעת שבתי שעכשיו ואע״ם סק״ב. שם מ״ב כ״ד:, שכת (מג) בקול. מסיים
 דעת (מד) שם. זו-מ״ב תפילה לומר תקנו שבגללו הטעם שבטל אע״פ כסלה, לא חכמים תקנח זה, טעם
 ט׳ סעיף רס״ח סימן ביה״ל סק״ט, ״ב ובם ס״א שם ובשו״ע ״ו תם סי׳ בטור הובאה הרץ בשם העיטור בעל
 שבפסח שרעבי פהר״ש להמקובל שלום הנהר רעת הובא צ״ה) סי׳ (חיב היים לב בשו־ת (מה) ד״ט. ד״ה
 לשאר פסח בין חלקו לא כ״ד, שכת בגט׳ שהחברה כיץ שבע, מעץ ברכת לומר צריך כשבת להיות שחל
 שבמקום כ״ב סוס״ק *ז תם סי׳ החיים בכף וכתב לאומרה. יש לכן מסברא רק הוא הרץ שכהב והחלוק יו״ט,
 שאחר ,1י* סי׳ ח״א דעת יחוה בשו״ת (חע״ע ופשטיה נהרא נהרא וא״ב להקל, כרכות ספק אסרינן לא מנהג

 ״ברכת לומר לא הקדושה שבארצנו הכגסת בחי בבל המנהג שפשט כתב לאומרה, שאץ רכות הוכחות שהביא
מ׳׳ד. ס״ק רס״ח סי׳ החיים כף -בס״ת, שם (מו) פסת). בליל שבע* מעץ



.קגו פרק

 (ובירושלים (מז) האבל ובבית חתנים בבית כגון קבוע, כנסת בית שאינו במקום
(סח)). האבל בבית ואפילו עשרה שמתפללים מקום בכל לאומרו שנהגו יש

 אם קבוע, הכנסת בית שאינו במקום גם שבע״ ״מעין ברכת לומר נוהגים יז,
 במקום או ביריד לתפילה שנקבע מקום כגון מסוים, לזמן לתפילה הקבוע מקום הוא

תורה. ספר שם יש אם (מם), נופש

והערזת- ■מקורות

 קכוע, גביהכ״נ רק נתקנה התקנה שכל סכהץ הוא, לאומת שאק שהטעם שם הסחבר ונתב בס־י. שם (מז)
p לא קבוע מנין שם שאין הביוץ לאומת, אין בביתם הנק שעושים ואבליס חתנים בבית אבל p■ הנמס 

 פעלים רב השו׳׳ת הביא רם״א עם־ (הרש־ב) שבת לקראת כספר (מח) בתפילתם. המאתריס משום לאומת
 שבא ואתר ואבלים, חתנים בבית לאומרה שלא מק כדעת בירושלים נהנו שמתחילה כ*ג) סי׳ או*ח (ח׳׳ג

^ בפי לאומרה ונהגו השיטה החליפו לירושלים הרש־ש ה ת הרב ש  סמנו, הפנהג נשתנה אשר אדמד, פ
 בשלמי וה מנהג הביא וכן הש־ץ, חזרת במקום חעב הוא שבע מעין ברכת יסוד האתז״ל דבת שע״פ משום
ק וכשו׳ת בזה). שם שהאתך מה שבת בלקראת (ויע-ע לאלפים ובחסד ציבור  כתב כ׳׳ג) (ח״ו, אליעזר נ

 רם־ח סי׳ ספעקא חיים כאוחזות שהובא (כפי תורה ספר כשאץ אף זו כרבה שאדמתם ירושלים שלמנהג
 שאץ אע׳*פ מנחה לילה ככל כו שמתפללים המקומות ברוב ביתשלים לומר שנהגו הד״ט עיקת בשם סקי״ג

 הלב׳ מצדים נהר כספר וכיב האבל, בבית אף לאומרה יש לכאורה בן, להיות ראוי הסוד ושע׳׳ם ס-ת), שם
 כתב ה׳) אות תפלה רמי (פ׳ע, הוזיים בגשר אמגם ב׳־ט), סי׳ אתת (ה״ב אומר יביע ובשוית ב׳, אות שבח
 רק זה הת תורה, ספר שאץ במקום נם לומר בירושלים שנהגו אף ולדעתו האבל, בבית וו ברכה לומר שלא

 הגרשז״א בשם נ׳׳ח) הערה (פם־ה כשש׳׳ב וכתב האבל. בבית לאומרו אץ ולק קבוע, מנץ של במקום הוא אם
 אפשר הקתשה שבגלל החוסות, בץ רק הוא פ״ת כשאץ אף הברכה לומר להקל בירושלים שנהגו שמה זצ׳׳ל

 שאץ ■במקום לאומרה אץ ■לחומה מחק אבל הכנפח, כבית וחשיב ספתם מלא כבית יתשלים את להחשיב
 ברכה אומתם שבת של ערנית לתפילת הקבוע שכמקום כתב נ׳) ם־ס, סי׳ (ח״ד אג״ם ורשו״ח חורה. ספר

 האומרים כיד למחות שאץ והרלב׳׳ח הח־ב׳׳ו כשם י׳׳ד בס״ק המג׳׳א לדבת וציץ תורה, ספר שם שאץ אף וו,
 להיות שצתכה הזמן ובשיעור סקב־ד. שם הס״ב הביאו םק־ח רס׳׳ח סימן ט׳׳ז (מט) האבל. בבית ו1 ברכה

 יסואל באשי ויע׳׳ע שבועות״, ״כמה שם כתב הרב וכשו״ע ימים״, ״אתה שם המ״ב כתב ביתד, הקביעות
צ״ז. הערה ל״ו פרק



שגת משנתקד. ה

ז פרק

שבת בתפילת הטועה דין

הפרק של מפורט תובן
חול תפילת בשפת התפלל א.

 צזכר ו. מוסף. בתפילת טעה ה, חוגן. אתה ברכת התחיל ב-ד. חול. תפילת התחיל א.
שטעה. ציבור שליח ח. תפילתו. סיים ז. רצה. אחר

השפת תפילות פין המחליף דין ב.
תפילות, לשאר מוסף בין החליף ג־ה. ומנחה. שחרית ערבית כין והחליף טעה א־פ.

אחרת. שבת תפילת במקום מוסף תפילת התפלל ו.

חול תפילת בשבת התפלל א.
 אחת באמצע וגזבר בשבת חול של עמידה תפילת להתפלל שהתחיל מי א.

 (א). היום ברבת את לומר יתחיל מכן ולאחד סיומה, עד הברכה את ימשיך הברכזת,
ו׳). בסעיף לקמן ראו ־ אחרונות ברכות משלוש אחת באמצע רק נזכר (ואם

 ״בא״ז ויסיים הברכה את ימשיך לנו״ ״סלח ברכת לומר התחיל אם לדוגמא:
 קדשת״, ״אתה (בערבית; היום. ברכת את לומד ויתחיל לסלוח״, המרבה חנון

וכר). משה״ ״ישמח בשחרית;

חונן אתה ברבת
 חול, של האמצעיות מהברכות הראשונה שהיא חונן״, "אתה ברכת דין נ.
 שפותתות כפי ב״אתה״ פותחת שהיא משום האחרות, הברכות דין מאשר שונה

 דאתה שבת של ומנחה קדשת״) (״אתה שבת ליל של האמצעיות הברכות
אחד״).

 אמר בטיס נזכר אך "חונן״, להמשיך והתכוון ״אתה״ ואמר התחיל אם לפיכך
כך: ינהג אלא ״מונן״ יאמר לא ״חונן״, המלה את

והערות- -מקורות

 להתפלל צריך היה pה שמעמןר סשום הוא הרץ שטעם ב׳) ס״ק (שס המ״ב ובאר ס״ב. רס״ח סימן (א}
 לא השבת בבור משום אך חרש, בראש כסו מכורה היום קדושת ולהוכיד כחול כמר כשבת ברכות י״ח

 מן שהרי גומרה חול של הברכה שהתחיל בדיעבד ולכן לשכת. אמצעית אחת כרכה ותקנו רבנן אטרחוהו
^ לשבת. גם היא ראדה ה



.קהז. פרק

 יש יוסף" ה״בית מרן לדעת (אולם ״קדשת״״. ויאמר: ימשיך שבת בליל א.
הבא. בסעיף ראו בשחרית: <ב)). בהערה ראו - אחרת לנהוג

 ה״בית מרן לדעת (אולם ןג>. אחד״.״ ושמך "אחד ויאמר: ימשיך במנחה ב.
ב׳). בהערה ראו - אחרת לנהוג יש יוסף״

J כשהתחיל אם כך: ודינה ב״אתה״ פותחת האמצעית הברכה אין בשחרית 
 יתחיל מכן לאחר ורק חונן״, ״אתה ברכת את יסיים חול, לשם התכוון ״אתה״ ואמר

 הלשון, שגרת מתוך רק ״אתה״ והתחיל שבת שהוא ידע אם אולם משה״, ״ישמח
).T(משה״ ״ישמח לומד ימשיך
 חונן", ״אתה המילים שתי את התפילות משלש באחת אמר אם אולם ך,
הדעת״(יו). ״חונן עד הברכה יסיים

מוסף תפילת
 הטועה אולם ובמנחה. בשחרית בערבית, בטועה דווקא הוא זה דין ה.

 שבמוסף, משום שבת״, ״תכנת ויתחיל הברכה באמצע אפילו יפסיק מוסף, בתפילת
).1( ברכות משבע יותר אין בר״ח), (כגון חול ביום אף

רצה אחד נזכר
 (אחרי האחרונות הברכות משלש באחת רק ונזכר חול תפילת התפלל אם .1

 הרביעית מהברכה שבת תפילת לומר ויחזור הברכה באמצע אפילו יפסיק ״רצה״}
).T(שבת) בליל קדשת״ ״אתה (כגון

תפילתו סיים
 (השני) לרצון״ ״יהיו שאמד דהיינו תפילתו, וסיים חול תפילת שהתפלל מי ז.

 שבת. תפילת ויתפלל התפילה לראש יחזור רגליו), עקר שטרם (אף התפילה שבסוף
 (כגון הרביעית הברכה לתחילת רק יחזור לרצון״ ״יהיו לומר סיים טרם אם אולם
ח).1 קדשת״) ״אתה

והעדות- מקורות
 חתן אתה •בדגת את דסייס ימשיך תול, תפילת דעת על ״אתה״, אמר p אם אף ס״ג שם הב״י לדעת )3(

 רם־ח סימן (ג) כוה. הכ״י דעת את שביאר רכיב עם׳ יוסף ביליןוט דע־ע השבת. לתפלת יחזור ואח״ב
 ימשיך שלא ודאי מוסף בתפלת אמנם י׳). אות חולדות ב׳ (שנה חי איש הכן 01 פסק וכן סק״ו, ובט״ב ס״ג

 ה׳. בסעיף לקמן ראו שבת״. ״תכנת ומתחיל מפסיק כן גם מוסף ברכות באמצע טועה אם אף שהרי ״וזתן*.
 ומנחה בערבית ״אתה״ המלה שאמירת הוא, וערכית למנחה שחרית שבין ההבדל סק״ויח׳. ובמ״ב שם (י)

 ואלו חתן), לאתה היתה שכוונתו (אף הנכתה הברכה כתחלת לפרשה אפשר שהרי טעות, על מוכיחה איעה
 אופנים! בשני ל&רשה שאפשר אלא ניכרת. טעות כבר היא כשלעצמה ״אתה״ המלה אמירת שחרית בתפילת

 עליו (שאז מנחה או ערכית של הברכה כתחלת או סופה), עד להמשיך עליו (שאד תתן אחה כתחילת או
^ מיד להפסיק ת ה  חתן״ ״אתה להתחל התכוק אם לכותתו, בהתאם לנהוג עליו לפיכך משה), ישמח ל

 ימשיך הלשון, שגרת מתוך רק ״אתה״ והתחל שבח שהוא ידע אס ואלו סופה, עד זו ברכה לומר עליו
 סי״ח, ע״ו סי׳ שו״ע קיצור )T( בסק״ד-ה׳. שס מ״ב (ו) סק״ז. כמ״ב שם (ה) משה״. •ישמח לומר!
סק״ח. שס וכשעה־צ סק״ח תכ״ב סי׳ מ״ב ס״ה, שם שו״ע (ח) סק״א. ככדה״ש ע״ח סימן השלחן קצות



השבת משנתקו.

שטעה צ«בור שליח
 להשלים צריך אינו חול, תפילת והתחיל הש׳׳ץ בחזרת שטעה ציבור שליח ח.

(ס). שבת בשל מיד יתחיל אלא ברכה, אותה

בשבת הלחש בתפילת טעות

 וחוזר מיד מפסיק
השבת לתפילת

 ״קדשת״ 7ממשי כערבית:
 עד הדעת״ ״חונך ברכת ממשיך בשחרית:

 אסר אם שבת(אך לתפילת וחוזר סופה
 ימשיך הלשון שיגרת מתון רק ״אתה״

משה״״.} ״ישמח
 אחד״... ושמך ״אחד ממשיך במנחה;

 ראו אחרת לנהוג יש - הכ״י מרן לדעת
בי. בהערה

 אחרי ״אתה״ אמר
 ״הא-ל שסיים

 מתוך הקדוש״
 להתפלל כוונה

חול תפילת

 וחוזר מיד מפסיק
השבת לתפילת

 לתפילת וחוזר הדעת״ ״חוק סוף עד ממשיך
שבת:

 קדשת״ ״אתה בערבית:
משה״ ״ישמח בשחרית:
אחד״ ״אתה במנחה;

 המלים את אמר
חונך״ ״אתה

 רחוור מיד מפסיק
השבת לתפילת

שבת לתפילת וחוור הברכה סוף עד ממשיך  אחת באמצע נזכר
 אך החול, מברכות
רצה לפני

 וחוזר מיד מפסיק
השבת לתפילת

 נכגון השבת לתפילת וחוזר מיד מפסיק
קדשת״) ל״אתה

 מ״רצה״ נזכר
והלאה

 ומתפלל חוזר
העמידה תפילת

העמידה תפילת ומתפלל חוזר  התפילה בסוף נזכר
 לרצון״ ״יהיו לאחר

(השני)

והעחת- -מקומת

 סימן דערק הק״ס). כם׳כ יסיח (סיפז ולהתפלל לחזור צריך שבת, או רול תפלח התפלל אס שנסתפק מי
 מופלג זמן לאחר ספק לו והתעורר המאורע מעץ להזכיר רוצה שהיה לו ברור שאם סקל״ח, בס׳־כ קי״ד

 סימן שם הרב בשו׳ע אמנם כך, pה יהא גם שכנדו״ד ומסתבר לחזור, צריך ואץ כהוגן שהתפלל תולים
 ויע״ע ויתפלל, יחזור אם להסתפק יעז חזל של או שכת של התפלל אם ספק לו יש שאם כתב, ס״ס רס׳׳ח

 סימן החיים כף כ־כ, סי׳ שתיתאה מהדורה ה״ה שו׳׳מ שו״ת (ט) סק׳׳י. ובבדה־ש ס״ג ע״ה סימן כקצה״ש
סק״ח. רס״ת



קזז. פרק

השבת תפילות ביז המחליף דין ב.
ומגחק שחרית ערנית נין והחליף טעה

 ושלש אמצעית ברכה שבת, ברכות שלש דומה: מבנה התפילות לשלש א.
 הברכה מתתילה בערבית האמצעית: בברכה נברלות התפילות הודאה. ברכות

 הקטע אולם אחד׳׳. ״אתה ובמנחה משה״ ״ישמח בשחרית קדשת״, ב״אתה האמצעית
 השבת״, ״מקדש עד וכו׳ נא״ רצה אבותינו ואלקי ״אלוקינו זו ברכה של העיקרי
התפילות. שלש לכל משותף
 של במקום ערבית של שהתפלל כגון באחרת תפילה שהחליף מי לפיכך ב.

(י). לחזור צריך אינו השבת״ ״מקדש סיים וכבר שחרית,
 הברכה לתחילת יחזור השבת״ מקדש ״בא״י של השם את אמר טרם אם אולם
(יא). הנכונה האמצעית

התפילות לשאר מוסף בין והחליף טעה
 שנזכר בכך התפילות, ביתר מאשר האמצעית הברכה שונה מוסף בתפילת ג.

 תפילה במקום מוסף שהתפלל מי לפיכך זו. תפילה עיקר שהוא מוסף קרבן בה
 ויחזור חובתו ידי יצא לא ־ תפילתו וסיים מוסף במקום אחרת תפילה או אחרת,
(יב). ויתפלל

 סיים וטרם השבת מתפילות אחרת תפילה התחיל מוסף במקום אם ד.
תפילתו:
שבת״. ל״תכנת יחזור השבת״: ״מקדש ברכת את סיים טרם אם
 מוסף״ קרבן לפניך ״ונעשה יאמר ״רצה״: אמר וטרם השבת״ "מקדש סיים אם
(יג). ״רצה״ וימשיך

 המלים את ביתף לדביר העבודה את ״והשב אחרי יאמד ״רצה": התחיל אם
(יד). ישראל״״. ״ואשי וימשיך מוסף״ ובקרבן היום בתמיח לפניך ״ונעשה
 ל״תכנת יחזור ־ התפילה סיים וטרם ״רצה״; ברכת שסיים אחר נזכר אם

).10( שבת״
 תפילת יתפלל (השני): לרצון״ ״יהיו את שאמר דהיינו התפילה, סיים אם ה.
(סז), מתחילתה מוסף

זהעחת- -מקומת

 שלדעת הסוכרים יש אמגם סקט׳׳ז־י׳ז. וכמ״ב שם (יב) סקי״ר. ובם־ב שם, (יא) ס*ו. רס׳ח סימן (י)
ה’t להוציאו עליי שיכוון מהש^ יכקש שמספק בתכו וצ״כ כריעבר, ht המתבר ץ1מ  הש״ץ, בתורת תונ

 הכדכות-ילקוט תתיסת אחד *אמן״ רק אלא שפו״, יכרוך הוא ״כרוך יענה ולא לצאת, יכוק השומע וגם
 כ״ג, הערה ל״ז פרק ישראל באשי ויע״ע מוסף. ד״ה ובביזז״ל סקט״ז במ״ב שם (יג) ״ו. רב עמ׳ יוסף

 ובביה״ל שם. כביה״ל הובאה אדם החיי רעת (יד) מוסף״. ובקרבן היום ׳■rarQ לפניך ״ונעשה שיאמר
 וט״ז. סקט״ו וכמ״ב שם, שו״ע (טי) שבת. לתכנת בכה״ג שתתר החיים דרך דעת גס הובאה שם

שם. שו״ע (טז)



שגת משנתקח- ה

 סיים וטרם האחרות השבת מתפילות אחת במקום מוסף והתפלל טעה אם ו.
 שצריך השבת תפילת של האמצעית מהברכה ויתחיל שעומד, במקום יפסיק תפילתו,
).D עתה להתפלל
 שאותה התפילה את ויתפלל יחזור בטעות, שהתפלל מוסף תפילת את סיים אם

 כך אחר צריך אין שחרית, תפילת היא זו תפילה (ואם (יח). להתפלל צריך היה
(ים)). מוסף התפלל כבר שהרי מוסף, ולהתפלל לחזור

והעתת- -מקוחת

שם. (יט) שם. (יח) סקי״ז. רס״וז סי׳ מ*כ (יז)



.קטח. פרק

ח פרק

הקידוש דיני

הפרק של מפורט תוכן
שבת ליל סדר א.

הבנים. ברכת ד. עליכם. שלום אמירת א-<,

הקידוש מצות ב.
 אכילה ז־ח. בקידוש. קטנים חיוב ה־ו. בקידוש. הנשים חיוב ד. היין. על קידוש א-ג.
קידוש. לפני

הקידוש זמן ג.
הראשונה. בשעה קידוש ב. השבת. לכניסת סמון א.

השלחן עריכת ד.
הקידוש. בשעת החלות כיסוי ג-ה. יום. מבעוד השלחן עריכת א-ב,

הידים נטילת לפני קידוש ה.
הפת. על המקדש ב. הקידוש. לאחר ידים נטילת א.

לקידוש היין דיו ו.
המיס. בתערובת היין ריכוז י-ח, מזוג. יין ד-ה. היין. סוג ב'<. היין. על קידוש א.
נסך. יין יג. שהחמיץ. יין «ג. מגולה. יין י-יא. ענבים. במיץ מזיגה ט.

הקידוש כוס ז.
 צורת ט. היין. מזיגת ז־ח. ומלא. שלם כוס ד-ו. הכוס. שטיפת ג. הכוס. נפח א-ב.

פעמי. חד כוס י. המזיגה.

תיקונו ודרכי פגום כיט ח.
לבקבוק. פגום יין החזרת ד. פגום. כוס תיקון ג. פגום. כוס על קידוש איסור א-ב.

שבת ליל סדר א.
 רם בקול אומר ובכניסתו לביתו אדם כל הולך שבת ליל תפילת סיום עם א,

(א). ומבורך שלום ״שבת ובשמחה

והערזת- -מקזחת
סק׳׳ו. רס״ב סי׳ החיים ככף הומז ד.נוונות, בשער האר־י (א)



השבמ משנתסי.

עליכם שלום אמירת
 מבית השרת מלאכי שני האדם את מלוים שבת בערב כי ),2( חז״ל אמרו ב.
 הם מוצעת, ומטה ערוך שלחן דלוק, נר בביתו הם מוצאים ואם לביתו, הכנסת

 בקהילות לשיר נוהגים לפיכך כך. הבאה לשבת שתהא רצון ״יהי אותו: מברכים
).2(הללו המלאכים כנגד פעמים) עליכם״(ג׳ ״שלום ישראל
 כמנהגו(ה). איש איש נוספים ופיוטים <ד) חיל״ "אשת אומרים מכן לאחר ג.

הבנים ברכת
 ואומרים המתברך ראש על יריהם בהנחת ילריהם, את לברך נוהגים יש ד.
 רחל רבקה כשרה אלוקים ך1״ןשי? ולבנות וכמנשה״ כאפרים אלוקים ׳ץשימך לבנים
 ברכה מוסיף אחד וכל וישמרך.״״, ה׳ ״יברכך כתנים; ברכת אומרים כך ואחר ולאה״,
.0( לשונו צחות כפי משלו

הקידוש מצות ב.
הייז על קידוש

 את "זכור שנאמר בדברים השבת יום את לקדש התורה מן עשה מצות א,
<ח). וקידוש שבח זכירת זכרהו כלומר מ), לקדשו״ השבת יום

והעחח- -מקומת

 ״שלום אמירת שמנהג כתב רע״ז) שבת״(עם׳ ולקראת בספר (ג) סק״ג. רס״ב סימז מ״ב קי״ט:, שבת (ב)
 כשבאים שבת בליל טוב מנהג ה״ל: שנה) מאות כשבע לפני הראשונים מן טוב״(לאחד ״מנהג בספר מובא עליכם״

 רתמים ״מלאכי ולומר שניהם נגד ולעמוד עליהם ושבירכו שבת לכבוד הדלוקים הנתת ליד מע לילך מביהכ״ג
 כנוסח דומה פעט מביא יושר״ ״לקט שבספר עוד שם וכתב שלום• לכולכם לשלום, עליכם לשלום, בואכם ושלום,
 את מחדקים אנו אץ כי שהטעם בשמו ואמרו וה, פיוט אומר היה לא סופר שהחתם הביא החת״ס ובמנהגי שונה,
 ם׳) (מכתב למשה זכרק ובספר ג׳, סי׳ באו־ת רהט״ז הב״ח שכתב וכפי אותנו, מלוים שמלאכים כדרגה עצמנו

^ מנהג על אפילו הרים עוקר היה סופר שהחתם ועTש ע״ז תמה  שלא בתלמוד שורש לו אץ אם ואפילו וקל, ק
 קדמוניות, משנים ישראל תפוצות ככל שנתאזרח מנהג עד כעצמו מנהג לעשות שלא וחומר וקל כ״ש ח״ו, לבטלו
^ כעו בחשאי שאסר -בטח שיח־ע התת״ס מורו על שאסר שי״ק מהו״ם מהגאץ Tחלמ לפנע Tשהע ומביא  ל
 חיים בשלמת (רע״ע כקול לאומת -רצה לא בו שהיה היתירה ענוותנותו מהמת רק עליכם״ ״שלום הפעט עצמו

 בזוהר שכתוב כפי סעודתא״, •אתקינו (ה)<גץ בשל״ה. הובא לאמת והמנהג ל״א, פרק משלי (ד) ז׳). סי׳
 שמובא כפי הסעודה, בתוך זה פיוט לומר נוהגים יש האתז״ל, שחיברו בשבהץ״ ״אזמר ואח״כ-הפיוט פ״ה) (יתרו
 לפני לאומת שנוהגים דש שבת), - ש״ט עם׳ התורה על הת״ם כחתושי סש״כ (דע״ע ע״ב דף הכותות בשער

 בתוך לאומת כשבחץ• ״אזמר פזמק את יסד שהאתז״ל שאע״פ כ״ט) חי(כראשית איש בבן מובא וכך הסעודה,
 בתורה יעריץ הדבר (ובטעם הסעודה. לפני לאוסרו המנהג פשט ע״ב) דף הכוונות מזער שמובא (כפי הסעודה,

 מבית ■לבית בואם כעת הילתם את לברך שנוהגים מובא יעב״ץ בסתור (ו) שבת). של ובפיתת פ' סימן לשמה
 ספירות עשר הידים,בנגד אצבעות כעשר כלומר ידים, כשתי לברך שצתך צבי החכם אביו בשם שם וכתב הכנסת,

 אחת, ביד רק אלא תים בשני לברך אץ ו׳) נשא תמיסה בתורה (הובא הגר״א לדעת ואילו ואח, שמים שנחתמו
 שאולי ואת, ליישב שכתב תר) ד״ה ס״א (ביוז״ל קכ״ח סי׳ במ״ב דעדין נהנים. ברכת לברך לזר שאסור משום
 כלא כפים לישא שלא חכמים שתקנו שכיץ ועד״ל ידים, בפתסת רק הוא זה שאיסור הכ״ח ע״פ המנהג, טעם

 כספר דעדץ כהנים. ברכת של המצוה את כזה לקיים שלא בפירוש כמחכח הד הכירו את שמברך מי תפילה,
 ״מנחם בספר כממאר שבת בליל הכנים״ ״ברכת מנהג את נהגו שלא שיש ע״ב) עם׳ (ח״ב תורה ישראל מנהג
ה״א. פכ״ט שבת רמב״ם (ח) ח׳. כ׳, שמות (ז) זצ״ל. מדמנוב להרה״ק ציץ״



.קיאn פרק

 ביציאתו(ס), ובהבדלה שבת, בליל בכניסתו היום בקידוש נעשית זו זכירה .1
היין(י). על לקדש סופרים מדברי ומצרה
 ״זכור כפסוק אסמכתא לכן ומצאו ביום גם לקדש שיש התקינו חכמים ג.

השבת״(יא). יום את

בקידוש הנשים חיוב
 משום (יב), גרמן שהזמן עשה ממצוות שהוא אף בקידוש, חייבות נשים ד.
 בעשרת נאמרו לקדשו״ השבת יום את ו״שמור לקדשו״ השבת יום את ש״זכור

 החייבות הנשים כן ועל אחד, בדיבור ואתחנן) ובפרשת יתרו (בפרשת הדברות
 גם חייבות תעשה, לא מצוות דהיינו מלאכה, עשיית איסור שפירושו - ב׳שמור״
(יג). גרמן שהזמן עשה ממצוות שהוא אף ״בזכור״,

קטנים חינזד
(סו). קידוש לשמוע (יס מדרבנן לחנכם יש שבת, ענין שמבינים קטנים ח.
לו(גוז). שווה שחיובו מי את חובה ידי להוציא ויכול לעצמו, לקדש יכול קטן ו.

קידוש לפני אכילה
 ומי הקידוש, אחר עד השבת את שקיבלו משעה לשתות או לאכול אין ז.
).D שיקדש עד החמה משקיעת ושתיה באכילה נאסר השבת את קבל שלא

(יח). חינוך לגיל שהגיע אף הקידוש, לפני קטן להאכיל מותר ח.

והעתת- •מקוחת
 רצ״ו סימן במיב מדרכנן־ראו או מדאורייתא חיובה האס ההבדלה בדבר הראשונים ונחלקו שם. רמב״ם (ט)

 בה שמזכירים ערביח, בתפילת אף ושTק חובת ידי יחנאים התורה שמן הסוברים יש א׳. אות ושעה״צ סק״א
 שבח בהזכרת די התורה מן ושTק בחובת לצאת שכדי סוברים ויש סק״א), רע״א סימן (מגיא שבת ענעי

 כתב שם המיא על רע״א ובהגהות רציה), סימן יד ח הרשב״א (שוית בתפילה שלא אף השבת לכבוד וקילוס
 שיש כתב )Tמ דיה שם וביה״ל סק״ב רע־א (סי׳ המ״ב אמנם יוצא. ג״כ טבאי ״שבתא מזכיר אם שאף

 והנה מצרים, ליציאת וכר שהשבת גם להזכיר הוא ושTהק כרץ שהרי בתפילה, ז1הTבק יוצאים האם לפקפק
 סקיב. ■בסיב דעיא סימן היו, שם רמב״ם (י) כזה. טובא שק מה שם ותניע זה, ענץ מהכר לא כתפילה

 דווקא וקשורה עשה״ כ״מצות בתורה הכתובה עשה גרמא-מצות שהזמן עשה מצות (יב) שם. רמנ״ם (יא)
ק ססדמוח למצוות פרט כלל, בדק אלו ממצוות פטורות נשים בסוכה. ישיבה כגק מסרם, ממן  אכילת מ
 חובתם יד־ אחרים להתיא ובענק סק״ג. ובסיב ס״א רעיא סימן <יג) בשבת. ושTוק הסדר כליל מצד.
 חלף הדבר חמק, גיל ובענץ שם. (טי) סקיג. כמ״ב שמ״ג סימן (יד) ו׳. סימן ט׳ בפרק לקמן עיינו

ק (טז) ססק״ג. שמ״ג סי׳ במגיא ילד-ראו כל של בהתפתחותו למעשה,  מדרבנן רק חיובו השני שגם ט
 שקטן ולענק מה. מש״כ סטיו פנ״א בשעו״כ רעיע שם, ובכיהיל סקיב-ג׳ רעיא בסי׳ הסיב שכתב כפי

ק מעיקר חובתו: ’t גדול מציא  למעשה אולם מדרמן, רק החייב גדול חובה ’t להוציא קטן רשאי ה
 פרק בשעזיב שמבואר כפי בעצמו, לקדש יכול אינו הגדול אם אלא חובתו, ידי גדול יוצא לא שקטן נוהגים

 מבואר סק״א) רסיס (סי׳ במגיא (יח) סקייא. שם וכמיב סיד, רע״א סימן (יז) שם. ובהערות סייג ניא
 ממן היתר דבר של ושתיה אכלה •בנק התמוק, של גדילחו לצוק שהא דבר שכל והרין הרשב״א בשם

א יםTכ להאכילו מותר הסעודה), מקום שאינו בביהכיג ושTק יק שתיית (כגק לאכלו שאסור  בו גזרו ל
לאכלת כעצמו האסור רכר אכלת כין לחלק יש ים,Tב איסור דבר קטן להאכל אסרו שחכמים אף חכמים.



השבת משנתקיב-

קידוש זמן ג.
השבת לכניסת סמוך

 השבת לכניסת סמוך לקדש וראוי (יט), בכניסתו השבת את לקדש מצוה א.
 תאב כשיהיה ויקדש להמתין, יכול לאכול תאב אינו אם אולם (כ). האפשר ככל

(כא). לאכול

הראשונה בשעה קידוש
 השביעית השעה שהיא הלילה, של הראשונה בשעה מלקדש הנמנעים יש ב.
 החורבן על הממונה מאדים מזל ברקיע משמש זו שבשעה לפי (כב), היום מחצות

).7ןכ לכן לחשוש שאין הסוברים יש אולם והמלחמה

---------------------------------------והערות-ן מקורות-----------------------------------------

 אתי דילסא חוששים אץ כן כסו הכפורים). ביום נץ0( מסויים כזםן לאכלו אסור אך עגמו מצד המותר דבר
 •ג) (ס הרב בשו־ע ויעו־ש גורו. לא התמוק של לחקגתו שהוא שבדבר בגדלותו), גם כך שיגהג (- לסיסרך
^ לילה של p קידוש קודם הקטן את להאכיל ״סותר שכתב:  האם לע^ (דש לענותו...״. ואסור םr של ו

 שפותר כמר הדבר אץ וכח׳, ממתקים לאכול רוצה אם אכל רעב), שהילד ;כמקום לצורך רק הוא זה היתר
 ו׳) אות (פמ״ז לציץ אור בספר ויע״ע קמ״ד. עם' ישראל חינץ בספר ויערץ וצ״ע. קזוש, לפני לילד ליתן

 גם להם לתת סותר ולכן קידוש, לפני אכילה איסור כלל קסנים על גזרו לא שתז״ל המג״א, ברברי שלמד
 ויע^ פק״א. כמ״ב שם (כא) שם. (כ) סק״א. וכם־כ ס״א רע״א סימן (יט) מה). וכיוצא ממתקים

 מוקדם לקדש צריך כית לשלום הפרעה וה כעיכוב שיש או רעבים, שהם אורחים לו יש שאם כמ״ב שם
 מהם אתר כל ולמה. כוכב נוגה, המה, מאדים, צדק, שבתאי. מזלות: שבעה ישנם (כב) האפשר. ככל

 מזל ואילו היום, חצות שאחר הששית כשעה משסש צדק מול שבער״ש עצא ובך קבוע, בסדר שעה משמש
 (מחצית ס״ם נפסשלת והוא ומלחמה חורבן על ממתד. הוא מאדים מזל השביעית. בשעה משמש מאדים
 מאדים: מזל שעת קביעת בדרך האחתנים ונחלקו סק״א. רע״א סיסן אברהם מגן (כג) רע״א). סיםן השקל
 במחצית אולם מאדים. שעת היא הלילה של הראשתה השנה-השעה תקופות שבכל מבואר שם אפרים t בספר
 שעת השקל מחצית שלפי נמצא דקות, ששים של שעות אלא זמניות שעות אינן שהשונות מבואר שם השקל
 (ואילו הלילה, בתחילת דווקא ואינה היום, מחצות רקוח) ששים (של רגילות שעות שש לאחר היא מאדים

 ותשרי ניסן בזמני רק השקל מחצית לדעת נאמרו הלילה, בתחילת היא זו ששעה והמהרי״ל שבח התקוני דברי
 ם״ג שם הרב וכשו״ע קס״ג). סי׳ דפו״י קנ״ב סי׳ סהרי״ל בתשובת בזה מש״כ ויע״ע לללה שורה היום שאז

 או אלא היום) חצות אחר שביעית שעה (דהיינו הלילה של ראשונה בשעה לקדש שלא נזהרים שיש כתב,
 השעה הרי היום, פתצות שעות שש שמתים שבארנו מה לפי והנה הלילה... תץ שעה לאחר או הלילה קודם

 הלכה מזערי אולם לתם, מיום משתנה חצות זמן שהרי השנה, עונות לפי להשתנות צריכה היתה השביעית
 שהוא האמצעי מחצות דקות 60 של רגילות שעות ששז לאתר היא וו שכיעיה ששעה ביאר רס״ח) (עם׳ ומנהג
 11:39 הוא קהיר, ע״פ נקבע ששעתה ישראל באח האמצעי חצות שזמן להעיר דש .12:00 בשעה תמיד

 עד 18:39מ- קיץ (ומועץ 18:39 ער 17:39מ- היא לקדש, שלא נוהגים יעו שכה מאדים, סול שעח ולפיכך
 כץ קיץ (ובשעץ קהיר בשעץ להתחשב כלי ו9:00ל- 18:00 השעה p לקרש שלא שנהגו (דעו ).19:39
שיש שכתב שבח התיקתי בשם המג״א דברי על תמה רע״א סימן השלתן כערץ (כד) )).20:00ל- !9:00

ציוה והקב״ה הסולות... חתח שאנחנו לומר דח״ו תמוה הוא ״ולעג״ד וכתב מאדים מזל מסן מלקדש להימנע
 שלום משמרת ובספר עכ״ל. יסובבנו״ חסד בה׳ והבוטח וצע״ג. סהמזלות... למעלה שאנחנו להראות אותנו

שעה לחשש חוששים היו ולא ערבית תפילת אחר תיכף לקדש זי״ע אבוה״ק ״מנהג כתב: כ״ז) (סי׳
קל״ה) (ת״א בזוה״ק אז״ל הלא כאלו, בעניינים בשבת לחשוש פלא הוא ״כאמת מבאר: ראשתה״.וכהערות

 בשו״ת מש״כ ״ע דע עלמץ״. ככולהו אחרא שולטנא ולית ערקין... כולהו דדתץ ומארי רוגזץ שולטני וכל
כזה. נ״ח) ח״א, (יו״ד יציב רבת



■קיגח. פדק

השלחן עריבת ד.
 מבית שבבואו כדי (בד!), במפה ולכסותו יום מבעוד השולחן את לסדר יש א.
 שיהי יברכוהו אותו המלוים והמלאכים ומסודר, ערוך שולחנו את ימצא הכנסת

הבאה, לשבת כן שיהיה רצון
 (בס. הקידוש לפגי עוד השלחן על החלות את להניח נוהגים ב.

הקידוש בשעת החלות כיסוי
 לפי שהרי הוא לכך הטעם (כס. הקידוש בשעת מכוסות תהיינה החלות ג.

 מקדימים כאן ואילו הגפן, לברכת קודמת המוציא ברכת הברכות, קדימת סדר
 הקידוש, בשיגת הפת את מכסים לפיכך המוציא, ברכת לפני היין על ומקדשים

<כח). המקדש לפני נמצאת הפת אין וכאילו
 מתחתיו בטל ומכוסה יורד שהיה למן זכר הוא הפת לכיסוי נוסף טעם ד.

 עבור גם הששי ביום יורד שהיה למן זכר הן משנה״ ״לחם החלות שהרי ומעליו,
 ומפה מתחתיהם מפה כיסויים: שני בין החלות את לשים יש לפיכך נכס), השבת

 שמתחת ככיסוי משמשת השולחן שעל והמפה הפת), על מקדש אם (גם מעליהם
(ל). לחלות
 את ינערו שכאשר כדי לחלות, מתחת השולחן על שניה מפה הפורסים יש ה.
(לא). התחתונה במפה מכוסה השולחן יישאר האוכל, לאחר המפה

̂ הידים נטילת לפני קידוש ה.
 בין להפסיק שלא כדי היין, על הקידוש אחר רק לסעודה ידים ליטול נוהגים א.

(לג)). הקידוש לפני לסעודה ידיהם ליטול נוהגים (ויש נלב). ״המוציא״ לברכת הנטילה

- והערות מקורות

 (וכך יום מכעוד לסעודה ערזך שהשולחן הוא הסנהג שהדי (כו) סק׳׳ג. ובמ-ב ס״א דס״ב סימן (כד.)
 סשע סי״ז רע־א סי׳ הרב בשו״ע רע״ע בזה). רע׳א סי׳ ובטור קי. בפסחים הראשתים רכרי מפשטות משמע

 ס-ד ד׳ סימן ב׳׳ז בפרק לקמן דע׳׳ע ס׳׳ג. ד׳ סימן י׳׳א בפרק לקמן יבואר החלות גילר זמן ובענק בזה.
 ס׳׳ם. רע״א סימן (כז) הנרות. הדלקת לפני השולחן על החלות את להניח נהנו שרבים ס׳, והערה
 לברך שמקדימים בושתו הפת יראה שלא הטעם, שם וכתב םקמ־א, שם וכמ׳־כ הירושלמי. בשם טור (כח)

 כיסד האם הפוסקים ודנו לכסות, עדיך אק הפת על מקדש אם זה ולסעם הפת. את מנסים לכן היק. על
 כזה ויוין לכיסר נחשב קט״ו) הערה פמ״ז (כשש״כ זצ״ל הגחזז״א לדעת לכיסד. נחשב שקופה ניילון במפת
 סל״ד ושTק דיני עולם ברית ובספר מכוסה, תהיה שהפת שהעיקו ביק בושתו, רואה שהפת חשש משוס

 כשם ■בטור הובא החלות לכיסוי נוסף טעם שם, מ*ב (ל) הטור. כשם שם מ*ב (כט) מה. התמיר
 דשבתא יקרא שתיהד היכי כי הוא שהטעם סקמ״ח, שם השעה׳׳ע והכיאו נ״ד) סי׳ יתרו (פרשת השאילתות

 כך ואחר וש,Tהק בשעת מכוסה כשהשלחן ולכן השבת. לכבוד היא שהסעודה ניכר שיזזא כלומר כשבת,
 לכבוד הובאה השבת שסעודת נראה השלחן את ומגלה המפה את מסיר השבת. את וקידש שבירך לאחר

 וה הרי מהפת, המפה את כשמסירים הפת, את אלא השולחן כל את מכסים שאיננו אף למנהגנו וכך השבת.
 סק-ג. שם היטב וכבאר סק״ד רס׳׳ב סי׳ כס״ב הובא רש׳׳ל (לא) השבת, לכבוד היא שהסעודה נראה
כרמ׳׳א. סי׳׳ב (לג) ס׳׳ב. ס*ק וכמ׳׳ב במחבר סייב רע׳׳א סימן (לב)



השבת משגת?יי■

 קודם לסעודה ידיו ליטול ועליו הפת על מקדש שבת, בליל יין לו שאין מי ב.
(לד). הקידוש

לקידוש היין דיני ו.
היין על קידוש
 מ״זכור קידוש מצות למדו שהרי היין, על לקדש היא חכמים תקנת א.

 (לה) לבנון״ כיין ״זכרו יין על כתובה שזכירה ומצאנו לקדשו״, השבת יום את
 על אלא שירה אומרים שאין הוא, נוסף טעם (לס. מיין״ דודיך ״נזכירה

(לז). היין

היין סוג
 יותר עליו ישן(-שעברו (לח), ומשובח טוב יין על לקדש המובחר מן מצוה ב.

(מ). ואדום <לס) הענבים) סחיטת מזמן יום מארבעים
 רשאי וכן עליו(יא). לקדש רשאי המשובח, מן יותר לו ערב אחר שיין מי ג.
(מב). ישן ואינו יין שאינו אף ענבים, מיץ על לקדש

מזוג יין
 מוזנים היו לשתיה ראוי שיהיה וכדי ביותר, מרוכז היין היה חז״ל בימי ד.
 מכמות שלושה פי (-בשיעור גדולה בכמות מים עליו מוסיפים דהיינו במים, אותו
(מג). ברכה של לכוס ראוי היין היה המים הוספת אחר ורק היין),

 הוספת ללא לשתיהיאף וראויים חז״ל כבזמן מרוכזים אינם שבזמננו היינות ה.
 שיתבאר כפי מים, מעט להוסיף הנוהגים יש אמנם במים. למוזגם צורך ואין מים,
ס״ז. ז׳ בסימן לקמן

זהעחת- מקורזת

 ד״ה תום׳ ק׳׳ו םסחים ד׳. א׳. השירים שיר (לו) ת׳. י׳׳ד, הושע (לה) נ״ח. ם*ק מיב רע״א סימן (לד)
א) זוכרהו.  את החדלתי הגפן להם ׳׳ותאמר שנאמר היין על אלא שירה אומרים שאין מנין ל׳׳ה.: ברכות (
 שאק מכאן משירה, אומר הד משמת במה אלוקים י׳׳ג)־ ט׳, (שופטים ואנשים״ אלוקים המשמת תירושי
 (נ״ד) השאילתות את שהביא יהודה רב אמר ד״ה ק*ו. פסחים ברשב״ם דעיע היין. על אלא שירה אומרים

 שמבואר -כפי מקולקל, האעו לבנות) (נקודות קפחץ בו יהיו שלא וכן ,p וריחו שטעמו דהיינו (לח) וה.3
ק לברור המובחר פן שמעוה כתב ס״ה) (שם הרב ובשו״ע סק״ט. ובמ״ב ס״ג רע״ב בסימן  כיותר המשובח ה
 ה^ שאם מתב סי״א תע״ב סי׳ וברמ״א סק״י. רע״ב סי׳ מ״ב (מ) סק״ה. במ״ב שם (לט) עליו. לקדש
 לחוש גכץ מרי, יותר לבן p׳’ שאם סקי״ב רע״ב סי׳ במ״ב דע״ע הלק. pn על יקדש ממנו משוכח הלק
 לחלק כתוב סכ׳׳ו תע״ב סימן הרב ובשו״ע אדום, לו שאץ הדחק בשעת אלא עליו לקדש שלא הרמב״ן לדעת

 ובתב סק״א. השלחן בבדי פ׳ סימן השלחן קצות (מא) טובים. דמים שבתות לשאר הסדר ליל בץ מה
 אחד כל אלא •בזמננו, ק שנוהגים ראה לא ביותר, המשובח pה את לברור המובחר מן שמצוה שאף שם

 לשתות •לו שקשה הוא הדבר שטעם ״שייתכן כתב: דבריו ובהמשך בו. רגיל הוא ואשר לו הערב היין קונה
 pוע צ״ו: בתרא בבא (מג) סק״ו. ובמ״ב ס״ב חנ״ב סימן (מב) משכר״. שהוא המשובח pסה כשיעור

שם. ובכ״י ״ג קם סי׳ או״ח טור



.קטו.n פרק

המים בתערובת היין ריכוז
 עד הפוסקים ונחלקו ייצורו, בזמן ליין מים מוסיפים היין מיצרני רבים ו.

״שהכל״. ולא הגפן״ פרי ״בורא ברכתו תשאר ועדיין ליין מים להוסיף מותר כמה
 לשתותה מקום באותו אדם בני ודרך יין" "טעם בתערובת יש אם הרמ״א לדעת

הגפן״(מד). פרי ״בורא ברכתה ״ ו)7%יין(כ- שישית לפחות מכילה והיא כיין,
 רוב דרוש שלדעתו הסוברים ויש יין. בשישית די אין יוסף״ ״הבית מרן לדעת

(מה). התערובת ממחצית יותר - היין מן
 שהיו ביינות דווקא היא יין בשישית שדי הרמ״א שדעת הסוברים יש ז.
 הרמ״א כדעת להנוהגים אף צריך חלשים, יינות שהם שבזמננו ביינות אולם בזמנו,

״שהכל״(ש). ברכתו מכך ובפחות (מס, יין רוב
 לו להוסיף ורוצה מוכן יין קונה אלא היין את בעצמו מייצר שאינו מי ח.

 ההוספה שעם כדי (מח), מים היצרנים הוסיפו כבר שבידו ביין האם לברר צריך מים,
(מנס. כנדרש יין שיעור עדיין יישאר שיוסיף

ענבים במיץ מזיגה
 מאבד הוא מים של מועטת ובתוספת היין מטעם חלש טעמו ענבים מיץ ט.

 להקפיד יש ענבים, למיץ מים להוסיף שמותר שאף הסוברים יש לכן טעמו, את
.0( ענבים מיץ יישאר שטעמו

 לדעת קשה טעם, חומרי היצרנים להם שהוסיפו שבמיצים לדעת יש אמנם
 אף המיץ טעם שיישאר גורמים הטעם חומרי שהרי להוסיף, מותר מים כמה

יין(נא). כבר נחשב ואינו נמוך כשריכוזו

זהעחת- מקורות

ה הסחכר כיתת &ה תו הפוסקים שם. (מה) ל״א-ל״ב. ס״ק ובמ״ב ס״ה, ר״ד סיסן (מד)  ״תמה שכתב ס
 שנוטה ל״ב אות שם החיים בבף דעדין ס״ה). ר״ד (סימן מקום״ שבאותו יין שמחגים כשיעור שמשפרים

 רע״ב סימן תסף כילקוט דע״ע התערובת. מחגית לפחות יהיה שהיץ להזהר צריך הב״י pa שלדעת לומר
 שכתב סקכ״ם) ר״ד (כסיפן ויע״ע ס*ז. בא״א ר״ד סימן מנדים פרי (מו) באריכות. וה ענץ שכיאר ס״ה

 ויש (מז) וו. מוינה ע״י p במקום לשתותו בנ״א ודרך זו מדנה ע־י לשתיה שראר ,p טעם שיהא שצריך
 השולחן -עחץpה בחחק הרכה ותלד הנפן״ פדי ״בורא דק p.7a לאבד יכול פים מיעוט שאף שהחסית

 DX במים, רפרים יינות למווג נוהנים שאץ שעכשיו י׳) אוח (שם כתב רבה אלי׳ ובספר סי״ג. ר״ב סימן
 צ״ע, ולמעשה כפה־נ, עליו מברכים אץ ,pno פחות הם שהתערבו המים אם אפלו מים, מעט נתערב
 חנוד. כהל לו פוסיפיס כי הטעם, לפי תכהו על לעמוד אפשר ואי י־ח, אות ם״כ לציץ אור שו״ת (מח)
 מש׳׳כ ראו (נ) ס״ת. ז׳ בסימן לקמן ראה הקתהש, לכוס מים טיפות שלרש להוסיף מותר אך שם, (מט)

 הברכה״ •האת טספר כזה מש״כ רע־ע י״ד. סי׳ ח' חלק יצחק מנחת ובשו״ח ד׳ סי׳ שלטה מנחת בשו״ת
 וצ׳ל הגרשז״א ובשם שליט״א אלישיב הנת״ש מסם ששמע כתב רל״נ) בהלכתו(עם׳ ושTק ובספר י״ב, פרק

 צרך כפה״ג ברכתו שיהיה וכת טעמו, את מאבד פיס של פחותה ככמות מהיין, חלש שכוחו ענבים pשבפ
 יותר הרבה קטנה היא ענבים במק לערב האפשתת המים תTס ולכן ענבים. מק של טעם לו שישאר עכ*פ

 מק דהיינו משוחזר ענבים מק על ושTק ולענץ י״ב. פרק הברכה״ ״האת (נא) ביין. המותרת מהמידה
 זצ״ל הגרשז״א לדעת לתדבה, מים הוספת ע״י למק שוחזר בן ואחד אידה 'v על לתמצית שרוכל ענכים

 כתנאים מקום, יש יצחק מנחת שו״ת לדעת ומאהך ד׳), סי׳ שלמה מנחת עליו(שו״ת לקרש אפשר אם ספק
י״ד), סי׳ ח״ת ״י מנח (שו״ת עליו ולקדש בפה״נ עליו לבדך םסדמים,



השבת משגתקטז.

מגולה יין
 שאין הזה בזמן כיסוי(אף ללא ששהה דהיינו מגולה״, ״יין על מקדשים אין י.

 ושליט) שר (- לפתתך נא "הקריבהו משום <ננ)), מגולה משקה שתיית על מקפידים
 לקדש גנאי ־בכך ויש למלך, להגישו ראוי שאין כלומר «ג), ן״ פניך הישא או הירצך

(נד). זה ביין הקב״ה לפני
 ובחעבד מועטת, שעה אפילו מגולה עמד אם היין על לקדש אין לכתחלה יא,

«ה). וטעמו ריחו נמר לא אם עליו, לקדש אפשר יקר, שהיין או אחר, יין לו אין אם

שהחמיץ יין
 <גו) עליו לקדש אין מלשתותו נמנעים אדם שבני עד קצת שהחמיץ יין יב.
).7J( ״שהכל׳ וברכתו

גסד יין
 לשתות אסור שהרי נכרים, של יינם״ "סתם על או נסל' ״יין על לקדש אין .1י
 מס)), בפרהסיא שבת מחללי (או שנכרים חשש שיש במקום לפיכך ונח). אלה יינות
 (ס). נכרי במגע נאסר אינו מבושל יין כי היין, את מראש לבשל יש ביין, יגעו

א)).0( בהערה ראו כמבושל, דינו האם מפוסטר, יין (ולענין

והעמת־ ■מקורות
 סימן בשו״ע המחבר ובתב ארס. בהם והטל :חש מהם שחה שמא חכמים, אסתם שנתגלו משקים (נב)
 לשחזח שלא ר״מחמידיט יש אלם ממליס, משקים לשתות מיתר כעעו מצדים נחשים שאק שכיום ס״א, קט־ו

 ח׳. א׳, מלאכי (נג) בסק׳א. שם תשובה בפתחי הובאו וגר״א של־ה - הזה בזמן גם מגולים משקים
 בריעבד kt אם בצ״ע הביה׳׳ל נשאר מגלה יין על שTק ואם שם. ובמג-א ס׳׳א רע״ב סימן או״ח שו׳׳ע (נד)

 אות (שם החיים ובכף הלכות), ליקוטי ספדו שבסוף שבדבריו הנוסח לפי מקדשין, אץ ד׳׳ה ס*א רע״ב (סיסן
 יין ■לבטל מתיר קי׳׳א) סי׳ (ה׳׳ו הלד שבט וכשו״ת לקדש. לחזור וא״צ kt קידש אם שבדיעבד סובר י׳)

 דע״ע סק־ן. ת*ב סי׳ ההיים ובכף בסקיג שם מ*כ (נה) דב. הפסד במקום עב״ס כשר, p ברוב שנתגלר.
 רקו^ עשרים הוא סועטת שעה ששיעור שם ומבואר זה, בענץ םש'כ א׳) סי׳ (ח׳׳ד מלכיאל דברי בשו״ת
 אם אלא בכך, נפסל שאינו שכתבו יש סגור באתן מגולה עמד ואס ז׳. סי׳ ח׳׳א נדברו אז בשו׳׳ת דע״ע

 בכך. נפסל אימי במקרר עמד אם pה שהוא תראה ט׳), אות רע׳׳ב סימן החיים (כף וטעמו ריחו פג כן
 חומץ-ברכתו ריחו ורק p טעמו אם אלם סקכ׳׳ו. ובמ׳יב ם*ד ד׳ד סימן (נז) סק־ד. במ׳ב רע׳יב סימן (נו)

 סימן החיים כף (נח) ס׳׳ג. רע-ב עליו-סי׳ לקדש סוב p לקחת מצות אך ס*ג), (שס דגפן פרי בורא
ל j1׳׳no אסור זה p לנסבו. ע*מ בו שנגע או לע׳׳ו ניסכו כוכבים שעובד p הוא נסך p סקי׳׳ג. רע׳׳ב  חז

 בנותיהם. משום נדדה לנסכו. שהתכוון ועT ואץ נכרי, בו שנגע p דהיינו יינם״, ״סתם אף ואסת הוסיפו
p משום w הדינים ■כפרטי וראו בנותיהם. את לשאת הנדים עס לקירכה להגיע ועלליום קירבה לידי סביא 
 יעריץ אופר, כיץ מגעו אם בפרהסיא שכת מחלל כרץ (נט) סק״ו. וכש״ך ס״ג קב־ג סיטן דעה בידרה
 יו״ד (ס) מ״ו). סי׳ (תיא ת״ר משה אגתת ובשו״ת ק״ה סי׳ יו״ד צבי הר ובשו־ת סק־ד, שפ״ה סימן בם־ב
 מבושל, דץ ניסוך, מצד הוא יי״נ שאיסור הוא, נסך p משום נאסר איט מבושל pש וד,סעם ס״ג. קב״ג סימן

ל מ  משוס מבושל p על נורו לא וכן בו. נסן p איסור נם אסרו לא המוכח, על לנסכו ראד ואינו ה
, שער חמישי בית הבית, (תורת p שם ממנו ואבד טעמו השתנה כזה pש משום ״תתנות״,  משום או ̂ג

א מצד דבר שאינו  בשו׳׳ע (התכר ושTלק מנושל p הפוסלים שיש pלצ ראד ע״ז). (רא״ש עליו נזרו ל
 כשהוא מבושל שיץ אשכנז, שמנהג הדמ״א והוסיף מבושל p על שמקדשים המחבר פסק אך ס״ח), רע״ב

הם כאריי, במפעלים המיוצרים היינות רוב כיום (סא) טוב. פחות כשהוא מבושל שאינו p על עדיף טוב



-קיזח. סרק

הקידוש כוס ז.
הכוס נפה

הלוג(סב}. רביעית לפחות להכיל צריכה הקידומו כוס א.
 הסובריס יש זמנינו. במידות רביעית שיעור בדבר נחלקו הפוסקים גדולי ב.
 הסוברים ויש (נח־), סמ״ק 137 שהוא הסוברים יש נסג), ״כוס״) (כמנין סמ״ק 86 שהוא
<סה). הגוף) ״בוס (כמנין סמ״ק 150 שהוא

הכוס שטיפת
J נקי איננו אם מבפנים ולהדיחו מבחוץ הכוס את 00{ נמים לשמור יש W.(

(סח). נקי הוא כאשר גם הכוס את ולשטוף להדיח ראוי הקבלה פי ועל

ס ומלא שלם מ
 הכוס סדוק. או פגום שבור, ולא לגמרי, שלם להיות צריך הקידוש כוס ד.

(ע). שלם יהיה בסיסו ונם בדפנותיו (סס), העליונה בשפתו שלם יהיה
 שמתחת ובלבד שלם, שאינו כוס על גם לקדש יכול שלם כוס לו אין אם ה,
(עא). רביעית שיעור ע^ין יש הנקב לגובה

והעחת- מקורות

 דמם האם הפוסקים תחלקו צלדום), מעלות 90־85 <בץ גבוהה לטמפרטוחז שחוממו כלומר ספוסטרים,
 היץ מחמעט רגיל שכב^וול מכיון בישול. כדין פיסטור p אק זממו מפוסקי הרכה לדעת כמבושלים.

 שאף ועוד מתמעט, pn אץ שאז סגור בכלי רבים בסקרים נעשה הפיסטור ואילו לגתעותא, טעמו ומשתנה
 תוד מבושל-, •יץ ולא סתם -p- נקרא והוא ובמראיתו, כריחו םשפעותי שינר ואץ ,pn לתועלח געשה
 וכמילתא כ״ב. מצר אתו שהמבושל משום הוא מבושל p על גזרו שלא הטעם (ע*ז) הרא־ש לדעת שהרי
^ יש פאוד מצר שכתם מפוסטר p אולם גזרו, לא שכיחא דלא ח ה  (הגרשז-א מבושל שאתו כביץ בו ל

 פרק לצ^ אוו שו-ת תשנ״ג, שבם הכשחת בנתיבי שליט-א הגדיש-א נ-ה, סי׳ שלמד. מנחת כשו״ח -ל3ח
 כביצה הוא דה שיעור (סב) כסבושלים. שדינם שסובר נראה ל-א) ח־ג (ירד אג־מ בשו״ת אולם ד).

 בשו-ת זצ*ל. נאה מהגרא״ח השיעורים קתסוס (סג) ס־ח. ס״ק רע״א סימן ס-ב בקליפתה־ ומחצה
 הכום שעל נדר במסכת כרעו״י (דלא מדרבנן אלא שאתו קתוש של שבכוס שכתב ח׳) סי׳ (ח-ט מהחז״ם

 סלדמן הרב הוצאת שו״ע קיצור (סד) השיעורים. שנתקטנו הנוב״י לשיטת לחוש צרך אץ מה-ת) הוא
 כשיטת להתמיד יש ולדעתו תולה. של כשיעו^ הובא איש- ה־חדון שיעור (סה) שלו. השיעורים בקונטרס

 כשיזנור רביעית ולהחשיב להחמיר יש ולכן חו-ל, בימי פגודלן מחצית לכדי נתקטט שהביצים pשהם הצל״ח
 סובא, בדבר שדן רביעית) של ד-ה שם ובביה״ל ס״ח ס-ק רע-א (סי׳ במ-ב רע־ע קליפתן. עם ביצים ג׳

 כשלש רביעית ולהחשיב להחמיר יש מהתורה. שעיקרו הלילה, בקתוש כגון דאורייתא. במצוות שלמעשה וכתב
 התם, קתתש כגץ דרבנן, ובענינים ביצים) שתי כשיעור הם-ב, של מדידותיו ע־פ להחמיר יעז (ולפחות, ביציס
ה ושיעורי מתות בספר דע-ע ומחצה. ביצה כעזיעוד רביעית להחשיב לסמוך אפשר  רנ*א עם׳ י־ג בפרק ^

 ג־כ ומבח^ מבפנים במפה מקנתו ואם מ״ר, ס״ק בס-ב רע״א סימן (סי) וסקוק. השיטוח את שביאר
 להדיחו־סימן pה מעקר א־צ נקי הכוס אם (סז) םק-א. שם ובשעה׳׳צ סק״א, כם*ב קפ״ג סועיל-סימן

 טעם שנחגו והתיקוגים הזוהר שמדברי כתב סק-דן קפ-ג (סי׳ התייס בכך (סת) סק״ג. לכס־כ ס״א קפ*נ
 ס-ג. קם-נ סימן (סט) נקי. כשהכוס אף במים ושטיפה הדהה שצריך משמע והשטיפה, ההדחה בסוד

)V( הנקב מן הלוג רביעית שיעור מכיל ואיננו התחתץ, בחלקו נקוב הכוס אם (עא) סקי-א. במ״ב שם 
סקי״ד. שס שעה-צ - בדיעבד אף עליו לקדש אץ ולמטה



ת «שנמקית. שנ ה

 לו אין אם (מב). מרביעית יותר מכיל אם אף גדותיו, על מלא יהיה הכוס ו.
 בה שיהיה ובלבד קסן בכוס שיקדש עדיף הכוס, את למלא כדי יין מספיק
(עג). רביעית

היין מזיגת
במים, היין את למזוג חייבים היו ביותר, חזקים היו שהיינות חז״ל בזמן ז.

 למוזגם צו^ אין חזקים, אינם שהיינות בזמנינו, .era(עליו לקדש מותר שיהיה כדי
(עס, חזק היין כשאין אף מים במעט למזזגם שנהגו ויש שד!). במים

 המים יציקת ידי על היין את למזוג המקובלים, דברי מי על הנוהגים יש ח.
זו(עס. אחר זו פעמים בשלוש ליין

המזיגה צורת
 להוסיף כלומר בבקבוק, כשהיין במים היין מזיגת את לעשות נוהגים רביס ט.

 לעשות שנהגו ויש (שס, הקידוש <כונז מזוג יין ליצוק וממגו היין שבז לבקבוק מים
 לכוס להוסיף כך אחר ורק לכוס, ״חי״ יין תחילה ליצוק דהיינו בכוס, המזיגה את
(עס). המים את

פעמי חד בוס
 שא). בסף של בכוס לקדש נוהגים ורבים .0( נאה בכוס ולקדש להדר יש י.

 משום הפוסלים יש מעמית״. חד ב״כוס לקדש אפשר האם זמנינו פוסקי נחלקו
הריהי חוזר לשימוש ראויה שהכוס שכיון המכשירים ויש ב),9< חשוב כלי שאינה

והעדות• מקורות
 שיש שכתב סק״ט) 1קפ* (סי׳ כפ״ב דע״ע ברמ׳א. ס׳־כ קפ׳ינ סיסן מ־׳ב, סיק ובמ׳׳ב ס-י חנ׳׳א סיסן (עב)
 הבס-ק מ׳׳ב ס-ק כמ״ב רע־א סי׳ (עג) עליו. מלא שם ואפייה יישפך) שלא (כדי כ׳יכ אוהו ספלאים שאץ
ס, היץ אח שיגביה דבר נחעת ע-י רביעית) בו שיש (לאחר הכום מילד את להשלים גם אפשר נ־ב.  כנון מו

 ס׳׳ג קפ״ג סימן (עד) סקל׳כ. קפ״ב בסימן מיאוס-מ׳׳ב בדה שיש רכות החיכות לא אן פת, חודנח
 סעיפימ ר בסימן לעיל שהתבאר כסי מדי דתר להוסיף שלא להחזר צריך מים שמוסיף ומי שם, רמ*א (עה)
ע ס״ב) קפייג (סימן ובמועד במדינתו, נהגו שכן דסף. הבית בשם שם סק׳׳ו משגע (עי) ז׳-ח׳.  שמוסיפים ט

 יש ה^לה לפי אולם חזק. שיילה האח שבח להודיע בדי *האח* בברכת המזק ברכת של בטם ליץ מיס
 הדץ. את מסחקין החסד וע״י ״בינה״ הוא היץ ואלו ״חסד״ הם שהמים משום חו״ל כייגות נם מים להוסיף

 תמזיס הלק מכעס המים כי הוא, הדכריס שסוד קפ״ס:) <כלק הקתש זחוהד כשם השוהם אכן בספר וכוע
ק הגבורה, אל מרמז האחס מבעו וזיין ואלו החסד, אל  הקפלה לפי (עז) כמים. היץ אח למזוג יש ל
ל. ביינות גס מים להוסיף יש  את ממחקץ החםד וע״י ״במה״, הוא היין ואילו ״חסד״, הם שהטיס משום הו

 כסיסן החייום למחקו-כף סיפק ג׳ להטיף עריך כנגדם לכן יורץ, ג׳ מ דש ס״ג שם היא שבמה לפי הדין.
 שחוששים שאפשר זה למנהג שהמעם וכתב םהרי״ה, ליקוטי (עח) נ־ת. ס״ק רע״א ובסי׳ ד ס״ק קפ״ג
 מרש״י נ״א■ ברכות (עט) היץ. מתקנים^™ לתוכו מים גחינת ידי ועל פגום. הוא שבבקטק היין שמא
ם שנתנו לאחר במים שמוזגו חי): (ד״ה  תע״ב סי׳ החיים כף )D( האריז״ל. ככתבי מפורש וכך חי, מו
 עפ״י כתב י־א) אוח (תע״ב ככה״ח (פא) מצוה. •nTn משום שהטעם וכתב סי״א, פמ״ז שש״כ י״א. אות
p ימתק הכסף לכך ,p בכחמת שהוא אלוקיום גימטריה וכוס לחסד מרמז שכסף סוד n, שלק שם וכתב 
בתשובה סם וכתב ל״ט. סי׳ ח״ג משה אגרות שו״ת (סב) .pל שמרמז זהב של כוס לקחת לא יםTDמק



.קיטn פרק

 אין אם אולם פעמית״, חד "כוס על לקדש אין לכתחילה לכן (פג). לכלי נחשבת
(פד). פעמית חד כוס על לקדש רשאי אחד, כוס לו

תיקונו ודרכי פגום כוס ח.
פמם״ ״כוס על קידוש איסור
 טעמו או שבה מהיין ששתו כוס דהיינו פגום״, ״כוס על לקדש אין א.

(פו)). וכדומה בקש ממנה שתה אם אף להחמיר (וראוי ממנו(פה).
 תחילה. פגימתה את לתקן צריך ממנה, ששתו כוס על לקדש שרוצה מי לפיכך, ב.

פגום כוס תיקון
 יש אולם (פז). נפגמו שלא אחר, משקה או מים יין, מעט לכוס מוזגים ג.

היין(פח). חוזק את יחלישו לא המשקה או שהמים להיזהר,

לבקבוק פגום יין החזרת
 הדרך אזי לבקבוק, להחזירו ורוצה הקידוש, לאחר בכוס יין נשאר אם ר.

 תחילה להוסיף היא, שבבקבוק היין את יפגמו שלא כדי לנהוג הדעות לכל הראויה
(פם). לבקבוק שבכוס היין את יחזירו ואח״כ לכוס הבקבוק מן יין מעט

והערות־ -מקורוח
 ד^טמר הגאביד בשם ניה) (סי׳ הסאיר שרגא בשו״ת וכתב מה. להקל יש אולי אחר, כוס לו אץ שאם

 שו״וז (פג) לכלי. נחשבת לא השתיה אחר אותה שמשליכים שמאחר זו, כוס לקידוש לפסול יואל} (דברי
 אותם שמייחדים כאלה שכוסות שנדאה וצ״ל, הגרשו׳׳א בשם שם בשש״ב וכתב כ״ג. סי׳ חי׳׳ב אליעזד ציץ

 אחרת. כוס להם אץ אם ביותר, Tלהקפ אץ חשובות, בסעודות בהם משתמשים חשובים אנשים וגם לשימוש,
 ם־י רע׳׳א סימז (פה) בוה, מש׳׳ב ט׳׳ו-גז״ז) סי׳ (ח״ב שכת נשמת בשו׳׳ת רע׳׳ע סי׳׳א. פמ״ז שש׳׳ב (פד)

p’ טעימה ולענץ סקמ׳׳ג. ובמ׳׳ב y ק ואם סקי׳׳ו. במ״ב קפ״ב בסימןTיצא פגום כוס על ש t’חובתו-מ״ב 
 (בשם הכ׳׳ח שם וכתב ס־ו, ״כ קם סי׳ (פז) קפ׳׳ב. סימן תשובה שעדי <פו) ל״ב. ס׳׳ק קפ׳׳ב סימן

 מ׳׳ז. כהערה לעיל ראו (פח) היין. את מתקנים שממט בכלי רביעית יהיה שלכתחילה מ׳׳ץ) המהר׳׳ם
 שהרי הדיעו̂ו כל ’T לצאת כדי קפ׳׳ב) (סימן בב׳׳ח מכוארת זו עצה סקכ׳׳ז. ובמ׳׳ב ס׳׳ה קפ׳׳ב סימן (פט)
 היץ וגם כטיל, קסא קמא שהדי יץ, לתוכו שישפוך ע״י פגום כוס תיקק מועיל לא מרוסנכרג מהר׳׳ם לדעת

 (וכתב בכך ה^ כל ויוכשר לבקבוק הפגום הכום סן היין את לשפוך צריך ולדעתו לפגום, נהפך שישפוך
 •בבקבוק יש שאם וסבר הב׳׳ת על שחלק במג־א וראה כטיל, קמא שקפא באופן לאם החויר אם שדוקא הב׳׳ת
 מועל צדק מעל מנחם הרב לדעת אמנם אחת). בפעם אפילו לבקבוק מהכוס להחדר יכל בכוס מאשר יותר

 ישפוך אם דו לדעה הפגום), מץ בטיל קמא קמא אומרים (ואץ יץ קצת בו שמוסיפים ע׳׳י פגום בוס חיקץ
 באופן לעשות הבית הציע לק ביין. הפגום שמתבטל אומרים ואץ שבבקבוק היין ייפגם לבקבוק הפגום הכוס

 נהיה הריעות לכל לבקבוק, הכום סן מחזיר ואחיב לכוס מהבקבוק ישפוך שכתחלה כלומר לכו׳׳ע, המועל
 ■בתהלה הרי ב׳ לדיעה מתוקן, נהיה לבקבוק הכוס מן כששופך מרוטנכרג סהר׳־ם לדעת שהרי מתוקן, הכוס

 תיקץ בו יש לבקבוק, הוחזר היין כל שבו וה אופן הכוס. מתוקן נהיה יין קצת לכוס הבקבוק מן כשמוסיף
 קפ׳׳ג סי׳ כרמ״א במובא כרכה לשם כלו שהוצא ׳׳חי״, כיץ נחשב לכוס. בע™ שיימזג שהיין נוסף, לענין
 השקל מחצית בדבריו שבאר וכמה י׳ וס״ק ט־ ס״ק קפ״ב סי' במג״א ועיץ ד. ס*ק קפ״ג סי' ונשעה״צ ס״ב

ק סן יותר יהא שבבקבוק שהק להקפיד שצריך הסוכרים דש כסק״ט.  פ״ב בהערה פמ״ז שבכוס-שש״ב ה
סקכ״ה, שעה״צ קפ״ב סימן במ״ב המבואר ע״פ
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ט פרק

הקידוש סדר

הפרק של מפורט תוכן
בקידוש עמידה א.

הבוש החוקת אופן ב.
הכוס. הגבהת ג. הכוס. נטילת א-ב.

הקידוש אמירת ג.
חובה. ידי לצאת כוונה ד. הקידוש. אמירת א-ג,

היין שתיית ד.
השומעים. ברכת ה. שח. כשהמקדש בדיעבד ג-ד. הפסק. איסור א־ב.

השתיה שיעור ה.
 שלא היין שתיית ו־ח. השומעים. טעימת ה־ו. השתיה. ומן משך ד. לוגמיו. מלוא א-ג.
המקדש. ע״י

הונה ידי יציאה ו.
 דיני ח. בקידוש. אשה דין ו-ו. בקידוש. ערבות ד-ה, והשומעים, המקדש כוונת א-ג.
בקידוש. קטן

בקידוש עמידה א.
 הנוהגים ויש <א), בעמידה שבת בליל הקידוש כל את לומר נוהגים רבים א.

 שמים בריאת על עדות היא זו פרשה שהרי ״ויכולו״, פרשת באמירת רק לעמוד
 במילים רק ועומדים מיושב לקדש הנוהגים ויש .p< בעמידה לומר יש ועדות וארץ,
לכבוד ועומדים השם, אותיות הן התיבות שראשי השמים״, ויכולו הששי ״יום
(ג). השם

והערזת- מקורות

 סימן אפרים ובמטה י׳׳ד, פרק השבת שער חייס עץ ובפרי ע־ד ע׳ דף הכוונות כשער זיל האר״י ע״פ (א)
 םקם*ה, ובמ״ב ס״י רע״א סי׳ (ב) גדולים. הרבה נהגו שכך הובא ע׳׳ד אות שם למטה וכאלף סמ׳׳ד תרכ״ה
 סקמ״ז). (מ׳׳ב מעומד כתפילה ׳׳ויכולוי אמרו כבר שהרי לכך, לחוש צריך אין כרס״א שהובאה השניה ולדעה

ברמ״א. ס״י רע״א סימן (ג)
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הכוס החזקת אופן ב.
 אוחזה כך ואחר ),7( מצוה חיבוב משום ידיו, בשתי הכוס את נוטל המקדש א.

(ה). בלבד בימינו
 זקופות תהיינה שאצבעותיו כך יעמידה ידו בכף הכוס את כשמניח נ.

 אותה הסובבות אצבעות בחמש הכוס את לאחוז הנוהגים ויש ,0( סביבה (מאונכות)
).0 אופקי) (באופן

(ח). בהערה ראו - הכוס החזקת באופן ישנם נוספים מנהגים
וגו}, השלחן מעל טפח הכוס את להגביה יש הקידוש בשעת ג,

הקידוש אמירת ג.
 על להעיד וכשר ראוי עד שיהיה כדי בתשובה יהרהר הקידוש אמירת לפני א,

(י). וארץ שמים בריאת
 בראשי השמים״.״. ויכולו הששי <יא)"יום רם בקול לומר מתחיל המקדש נ.

 ״יום המילים גם נאמרות ולכן (יב). יתברך ה׳ שם נרמז אלו מילים של התיבות
 הפסוק סיום אלא בתורה, שלם פסוק אינן הששי״ ״יום שהמלים אף הששי",
(יג). ל״ויכולו״ הקודם

והעחת- -מקורות

 שאותזו נתבאר רשם סיד, קפ״נ סימן (ה) סקי*ב. ובמ״ב ס׳־ד קפ־נ סימן סי״ת, רע״א סיסן הרב שו*ע (ד)
to איטר לנכי בס־ה ויזנ״ש שמאלו. סיחג בלא ימינו t אדם, בל שמאל שהיא אף בימינו הכוס את שאוחז 

 סימן אברהם ן1פ (ו) אדם. כל של בימץ לאוחזו הב־י מק שדעת כתב סקכ״ט שם החיים ככף אמנם
 את ־ואתן וסיסנך זקופות, והאצמנות הימץ כף על הכוס להניח ״קבלתי שכתב השל״ה, בשם סק״ו קפ״ג
 קפ״ג סימן אברהם מגן (ו) הכוס*. את מקיפה מקיפות האצבעות שחמש דהיינו פרעה״, כף על הכוס
 דא אשא, ישועות ׳׳כוס כתב: (בהקדמה) הקדוש מוהר (ח) יעקב). בית (שו״ת כדבריו נהגו ורכים סק״ו,

 דוגמא חקיפץ עלין חמש על דיתבא דשושנה כגוונא יתיר, ולא אצבען חמש על למהוי אצטריך ברכה של כוס
 ״תטול כ׳): מ״ה, עקב פרשת המצוות (שער האריז״ל וכתב ברכה״. של כוס איהי דא ושושנא אצבען, דחמש
 להניח שאץ שכוונתו הפוסקים וביאת גביהם״. על ממש הימניים אצבעותיך חמש על ותעמתנו כיפמך הכוס

 אצבעותיו על הכום את שינית כוונתו האם הפוסקים נחלקו אך כ׳). אות קפ״ג סי׳ (כה״ח th כף על הכוס את
 כ״ב) לסעודה השייכים (דברים השמים מן בלחם ראו וקופות. כשהן או אופקית) (בצורה פשוטות כשהן

 המוץ). (ברכת ומצוה ובננת פי״ד) הסעודה (הנהגת יעב״ץ וכפתור המצוות) שער (על ששק ובשמן
 שיגביה כתבו סנ״א) בראשית <ש״ש חי איש ובבן סק״ט) רס״ב (סימן החיים כף ובספר ס״ד. קפ״ג סימן (ט)

 ב׳, אות ל״ו סי׳ (פלאג׳י) החיים כף קמ״ג, אות ר׳ סי׳ כאצבע מורה הקודש עבודת (י) החזה. כנגד הכוס
 י׳) סי׳ או״ח (שו״ת החת״ס כתב (יג) ס״י. רע״א סימן רס׳יא (יב) ס״א. רע״א סי׳ שבת תורת (יא)

 הששי״, ״יום להתחיל נכק שלא כיון הששי״, יום בוקר רזזי ערב ב״ויהי בלחש בקתוש להתחיל שנוהגים
 פסקען״ לא משה פסקיה דלא פסוק ׳׳כל שהת כך, לנהוג שאץ שכתבו יש אולם כלל. משמעות בו שאץ

 לפני שבתורה השלם הפסוק מתחלת להתחל שיש בתבו לכן שלמים, פסוקים דווקא לומר צתך כלומר
 (ראו הששי״ יום בוקר רהי ערב דהי מאד, טוב והנה עשה, אשר כל את אלקים ״וירא ״דכולו״ פרשת

 מתחילים אלא כשלמותו הפסוק את אומרים שאץ המנהג את יישב שם סופר החת״ם אמנם הגריעב״ץ), כסידור
 שאץ אף מותר תפלה שבדרך ביק ע״ז, להקפת שאץ סק״ב) ה׳ (כלל אדם כנשמת רע״ע ערב*. מ״ויהי
שלם. פסוק אוסרים
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 אמירת ובשעת (יד), השבת בנרות עיניו יתן "ויבולו״, לומר שמתחיל בשעה ג.
).1(ס הקידוש בכוס עיניו יתן והקידוש ״הגפן״ ברכת

חובה ידי לצאת כוונה
 בקידושו, אחרים מוציא ואם )ra< קידוש חובת ידי לצאת יכוון המקדש ד.

 שיבואר כפי בקידושו, לצאת יכוונו הם ואף חובתם, ידי השומעים את להוציא יכוון
(יז). ו׳ בסימן לקמן

היין שתיית ד.
הפסק איסור
).TT( אמן השומעים וענו לקדש כשגמר מיד היין מן ישתה המקדש א.
 לפני הסעודה, צורך שהם בדברים אפילו ידברו, לא והשומעים המקדש ב.

(יט). היין מן כשיעור שתה שהמקדש

שח כשהמקדש בדיעבד
 לא אך הסעודה, מצורך שאינם בדברים שתייתו לפני המקדש שח אם ג.
 לברך ועליו ״הגפן״ ברכת את הפסיד אך בקידוש, יצא - הקידוש מן דעתו הסיח
.0( כשיעור ולשתות הגפן״ פרי ״בורא שוב

 הגפן, ברכת את הפסיד לא הסעודה, בענייני שתייתו, לפני שח אם אולם ד.
(כא). שוב לברך בלא וישתה

השומעים ברכת
 שהרי שתייתם, לפני הגפן״ פרי ״בורא לברך צריכים אינם השומעים ה.

על בעצמם לברך שנהגו יש אולם (כב). זו ברכה חובת ידי בשמיעתם יצאו כבר

■ והעחת -מקוחת

)T( יביס הראשתווז מלים בד׳ רק הלבוש לדעח בביאורו, האחרתים ונחלקו ברמ׳׳א, ס־י רע׳׳א סימן »r r 
 מ׳׳ח בם־ק שם המ״ב וכתב דכולו. אמירת בכל כן לעשות שיש רס־ח) (סי׳ רבא האליהו דעת אכל טרות.

 מדקדקים שאץ vהא כשם שם הס׳׳ב וכתב גסה, פסיעה ע״י שכהו לעינים רפואה סגולת היא כנר העינים שנתינת
 סק׳׳ב. במ׳׳ב שם (טד) סקמ-ט. במ׳׳ב מהכוס-שם דעתו יסיח שלא הוא והטעם ברמ׳׳א, שם (טו) כ־כ. טה

)r( יו ל״ט הערה ו׳ בסי׳ לקמן ראו סק׳׳ה, במ׳׳ב שם)כדיעבד אך י־א-יי׳׳ב. ס׳׳ק ובמ״ב ם־׳ג ר׳׳ו סימן )1 
 רבי׳׳), עליך ׳׳שלום (שהוא לרב, תל™ שאלת של זמן שהוא דיבור״ ם״כדי יותר אפלו בשתיקה הפסיק אם
 לשתות נוהגים רכים שם). י״ב ס״ק (מ״ב ובקידוש כפה״ג כברכת יו׳י״ח אr דיבר, לא דעתו הסיה שלא כל
 טשום בישיבה, תהיה הכוס ששתיית הבדלה, לעגץ ו׳) ס״ק רצ״ו (סי׳ המ״ב שכתב כפי בישיבה ושTהק כוס את

 יםTסקפ שאץ הוא העלם שמנהג כתב סכ״ט) ש״ב בראשית חי(פרשת איש ובבן לכחחלה. מעומד שותים שאץ
 לשכת, צריך ושTק שלגבי אלא •׳ד), פ דעות כהלכות ברמב״ם מובא ואמו (מאחר השתייה בשעת ישיבה על

 מה. משיב נ״ז) סי׳ (ח״ב שבת נשמת בשו״ת ויע״ע האריז״ל. נהג שכן ז״ל דטאל ר״ח העיד שכך מאחר
 נ״ז) סי׳ (ח״ב שכת נשמח כשו״ת דע״ע א׳. אות ע׳ סי׳ ח״ד אג״מ שו״ת ו׳, ובהערה ס־כ פס״ח שש״כ (יט)

 אם בקידושו שיצאו שכן וכל וש,Tק יT בדיעבד המקדש-צאו שטעם לפני השומעים שחו ואם בזה מש־כ
 דע״א סימן (כ) סקכ״א. צ״ו סי׳ שבת היץ-מנחת מן מעט לטעום הספיק שהמקדש לאחר השומעץ שחו

ברכת אחרי הגפן ברבת בעצמם יברכו אם (כב) סקע״ה. בס״ב שם (בא) ע״ה-ע־ו. ס״ק שם ובמ״ב סט״ו,
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 בברכת ולא המקדש מפי הקידוש בברכת רק ויוצאים הטעימה, לפני היין
(כג). היין

השתיה שיעור ה.
לונמיו מלוא

 ״רביעית״ שיעור או לוגמיד ״מלוא שיעור היין מן לשתות המקדש על א.
שניהם)(כד). מבין הקטן (השיעור

 יסלק שאם משקה כמות והוא עצמו, במקדש נמדד לוגמיו״ ״מלוא שיעור ב.
(כה). מלא פיו ייראה בפיו, אחד לצד אותה
 אדם גם אך רביעית, רוב הוא בינוני באדם לוגמיו״ ״מלוא של גודלו ג.

(כו). מרביעית יותר לשתות צריך אינו מכך, גדול לוגמיו שמלוא

השתיה ומן משך
 שיעור לשתות יש ולפחות אחת, בבת לוגמיו״ ״כמלוא לשתות יש לכתחילה ד.

 השיעור את שתה אם בדיעבד (כז). ״רביעית״ בו לשתות שאפשר זמן במשך זה
 דקות) שתי שהוא סוברים ויש דקות ארבע הוא זה פרס״(שיעור אכילת כדי ב״תוך

(כח). חובה ידי יצא ־

השומעים טעימת
(כס). הקידוש שבכוס היין מן יטעמו השומעים שגם מצוה ה.
הטעימה. באופן מנהגים מספר קיימים ז.

ייחשבו כיצד בשאלה הפוסקים ממחלוקת בעיקר יסודם השונים המנהגים

והעחת- -מקורות

 השומעים שאם ועוד, היק, ברכת ואח-ב הקידוש ברכת תחילה הם שאוסרים הקידוש, סדר מהפכים הרי הקידוש.
 כגורם זה הרי בעצמם, לברך אלא המקדש בברכת לצאת שלא מתכותים אך מהיין, לשתות שבכותתם יודעים
 כאלף תרכ״ה סימן אפרים במטה (כג) דה*ח). ע״פ ע״ס הערה מ״ח פרק (שש״כ צריכה שאינה ברכה
 שהתוס׳ אלא כמיושב, רק יחנאים הנהנץ בברכת שהרי לעצמו, מברך אחד שכל המנהג מיישב ע*ד אות למטה
 אמנם הברכה, לגבי אף הקביעות מועילה הקיחש יT לצאת עצמם שקובעים מתוך והבדלה, שבקדוש כתבו
 (פרק בשש״ב רע*ע היק. על בעצמו יברך שב״א וכ0 במעומד, המקדש ולכן לההוסי, כרזרה אינה זו סברא
 ■לשתות ורוצים היין שתיית לפני בדיבור הפסיקו אם הריעות, לכל אמנם בוה. טובא שדן פ״א) הערה מ־ה

 שם רבמ׳׳כ סי״ג רע׳־א סימן (בד) ג׳. בסעיף שנתבאר וכפי הגפן״. פרי ״בורא רברכו יתורו - pn מן
 אם אף די זה ושיעור סי״ג, רע״א סימן (כה) ד. סימן ה׳ בפרק לעיל ראו ״רביעית״ שיעור ס־ח. ס־ק
 שמצוה שכתב מי רש ס״ת. ס״ק שם משנ״ב (כי) סקס״ו. שם רביעיות-משנ״ב כמה שמחזיק גדול כוס היה
 בראשית חי(ש״ב איש ובבן המנהיג. ספר כשם פ״ג ס״ק שם החיים שלימה-כף רביעית לשתות המובחר מן

 עדיף כי שדן, וכן, ד״ה ס״ו קע״ד סימן ככיה״ל יערק אולם רביעית, לשתות המובחר מן שמצוה כתב כ״()
 רע״א סימן (בו) הקדוש. כוס על אחרונה כרכה חיוב בספק יכנס שלא כדי שלימה, רכיעית לשתות שלא

 י׳ בפרק לקמן רערין שם, (כח) ס׳. הערה מ״ה פרק שש״כ סקל־ד, במ״ב תע״ב סימן ס״ח, •ק ס כס״ב
סקע׳א. שם כם״כ שמבואר כפי שיעור לה אין וו טעימה סי״ד. רע״א סי׳ (כט) ל״ב. הערה



השבת משגתקבז.

 כשהמקדש האם הפוסקים דנו כן (כמו .0( פגום שאינו יין מכוס כשותים השומעים
(לא)). סכנה משום בכך יש לאחרים מכוסו לטעום נותן

מנהג. לכל בהערות יבוארו הדברים פרטי
 טועמים כך ואחר הקידוש מכוס לוגמיו מלוא שותה המקדש א׳; מנהג
(לב). המקדש של מכוסו השומעים

 ומשאיר אתר לכוס ממנו יוצק הקידוש, מכוס ששותה לפני המקדש, ב׳: מנהג
 של ריקים לכוסות יוצקים השני מהכוס לוגמיו, מלוא ממנו ושותה רביעית, בכוסו

(לד). הקידוש מבוס ישתה שהמקדש לפני יטעמו לא והם (לג), השומעים

 לכוס מהבקבוק יין מוסיף מכן לאחר מכוסו, כשיעור שותה המקדש ג׳: מנהג
(לה). השומעים לכוסות הכוס מן מחלק כך ואחר הכוס, פגימת את לתקן כדי

והעחת- -מקוחת

 מיץ תוקא שותה המקדש א. הן! תותTהנ השאלות הפוסקים, מן כמה תו הקיימים המנהגים בביאור (ל)
ת זה. כדבר נחלקו הראשונים השומעים! על גם חל זה דין האם קפ־ב). (סי־ פגום שאעו ת  (פסחים התוס׳ ל

ת ואילו השומעים, על גם נאמר זה p התז) ד׳׳ה ק־ו, ת  זה P ק״ג) עם׳ בוכות הלוייס (פקודת הרא״ה ל
 חנ׳׳א וסי׳ ק־צ לסי׳ ציין חזרמ״א בדה, ריעות שתי הובאו ם־ד) קפ׳׳ב (סי׳ במחבר המקדש. על p נאמר
 השומעים שתיית האם .3 פגום. יהיה לא שהיץ צריך השומעים בכוסות גם שלתתו המחבר כתב ששם סט־ז

ת פגום? מכוס כשתייה נחשבת ממנו, שתה שהמקדש אחרי המקדש, של הכוס מאותו ת  קפ׳׳ב (סי׳ המ״ב ל
 אחד כאדם והמקדש השומעים נחשבים שלם, הכוס היה שמתחילה כיון סקפ׳׳ט) ת*א סי׳ ובשעהיצ סקכ׳׳ד
p לא אך הרא־ש, בשם זאת ציין שם (והם־ב פגום שאימ מכוס השותה i .שכותח שהסבית יש מקומו 
 ם־ז! כרכות כרשב־ץ דע׳ע ״,kt ולב׳׳ב לבניו מהן י׳השקה בדי׳ה ק־ח! בפסחים הרא־׳ש לדברי שעה־צ
 לכוסות הכוס מאותו לשפוך צריך אץ אחד, לכוס זקוקים הם כולם אם לדבריהם שאף לי ׳׳ונראה שכתב

 ואילו כה׳׳). לן ליח פגום, הר לא קחשה שבשעת כיק פגום, כוס הוא ששותים שבשעה ואע׳׳ס האחרים,
 שיהיה טוב רותר פגום, ככוס המקדש כוס נחשב ס*ה) ק״צ (סי׳ הרב ושו׳ע סק־׳ד} קפ׳׳ב הס׳׳ז(סי׳ לתת

 קיתו שעליו כוס מאותו שחיה p הבדל יש כפגום הכוס החשבת לענץ האם ג. פגום. שאינו כוס אחד לכל
 המקדש מכוס שותים הם אם אולם מכוסו. שטעם לאחר מכוסו, לתוכו יצק שהמקדש מכוס שחיה pל המקוש

 המחבר כתב (לא) לעיל. שכתעו וכפי המקדש, של שתייתו כהמשך שתייתו נחשבת הריעות לרוב עצמו,
 נוהג איפה מדוע pלע רש ,נפשות״ סכנת משום לחבית רתן מהכוס ישתה •לא סס״ז) ק״ע (סי׳ בשו״ע
הי של בכוס להקל העולם ת  כתב כת) סימן אתח צדק זבחי (שו״ת סומך עבדאלה לרבי צדק זבחי בספר ב
 איסטניס, שהוא באדם p הוא אחר לאדם ולתת לשתות שהאיסור סט״ז) (ק־ע הלבוש ע״פ המנהנ ליישב

 חברו אחר ישתה לא איסטניס שהוא בנפשו שיודע פי לתתו אמנם ליתן. מותר איסטניס שאינו לאדם אבל
 המ״ב שלתת ל׳ כהערה יערץ (לב) אחתו. לשתות אץ חולה המקדש אם וכן וש,Tק של בכוס אפילו

ת אולם תחלה. טעם שהמקדש אף פגום. שאמו מכוס כשתיה השומעים שתיית נחשבת ת  הרב ושו־ע הט״ז ל
 סכנה חשש ובענץ פגום. מכוס כשחיה זה באופן השומעים שתיית סק״כןנחשבת ל׳ הערה לעל (התכת

^ חבת אתר כששותה ע p (לג) ל׳׳א. בהערה לעל י rה תp נחשבת אמה השומעים לכוסות המקדש ע׳׳י 
 שכתב ס״ה ק׳׳צ סימן הרב שו׳׳ע (ראה המסובים שתיית לצורך זאת עושה שהת לשתייה ברכתו בץ הפסק
ת w פגום p של החסרק את אץ זה במנהג בברהמ״ז), זה כעץ ת  כהערה לעל שהובאו הרב ושו״ע הס־ז ל

ת זה, במנהג אלם חבת. ששתה מכוס כששותה סכנה חשש של pהחס את ואץ ל׳. ת  ת׳׳א (סי׳ הא״ר ל
 סק״ד) משב׳ז קפ׳׳ב (סי׳ בפמ״ג רע״ע שישתה, קודם אחר לכלי ישפוך אם מצוה, בחר חשש יש סקכ״ג)
ת אך תחלה. המברך ששוהה המנהג כמדומה ומיהו שכתב: ת  אץ סקנ״א, ת״א סי׳ המ״ב הביאו המג׳׳א ל

 בו שיש מכוס שותה עצמו המקדש זה במנהג (לה) סט׳׳ז. ת׳׳א סימן (לד) מצוה. ביזר חשש בכך
 שלאחר שנהגו רש פגום. שאמו p שותים השומעים שגם נמצא מהבקבוק הכום את שמתקן ומאהר רביעית,

pה פגם תוקן זה ובאופן לשומעים מחלקים ומשם לבקב^ שבכוס pה את החזירו לכוס מהבקב^ שהוסיפו



.קפהט. פרק

 ממנו יוצק כך ואחר הקידוש מכוס לוגמיו מלוא שותה המקדש ד׳; מנהג
כך)(לו). לנהוג שאין הסוברים (ויש השומעים, של ריקים לכוסות

המקדש ע״י שלא היין שתיית
 לאחד ויתן היין, מן מעט יטעם אגמיו", "מלוא לשתות למקדש קשה אם ז.

 לוגמיו״, ״מלוא שישתה אחד אין אם אולם (לז), זה שיעור לשתות השומעים מן
(לזז). לוגמיר ״מלוא לשתיית יחד להצטרף השומעים מן כמה שיכולים הסוברים יש

 המסובים מן אחד שיקדש מוטב כלל, יין לשתות יכול המקדש אין אם אך ח.
(לגו). פת על יקדש שהמקדש או היין, את לשתות ביכולתו אשר

אחר מפי בקידוש חובה ידי יציאה ו.
והשומעיס המקדש כתנת

 השומע שיתכוון ובלבד אחר, מפי ששומע בקידוש חובתו ידי אדם יוצא א.
(מא). השומעים את חובה ידי להוציא המקדש ויכוון (מ), חובה ידי לצאת

והעתת- -מקורות

 כסעודות מיקר נהוג לבקבוק, היין את להחדר וה, ומנהג ת׳), סימן ח׳ פרק לעיל שבארנו (כפי הדעות לכל
 להעיר יש אמנם כ־ה). סימן ת׳׳ג משה ישועת (שו״ת הברכה. מכוס יין לקבל הרוצה גדול קהל יש שכהן

 מצוה שלכתחילה ל׳א) העדה בכדה־ש מ״ו (סימן השולחן ובקצות ס״ה) ק*צ (סימן הרב שו״ע דברי ע״פ
 <תב אולם ברכה־. של ״כוס נחשב אעו וה שיין משום אחר, יק עלע שיוסיפו □לי הברכה מיץ כולם שישתו

 העולם. מנהג וכך כרכה, של כוס עדיין נקרא p שהוסיפו ואחר סוב. היותר דרך על p הוא שזה כבדה־ש
 נשארה ששתה. לפני לססוכיס מחג שהמקדש שלאחד ב׳, במנהג להיות שעלול מצב מונע זה מנהג (לו)

 סקנ״א. רע״א סי׳ במ״ב שמבואר וכפי רמעית, בו שיש מכוס לשתות צריך והרי מרביעית, הקסנה כמות בכוסו
 שהבינו דש פגום. p שוחים השומעים שהרי טעות, מנהג הוא וה שמנהג ק־צ) (סי׳ הב־ח נתב ואת עס

 כבר המקדש שהרי פגום, pמ כשתייה נחשבת המקדש ממנה ששחה מכוס המסוכיס ששתיית הב־ת בהבנת
 המשך אלא פגום pמ שתייה וו אץ עצמו המקדש של מכוסו ישתו המסוביס א□ לרעתם, אולם, ממנו. שתה

 ששתה pמה המסובים ששתיית סוברים רבים אך ק־צ). סי׳ ת־ב השולחן וה (שו־ת המקדש של לשתייתו
 וכוונת שטעם, אתרי ריקים לכוסות ממנו מוג המקדש אם אף מכוסו, שותים כאילו נחשבת המקדש, ממנו
 שישתה קודם לתקנם צריך פגומים הם אם ואו וש,Tהק בשעת כוס אחד כל לפני יש אם p היא לאסור הב־ת
 נאמר פגימה p שכל הסוברים רעת ע*פ וה מנהג ליישב עוד שכתבו דש ס־ו). רע־ח סימן ת־ד השני (חוס

 מ־ם פגום, שאמו מכוס שיסעמו בעינן להמסובים שגם כתב שבשויע ואף המסובים, על ולא המקדש על רק
 כוס על על אף מברכים הדחק (וכשעת המובחר מן ולמצוה לכתחלה הוא המסוביס סעימת ענק שכל כיק

 כשם ס״ר קפ־ב סי׳ בשו־ע שהרכא תרא־ד, כס׳ המחירים כדעת בזה שנהגו כיק ע״כ ס״ז). קפ״ב פגום-סימן
 סקע״ג שם ובמ״ב סי־ד, חנ״א סימן (לז) ק־צ. סי׳ ח״ב השולחן וה סנהגסישו׳׳ת לבטל הצורך מן אק י־א.

p בס״ב דעו־ש עיב. ם־ק בם־ב שם (לח) טעם. לא שאם ד׳־ה שם ובביה׳׳ל o ,לשתות הם שצריכים ע־ג 
 לשיעור מצטרפת אנשים כמה שתיית שאק כתב סכ*ח שם הרב בשו־ע אמנם חו׳־ל. שקבעו הזמן שיעור בתוך

 עליו לקרש יכול נדר, משום p שותה שאמו שסי הרמיא, כתב ס״ט דע־נ בסיסן (לט) לוגמיו־. -מלוא
 המג־א דעת את הביא סקל״ג שם •ב ובם הפת. על יקדש עמו, אתרים אק ואם עמו. המסובים אחרים דשתו

 סימן (מ) סק־ב. בקו׳׳א שם דע־ע בוה, מיקל םי״כ הרב ובשו״ע אחרים, שישחו ע־מ לקדש שאסור להחמיר
 בעצמו יקדש אחד שכל עדיף אנשים, כמה נמצאים כאשר האם הפוסקים, נחלקו אמנם סק׳״ה. כם־ב חנ״א
 שאחד או קחוש> סדר מהרי״ח ליקוטי סק״י, רע״ג סימן שבת (תוספות מבשלוחו* יותר בו ־מצוה משום
שם. מ״ב (מא) שם). שכת, (תוספות מלך־ הדרת עם ־ברוב משום לכולם יקדש
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שמו״(נזג). וברוך הוא ״ברוך יענו לא אך אמן, לענות השומעים על ב.
 הקידוש, מילות לכל ולהקשיב המקדש שולחן סביב להתאסף השומעים על ג.

 אמ״ה דבא״י הקידוש ברכת את שמעו אך ״הגפן״ ברכת את שמעו לא אם ובדיעבד
 שמעו לא אם אך <מג). חובה ידי יצאו - וכו") בנו ורצה במצוותיו קדשנו אשר
 ■פרי ״בורא תחילה לברך עליהם היין, מן לשתות וברצונם ״הגפן״ ברכת את

(נחי). הגפן״

בקידוש ערבות
 בקידוש חובה ידי בעצמו לצאת שמתכוון מי שיקדש ראוי לכתחילה ד.

 לצאת יכולים בעצמם, לקדש יודעים שאינם כגון הצורך, במקום אולם (מה). זה
 שכבר (כגון בקידוש בעצמו לצאת מתכוון שאינו מי של בקידוש אף חובה ידי

אחר)(מס. במקום לסעוד שמתכוון או קידש
 את לפטור מתכוון רק ובקידושו חובתו ידי יצא טרם המקדש אם ה.

 אלא כלל, יאכל ולא היין מן ישתה לא - כאן לסעוד מתכוין שאינו כגון השומעים,
מזז). השומעים אחד ישתה

בקידוש אשה דיני
 (מח). אחרים להוציא גם ויכולה בקידוש, עצמה את להוציא יכולה אשה ז.
זמ).1( ביתה מבני שאינם אנשים חובה ידי תוציא לא צניעות מטעמי לכתחילה אולם

 בעלה, מפי שבת ליל קידוש חובת ידי לצאת הרוצה שהאשה הסוברים יש ז.
 משום החול). בימות ערבית מתפללת שאינה (אף ערבית, תפילת להתפלל צריכה

 על בקידוש וחיובו בתפילתו, התורה מן קידוש חובת ידי יצא הבעל שלדעתם,
חייבת התפללה, שטרם האשה ואילו ,0< מדרבנן רק הוא התפילה אחרי היין

והעמת- -מקורות

ד יצאו שמי' וברוך הוא ״ברוך שענו או ״אמן״ ענו לא אם ובדיעבד סקכ״א, במ״ב קכ״ד סימן (מב)  י
 סקי״ט, וכס״ב ס״ג רי״ג סימן מ״ו, ס״ק מ״ב רע״א סי׳ (מג) סקי״ז. רי״ג סי׳ וכס״ב שם וכמבואר חובה

 מצרים ליציאת דבר (כמו רשTpה מעיקר שהם הדברים אותם היינו ושTהק שברכה סק״כ, בשצה״צ ויעו־ש
 בפמ״ג חנ״ו סימן (מד) מ׳. סעיף פם״ו בשש־כ ויע״ע נוסחאות) בכמה שחסר יום״ הוא ״כי למעט וכדו׳,

 בשו״ע שם (מי) והוא. ד״ה ובביה״ל סק״כ במ״ב רע״ג סימן (מה) סקל״ג. מ״ב רצ״ו סימן סק״י, א״א
 ט׳ ס״ק בשעה״צ וכתב סק״ה, ובמ׳׳ב ס״ב רע״א סימן (מח) ס״ד. רע״ג סימן (מו) םק״כ. ובמ״ב ס״ד

 הK̂ כבר אם גם ״ערבות* pD אתרים להוציא שתוכל ערכות, בכלל היא אשה אם ספק הפמ״ג שלדעת
p אינה מרבבה הדגול ולרעת עתה, כקזיש לצאת מתכוונת שאעה או בקידוש  אחרים, להרציא ערבות 3

 אחרים להוציא דכולה ערכות בכלל היא התורה, מן חייבת שאשה מצוה ובכל כקידוש רע״א, לדעת אולם
 היא המצוה מדאורייתא שהוי (נ) ס״ו. שם הרב כשו״ע דע״ע סק״ד, כס״כ שם («ט) יצאה. שכבר אף

 היא סעוו׳ה במקום ושTק חובת (וכן סופרים מדברי הוא היין על ושTק ואילו בדברים השבת את לקדש
 אמנם, בתפילה. שאומר ושTבק די שמדאורייתא ג׳) ס״ק רע״א סימן במ״ב (הובא המג״א כתב ולכן מדרבנן),

 הנוסח באמירת urirp ידי יוצאים אין וש,Tהק נוסח את הגדולה כנסת אנשי שתקנו שאתר הסוברים יש
 לצאת שלא כוונה איפה ■לו דש הז״ל תקנת כפי המצוה לקיים האדם בדעת שמסתמא משום שבתפילה,

 מצוה חינוך (מנחת מצרים יציאת מזכירים אץ כתפילה שהרי ועוד כ״א), סי׳ או״ח חת״ם (שו״ת בהפילה
אדם כני דרך אץ בסתמא ואפילו כוונה, צריכות מצווח שהרי ועוד ם׳), סי׳ ח״ד מהדו״ת שו״ס שו״ת ל״א,



.קכזט. סרק

 מן שחיובו מי את לפטור יכול מדרבנן שחיובו מי ואין התורה, מן בקידוש
(נא). התורה

 לא עדיין אם גם בקידוש להוציאה הבעל יכול פוסקים, הרבה לדעת אולם
(נב). ערבית תפילת התפללה

בקידוש קטן דיני
 ידי אחרים קטנים להוציא יכול ואף בקידוש, עצמו את להוציא יכול קטן ח.

(נג). חובתם

והערות- •מקורות

 גם וראה ובביה״ל, ב׳ ס״ק חניא (ם״כ יין להם שיש ביק וש,Tק של עשה הסעות את בתפילתם לבוק
 אמן שנשים סיח כהערה לעיל שהובאה השיטה לפי אמוחם אלו דברים (גא) שם). חינוך בפנחת
 שהתפלל לאחר שהרי חובתן, ידי ולהועיאן לחזור יכול אינו חובה, יס■ יעא כבר הבעל אם ולכן ערבות,
T סה״ת עדיין שחייכת האשה אח להוציא יכול ואינו התורה, מן חובתו ידי יצא כאילו נחשב pשהרי יש) 
 אינן שנשים הסוברים לדעת שאף שאפשר כתב ס־ב) רע׳א (סי׳ פרבבה בדגול אולם התפללה). לא עדיין
 יכולים ולכן הנשים, על גם ערכות קיבלו האנשים אולם חובתן, T אחרים להוציא היא הכוונה ערבות, ככלל

 רעיא שו״ת (גב) מה. כצ״ע ונשאר ,n״T כן לפני יצאו כשהאנשים אף ׳יח,T הנשים את להוציא האנשים
 מג׳׳א על (בהגהות רע״א שלדעת ועוד התורה, סן הן שמתדבות במה כנשים ערבות p יש ולדעתו ז׳, סימן

 הזכירה אם לדעתו ולכן התורה, מן קימזז חובת’t שצא ג*כ טבאי •שבתא ואומר שבת המזכיר כל פק״א)
 מדרבנן, p הוא ז17בקית עתה חיובה וסבורך) שלום שבת (או מבא׳׳ ״שבתא בנק וש,Tוק שבח לשק האשה
 הקודמת בהערה רע*ע התפללה. לא עדיק אם גם בקידוש להוציאה הבעל ויכול שהתפלל, איש של כרינו
נ*א pD בשעו״כ (גג) וה, כענק pשהא כ״ג הערה נ״א פרק כשש״כ דע״ע כזה. המג-א כשם מש*כ

אלו. כדינים מאריך י׳-ט״ו סעיפים



תקכוז. השבת משנ

י פרק

הסעודה גמקום קידוש

הפרק של מפורט תוכן
המעידה במקום קידוש א.

הקידוש. במקום סעד שלא מי דין ג. הסעודה. במקום לקדש החיוב א־ב.

המעידה מקום מהו .1
 לחדר מחדר מקום שינוי ג-ה. חדר. כאותו מקום שינוי ב. הקידוש. במקום הסעודה א.

 מנת על הקידוש ממקום יציאה ט-יא. אחר. לבית מקום שינוי ו-ח. דירה. באותה
חבירו. בקידוש היוצא יב. לחזור.

למעודה ממין הקידוש ג.
אונס. מחמת הפסקה ג-ד. הסעודה. לצורך הפסקה ב. לסעודה. קידוש בין שהייה א.

קידוש לעניו ״מעודה״ מהי ד.
יין. שתיית ג. מזונות. כזית אכילת ב. . פת כזית אכילת א.

הסעודה במקום - קידוש א.
 לסעוד עתידים בו במקום דהיינו לה, וסמוך הסעודה במקום לקדש יש א.
(א). סועדים בו לזמן וסמוך
 כלומר י״ג), נ״ח, עונג״(ישעיה לשנת ״וקראת הפסוק מן זאת למדו וזז״ל ב.

 אחד במקום להיות צריכים הקידוש, דהיינו - ו״הקריאה״ הסעודה, דהיינו ־ ה״עונג״
.P( סעודה״ במקום אלא קידוש ״אין -

 לא אך חובה, ידי לצאת והתכוון אחר, מפי קידוש ששמע או שקידש, מי ג.
 סעודה יאכל כך אחר ואס נג), קידוש חובת יח יצא לא הקידוש, במקום סעודה אכל

(ד). סעודתו במקום ולקדש לחזור עליו אחר, במקום

והעחת- מקותת

 והחז״ש, הוזזוכ״ם miroTa ועיין ק״א. פסחים ג«' (ב) מקיא. שם וכמ״ב כרמ״א ס״ג ם־א. רע״ג סימן (א)
 ר׳. כסימן לקמן יבואר הסעררזז ורrש (ג) לכך. נוסף טעם קידוש״ ’t ״אף בד״ה ברשב״ם דע״ש

וס״ג. ס״ב רע״ג סימן (ד}



.קבטפרק

הסעודה מקום מהו ב.
הקידוש במקום הסעודה

 לשנות שלא וטוב אחר, בחדר ולא קידשו, בו במקום לאכול יש לכתחילה א.
m חדר באותו אחרת לפינה אף

חדר באותו מקום שינוי
 כגון החדר, שבאותו אחרת בפינה לאכול הקידוש בשעת לכוון מותר אולם נ.

 הולכים כך ואחר הקידוש בשעת למקדש סמוך עומדים כשהשומעים
.0( למקומותיהם
 שבאותו אחרת בפינה אוכל אם קידוש חובת ידי יצא כוון, לא אם גם בדיעבד,

(ז). החדר

דירה באותה לחדר מחדר מקום שינוי
 שני אם מותר הדבר אולם קידש. שבר מהחדר אחר בחדר לאכול אץ נ.

הבאים: התנאים שני ומתקיימים דירה באותה החדרים
(ח). שקידש בשעה לכך כוונתו היתה א.
.1ו3( הקידוש מקום את הסעודה ממקום לראות אפשר ב.
ולקדש. לחזור צריך אינו הללו, התנאים משני אחד רק חסר אם בדיעבד, ד.

 הקידוש, מקום את לראות ניתן ממנו דירה, באותה אחר בחדר <י) סועד אם כגון
 בחדר סועד אם בדיעבד הדין וכן רא), חובה ידי יצא - מתחילה לכך כיוון שלא אף

 היתה הקידוש בשעת אך קידש, בו המקום את לראות יכול ואינו דירה באותה אחר
(יב). חובה ידי יצא י סועד הוא בו אחר לחדר מקומו לשנות דעתו

 שקידש במקום שלא לאכול בדעתו ונמלך התנאים, שני התקיימו לא אם ה.
(יג), הסעודה במקום ולקדש לחזור חייב מקומו, את רואה אינו וגם

- והעחת מקוחת -

 אמוחיו ארבע שכל שמסתבר סק״ו) בבדה״ש פ״א (סימן השלחן בקצות וכתב סק״ג. במ״ב רע־נ סימן (ה)
 יכול אס שה״ה י״ז) הערה נ״ד (פרק בשש־כ וכתב סק״ר. ובשעה־צ שם מ׳־ב )1( מקומו. נקראים אדם של

 אף החדר, שבאותו האחרת בפינה שם לאכול לכתחילה אף שמותר החדר, באותו האחר המקום את לראות
 שם מ״ב (ט) עיקר, ובן ד־ה ביה״ל ״א ם שם (ת) שם. (ז) וש.Tהק בשעת לכך דעתו היתה לא אם

 האכילה׳, למקום ושTהק ממקום ש׳מאה כתב ס״ב) השתיחן(שם ובערוך עיקר, וכן ד״ה שם ביה״ל סק״ו,
 שה׳ה סק״א שם תשובה בשערי וכתב הלשונות. שתי כץ לדינא נפ״ם שאץ כתב כ״ב הערה פנ׳ד ובשש־כ

 ע׳ז. יסמוך לא שלכתחילה סקט׳ו, התיים בכף וכתב מקומו. כרואה דינו המקדש־ של קולו לשמוע יכול אם
 שיעור הגדרת (י) בזה. הדינים וחילוקי •דואה״ בהגדרת שק שם, ובהערות ס״ט נ״ד פרק כשש״ב דערץ
 יץ). שתיית אף (ובדיעבד מזונות. או פת כזית הוא זד, ושיעור ד׳, כסימן לקמן מבואר סעודד. קביעת לענץ
 שם, במחבר שלישית דיעה (יב) ס״ו. רע״ג סי׳ יוסף ילקוט במחבר, השניה בדיעה ס״א רע״ג סימן (יא)
 ועוTהק ממקום שיוצא לפני שלכתחילה ס״ט) נ״ד (פרק כשש״ב וכתב לדינא. עיקר שכן ע״ז הרמ״א וכתב
 ויע׳ע פקיד. כם״כ רע״ג סימן (יג) סעודה. במקום ושTכק לכתחילה נחשב ובכך ״כשיעור״, שם יאכל

הסעודה, במשך יין ערד לשחות כוונתו היתה כראשונה שTכשק אם אמנם ״ט, ם נ־ד פרק כשש׳כ כזה מש״ב



השבת משנת

אוזר לבית מקום שינוי
 אם אלא קידשו, בו הבית מאשר אחר בבית או אחרת ברירה לסעוד אין ו.
 מתחילה לכך דעתו היתה אם אף בכך להקל (ואין קידשו. בו במקום כשיעור אכלו
ד).הקידוש) מקום את רואה וגם (י

אחר, בבית לסעוד מותר שקידש, במקום לאכול יכול כשאינו הדחק בשעת ז.
 יחזור לא לבטלה ברכה ספק ומשום קידש, בו המקום את ממנו רואים אם

(סז)}. בהערה ראו - קידש לא שעדיין ממי קידוש ישמע אפשר, (ואם (טס. ויקדש
 כשיעור לאכול ישתדל גשמים, והתחילו שבחצר, בסוכה קידש אם לדוגמא:

 לסעוד רשאי הדחק בשעת אולם שנית. שיקדש ללא בבית יסעד כך ואחד בסוכה
. )D הסוכה את מהבית שרואים בתנאי כשיעור, בסוכה אכל שלא אף בבית

 אין השני ומהבית (יח>, הראשון במקום כזית כשיעור אכל לא אם אולם ח.
 היתה אם אף השני, בבית ולקדש לחזור צריך הקידוש, מקום את לראות אפשרות

(כ)). בהערות דם)(-ראו השני בבית לסעוד הראשון הקידוש בזמן דעתו

לחזור מנת על הקידוש ממקום יציאה
שם, ולאכול לחזור כוונתו אם אף הקידוש, ממקום לצאת אין לכתחילה ט.

שקידש. במקום (כא) כשיעור תחילה אכל אם אלא
 לחדר סעודתו) את התחיל שטרם (אף הקידוש ממקום לצאת מותר אולם י.
 יחם ליטול כח כגון הסעודה, מצורכי שהוא דבר לצורך דירה, באותה אחר

(כב). לסעודה

והעדות- -מקורות

 יאמר ביום, שT(וכשק ושTדק ברכת את רק אלא השני, ושTבק השתייה על כפה״ג ברכת שוב יברך לא
 לחדר. מתדר מקומו את ששעה אף הראשונה, בפה״ג בברכת בדיעבד נפסדת השתייה שהרי הפסוקים), את רק

 השש״ב כתב אחד, בבנק הנמצאות אדם אותו של דירות שתי ולענץ סק״ה. ובמ״ב ם*א רע״ג סימן (יד)
 לכל המשותף המדרגות חדר דרך לשניה אחת מדירה לעבוד צריך שאם שמסתבר כיא) הערה נ״ד (פרק

 סק״ח בשעה״צ שם דע־ע סק״ח. ובשעה־צ סק״ז כס״ב שם (טו) אחת. כדירה נחשב זה אץ הדיירים,
 בשעת שאז מתחלה, לכך דעתו שהיתה מקרה בץ הראשץ המקום את ורואה אחר בבית שמחלק שנראה
 לכסלה. ברכה חשש משום ■בדיעבד הותר רק שאז מתחלה, לכך דעתו היתה שלא מקרה ובץ להקל, יש הדחק
 ויאכל ש,Tק שטרם שק אצל ושTק לשמוע לחזור הספק מן לצאת שראר כתב ס״י) נ״ד (פרק שש*כ (טז)
 שם )r( השבת. סעורת את ויסעד לביתו דחזור סעודה) במקום קעזש לשיעור שיחשב (שיעור מעט, אצלו

 שתיית גם הדחק ומזעת מזתות, כדת או פת כזית העה כשיעור טעימה (יח) לסוכה. ומבית ד״ה בביה״ל
תורה בדעת יערין (כ) א׳-ב׳. סעיפים רע״ג סימן (יט) ס״ג. ד׳ בסימן לקמן שמבואר כפי ,p רביעית

 אף לצאת מותר השני, בביח לאכל ושTהק בשעת בדעתו היה שאם זרוע האור רעת את שהביא ס״א) (שם
 דשמא השני, בבית בכה״ג לקדש לחזור יכל אם בדיעבד, ציע שלב-ז תורה הדעת שם וכתב לבית, מבית

 בכף (כב) השיעור. את ד׳ בסימן לקמן ראו (כא) מאחר. ושTק לשמוע ונכק לבטלה, ברכה כאן יש
 ליכא דלכו״ע נראה צרכיו, לעשות או לסעודה נט״י לעשות כדי לחוץ ^א ״אם כתב: סקכ״ה רע״ג סי׳ החיים

 לצורך ושTהק אחרי להפסק שסותר כתב סי״ט) נ״ר (פרק ובשש״כ הסעודה״, לצורך שזה כיץ למיחש,
 לפני הקידוש אחר האוכל לחדר המטבח מן המאכלים את להביא מותר לכן הסעודה. צורכי שהם דכרים
רע״ג בסי׳ המ״ב דברי על כשש״ב שם ומסתמך נט״י, לפני ושTהק אחר לשירותים לצאת סותר וכן נט״י,



.קלאפרק

 לא מקום, לאותו וחזר הסעודה, לצורך שלא אף ממקומו יצא אם בדיעבד יא.
(כג). ויקדש יחזור

הקידוש במקום שלא סעודה דיני

־ ״4£י ל  'f (*̂נ

ם’ םקז ',■1ה

לכתחילה מותר p p
י מפינה ־ ־:

 אחרת
חדד באותו

; ■ן

לכתחילה מותר לא כן

לכתחילה מותר p לא

בדיעבד יצא לא לא

לכתחילה מותר p P

אחר חדד
א • ̂נמ̂^nג

דירה

בדיעבד יצא לא כן
בדיעבד יצא כן לא

יצא לא לא לא

הדחק בשעת בדיעבד מותר כן P

אחר בית

' י . י -,/ זי י ׳ ו

י״ט) בהערה יצא(ראו לא לא P
הדחק בשעת בדיעבד מותר כן לא

יצא לא לא לא

לטבלה הסברים
סעודה. במקום קידוש חובת ידי ויצא מקומו לשנות מותר כלומר י לכתחילה מותר
 אינו כך עשה אם מקום מכל כך, לעשות ראוי שאין אף כלומר, - בדיעבד יצא

שנית. לקדש צריך
שנית. ולקדש לחזור וצריך קידוש חובת ידי יצא לא - יצא לא

והעחת- ■מקוחת

 נראה ם״מ לכתחילה, גם גאמרו המ״ב דברי האם מהמ״ב, השש״כ בהוכחת לד^ שיש ואע״פ י־ד. סוס״ק
 שהד כך. על דעתו שהיתה או הקידוש. מקום את רואה אם ובפרט בכה״ג, להחמיר אין הדירה שבאותה

 שהובא וכפי הסעודה לצורך יציאתו ואק ושTהק מקום את רואה כשאינו אף בקידוש, בדיעבד יצא זה באופן
 חיתה כשלא אתר לתדר הסעודד,, לצורך הקידוש סמקוס לצאת לכתהלה סותר האם לעיין <דש בפ״ד. לעיל
 רע״ג סימן (כג) ל״ב). העדה נ״ד פרק בשש־׳ב מש*כ דעויין וש,Tהק מקום את רואה ואינו לכך דעתו
סקי״ב, במ״ב



השבת משנתקלב.

תבירו בקידוש היוצא
 שיעור מיד לאכול חייב חובה, ידי לצאת ומתכוון מחבירו קידוש השומע יב.

 קידש שטרם כמי ו^נו קידוש, חובת ידי יצא לא זה שיעור אכל לא ואם ׳׳סעודה״,
 שעל הכנסת, בבית רבא בקידושא בכך להזהר יש ובמיוחד (מ־). באכילה שאסור

סעודה. שיעור לאכול מהשומעים אחד כל

לסעודה סמוך - הקידוש ג.
לסעודה קידוש בין שהייה
 ביניהם להפסיק ולא לקידוש, האפשר ככל הסעודה את להסמיך ראוי א.
(כה). קצרה הפסקה אפילו

הסעודה לצייד הפסקה
 לצורך שהם בעניינים לסעודה הידים לנטילת הקידוש בין להפסיק מותר ב.

).וכד׳ צמא הוא אם מים לשתות או מלח להביא כגון הסעודה, כו )

אונס מחמת הפסקה
 אונס מחמת אך מיד, לסעוד כוונתו היתה הקידוש בשעת אם בדיעבד ג.

(כז). ולקדש לחזור צריך אינו הסעודה נדחתה
 אחר שההפסקה אף מיד, לסעוד בדעתו היה לא הקידוש בשעת אם אולם ד.

(מז). ולקדש לחזור צריך אונס, מחמת היתה לסעודה הקידוש בין כך

והעחת- -מקורות

 המון כשם הביא סקי״ב ובפ״ב בדמ״א, ס־ג שם (כה) כ׳׳ו. וס״ק סקכ״א שם ובמ״ב ס־ה רע־ג סימן (כד)
 וכוזב בזה, Tלהקפ אץ זפן מעם שעד ס״א שם השולחן כערוך pדע קצר. זמן אפלו יפסיק שלא אברהם,

 רב, זמן ימשוך שלא כלומר אלא רגע, הפסק בלי ממש וזיכף הכוונה אין שלאלתר לי רראה בס״ד: שם עוד
 הד בעלייה לאכול מנוז על כבית שכשיקדש נתבאר שהרי לזה, ברורה וראיה ממש... אינו לאלתר ולשץ

 תורה נתנה ולא ממש לאלתר הכותה אץ ודאי אלא לעלייה, לעלות קצר ומן אתה צתך והרי סעורה. במקום
 קידרש p יפסיק שלא כתב היעב״ץ ודTובס עכ״ל. הבגדים, מחליפים ושTהק אחר תב וע־פ השרת, למלאכי
 חי״כ אליעזר ציץ מוו׳׳ת כי, סי׳ ג׳ כלל או״ח ורדים גמת בשו״ת דע״ע אפה. כ־ב כהילוך יםT לנטילת

 ברמ״א ט״ג רע־ג סימן (כז) סקי״ד. כמ״ב שם (פכר) קכ״ט). סי׳ ״ב (ה שבת נשמת ובשו״ת נ׳׳ד סי׳
^ אח״כ) שחזר (אף לסעודה ושTהק p ממקומו יצא ואם סקי׳׳ג-י״ד. ובמ׳׳ב ע  שנחלקו סקייב שם במ׳׳ב י

 סקי׳׳ד. בם־׳ב שם (כח) האי״. כולי זה p ברירא לא ״וע־כ (סקי״ג)! שם כתב ובשעה״צ בזה, הפוסקים
 לזמן קצר זמן בץ חילוק שאץ כתב ס״ה) (שם הרב כשו״ע ולקדש: לחזור שיצטרך כדי ההפסק ורrש ומהו
 ממש הכוונה שאץ הרב שו״ע ■בדעת שי״ל מ״ז) הערה נ״ד (פרק השש״כ וכתב ולקדש, לחזור וצריך ארוך

ש מן רעתו שהסיח ר״ל אלא סמוך, ^ו  שהה אם רק שלדעתו ס״ד) (שם השולחן בערוך דע״ע קצר, לזמן ה
 שעה לאכלה ושTהק p מפסיקים שאם סקכ״ט) (שם החיים בכף דע״ע ולקדש. לחזור חייב מרובה זמן
 לחזור צריך המזץ, שיתעכל בכדי היא השהייה שאם המהריק״ש בשם דעו״ש קידוש. ידי יצאו לא שתים, או

 לאכול רעתו היתה שTכשק אם שבדיעכר ורדים הגעת דברי את שהביא שם החיים הכף בדברי ״ע דע ולקדש.
 איש ב״ק דע״ע לבטלה, ברכתז הדא והמקדש ולקדש, לחזור צריך אץ היכר., זמן עבר אפלו זמן, לאחר

 אלא דקדש, יחזור לא להקל, ברכות ספק כמחלוקת, שנר והדבר שהואיל ס״ד) בראשית שניה (שנה חי״
ש ברכת בליכו יהרהר ומלכות. שם הזכרת בלי ויקדש יחזור או ^ו



-קלגסדק

קידוש לענין ״סעודה״ מהי ד.
סת גזית אכילת
 אחר מיד ידים ליטול יש סעודה, במקום כקידוש יחשב שהקידוש כ^ א.
 דקות, ארבע הוא זה (זמן (ל) פרס אכילת בכדי (כסו פת ״כזית״ ולאכול הקידוש

 הלילה בקידוש בין (לא)), דקות משתי יותר לשהות שלא שהחמירו יש ולכתחילה
היום. בקידוש ובין

מזומת אכילת
 פשמידא עוגות, כגון דגן, מיני מחמשת מזונות מיני כזית אוכל אם גם ב.

)(קוגעל) ב ל  להחמיר ראוי אמנם (לג). סעודה במקום כקידוש הדבר נחשב וכדר, (
 מיד פת סינודת לסעוד אלא מזונות, מיני אכילת על לסמוך ולא הלילה בקידוש

(לד). הקידוש לאחר

I״ שתיית
 קידוש לענין כסעודה נחשבת יין רביעית שתיית האם הפוסקים נחלקו ג.
סעודה. במקום
 נחשבת שאינה הסוברים ויש כ״סעודה״, נחשבת יין ששתיית הסוברים יש

הדחק בשעת אולם בלבד, יין שתיית על לסמוך אין לכתחילה לפיכך (לה). כסעודה

והעתח־ •מקורות

 הוא ימעו mTכמ דה ושיעור קליפתה, בלי ביצה חצי המו כזית שיעוד סקכ״א. ובס־ב ס״ה ת״ג סי׳ (כט)
 מצות לעגץ אמנם ע׳}. עם׳ ציון שיעורי (ספר סמ״ק 50כ- החזוי׳א ולרעת סמ״ק 27כ- נאה חיים רבי לדעת

 סימן השולחן קצות (ל) לקמן. שיתבאר כפי מכביצה. יותר של שיעור לכתחילה לאכול יש שבת סעודת
 לכתחלה אך דקות, תשע הוא פרס אכילת ששיעור כתב ס״ו) סי׳ (חיו סופר תחם כשו״ת (לא) סק״ב. פ־א
 וכרכה מצחז אכילת שלענין כתב סקמ״ג) תרי״ח וסי׳ סקית ר״י י׳0( החיים ובכף דקות, משחי יוחד ישהה לא

 לחוש שנכק ■כתב המצוות) (שיעוד תורה של שיעודס ובספר רקוח, ארכע בתוך כוית לאכול יש אחרונה
 דקות מארבע mr ישהה שלא ההד ועב״ס רקוח. משתי יותר ישהה שלא החת״ס שצידד למה לכתחילה

 פרק ■בעושיכ דע״ע סקכ״ה, שס מ״ב (לב) מה), פש״כ שמיה עמ׳ תורה ושיעוד ותTמ בספר (דע״ע
 לאכול להשתדל יש הלילה כסעודת <לר) שם. סיב <לג) ליא. סי' היה נדברו או ובשו״ח סביב, ניד

 בץ פותות שכשאוכלים משום מותר, דיה סיב רמ״נז סי׳ בביהיל כמבואר הקתדש, לאחר פת כדת דווקא
 דיה ס״ה רע״ג <סי׳ הביה׳׳ל הביא כן, כמו לתיאבץ. הסעודה את יאכלו שלא חשש יש לסעודה הקידוש

 פת), דהיינו (- גמורה סעודה במקום אלא כשתדת אף מקדש היה לא שהגר״א רב, המעשה בשם כתבו)
 ואוכלים הדימ כדעת בוה להקל העולם שמנהג מותר} דיה •ט רם (סי׳ בביהיל שכתב המ״ב מרבד אמנם
 שם רע״ע היום. בסעודת ולא הלילה כסעודת דווקא להתמיד שפסק נראה הבוקר, קדוש אחד מזונות סיני

 אחר יתיכף המגיא כדעת היום) כקידוש אף (- האפשר במקום לעצמם שסחמידם מעשה אנשי שיש כביהיל
 גדסו למלא שלא להדר נכק ועכ״פ הסעודה, כתוך הכל ואוכליס הסת על ומברכיס ידם נוטלים ד,קידוש

 להעיר וראד כך, לעשות יש שלכתחילה סכ״ב) ניד p(פ בשש־כ וכ״כ הפת. סעודת קודם אכילות משאר
 אינה זו אכילה אך סעודה, במקוס כקידוש יחשב שהקיחש כדי רק הרא המזתות אכילת בענין האמור שכל

 ובסי׳ סיד רע״ר בסי׳ וכסבואר פת כהן לסעוד יש שהד סעודות, שלוש אכילת חיוב לענץ כסעודה נחשבת
 אולס סעודתי, במקומ כיקיריש נתשכת יין שתיית ס״ה) רע־ג (סי׳ ודרמיא המחבר לרעת (לה) ס״ה. רצ״א

טעונים ממים ו׳ והרשב־ם הרמב״ם לרעת :הראשונים בכך שנחלקו הדרישה רבד את הביא (שם) הרע״א



השבת משנתקלד.

 כדעת לנהוג אפשר (לס) הדחק בשעת שלא אף כך על שסמכו יש הבוקר (ובקידוש
 כוס על בנוסף יין רביעית וישתה כסעודה, נחשבת יין ששתיית הסוברים
(לז). הקידוש

 אינו - הקידוש כוס כולל יין, רביעית רק המקדש שתה אפילו בדיעבד אולם
(לח). שנית ולקדש לחזור צריך

והעדות- ■מקורות

 טעתים יגן ומעי פת רק הרא״ש לדעת ואילו סעוחז, מקום הד יין שחיית גם ולכן כסקומם, לאחריהם ברכה
 שסמכו יש הכוקר, של ושTבק (לו) הסעודה. כמקום נחשבת אק יין שתיית אך במקומם. לאחריהם ברכה
 סי׳ מל׳א ח״ג שמהאל ושלדוח סק״ז, במ״ב רפ״ו סי׳ סקכ׳׳ם, שם הדחק-שעה״צ בשעת שלא אף מה להקל

 הבוקר של ושTובק ו-כ׳׳ז. כ׳׳ה ס״ק רע״ג סי׳ מ׳ב (לז) ק־כ. סי־ ח׳׳ב שבת משמת מה מש״כ דע׳׳ע ג׳.
 סימן שבת מנחת (לח) סקכ׳׳ט. שעה״צ - נוסף p לו אץ אם אחת, רבתית רק ולשתות מה להקל יש

 בשמיעה. חובתו יT היוצא אכל וש,Tהק כוס מלבד p יתrרב לשתות צריך עצמו המקדש ודוקא סקל׳״ו, ע״ז
סקל־ח. שם החיים כלבד-כף אחת ברביעית לו די



היא. פרק ל ק _

יא פרק

בשבת סעודות שלש אכילת

הפרק של מפורט תוכן
וו1טעוד שלוש א.

במאכלים. השבת עינוג ד. פת. אכילת ג. סעודות. שלוש אכילת חיוב א־ב.

משגה לחס ב.
שנדבקו. ככרות ד-ה. שלמים. ככרות ג. הראויים. הככרות ג. משנה. לחם חיוב א.
אחת, ככר רק לו יש ח. בשקית. העטוף ככר ו. קפוא. לחם ו.

משנה״ ״לחם חובת ידי המסובים הוצאת ג.
השלחן. על הפרוסות הנחת ו. המסובים. טעימת ה. המוציא. ברכת א-ד.

הבציעה אופו ד.
הבציעה. סדר ד־ה. המוציא. ברכת ב־ג. בסכין. סימון א.

הסעודה מנהגי ה.
בסעודה. תורה דברי ה. היין. על ברכה ד. הדגים. אכילת ב-ג. שבת. זמירות א.

קצוצה. ביצה הכנת ט. הסכין. כיסוי ח. לחם. פתיתי ז. ברכות. מאה השלמת ו.

המזון ברפת ו.
 התחיל ה< הברכה. סיים ד. השם. הזכיר ג. רצה. לומר שכח ב. והחליצנו. רצה א.

ויבוא. יעלה ז. והמטיב. הטוב

סעודות שלוש א.
(א). ביום ושתיים שבת בליל אחת בשבת, סעודות שלוש לאכול אדם חייב א.

(ב). הנשים על גם הוא זה חיוב
 המלה בו ונזכרת במן שנאמר בפסוק חכמים מצאו סעודות לשלוש רמז ב.
 לא היום לה׳, היום שבת כי היום, אכלוהו משה ״ויאמר פעמים: שלוש ״היום״

(ג). בשדה״ תמצאוהו

והעחת- -מקורות

 סעוזות שלש יאכל שבח. כליל סעודה אכל שלא שמי ברמ״א דעו״ש סק״א. ובמ״ב ס״א רצ״א סימן (א)
הוא הפסוק, מן והלימוד התורה מן שחיובו הסוברים יש ט״ו. שמות (ג) בס״ו. שם (כ) השבת, כיוס



השבת משגתקלו.

פת אכילת
מ״כביצה״, יותר מעט בשיעור m פת לאכול יש הסעודות מן אחת בכל (.

 בשיעור להיות צריכה ה״כזית" אכילת <ה). "כזית״ שיעור לפחות יאכל לו, קשה ואם
).1( דקות ארבע שהוא הסוברים ויש דקות, שתי שהוא פרס״, אכילת ״כדי של זמן

במאכלימ השבת עינוג
 כל עליו, החביבים חשובים במאכלים ה׳ כברכת השבת את לענג מצוה ד.

(ח). יכולתו כפי בהם וירבה ש, מנהגו לפי מקום

משנה לחם ב.
משנה לתם חיוב

 ככרות שני - משנה״ ״לחם על השבת מסעודות אחת בכל לבצוע מצוה א.
 נשים ואף (יז), חלות י״ב על לבצוע הקבלה, פי על נוהגים, (ויש (ש שלמים לחם

ד»). משנה בלחם חייבות

הראויים הככרות
 כזית ובגודל (י□ שלם להיות צריך משנה״ ה״לחם מככרות ככר כל ב.
(יג). לפחות

והעמת- מקזחת

ך וכ*כ צ*כ, סצוה יראים ספר גמור־ ליסוד ת  שדחיוב סוברים ויש הלבוש, בשם ס״א רצ״א סימן השלוון מ
 .בסימן דע״ע סק־א, סשב״ז מגתם בפת רצ״א סימן ־ אסמכתא בדרך הוא הפסוק מן והלימוד מררטן הוא

 לו שאין פי סק*כ, פ״ב רצ׳א סי׳ ס־ד, תניד סי׳ (י) ק־ט. ס־ק נ״ד פרק ובשש׳׳ב סקי״ם, במ׳׳ב רע׳׳ג
^ בפרטי דעויץ סעודה קביעות כשיעור בכיסנץ הכאה פת לאכת" פת-יכול  ולענין סל־א. פנ׳׳ד בשש׳׳ב ה

 שש״כ (י) סק״ב. במ׳׳ב שם (ה) ׳.vn סעיפים ב׳ סימן ט׳׳ו כפרק לקמן יערין שלישית, כסעודה פת אכלת
 וקצוה׳׳ש נאה חיים ורבי םנ*ב) תרב׳׳ה (סי׳ המט׳׳א דעת אח מה שהביא קכ׳׳ט, בהערה שם ויעדץ ״ל. ם פנ׳׳ד

 מי׳ב (ז) פרס. אכלת כת בתוך ׳׳כביצה׳׳ שיעור את גם לאכל צתך האם שדנו סק׳׳י) בבדהיש פ׳׳ב סי׳
וראו סק׳׳ב, רמ׳׳ב סי׳ ס״ב - השבת סעודות בכל דנים לאכל ראוי (ח) ס׳׳ב. ר״נ סימן סק׳׳א, ומ׳׳ב סי׳
 רפ״ט סימן ס׳׳א, רע״ד סימן (ט) קודש. כשבח ד,תבשילים אכלת במנהגי שכתבנו ס־ד כ׳ פרק לעל עוד

 בשעה׳׳צ רע׳׳א סי׳ עיין מדרבנן־ אלא אעו או מהתורה הוא משנה׳׳ ׳׳לחם חיוב אם הפוסקים תחלקו ס״א.
 (סי׳ ״א המג רעת דאותיתא, הוא משנה שלחם סק׳׳ב) תרע־ת (סי׳ הם״ז שם שכתב מה ׳׳אך שכתב סקי״א

 לסדר יש הקבלה תכסי רעת לסי (י) מנתם׳׳. והפת שכת התוספת שכתבו וכמו כן, אינו סקכ״ג) ת־ד
 בשעי׳ת רע׳׳ע ע״ד), דף הכותות בשער (אתזיל הפנים׳׳ ״לתם של חלות עשרה שתים כנגד ככרות עשר שנים
 בכיה״ל ס״ו רצ״א סימן סק״א, במ״ב יד רע סימן (יא) וה. בענץ מש״כ סק״א ״ר ובא סק״א רע״ד סימן
 פתסה ואוכלים המברך, מפי הברכה את ששומעים במה משנה״ ״לחם מצות ית הנשים ויוצאים נשים, ד״ה

 שם וכתב ס״ה, פנ״ה שש״ב (יג) ס״א. רע״ד סימן (יב) ג׳. בסימן לקמן שנתבאר נפי זה, מלחם
 בברכת תוכה יT היוצאים המסובים מן אתר שכל כת לפחות שיספיק שיעור בפת שיהיה יקפידו שלכתחילה

 קיימו לא אחר, מלחם להם יתן ואם משנה״, בלתם חייבים הם נם שהת משנה. הלחם מן יטעם הבוצע
 הנרשד״א כשם שם עוד וכתב פ״ג). ס״ק קס״ו סי׳ מ־ב סק״ט. בבדה״ש ל״ז סי׳ משנה״(קצוה״ש ״להם סצות
 על גס למסוך יכול בעצמו, ״המוציא״ מברך אך הבוצע, של כבציעתו משנה להם ידי שיוצא שסי זצ״ל,
משנה. הלחם סן לטעום יכל אינו אמנם אם אחר, לחם



לז.«א &יק מ .

 הלחם מן מקצת יסירו לא ולכן <יז), לגמרי שלמים הככרות יהיו לכתחילה .1
 בשעת שלמ יהא שהככר כדי הלחם, של בציעתו אחר אלא בו הדבוקה התוית עם

),1(ט הברכה

שגדגקן בכרות
 אף שלמים, הם ואם להפרידם, יש האפיה בשעת לזה זה שנדבקו ככרות ד.
״שלמים״(טז). נחשבים דבוקים, שהיו שניכר
 כדי התוספת, את להוריד ראוי השני, בככר אחד מככר קצת נדבק אם ה.
.tr( שלם ויראה שהככר

קפוא לחם
משנה״(יח). ל״לחם קפוא לחם לצרף מותר ז.

בשקית העטוף כבר
 שלכתחילה הסוברים ויש משנה״, ל״לחם בשקית העטוף ככר לצרף מותר ז,

(ים). הברכה קודם מהעטיפה להוציאו טוב

אחד ככר רק לו יש
 אם ואס ,p( שלם שאינו ככר אליו יצרף שלם, אחד ככר רק לו יש אם ח.

(כא). פת פרוסות שתי או שלמים, שאינם ככרות שני יקח שלם, ככר כלל לו אין

והעחת- מקוחת

p הפוסקים ונחלקו ם־א. חניד שלמים-סימן יהיו הלחמים (יד)  אמו ponn אך קצת. ו1סם שניטל רכר 3
 שם חיים אורחות סק״א, שם משנה״-שע״ת ״לתם חובת יT בו יוצאים האם (כ-%ב), ממ״ח אחד מאשר יותר

 שלם לתם להקל. עץ-יש למראית שלם נראה הבכר שאם פ״ה) סי׳ (ח״א יעקב חלקת בשו״ת וכתב סק״א.
 אין ואם שלם, לחם של p ומקבל תחר ובכך רלאפותו, בתנור להחזירו שהקילו יש חתיכה, ממנו שנחתכה

 כדי קיסם. בעזרת שנחתכה החתיכה את בשבת) (אף לחבר אחר-מותר לחם לו ואץ כן לעשות באפשרותו
 שש״ב (טו) וסק״ט, סק״ח ובמ״ב ס״ב קס״ח שנשבר-סימן ניכר יהא שלא ובלבד משנה, ללחם בו להשתמש

 ומשום שבתוית, האותיות את לקרוע שלא כדי הלחם, מן קצת עם התוית את להסיר נוהגים ס״ה. נ״ה פרק
 סק״א, רע־ד סימן היים אורתות (טז) ט׳. סימן י׳ pD א׳ חלק השבת במשנת שנתבאר וכפי בורר תשש
 סק״א. סיף רע״ד סי׳ השקל כמחצית דע״ע לוה, וה דבוקים כשהם אף בהם לצאת מתירים שיש שם וכתב
 (דע״ע מ״כ. סיי ח״ט יצחק מנחת שו״ת ק״י, סי׳ ח״ג החכמה בצל שו״ת (יח) ס״ג. קס״ח סיסן (ייז)

 אף ככר לצרף שאפשר כתב כ״א) סי׳ (ה״א אפרים רכבות כשו״ת (יט) ל״ט). הערה נ״ה בשש״ב
 מו. זו החלות שיגעו צריכים שלכתחלה כתב קי־ד) סי׳ (ח״כ הקהתי שבט וכשו״ת בשקית, עטוף כשהוא

 שם. משזז באר שו״ת (כא) ע״ה. סי׳ וח״ו פ״ב סי׳ ח״ה משה באר שו״ח נ״ה, הערה פנ״ה שש״ב (כ)
 גמורה פת p לו כשיש משנה ללחם עוגה לצרף אפשר האם דן סק״ה) פ״ב פי׳ (כדה״ש השולחן בקצות
 פת משנה״ ב״לחם לצרף שאפשר רע״ד) (סי׳ השקל מחצית דעת שהביא דעו״ש כזה. להתיר ומסקנתו אחת.
 הקצות ולדעת לצרפה, יכול אינו סעודתו עליה קובע אינו אם אבל סעודתו, עליה קובע אם בכיסנין הבאה

 אוכלה. שאמו אע״פ נכרי פת לצרף שאפשר כשם סעודתו, עליה קובע אינו אם אף לצרפה אפשר השלחן
 הבאה שפת לנקוט ואפשר לקולא, דרבנן ספיקא הרי מדרמן. היא משנה לחם שמצוות הסוברים שלדעת ועוד

 שם כבדה״ש מביא המילד הוא שהעיקר מתיקה כמיני הססולאת פח זו אם (אמנם גמור. לחם היא ככיסנץ
לצרפה). בדור זה שאץ נראה ולפ״ז גמור, לחם ולא ככיסנץ, הבאה פת נוראי זו הח הרב, שו״ע שלדעת



השבת משגתקלח.

משנה״ ״לחם חובת ידי המסובים הוצאת ג.
 שהתבאר כפי משנה״, ״לתם על השבת מסעודות אחת בכל לבצוע מצוה א.

בכך. חייבות הנשים ואף ב; בסימן לעיל

המוציא ברבת
 את להוציא מכוון משנה״ ״לחם על המברך הבית שבעל הנוהגים יש ב

 השומעים יצאו ובכך וכג), אמן ועונים לצאת מתכוונים והם גכב), בברכתו השומעים
{כד). משנה" ״לחם חובת ידי והן ״המוציא״ חובת ידי הן
 ״אמן״ וענו הבוצע בברכת לצאת התכוונו אך יחהם, נטלו שטרם השומעים ג.

 זיטלו ו״המוציא״, משנה לחם תובת ידי בדיעבד יצאו להוציאם, התכוון והבוצע
וכה). מהפת שיאכלו לפני ידים״ נטילת ״על ויברכו ידיהם
 ומתכוונים הבוצע בברכת משנה״ "לחם חובת ידי לצאת הנוהגים ויש ז.
 שהתבאר מה (ולפי <כו), בעצמם מברכים הם המוציא ברכת את אך בברכתו, לצאת
ידיהם). נטלו שטרם אף משנה״, ״לחם חובת ידי השומעים יוצאים הקודם, בסעיף

והעדומ- מקורות

 הסוציא בברכו! לפטור יבוק שבוצע שזה לגהוג ״תכק סקכ״א; רצ״א ובסי׳ סק״ב רע׳׳ד סימן המ״ב כתב (כב)
 בעתך עוד וכתב משנה׳׳. כלחם iKr שכולם כדי בברכתו, לצאת שיכוונו להססובין יאמר וגם המסובין, כל

 אק הנשים לפני הא 0-0 משנה, לחס מהפסוכין אחד לכל שיש במקומות שאף ס״י) רע״ד (םיי השולחן
 רק יהיה משנה שהלחם לנהוג יש וכך עליהם, להמתץ הבעה׳׳ב צריך ולכן משנה. לחם לפניהם ליתן דרך
סימן )30( המובחר. מן מצדה וזוהי השולחן אל יחר ישבז המסופק שכל עד ימתק והוא מנה׳׳ב לפני
שכאשר סק׳׳ו, במ׳׳ב רט״ו וכסי׳ ברמ׳׳א ס״ב קס׳׳ז בסי׳ הרמ״א שכתב כפי אמן דענו סק׳׳ב. במ״ב חנ׳׳ר

 בפועל, להורות כדי סתם. ששומע בברכה מאשר האמן, בעניית וזיוב יותר יש המברך בברכת לצאת מתכוון
 אמן, ענו לא אם אף שבתעבד סקי״ט, קס״ז סי׳ במ׳׳ב דעויש המברך, דברי את ומקיים מחוק הוא שגם
 אדם שחייב ייל״ןp מה שלפי כתב כ׳׳י) (סי׳ ודיל טיאה ר׳ בשו׳׳ת (כד) משנה. לחם חובת יר יצאו ג׳׳ב

 לצאת מכוונים שהמסוכק צ־ל וע״כ כעה׳׳ב. לפני רק משנה לחם שאק ומנהגנו בשבת, משנה לחם על לבצוע
 בהגאמ׳׳ך נהג כך ומפני שלו, הפרוסד, על המוציא כברכת אחד כל המסובק יברכו היאך וא׳׳ב כעה״ב, בברכת

 ערבי פרק נתנאל בקרק וכ׳׳כ בברכתו, לצאת יכוונו רק המוציא, כרכה על יברכו לא שבשבת בביתו נר׳׳ו
 סימן (בה) בוה. םש״כ ט׳׳ג) סי׳ אבי(ח׳׳ג וכיח ל״ד) סי׳ (או׳׳ח סופר דעת בשו״ת דע׳׳ע ט׳׳ז. סימן פסחים

r רבמיב דייג(סיב בסי׳ דעי׳ע ס׳׳ז, קס״ז ’po( ענט׳׳י לברך אסור אמנם אמן. ענו לא אם אף יצאו שבדיעבד 
 מן שיטעמו עד עליה) וברכה מנט׳׳י pn( אתר רבר בשום להפסיק ואסור המוציא, מברך שהבוצע ממן

 האחרונים. בכך נחלקו למעשה אך קהילות, בהרבה הוא זה מנהג (כו) סקמ׳׳ה. במ״ב קס״ז הלחם-סימן
 ממנו ששומעים במה ם7חוט *r יוצאים שהמסוביס כתב סנ׳׳ד) תע׳׳ג וכסי׳ ס׳׳ד עד׳׳ר (סי׳ הרב בשד״ע
 שומעים הבית בני אם שרק מדבריו ונראה משנה, לחם מאותו ואוכלים משנה לחם על שמברך המוציא ברכת

 לעיל (הובא והמיב ס״ב) ז׳ בלל (שבת אדם בזזיי וכיב י. משנה ־׳לחם חובת ידי יוצאים המתיא בדנת את
קהילות כהרבה אולם סק׳׳ם). בדה־ש ליו (סי׳ בקצה״ש וכ׳׳ב כך, לפשות לנהוג שנכק כתב כ׳׳ב) בהערה

שהטעם (תראה שמקבלים. הפרוסה על כעצמם מברכים ואת׳׳כ הבוצע, ברכת את שומעים שהמסובים נהגו
 דעדין שם) הקצה׳׳ש שכתב וכפי הברכה, בשמיעת היטב יכוונו לא שמא מחשש הוא, לעצמם שמברכים

 נחנק של שהברכה הגס בשמיעה, משנה לחם חובת ידי יוצאים וז׳׳ל; רע׳׳ד סימן (בוטשאסש) אברהם באשל
 בכך מהני האכילה הנאת קודם הrהבצ על משנה לחם מצות מכ״פ כפנ׳׳ע, ומברך חובתו ידי יוצא אינו

 תורה קנק בשו״ת ויע׳׳ע קי׳׳ד). סי׳ (ח׳׳א יוסף רען בשו״ת וכ׳׳ב ים.T נטילת קודם גם וסהני שליחות,
הבית אנשי על חיוב ואין כעה׳׳ב, על היא משנה לחם על כציעה של שהמצות שכתב פ״ת) סי׳ (ח׳׳א בהלכה



.קלטיא. פרק

המסובים טעימת
 יאכלו לא משנה״ ״לחם חובת ידי המסובים את מוציא הבוצע אם ה.

 לאכול רשאי משנה״ ״לחם לפניו שיש מי אולם ).1(כ הבוצע שיטעם עד המסובים
(כח). בברכתו לצאת שהתכוון אף הבוצע, לפני

השלחן על הפרוסות הנחת
 יזרוק לא וגם ואחד, אחד כל של בידו הפרוסה את הבוצע יתן לא ו.

 ראה - המסובים מן אחד כל לפני השולחן על הפרוסה את יניח אלא לפניהם,
(כט). בהערות

הבציעה אופן ד.
בסכין סימון

 כדי ״המוציא״, ברכת לפני הפת את במקצת לחתוך נוהגים החול בימות א.
 כלל הפת את חותכים אין בשבת אולם לטעימה. הברכה בין מרובה הפסק יהיה שלא
 בשבת רבים נהגו אמנם .0( הברכה בזמן לגמרי שלמה שתהיה כדי הברכה, לפני

 במקום הברכה אחר ולחתוך הברכה, לפני אחד ככר על בסכין סימן לעשות
המסומן(לא).

והערזת- -מקורות

 האשז! אס רק הוא ה.1מש בלחס חייבוה נשים שגם ר־ת בשם המרדני שכתב ומה משנה, לחם על לבצוע
 האשה צתכה שאין מדבריו תראה בפנ״ע. עליה חיוב שוס אץ בוצע הבעל אם אבל ביתה, טי עטר בוצעת
 רברי בשו־ח מש״ב ויע׳׳ע כלל, עליה החיוב אץ שהרי הבוצע בברכת משנה־ •לחם חובת ידי לצאת לכווץ
 לשמוע מקפידות הנשים שאץ הנוהגים שיש קע־ה) סי' (ח׳׳ב שבת נשמת בשו״ת וכתב קכ״ו. סי׳ או״ת יציב
 סימן (כו) כוה. מנהגם את שם ומיישב הפרוסה, על בעצמן מברכות אלא מהבוצע, •המוציא׳־ ברכת את

 שם ובתב פיתו, את הטת בעל יאכל בטרם חלקו את אחד לכל לתת שמותר הרמ״א שם וכתב סטיו, קס״ז
 חלקו, את סהפסובים אחד לכל שמחלק לפני מהלחם יטעם שהבוצע שמוטב הט״ז בשם ע״ט) (ס״ק המ־ב
 להרבה שיש פסח בליל לפיכך ס״ג. רע״ד סימן (כח) וה. pב האחתנים שאר כתבו שכן שם וכתב

 לפני המתלא חתיכות אח לזרוק אץ (כט) המברך. לפני לטעום הם יכולים משנה־. •לחם מהמסוטם
 הפרוסה את ליתן לטצע אין כן כמו סקפיח, מיב קסיז אוכלים-סימן מיץ או מצוה מיץ משום המסומם,

 שנותנץ המוציא לפרוסה רמז יה״Tכ ציץ •פרשה שנאמר כפי באבילות נהגו זה שמנהג משום האוכל, ביד
 שלא הקפית לא הדורות מצדיקי שרבים או״ח), (נימוק״י שכתבו ויש סי״ת. האבילות-שם בשעת האבל ביד

 המנהג שמקור שיתכן בכך מרגליות) ראובן להג״ר תיה (נפש זאת שנימקו דש המקבל, Tב הפרוסה אח לתת
 הפחסה נתנו אלא שלחן לפגיו ערכו ולא הסיב לא האבל ואילו נפרד, לשלחן מסב היה אחד שכל מסן הוא

 דע״ע שע״ם). סי׳ ת־ד לדרישה (וציין אTקפ אץ ביחוד אחד כל לפני שלחן עורכץ שאץ כיום אולם בידו.
 את מעט וחתך שכח אם ס״א. ברמ״א קס״ז סימן (ל) מה. מש״ב קפ״ב סי׳ ב׳ חלק שבת נשמת בשו״ת

 עמו-מ״ב הכנר שאר יעלה הקטן כחלק יאהח שאם כך מועט. שהחיתוך ובלבד הפסיד, לא הברכה קורם הבכר
 באיזה לדעת כמ הוא, הלחם על סימן לרשום שנוהגים והטעם סק״ה, מ״ב רע״ד סימן (לא) סקי״א. שם

 הצל״ת שכתב כפי הלתם על לרשום שלא שנהגו רש לטעימה, הברכה בין להפסיק יצטרכו ולא לחתוך, מקום
 וכן זה״, שהשמיט הרב דעת זה ״ואפשר וכתב הצל״ח, את המא רע״ד) (סי׳ לדוד והתהילה ל־ט:), (כרכות

זה. מעניין הזכיר לא השולחן קצות בעל



ת משגתקמ- שנ ה

המוציא ברבת
 המוציא מברך (לב), זה גב על זה הנכרות שני את ידיו בשתי נוטל הבוצע נ.

(לג). השם את כשאומר יחדיו ומגביהם

 ויש המוציא, ברכת לפני החלות שעל המפית את להסיר הנוהגים יש ג.
).T7( המוציא ברכת אחר עד למן), (זכר במפית מכוסה הפת שתהא שהצריכו

הבציעה סדר
 ביום ואילו התחתון הבכר את שבת בליל לבצוע הקבלה, פי על נוהגים ד.
 (לה). העליון הכבר את בשבת) שחל יו״ט בליל אף טוב, יום סעודות (ובכל השבת
 אותו התחתון, הככר את בלילה יחזיק (לה, המצוות על להעביר שלא כדי אולם

(לז). העליון את מאשר יותר אליו קרוב לבצוע, מתכוון
 הסעודה, לכל לו שתספיק גדולה פרוסה מהמסובים אחד לכל לבצוע מצוה ה.

(לח), היום סעודת מצות את שמחבב להראות

הסעודה מנהגי ה.
שבת זמירות

 טוב השבת, ליום שיר ״מזמור שנאמר הסעודה, בעת זמירות לזמר נוהגים א.
(לם). א') צ״ב, עליון״(תהלים לשמך ולזמר לה׳ להודות

והעדזת- -מקזחת
ף ובתב סקמ״א. בסיב רע״א סיסן <לג) ס״א. רע״ד סימן (לב)  שלדעת סקל״ב) קס״ז (סימן החיים «

 כ״ח־כ״ט, וכהעתת ד׳ סימן ח׳ מרק לעל יעדץ (לד) ״המוציא״. תיבת את כשאומר מגביהם ז״ל האר״י
 היא שהסעודה ניכר שיהיה וכדי למן, זכר בושתו, הפת יראה שלא הפת: לכיסוי טעמים שלשה שהובאו

 עד הפת את לגלות שאץ סקמ״א) רע״א (סי׳ המ״כ כתב למן, זכר הוא שהכיסוי הטעם לפי שכת. לכבוד
 אחר עד מכוסה תהיה שהפת די הטעמים לשאר אלם סכ״ב). (שם השלחן כערוך וכ״כ המוציא, ברכת אחר
^ משבת שהל יו־ט ליל ולענק ס״א. רע״ד סימן (לה) סי״ז). (שם הרב בשו״ע וכ״כ וש,Tהק ע  בשו״ת י

 אץ שהרי הב״ת, קושיית את שמיישב הט״ו את מגיא סק״ה במ״ב שם (לו) ר׳). סי׳ חו־מ אבי(ח״ד מת
 אחרת), כסצוה ולעסוק עליה לעבוד אסור אדם, של וTל מצרה כאה שאם בלומר (- המצוות על pמעכי
 שלכן הט״ז ומיישב התחתון, את ולכצוע אלמ קרוב שיותר הצליץ על להעביר שבת בליל לו סותר ואיך

 נוסף מנהג שם המ״ב והמא בתחתוגה. תתלה שפוגע ונמצא מהעליץ יותר אליו קתב התחחץ להניח נוהגים
 עליה. דכצע כשמברך תחתונה להיות יעביר המוציא ברכת לפני עלענה שהיתה החלה שאת המניא ע״פ

 כששני החלות, שתי את הברכה כשעת לאחח האד״י מנהג את הביא שבת) ליל ושTק (דרושי הכוונות ובשער
 הבנים לחם כדמיץ ״ויהיה צדדיו משני פנים ושני אחד לחם הם כאילו ונראה בזה זה דבוקים החלות שולי

ל משנה״ ״לחם של הלחמים שגי את לבצוע שנהגו דש שם. (לז) שבמקדש״.  מהנזעודוח־שם אחת מ
 פרוסה יפרום ■לא שבחול שאע״פ ס״א, קס״ז סימן כרמ״א pףע ס״ב, רע״ד סימן (לח) סק״ר. במ״ב
 המ״ב (לט) גדולה. פרוסה לבצוע סותר בשבת מקום מכל כרעבתן, שנראה משום מככיצה, יותר גדולה
 ושכח זמירות מזמרים יש צרכן כל שאכלו ״אחר שכתב נ״ד) (סי׳ הרוקח את הכיא סק״ה) רפ״ט (כסי׳

 ליום שיר ״מזמור שנאמר ותשבחות, בשירות דתן שישב מצוה כתב; רע״א) (סימן חסידים ובספר להקב״ה,
 בתוך בשבחות ולרנן לשורר מנהגנו ורו:Tבס היעב״ץ וכתב עליץ״. לשמך ולזמר לה׳ להודות טוב השכת,

אוכלץ כשהן ישראל של דרבן שכן דודי, כרה בפסוק רבה, השירים שיר מדרש רז״ל אמרו ובפירוש הסעודה,



איא. פרק מ ק .

הדגים אכילת
 ברירת זה שהרי מהבשר, או מהדגים העצמות את לברור אסור נ.
 י' פרק א׳ חלק השבת״ ב״משנת המותר האכילה אופן (ונתבאר מאוכל, פסולת

י״א). סימן
 להכשל שלא כדי פיש), (געפילטע דגים קציצות בשבת לאכול שנהגו יש
בורר. באיסור
 הנוהגים ויש <מ), ובשתיה באכילה הפה את מקנחים הדגים אכילת אחר ג.
(מא). ידיהם את לרחוץ

היין על כרבה
 שנפטר משום עליו, לברך צריך אינו הסעודה בתוך יין לשתות הרגיל ד.
 בתוך יין לשתות רגיל אינו אם הדין (וכן (מב). הסעודה שלפני הקידוש בברכת

 מכוס טעם לא אם אולם <מג)). בסעודה יין לשתות במפורש כיון אך הסעודה,
 שבתוך היין על לברך צריך לקידוש, סמוכה אינה שהסעודה או הקידוש
(נוד). הסעודה

בסעודה תודה דברי
 <מה). שבת ממסכת הראשונים פרקים שמונה בסעודה ללמוד שנהגו יש ה.

(מי). השבוע פרשת על תורה דברי הבית לבני לומר וטוב

והערות- -מקוררת

 תתשמ״ז): (סי׳ חסידים מספר מעתיק ל״ט דף מהדי״ח ובליקוטי ותשבחות. בשירות עוסקים ושמחץ, ושותין
 יש כקללה איוב שאמר מה ברכו, כמה ידדעץ ואץ השכיעי״, יום את אלוקים ״דברך דכתיב משום

 כספר וכתב ותשבחות. בשירות בשבת לתן שיש מכאן רעה״, בו תבוא ״אל כתוב באיוב להיפך, לעשות
 שנהגו (ויש הקודש. כתה נאמרו בישראל, שנתפשטו שהזמירות היא שקבלה הברכה) (זאת ישראל ישמח

 עתק בשפתי דעויין סעודתא״. ״אתקינו כנץ הקדוש, האד״י שחיבר הזמיתת אומתם אין המועד חול שבשבת
 על לד,תעורר האר״י זמיחת מזמתם ד,מעשה, בימי מתגשם האדם כאשר שבוע, ככל כי הטעם, שביאר נפסח]

dt המתבר חית («) אלו). לומירות אתבים אץ לשבת. מיו״ם נבנסים באשר משא״ב השבת, קדושת לקבל 
p לרחוץ שעתך סיג) קט״ז (סימן ביו״ד  d’t ת בעחיים שרוי פת לאכול וכן לדגים, כשר  את לרחוץ ב
 אכל ביחד כשמכשלם p לוה לחוש שאץ כיתד שם כותב הרמ״א אולם ס״ב, קע״ג סימן באתח וכ״כ הפה,

 ביניהם דבר לאכול יעז ומ״מ מנתיים, והיתם הפה לרחוץ שלא נוהגים וכן לחוש, אץ זה אחר זה לאוכלן
 לנטילת חועזשים שאץ שמנהגנו ד׳) ס־ק קע־ג (סימן המ״ב פסק וכן עכ״ל, והדחה, קינוח דהר ולשתות,

 י*א התום׳(סו־ק בשם בתב קמ״ו) סימן (יו״ד הרע״א ובהגהות ולשתות. ניניהם רבר לאכול יש אכל היתם,
 בינתיים. שרף p לשתות שנהנו דש סכנה. היא דגים אכילת אחר מים ששתיית אומתם שיש כוורא). ד״ה
 והק (סק״ד) הפר״ח (מא) בינתיים. שרף p לשתות שנהגו מ״ו) ס״ק קע״ד (סימן השעה״* שכתב כפי
 (לבעל חכמה דווועות ובספר לדגים, כשר p נטילה שצתך המחבר כדעת פסקו ח׳) אוח (פנחס חי איפז

 כדעת לנהוג יש לכן דגים, אכילת אחד מאוד מלוכלכות שהידים רואות שעינינו שכיץ כתב השולחן) מסגרת
 מאוד שנזהר משה, ישמח בעל הגה״ק בשם כתב ב׳) קע״ז (דשלח יואל וכרבת הידיס, את ולרת^ המחבר
 סקי״ג. בשעה״* הובא קע״ד סימן הרב שו״ע (מב) שהיה. מעשה משום הדגים, אחר ידיו את לגטול
p (עם' הברכה וזאת בספר («ד) סק׳ו. כמ״ב שם (מג)  (ss הכוונות שער («ה) לסעודה. סמוך בהגדרת 
ם״כ. קע״ו עמי הי איש p (מי) נז״ו.



השבת משנתקמב.

בדבות מאה השלמת
 גם נכללות זה במנץ וז).1ג ברבות מאה לפחות יום בכל לברך אדם חייב ו.
 הרי ברכות, שבע רק תפילה שבכל בשבת, אולם עשרה״, ״שמונה תפילת ברכות

זה. ממנין רבות ברכות שחסרות
 כדי ומגדים פירות אחריה, או הסעודה, בסוף להביא הנוהגים יש לפיכך

(מח). הברכות מאה מנין את להשלים

לתם פתיתי
 ויש (מם), המזון ברכת לאחר עד השולחן על לחם פתיתי מותירים ז.

.0( הלילה כל השולחן על לחם פתיתי שמשאירים

הסכין כיסוי
 אך המזון, ברבת בשעת לסלקו או הסכין את לכסות נוהגים החול בימות ח.
וביום בשבת גם הסכין את המכסים (ויש ננא), כך נוהגים אין טוב וביום בשבת

(נב)), טוב

קצוצה ביצה הכנת
 בשמן. המעורבים וביצים מבצל העשוי מאכל שחרית בסעודת לאכול נוהגים ס.

 נתבארו הדברים פרטי שבת. באיסורי להכשל שלא להזהר יש המאכל בהכנת
בקצרה: דוגמאות כמה נביא להלן ח', סימן י״ג פרק א׳ חלק השבת במשנת

והעחת- מקוחת

 דוד תיקן מישחגל, נפשות מאה ירם בכל מתים שהיו לפי הוא שהטעם הטור וכתב ס״ג. מ׳ו סי׳ שו״ע (מז)
 מצאהיב הבוכות מאה חשבק את מונים האם זץ קצ״ה) (סי׳ העיתים וכספו יום, ככל כרכות מאה לבוץ ע-ז

 הכוכבים), ■לצאת הכוכבים מצאת הוא (ולרעתו הראשונים, ככן שנחלקו והכיא הערב, ער מהבוקר או לצאה׳־כ
 ס״א ר״צ סימן (מח) ערב. ער מערב הוא שהחשבון שמסיק קניה סי' ח״ד החכמה בצל בשו־ת דע״ע
 רלמפנרד, לתורה העוליום בועות את לשמוע יכוון ועדו׳, פיתות לו אץ שאם סקי׳׳ד, מ׳׳ו סי׳ במ״ב דע׳׳ע
 יכול שכשבת ל׳׳ז), בו(סו׳יס בכל רע׳׳ע ״נ. ס ופ׳׳ד כפי׳ שנתבאר כפי בוכות למאה להשלים כרי אפן דענה

 כרכה להשלים ערלה מהן אהת שכל כעדים כ׳ בו שיש כאלוקמו״, ״אק אמירת •י ע כרכות מנץ להשלים
 ריקן דבר על שורה הברכה אץ א. לכך; הובאו טעמים וכמה סק׳׳ב. כמ׳׳ב ק״פ סימן (מט) החסרה. אתת

 והותר אכול כדבתיכ והותתו ששבענו מטובו לנו שהשפיע חסדו על להקכ׳׳ה האדם שיודה כדי ב. (פג״א).
 חסידים. משנת (נ) והא). ד״ח צ״כ. pinjo (רש־י הנכנס לעני מזומנת פת שתהיה כרי ג. (לכוש).

 שיהיה ראד ואץ אדם של ימה מקצר הברזל א) הסכץ: לטסד טעמים שני הובאו ק״פ סימן בב׳׳י (נא)
 להסיר שנוהגים שמה מטשאטש, אברהם באשל והסביר האדם, ימי שמאתך למזבח שדומה השולחן על מתח

 עליו׳־. שאכלנו זה שולחן ׳־צל ואומרים כובה של לשתות שאומרים משום הוא ברהמ׳׳ז, בשעת רק הסכץ
 לסלקו נהגו כן תל בבטט, סכינו ותקע הבית חורבן על תזכד ירושלים בתה לברכת אחד ד.גיע אחת פעם כ)

 משום שגורו שהטעם הט־ז, שם וכתב מכסים, אץ רו״ם שבשבת כס־ה המחבר שם וכתב בהמ״ו. בשעת
 בונים שאץ שמכיץ י״ל ׳׳המוכח׳׳, של ולהטעם בחול, רק גורו בחול, היה שהמעשה וביון שהיה, מעשה
 הסכין את מסירים שאץ הסביר ׳׳ז קם סי׳ חיים שלמת ובשו׳׳ח לסוכת. רמז כשבת כאן אץ בשבת, מזבח

 בכאר שם )3(נ כרהמי׳ז. כעת היה שהמעשה משום ירושלים, בנץ כה שנזכר אף שלש, מעץ ברכת בשעת
סקט״ו. ק״פ סי׳ החיים בכף דע״ע סק״ר, היטב



.קמגיא. פרגן

 קליפות להוציא ואין לסעודה, סמוך והבצל הביצים את לקלוף יש - בזרד
״בורר״. איסור משום מהמאכל
 סמוך זאת ולעשות קצת, גדולות לחתיכות הבצלים את לחתוך יש - טוחן
״טוחן״. איסור משום לסעודה
 יש לפיכך לישה, איסור חשש יש המאכל בערבוב וכן השמן, בנתינת - לש

שם). השבת במשנת ראו (- בזה להקל שנהגו ויש בשינוי. לעשותם
מוקצה. שהן והביצים הבצל קליפות את בידים למלמל שלא להזהר צריך - מוקצה

המזון ברכת ו.
זהחליצנז רצה

 ״ובנה לפני השלישית בברכה והחליצנו״ ״רצה אומרים המזון בברכת א.
(נג). ירושלים״

רצה לומר שכח
 ברחמיו ״בונה (של אתה״ ״ברוך שאמר לאחר ונזכר רצה לומר שכח נ.

(נד), ירושלים״ ״ובנה לומר ויחזור רצה יאמר השם, את הזכיר וטרם ירושלים״)

השם הזכיר
 ״בונה״, אמר ולא ה׳״ אתה "ברוך שאמר לאחר ונזכר רצה, לומר שכח ג.
(נו). ירושלים״... ״ובנה מכן ולאחר ״רצה״.״ יאמר (נה), חוקיף "למדני יסיים

הברכה סיים
 גונה ה׳ אתה ״ברוך הברכה שסיים לאחר רק ונזכר רצה, לומר שכח ד.

 ״בא״י מיוחדת ברכה יוסיף והמטיב״, ״הטוב ברכת התחיל וטרם ירושלים״, ברחמיו
 מקדש בא״י ולברית, לאות באהבה ישראל לעמו למנוחה שבתות נתן אשר אמ״ה

(נח). והמטיב ■הטוב ברכת יאמר מכן ולאחר ננז), בסידורים) מודפס זה (נוסח השבת״,

והמטיב הטוב התחיל
 יש ״רצה״, לומר ששכח ונזכר והמטיב״) (״הטוב רביעית ברכה התחיל ה.
אלוקינו ״בא״י רק אמר שאם סוברים ויש (נם), המזון ברכת לראש שחוזר סוברים

והעחת- -מקורות

)M( קפ״ח רחמים-סימן כקשת של כברכה וקבעוה רחמים, בקשת שהם לפי שלישית, בברכה זאת מזכירים 
 שם (גז) סקי״ח. בשעה״צ דעו״ש שם. (נו) שם. (נה) סקכ״ב. במ״ב קפ״ח סימן (נד) סקי״ב. במ״ב
 בביה״ל הובאה המג״א (דעת ומלכות שם בלא וו ברכה יאמר שלישית שבסעודה הסובחם דש (נח) ס״ו.
 שצריך נראה שלום הנהר בשם סקט״ו שם המ״ב לדעת אך סט״ו), שם הרב וכשו״ע מזכיר ד״ה ס״י קפ״ח סי׳

 שם ומלכות־ שם ללא זו ברכה יאמר בלילה שלישית הסעודה נסתיימה אם אולם ומלכות. כשם וו כרכה לומר
אחרונים. מעור משמע שכן כתב ס״ו שם ובביה״ל ס״ט, קפ׳׳ח סימן הרב שו״ע (נט) מזכיר. ד״ה בביה׳־ל



השבת משנתקמז*.

 את יאמר מכן ולאחר למנוחה״.״ שבתות נתן ״אשר ויסיים ימשיך העולם" מלך
.01( והמטיב״ ״הטוב ברכת

 ברכת לראש חוזר אבינו״, הא־ל ... אתה "ברוך אמר שכבר לאחר נזכר ז.
(סב). חוזר אינו שלישית בסעודה אולם א).0( המזון

ויבוא יעלה
 ״רצה אחרי ויבוא״ ״יעלה אומרים בשבת חודש ראש או טוב יום חל ז.

והחליצנו״(סג).

המזון בברגת טעות

 וממשיך והחליצנו״, ״רצה ואומר חוזר
וכד ״ובנה׳׳

 ה׳ תיבת שאמר לפני ונזכר ״רצה״ שכח
רחמיו״) ״בונה (ם

 ויתחיל חוקיך״ ״למדני ויאמר יסיים
מ״רצה״

 ה׳(מ״בונה תיבת אמר שכבר אחר נזכר
ברחמיו״)

 לאחר ויאמר המיוחדת, הברכה את יאמר
p o הרביעית הברכה את

 ברחמיו ״בונה סייס שכבר אחר נזכר
 הברכה את שהתחיל לפני ירושלים״...

הרביעית

 שיאמר סובריס ויש בהמ״ז, ומברך חוזר
המיוחדת הברכה את עתה

 הברכה את התחיל שכבר אחר נזכר
אמ״ה״ ״בא״י הרביעית

 בסעודה אולם המזון. ברכת לראש חוזר
 את ומכרך וממשיך חוזר, אינו שלישית

בהמ״ז.

 בברכה ״הא-ל״ אמר שכבר אחר נזכר
הרביעית

והעחת^ מקורות

גשו־ת דע״ע הח״א. דברי על כצ״ע שגשאר עד, ד׳׳ה בכיה־ל ויעו״ש אדם. החיי כשם סקכ״! שם מ*ב (ם)
לדקל. כרכות שספק ארס ר,חיי כרעת שכתבו י־ג) פרק (ח״ב לציק אור ובשי׳ת כ־ח) סי׳ (ת*ו אופר יביע

הם־ב שם וכתב וסקל״א. סקכ״ו בס׳ב שם (סב) ס״ו. ״ח קם סימן (סא) שבתות״.״ נתן ״אשר רסיים
עיקר, דכרמזם שאין ואף בפת. שלישית סעודה לסעוד חיוב שאק אומרים שיש מכיק תחר, שאינו הטעם

 שבסעודה כתב סק״ו, משב״ן שם מגדים ובפרי לבטלה, ברכה לספק להכנם שלא לדבריהם, לחוש יש מ״ם
 מבוא* ״יעלד, ששכח למי הדיגים פרטי (סג) ב״הרחסן״. המזק, ברכת בסוף ״רצה״ לומר ישלים שלישית,

 סקכ״ו, וכמ״ב ס־ז קפ״ח כסימן הדברים וסכוארים ״רצה״ שכח אם מאשר במקצת שונים וביו־ם בר״ח
ס״ז. נ״ז פרק ובשש״ב



.קמהיג. פרק

ע פרק

שחרית תפילת

הפרק של מפורט תוכן
התפילה זמן א.

בתפילה. מאריכים ב. התפילה. ומן איחור א.

דזמרה פסוקי ג.
אדון. א־ל ד. חי. כל נשמת ג. הפסוקים. לאמירת סעם ב. דזסרה. פסוקי אמירת א.

עמידה תפילת ג.

התפילה זמן א.
התפילה זמן איחור
 מאשר במקצת מאוחר בשבת שחרית תפילת זמן את לקבוע הנוהגים יש א.
 ד׳), כ״ח, (במדבר ״בבוקר״ נאמר החול ימות של תמיד שבקרבן משום החול, בימות
 להזהר יש אולם וא). ט׳-י׳) כ״ח, השבת״(במדבר ״וביום נאמר שבת של בקרבן ואילו

(ב>. ותפילה שמע קריאת זמן שיעבור עד התפילה את לאחר לא

בתפילה מאריכים
 מאשר יותר בתפילות ומאריכים ובנגינה, בנעימה בשבת להתפלל נוהגים ב.
 סעודת את שיאכלו כך התפילה את לסיים להשתדל יש אולם <ג). החול בימות
וס. היום חצות לפני השבת

דזמרה פסוקי ב.
דזמרה פסוקי

 הוא ששבת לפי התול, בימות מאשר מזמורים יותר בשבת לומר נוהגים א.
(ה). מלאכה לביטול גורם הדבר ואין מנוחה, יום

------------------------------------------והערות מקורות-----------------------------------------
 שם (ג) סק־א. שם מ״ב סק״ה, שם מג״א )3( מה. מש״כ שם הגולה בכאר דע־ע רפיא. סימן רמ״א (א)

 שם. (ד) כך. ידי על ותפילה קר״ש ומן את לעבור שלא מאוד להיזהר שיש בסק״ה, שם המ״ב וכתב ברמ״א,
א,” רפ סימן טור (ה)



השבת משגתקמו.

 שהיה תזרה מתן או בשבת שכלה בדאשית מעשה מהכר אלה במזמורים ב.
.0( בשבת

א״ל" כבוד מספרים השמים לדוד, מזמור "למנצח בתהילים י״ט מזמור לדוגמא:
).T( בראשית מעשה על מספר -

ש). בראשית מעשה על מספר - צדיקים" ״דגנו ל״ג מזמור
 ובזכות בשבת שהיתה המלך דוד הצלת על מספר - בשנותו״ ״לדוד ל״ד מזמור

(ש. השבת
יולדו". הרים ׳זבטרם בראשית מעשה את מזכיר - למשה״ ״תפלה צ׳ מזמור
 המזיקים מן להנצל כדי אותו, אומרים זה מזמור ־ בסתר״ ״*ושב צ״א מזמור

(י). שבת בליל המצויים
 לו בחר יעקב ״כי נזכר זה במזמור - ד׳״ שם את הללו ״הללד-ה קל״ה מזמור

 - עשה״ ד׳ חפץ אשר בו"כל כתוב וכן תורה, מתן ידי על היתה זו ובחירה י־ה״
בראשית. מעשה

חסדו״, לעולם ״כי פעמים כ״ו בו יש - לד׳״ ״הודו - הגדול" ״הלל קל״ו מזמור
 שהרי ר, בחסד והתקיימו תורה, מתן עד העולם מבריאת שהיו דורות כ״ו כנגד
 חוקות ולילה, יומם בריתי לא ״אם שנאמר התורה בזכות אלא לעולם קיום אין

כ״ה). ל״ג, (ירמיה שמתי" לא וארץ שמים
 שעשה החסדים על יתברך לד׳ הודאה ־ השבת״ ליום שיר "מזמור - צ״ב מזמור

עמנו.
 כניסת על וגדרש לו, סמוך שהוא - לבש״ גאות מלך "ד׳ - צ״ג מזמור ואחריו,

קדשו. בסא על וישב לבושו בתפארת ונתעטף מלאכתו הקב״ה סיים בו השבת,

חי כל נשמת
 שיש חי", כל ״נשמת להקב״ה השבח שיר את מוסיפים הים שירת אחר ג.

(יא). הים לשירת סמכוהו ולכן מצרים, יציאת ענין בו

והערזת- מקומת

 שמדובר משום וה, מזמור אמירת שטעם כתבו והיעב״ץ השל״ה ובסידור לבוש. (ז) רפ״א. סימן לבוש (י)
 משוס יעב׳׳ץ, בסיורר כתב זה מזמור לאמירת טעם (ח) כשבת. שניתנה תמימה״) ה׳ (״תורת התורה על פה

 מוסת בשבת. השזזר עבודת סדר מהרי״ח בליקוטי דע״ע נעשו״, שמים ה׳ ״בדבר העולם מבריאת שמדבר
 אומרים אשכנז וטוסת היום. ובסדר כאבודרהם שמובא כפי בשנותו״, ״לדוד לפני צדיקים״ ״רננו אומרים ספרד
 סי׳ משה בדרכי הובא זרוע באוד שכתב כפי תסדו...) לעולם כי (-הודו... הגדול״ ״הלל אהד צדיקים״ ״רננו
 דוד שהצלת וכתב שם, מהרי״ח הליקוטי רעב״ץ-הביאם השל״ה סידור לבוש. (ט) רטרי. ובמחזור רפ״א
 הפנים לתם אם כי להם, שם היה ■לא כי קדסז, הכהן לו ״דתן ז׳ כ״א, א׳ בשמואל שמוכח כפי בשבת, היתה

 קייב. פסחים (י) בשבח. היה שהמעשה מבאן ונראה הלקחו״. ביום חם לחם לשום ה׳ מלפני המוסרים
 כפי שבתהילים, וקכ״ד קכ״נ קכ״ב, קי״א, צ״ח, מזמורים; כאן להוסיף נוהגים ספרד״ ב״נוסח המתפללים

 ולכך כראשית למעשה דמדם יש שבהם ס״ה), עמ' שבת של השחר עבודת (סדר מהרי״ח בליקוטי שמבואר
 ^נשמת״ שבאמירת שכתבו משה ובמטה היום בסדר רעוק רפ״א. סימן טור (יא) ימה״. חסד ש״עולם

כ״א. תיקח בתיקונים כתב וכן כשבת, שיש יתירה לנשמה רמז



.קמזיב. פרק

אדון א-ל
דב). אדון״ ״א־ל הפיוט את בשבת אומרים אור״ ״יוצר בברכת ד,

 בא זה ופיוס דעת.״) גילו, בחה (א־ל, א״ב, סדר לפי באים הפיוט פסוקי
דעה.״)(יג). גדול, ביזל, (א׳ל, חול שבתפילת הא״ב סדר במקום

עמידה תפילת ג.
ברכות. שבע יש שבת של עשרה״) דשמונה עמידה בתפילת א.
 שמתנה מפרשים יש חלקו". במתנת משה "ישמח פותחת האמצעית הברכה ב,

 •לשבת שהכוונה מפרשים ויש <יד), רבינו משה ידי על בשבת שניתנה התורה היא זו
(גזו). טובה מתנה הקרויה

והערות- •מקוחת

 חמש יש הראשונים ה&סוקים כשני אמן״. ב׳׳איל המילים במספר נם משמעות מצאנו רבותינו בדברי (יב)
 אחד שבכל פסוקים שני ואח־כ מלים, ארבע אחד שככל פסוקים עשר שמונה מכן לאתר אתר. בכל מילים

 חיבות־בנגד עשר הראשונים: ססוקים בשני בו): וכל תרומה פרשת הזוהר (ע׳־פ לכך הסבחם מלים. שש
 ושתים שבעים הבאים הפסוקים עשר בשמונה העלם. נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד הדברות עשרת

 שמו סחגלה שעל ובמאורות הקכ״ה כתסד עוסקים הפסוקים בי הגדול, המפורש השם תיבות-כנגד
 והס שברקיע המלות עשר שנים כנגד תיבות. עשרה שתים האתתנים הססוקים בשני הבריות. לעיני הגדל
 השחר עבודת סדר מהרי׳׳ח בליקוטי הובא תרומה פרשת זוהר (יג) מרום׳׳, ׳׳צבא העליונים העלמות סימני

 אמר י׳: שבת בגמ׳ שנאמר כפי טובה, מתנה נקראת שבח (טו) כ׳. י׳׳ט, שמות בתיי רבינו (יד) בשבת.
 שם כלבוש הובא ״מתנה׳׳ להסבר אחר טעם שמה. ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה לטשה: הקב־ה לו

 יום להם שיתן מפדעה ביקש במצרים, אהיו של בסכלותם משה ראה שכאשר כ׳׳ח). א׳, שמות המדרש (ע״פ
 בו, שבתר משה שמח השבת, יום על נצטוו וכאשר השביעי, כעם ובחר לו ונתנו בו, שינוחו כשבוע אחד
חלקו. במתנת משה ישמח ההו



ת משנתקמח. שנ ה

יג פרק

התודה קריאת

הפרק של מפורט תוכן
הקריאה דיני א.

העוליס. סדר ד-ה. וסדרם. הקרואים מניו ג-ג. הקריאה. תקנת א.

והעולה הציבור הנהגות ב.
 עשרת קריאת ז. הציבור, עמידת ה^. העולה. הנהגת ג-ד. הקריאה. שמיעת א־ב.

הדברות.

מפטיר דיני ג.
ספרים. בשלושה קריאה ג-ה. ספרים. בשני קריאה ב. קדיש. חצי א.

ההפטרה קריאת ד.
הקריאה. מנהגי הקריאה. טעם א-ב.

הקריאה דיני א.
הקריאה תקנת
 שני בימי וכן בשבת, ברבים בתורה שיקראו לישראל התקין רבינו משה א.

 הוסיף הסופר עזרא <א). התורה לימוד בלי ימים שלושה יעברו שלא כדי וחמישי,
(ב). שבת של במנחה גם שיקראו והתקין

וסדרם הקרואים מנין
 נוסף ועולה הפרשה לקריאת קרואים שבעה לתורה עולים בבוקר בשבת ב.

(ג). המפטיר לקריאת
 אלא להוסיף שלא שהשתדלו ויש ,a( הקרואים מנין על להוסיף רשאים נ.
(ה). הצורך במקום

והעחח- -מקוחת

 סימן (ג) שם. (ב) קל״ה. לסימן בהקדמה מ״ב ה״א, תפילה מהלכות פייב רמב״ם פ״ב., ב״ק גמ׳ (א)
 מהקרואים אחד שכל שביום אומרים שיש בתב, סק״ד שם במ״ב (ה) ס״א, שם (ד) וס״ד. ס״א רפ״ב
 המג־א דעת נראה שכן סק״ג 5בשעה״ שם (וכתב כברכות. להרבות להוסיף כדאי אק ולאחריה. לפניה מברך
 בכך שימעט ראוי עולים שמוסיף מי שאף בסק־ה המ״ב וכתב קל״כ. סימן להגריא רב כמעשה רע״ע בזה).
בזה. לרקרק צריך אין לתורה, יעלה שלא מי של לתרעומת להרש שיש במקום אמנם הציבור, טורח משום



.קמטיג. פדק

העולים סדר
.0( ישראלים חמשה ואחריהם ולוי כהן לתורה קוראים ד.
 גוסף כעולה לוי או כהן לקרוא רשאים הקרואים שבעת את שקראו לאחר ה.

).T( למפטיר לקרותם רשאים וכן ״אחרון״ -

והעולה הציבור הנהגת ב.
הקריאה שמיעת
בו(ח). לקרוא הספר את שפתחו משעה תורה בדברי אפילו לדבר אסור א,
(ס). התורה קריאת כל את היטב לשמוע יש נ.

העולה הנהגת
 לענות יוכלו שהציבור כ^ רם, בקול הברכות את יאמר לתורה העולה ג.
.C’(״אמן"
 בתורה(יא). הקורא עם במילה מילה בלחש הקריאה את יקרא לתורה העולה ד.

הציבור עמידת
 שראוי הסוברים ויש (יב). לעמוד הציבור צריך אין התורה קריאת בשעת ה.
(יג). ולעמוד להדר

והעמת־ -מקורות

 ■נסדר שלא לד או כהן השבעה לסנק לקתא אץ ס״י} קל״ה (סי׳ הרמ״א לדעת (ו) ס״ג. קל״ה סימן (ו)
 או לכהן לקתא אפשר הקרואים שמח את שקראו לאתר אבל ס״י, ברמ׳׳א קל״ה בסיםן כמב' הקרואים

עולה שהכהן (כגץ כינותם ישראל הפסיק אם כהן אחר לעלות כהן יכול (שם) המהבר ולדעת ללד-שם.
שהוא ״אע״פ לד הוא ואם כהן״, שהוא ״אע*פ השגי על יכריז שהחק ונלכד לוי, אחר נלד וכן רכיעי)

 כלל לקרוא שלא הרמ״א נדעה הנוהגים הספרדים מבני שיש שכתב נ״ה, ס״ק שם החיים בכף דע״ע לד׳׳.
 נוהגים לדים או נהנים רובם שלו שהקתאים הק אני או חתן שיש □נץ הדהק בשעת ורק ישראל, אחד כהן

 הב׳׳ת דברי את שהביא סק*ו) המ״ב (הביאו כמג־א דעדץ סק׳יד. שם ובפ״ב ס״ב קמ״ר סי׳ (ח) כהב׳׳י.
 אתרים, עם ללמוד שלא מחפיר והא׳׳ר שבירך. כמי שמאריכים כיום ובפרט לגברא, גברא p ללמוד להקל
לספר שמותר <שם) השרלוזן בערוך הנ׳׳ב עצמו. pל בונו ללמוד שמיקל במי למתות שאץ שם המ׳׳ב וכתב

שעה. לפי הוראה להורות שפותר שם עוד ונתב אתריו. שייסשך חשש שאץ קצר, ענץ לגברא גברא בץ
 לדבר, אסור הספר שנפתח שמשעה ד.) (ברכות יונה הרבינו דברי את שהביאו ק*ד0 שם וכם״כ כב״י ףע*ע

קל׳ס סימן (י) ב׳׳ג. סי׳ תיד אר׳ת משה אגרות שד׳ת (ט) לגברא. נברא בץ הספר את שסוגרים אף
 ׳׳אמן* ואומדים הברכה את הציבור שכששומעים ׳,vסק•ה ובמ*כ ס״ג רפ״ר כסימן דעדץ סקכ״ג. ובמ״ב ס״ו

 העולה שצריך ם*ב) קמ״א (סי׳ המחבר כתב (יא) יום. בכל לומר שצריך ברכות סאה להשלמת להם עולה
 פשום לבטלה, הד שברכתו שהטעם (סק״י) הס״ב ע־ז וכתב לבטלה, ברכתו תהא שלא כדי הש־צ, עם לקרות

 הקורא. עם (בלחש) בפיו הכתב מתוך יקרא העולה גם לכן אחד, אדם של קריאתו על שיברך מסתבר שלא
 בשרה ועיין האר״י, מנהג היה שכך םק״כ<״ב) (שם החיים הכף וכתב סקי״ט. וכמ-ב ס־ד קמ״ו סימן (יב)
 וכן לעמוד, ולא לשבת רדקא צדיך האר״י שלדעת הדביר, פחח בשם כ־ט) סי׳ ב׳ כלל השדה (פאת חמד
 חולק שם כשד״ח אולם לשבת, דווקא צריך שלהאר״י שמשמע ס״ד קמ״ו סימן להמהוש״ם תורה בדעת כתב

 להעלות אדם שצריך משום ה.Tלעמ והטעם סקי״ט, ובמ״ב שם רמ״א (יג) לעמוד. מותר שלהאר־י וסובר
עמדו. סיני ובהר סיני, מהר שעה אותה קיבלה כאילו הקורא מפי הקריאה כששומע בדעתו



השבת משנתקנ.

 ועד״ לעולם המבורך ד׳ ״ברוך עונה והציבור ״ברכו״״. אומר שהעולה בעת ו.
ד הציבור צריך ש , (יד) לעמו ם וי ד צורך שאין הסוברי מו וו).0( לע

הדברות עשרת קריאת
t. ש ם י הגי את בשעת לעמוד הנו ש (טז), הים ושירת הדברות עשרת קרי  וי

ת ראוי שאין שסוברים שנו ת ל או הוג אלו בקרי ת בכל מהנ או ת הקרי רו (יז). האח

מפטיר דיני נ.
ם אחר א, מר הפרשה סיו ש חצי בתורה הקורא או ם (יח) קדי  וקוראי

ר (יט). למפטי

ספרים בשני קריאה
שבת .1 ם ב שבת (בגון תורה ספרי בב׳ שקוראי מו אחרי ר״ח}, ב ת שסיי  א

ם הראשון, בס״ת הקריאה חי ת גם מני מר הקריאה, שלחן על השני הספר א או  ו
ר וקוראים קדיש״, "חצי בתורה הקורא .P( השני בס״ת למפטי

ספרים בשלושה קריאה
שבת ג. ם תורה, ספרי בשלושה שקוראים ב  ששה הראשון התורה לספר עולי

בשלישי. ומפטיר השני בספר שביעי קרואים,

מו לאחר ד. ם הראשון, בספר קרואים ששה לקרוא שסיי חי ת מני  הספר א
הים הבימה על השני מגבי ת שקראו לאחר הראשון. את ו שביעי א  השני, בספר ה

ם חי שי הספר את מני ח צורך (ואין הבימה על השלי ת להני  חצי ואומרים הראשון) א
ם קדיש. הי ת מגבי שי בספר וקוראים השני, הספר א ת השלי ר א (כא). המפטי

והעחת- -מקורות

 בחר ״אשר הברכווז את העולה שאומר בשעה אך ברכו, אמירת בעת דווקא וכ״ז סקי״ח, במ״ב שם (יד)
 החיים בף (טו) נ״ד. ■הערה פל״ת ישראל אשי לעמוד־ צריך אין לנו״ נתץ •אשר האחרתה הברכה ואת בנו״
 ואפילו כהאר״י, עכשיו המנהג שנתפשט שם וכתב לעמוד, שא״צ האר״י, מנהג את הביא בסק״כ-כ״ב, שם
 ו׳ שער אפרים שערי (טו) ה׳. במך עניית בעת ולא הקתאה בעת לא עומדים לא מעשה ואנשי יפTחס

 דוגמא שהוא ■כיון הדברות, בעשרת לעמוד שנהגו שהטעם ס׳) סי׳ (ת״ה משה דבר בשו״ת דעויין סל״ז,
 השלחן ובקצות כ״ו. הערה שערים בפתחי שם אפרים כשערי ויע״ע בעמיחז. שהיתה סיני כהר התורה לקבלת

 שבעת כ״ז:, בסוטה המשנה ע״פ הים, בשירת לעמור שנהגו לאלה שהטעם כתב סקכ״ב) בברה״ש פ*ד (סי׳
 ה,Tבעמ לקרותו מצוותו והלל ההלל, את בקוראים שירה עתץ ישראל היו הים שירת את משה שאמר

)r( תשובה הרמב״ם שו״ת) ,(סימן התיים בכף וכ״ב חשוב, יותר מהתודה חלק יראה שלא והטעם מ״ו) 
 שטתבוך (להגר״ם והנהגות תשובות בשו״ת וכתב הדכחת. בעשרת לעמוד שנוהגים ראה שלא ל') ס״ק תצ״ד

 תקנת (יח) הדבתת. לעשרת שיגיעו קודם קצת יעמוד השיטות כל ידי שלצאת קמ״ד, סי׳ ח״א שליט״א)
 שהוא ציבור, כתענית במנחה ולכן הקרואים, ממנין שאינו להודיע כדי המפטיר לפני קדיש לומר הגאונים

 שכחו אם ס״ר. רפ״ב סימן (יט) י״ג). רפ״ב, (ערוה״ש המפטיר, קודם קדיש אומדים אין הקרואים ממנין
 לאחר רק הקדיש את יאמרו התורה, ברכת את לברך התחיל כבר למפטיר שהעולה עד קדיש החצי אה לומר
(ויע״ע שם. (בא) סקכ״ז. מ־כ קמ״ו סימן (כ) סקכ״ט. במ״ב רפ״ב סימן ־ וברכותיה ההפטרה קריאת סיום



.קנא«ג. פרק

 ששה הראשון בספר קוראים כשבת טבת חודש ראש כשחל לדוגמא: ה.
 את וגוללים ומגביהים הבימה על השני הספר את מניחים השבוע, בפרשת קרואים

 השבת... (וביום חודש ראש ענין השני בספר קוראים מכן לאחר הראשין. הספר
 וגוללים ומגביהים קדיש, חצי ואומרים השלישי הספר את מניחים חדשיכם}, ובראשי

(כב). חנוכה בענין הפטרה וקוראים חנוכה ענין את בשלישי וקוראים השני, את

ההפטרה קריאת ד.
הנביא, מדברי הפטרה קוראים ה״מפטיר״ קריאת אחר א.
 שלא ישראל על (כג) המלכות גזרה שפעם מובא, ההפטרה קריאת בטעם ב.
 אחת פרשה לקחו ישראל? עשו מה בנביא. קריאה על גזרו לא אך בתורה, יקראו

 לאחר גם וכד). קרואים שבעה וקראו השבוע לפרשת דומה שיענינה מנביאים
 שבע יברך שהמפטיר ותיקנו ההפטרה, קריאת מנהג נשאר הגזירה, שהתבטלה

(כו>). לתורה העולים שבעת כנגד ההפטרה) על וחמש התורה על (שתים ברכות
 פסוקים כמה בה וקורא התורה על תחילה מברך ההפטרה, לקריאת העולה ג.

 היה בנביא, רק וקורא עולה היה אם כי התורה, פסוקי לקריאת הטעם (׳׳מפטיר״).
 עולים כך בתורה, לקרוא שעולים שכשם שווה, הנביא וכבוד התורה שכבוד נראה

(כס. בנביא לקרוא

הקריאה מנהגי
 ספר כרין כקלף הכתוב נביא ספר מתוך ההפטרה את לקרוא שנהגו יש ד.
נכז). תורה

מנהגים: שלשה קיימים ההפטרה בקריאת ה.
 עמו קורא והציבור בקול ההפטרה את קורא שהמפטיר הנוהגים יש א)

(כח). בלחש

והעתת- -מקורות

 השלישי אח וגם הראשון את נם מיח השני, בספר לקרוא שסיים שאהר שנתב סי־ז קמ*ז סי׳ השולחן בערוך
 רפ״ב חנוכה-סימן הורש, ראש השבת, פרשת תורה: ספרי בני קוראים (ככ> הקדיש). נעת הבימה, על

 כחוב שמצא כותב, ד׳) משנה פ״ג (מנילה יו״ט ובתוספות סק׳׳ב, רפ״ד סימן ׳׳ב מ (בג) סקכ׳׳ב. ובמ״ב ס׳׳ד
 שכעת בנגד לפחות, פסוקים ואחד עשרים יש בהפטרה (כד) יק. מלך הרשע אנטיוכוס ע׳׳י היתה שהגדרה
 ס״ד, דפ׳׳ב סימן (כי) שם. מ*ב (כד>) שם. לפתות-ס״ב פסוקים נ׳ לקרוא צריך אהד שכל הקרואים
 רפ׳׳ד (סי׳ המג׳׳א כתב (כח) ד׳. אות בשעה׳׳צ ויעו״ש סק״א, כמ׳׳ב רפ״ד סימן (כז) סקב׳יב. שעה׳׳צ
 אחר בל צריך אלא ההפטרה. בשמיעת די שאין פי״ט) שבת שער חיים עץ (פרי כתב האר״י שבכתבי סק״ה)
 לא קלי ״תרי כ׳׳א:) (מגילר, שאחו׳׳ל שס המנ׳׳א וכתב הקורא). מפי ישמע הברכות (ורק הספר מתוך לקרוא

 את שהביא סקי״א שם במ״ב ויציע בלחש. לקרוא יש לכן סיה), (רפ״ד שם ברמ״א ואיפסקא מישתמעיי
 בלבדה, שמיעה על לסמוך שלא להם תTה מטעם נוהגים יויש סייא) (שם הרב בשזיע וכיב המניא, דעת
 בקול יקראו שלא להתהר צריכים ומכ״מ המפטיר, מפי הברכות ושומעים ההפטרה קוראים בעצמם הם אלא

 מחלקים אין כעצמם לקרוא שהנוהגים הרב שו״ע מדברי ונראה המפטיר)״. עם במילה (מילה בנחת אלא רם
לקמן. ל׳ כהערה שהובאה הגר״א בדעת ולא מודפסת, הפטרה לבין כקלף הכתובה הפטרה בין



השבת משנתמנב.

 אופן(בקול באותו ההפטרה את קוראים הקהל וכל שהמפטיר הנוהגים יש ב)
בלחש}(כט). או רם

<ל). קורא ואינו שומע הקהל ואילו רם, בקול קורא שהמפטיר הנוהגים יש נ)
 לגלול הגולל שיסיים עד ההפטרה ברכת את מלהתחיל להמתין המפטיר על ו.

 שנהגו יש אמנם «א), ההפטרה ואת הברכה את ישמע שהגולל כדי התורה, ספר את
(לב). התורה ספר יריעות את שיגללו עד רק להמתין

והעחת- מקורות

 pjtB ואינו רם בקול ההפטרד אח אומר הציבור מקופוח שבהרבה כתב רצ״ב) (סי׳ שבת נשמת בשו׳׳ת (כט)
 אח הביא סקי׳׳א) (שם שבס׳׳ב ואע׳׳ם קולו, להגביה משתהי אעו המפטיר אף וממילא המפטיר, לקריאת כלל

 רתרי (ד׳׳ה כביה׳׳ל שם וכ׳׳ב לבטלה, הקורא ברכח תהיה רם, ■כקול הכל קוראים שאם רב המעשה דברי
 pמ^ים והוא רם, בקול המפטיר עם ההפטרה אומרים שהכל נוהגים שבמדינוחעו אפרים השערי בשם קלי)

 עמו יאמרו והציבור רם בקול ההפטרה יאמר שהמפטיר לנהוג יש ולכתחילה המנהג, לבטל תכק יוהנה,
 בכיה׳׳ל (דעו׳׳ש ההפטרה האומר לקול שישמעו להמפטיר סמוך עומרים עשרה שיהיו טוב ועכיס כלתש,
 את ליישב וכתב ס׳׳ת), סי׳ או׳׳ח (שו׳׳ת החת׳׳ם בזה עמד ובכר כזה, להקל רבים נהגו סכ׳־מ מה), מש׳׳ב
 מתוך ההפטרה את שאומרים משום משתמעי׳׳, לא קלי ל׳׳תרי חוששים ואץ רם, בקול קוראים שכולם המנהג
 חובתו, יT בקי שאעו מי את להוציא הקורא יכול שאץ ונמצא דתרות, חסידות בהם שיש מודפסים ספרים
 קוראים שכולם המנהג את ליישב י־ב) סי׳ (ח׳׳ג עהק מנחת בשו׳׳ת מה מש״כ דע־־ע פה. כבעל שהוי משום
 (שעד העבודדי״ ושודש ׳״יסוד בעל של לשונס מפשטזח שנראה שס שבת כנשמת כתב וכן ההפטרה. את בקול

 ולא המפטיר, מפי ולשמוע להאזין צריך הברכות את שרק פ״ט) דשבת (שחרית חסידים ומשנת ט״) פרק ח׳
 בשרה, קלף ממגלת קורא המפטיר אם שם) במ׳׳ב (הובא רב כמעשה הגר׳׳א לדעת (ל) עצמה. ההפטרה את
 השלחן בקצות וכ״ב בלחש. אותו השומעים יקראו י מודפס מחומש קורא הוא אם אך אתו, השומעים יקראו לא

 הנוהגים שאותם נראה סי״ד) רפ״ד השלהן(סי׳ הערץ־ מדברי ואלו בזה, המ״ב כדעת סק־ז) כדה־ש פ׳׳ח (סי׳
 ס׳׳ו קמ׳׳ז סימן (לא) החומש. מחוך קורא כשהמפטיר גם עמו קוראים אתם המפטיר, עם לקרוא שלא

 הספר גלילת עצם עד להמתץ ׳׳שהמנהג הפמ׳׳ג בשם כתב סקכ״ג) קמ׳׳ז (סי׳ המ׳׳ב (לב) סקכ׳׳ב, ובמ׳׳ב
 סכ׳׳ד,} י׳ (שער אפרים כשערי וכתב *p משמע לא מרש׳׳י אך עליה, המפה עדיץ כרכו שלא אף לכד,

 בזה מקלים ועתה סביב, כמפה רכרכנה הס׳׳ת שיגללו עד הפטרה ברכות להתחל רשאי אתו ש׳׳המפטיר
 בזה. להקל ס׳׳ז) קס״ז (סי׳ מבוטשאטש אברהם באשל כתב וכן במפה׳׳. לכרוך שמתחל to לברך ומתחלים

 שרגלים משום הוא המקלים שטעם וכתב המקלים, במנהג שק שעתם בפתחי שם אפרים בשעת רע׳׳ע
 קצת שיש הלקט, והשכלי הב״י בשם נוסף טעם שם הביא ןאך ההפטרה, את בעצמם אומרים השומעים שגם
 ער בהפטרה להתחל לא להמתץ ראד זה לטעם לגמד, הס׳׳ת שהסתלק לפני בנביא שקוראים לס׳׳ת בדץ
 להמתץ יעז נוספת סברא ההפטרה, את כעצמם אומדם לא שהשומעים שבמקומות (ונראה הגללה]. סיום

הגללה). את יסיים שהגלל עד ההפטרה בברכות



.ק»יד. פרק

יד פרק

מוסף תפילת

הפרק של מפורט תוכן
פורקן יקום א.

החודש גרפת ג.
ההכרזה. נוסח ו-ז. החזן. הכרזת א-ה.

הרחמים אפ ג.
להיכל. התורה ספר החזרת ו. אותו. אומרים שאין השבתות פ־ה. הקדושים. הזכרת א.

מוסף תפילת ד.
התפילה. זמן פ-ג. התפילה. סדר א.

פורקן יקום א.
 בשני פורקן״ ״יקום לומר האשכנזים נוהגים ההפטרה ברכות סיום לאחר א.

 הרבנים את הישיבות, את הדור, גדולי את מברכים הראשון בנוסח נוסחים.
 מברכים פורקן״ ״יקום של השני בנוסח ואילו בתורה. העוסקים כל ואת ותלמידיהם

(א). הכנסת בבית המתפללים כל את
J כל ואת הקהל כל את אגו מברכים שבה שברך.״, ״מי אומדים מכן לאחר 

(ב). הציבור לטובת טובים במעשים העוסקים
 שברך ״מי ואת השני פורקן״ ״יקום את אומר אינו ביחידות המתפלל ג.

(ג): פורקך ב״יקום (כגון המתפלל הציבור על מדובר שבהם משום שאחריו,

והערות- ■מקורות

 מהרי׳ח), (ליקוטי ארסית היא ולכן גבכל שנתקנה משום ארסית. בלשק לומר תיקנוה זו תפילה (א)
 על שמתפללים העם שיכינו כדי היא כארפית האסירה שטעם מגרסייוא שסעק ביר שלמה רב ורTבם ויע־ע

 צרכיו אדם ישאל שאל הז׳׳ל שאמרו שאף כיאר נ׳ סי׳ זרת ובאור בתורה. לעפוק לבם ויתנו התורה בעלי חיי
 צורך ואין השכינה שורה כציבור כשסחפללים מ״ס אותה, מכיגינז השחז סלאכי שאץ מפני ארמית, בלשץ
קחז״ת בסדר (וז״ג מהרי״ח ליקוטי (ג) ״ד. רם סי׳ ב־י (ב) י״ב:). בשבת המובא (כעץ המלאכים בעזרת
 סכ׳׳ו. י׳ שער אפרים בשערי כתב וכן ,wTn’3 לומר אפשר הראשון פורקן שיקום השליה בשם כתב לשבת)

 השני) פורקן* ב״יקום כד״כ (הנאסרות המילים את יוסיף באורייתא* ״דעסקץ שאחרי שם אפרים בשערי וכתב
 מלכא הראשץ; ןp&ו היקום בנוסח וימשיך ונשיא״. טפלא תריא עם רברביא הדין קדישא קהלא ״ולכל

ורTבס כתב שבירך* *מי ובענין כ״ד. אות שערים* *פתחי בפירושו אפרים בשערי ויעיע יתהץ... יברך דעלפא



השבת משנתקנד.

 פורקן יקום את גם ביחיד יאמר שלא סוברים ויש (=אתכם)״). יתכון יברך
).T( הראשון

החודש ברכת ב.
 מכריזים בלומר, לטובה. הבא החודש את מברכים חודש ראש שלפגי בשבת א.
(ה). החודש ראש יחול בשבוע יום באיזה
 האמורא תפילת נכללת בו רצוף ״יהי נוסח אומרים החודש ברכת בתחילת ב.

).1( אלו במילים העמידה) תפילתו(תפילת מסיים שהיה ״רב״
לאבותינו... נסים שעשה ״מי בנוסח הגאולה על להתפלל נוהגים מכן לאחר .1
 משום החודש, להכרזת זו תפילה והסמיכו נדחינו״.״, ויקבץ בקרוב אותנו יגאל הוא

 לכך מצרים, גאולת בהתחלת שנצטוו הראשונה המצוה היא חודש ראש שמצות
 ראן נוספים (טעמים <ז) חודש ראש שקובעים זמן בכל ה״גאולה״ על מתפללים

 שהרי אמך, ונאמר ישראל כל ״חברים באמירת זו תפילה ומסיימים <ח)). בהערה
 בשביל אלא שני בית חרב לא כי אחת, לאגודה כשיהיו תהיה ישראל של גאולתם

(ט). חנם שנאת
 ישראל כל ועל עלינו הבא ... ביום יהיה פלוני חודש ״ראש מכריז החזן ד.

 שהיה החודש קידוש דוגמת זו, הכרזה בשעת לעמוד ונוהגים לטובה״.
(י). במעומד

והעחת- -מקורות

 שהיא כתב תפילה״ ״עיק (ובפירהט הקהל בדכות שהם כיחתץת לאומרו שאין שבת) (תפילות החיים דרך
 אף יאמר לא Trשיז <תב, סקי״ט ״א ק סימן כמ״ב (ד) הכנסת). בית את התומכים להציבור הש״ץ ברכת

 מבינים אעם השרת מלאכי כי בארמית, צרכיו את לשאול רשאי Tnי שאק משום הדאשק. פורקן״ ״יקום את
 המ״ב כתב (ה) תפילתם, את בעצמו מקבל הקכ״ה כי בארמית להתפלל אפשר בציבור אבל ארמית. לשון

 לצימר שמודיעים אלא מלפנים. שהיה החודש כקידוש ר״ח ברכת שאק זרוע. האור כשם סק״א, תי״ז כסימן
 סימן כיתה הליכות כספר יעויין דו בתפלה נשים חיוב ובענץ החודש. הלכות בכל ויזהרו ר״ח, יחל מתי

 משום שהוא ק״ע) סי׳ (ר״ח הלקט גשבלי כתב בשבח, החודש את שמכרבים הדבר ובטעם א׳. סעיף ״ו ט
 ד׳ מאמר השבתות מאמרי יששכר בבני (דע״ע לכל הדבר ויוודע הכנסת כבית נאספים העם כל שבשבת

 המלד, יהיה מחי החודש ברכת בשעת ליחנ המולד-נכק זמן בזה). מש״כ ר״ח הנהגות מהרי״ח וכליקוטי
 רש סל״ו), י׳ שער אפרים (שערי המלד שהוא הלבנה, של ושהTח על הוא ״חודש״ שם של עיקר כי

יש רצץ״ ״יהי תפלת בסיום (ו) (שם). מעכב המלד-לא זמן את ידע לא ואם כך, על להכריז הנוהגים
 ״ וכו׳ ״בזכות אומרים שאץ דש רכים״, תפלח ״בזכות לומד נוהגים ס7ד רב״, תפלת ״מכות לומר נוהגים

 T10 בספר ■כתב רב״ תפלת ״בזכות הסלים ובפיתש סלה״. אמן לטובה לבנו ״משאלות אומרים אלא כלל,
 רב, תפלת כעץ הוא התפלה שנוסח היא שהכתנה ט״ז:) ברכות טמ׳ זצי׳ל, יששכר טי (להרה״ק תעלומה

 תעלומה Tהסג (לדעת ט״ז: ברכות בגם׳ כמובא אלו. במלים ה)Tהעמ (תפלת תפלתו את מסיים שהיה
 שה׳ מתפללים שאנו בלטש, שם הובא נוסף טעם (ח) תכ*א. סי־ לביש (ד) טעות). הוא ״רבים״ הנוסח
 קע״ד) (עם׳ מגרמידא רשב״ש ובסידור העדים. ראיית ע״פ החודש את לקדש ונזכה ליושנה, העטרה את יחדר
 אשפוט״ מישרים אני מוער אקח ״כי ככתוב ישראל, את ורן יושב הקכ״ה ר״ח שככל שמכיון נוסף, טעם כתב

 בקרוכ. אותנו שיגאל אנו מתפללים כן על שלו, פמליא עם ברץ דושב הקב״ה דן ר״ח שכל ע״ה), (תהלים
סק״א. במ״ב תי״ו סימן (י) הלקט, שבלי בשם ה׳ אות מטעמים פפר (ט)



ה1.קיד פרק

 כשמברכים ואף בעתם״, ״ולנשמים גם ב״יחדשהו״ אומרים החורף בימות ה.
<יא). ניסן חודש את

ההכרזה נוסת
 בשם אב חודש את ״מרחשון", בשם חשון חודש את להזכיר יש זו בהכרזה ו.
<יב). שני״ ו״אדר ראשון״ ״אדר בשמות אדר חדשי את מעוברת ובשנה אב״ ״מנחם
 השנה ראש שעל משום תשרי, לחודש פרט החודשים כל את מברכים ז.
 מהשטן להעלימו כדי יפרסמוהו, ולא מכוסה החג שיהיה חגנו״, ליום ״בכסה נאמר
דג). יקטרג שלא

הרחמים אב ג.
הקדושים הזכרת

 אשר הקדושים כל את יזכור שהשי״ת בקשה בה יש הרחמים" ״אב תפילת א.
(יד). שמו יתקדש ובכך דמם את וינקום השם, קדושת על נפשם את מסרו

הרחמים״ ״אב אומדים שאין שבתות
 אומרים היו לא חול ימי היו שאילו בשבתות הרחמים״ "אב אוסרים אין .3
(סן>. וכדו׳ ופורים חנוכה בשבט, ט״ו באב, ט״ו כגון תחגון, בהם

J החודש בר שמברכים בשבת הרחמים״ ״אב אומרים אין m, אולם 
 מתו זו שבתקופה משום לומר, נוהגיס סיון וחודש אייר חודש שמברכים בשבתות

(יס. ישראל מקהילות הרבה ה׳ קידוש על
 ברית או ברכות, השבע בתוך חתן כשיש הרחמים״ ״אב אומרים אין ד.
(יח). מילה

 והחודש)(יט). פרה זכור, הפרשיות(שקלים, בארבע גם לאומרו שלא נוהגים יש ה.

להיכל התורה ספר החזרת
 תצי ואומרים -להיכל הס״ת ומחזירים אשרי אומרים הרחמים אב אחרי .1
(כ). לקדיש ״אשרי״ אמירת בין וכדו׳ בדיבור להפסיק ואין מוסף, ומתפללים קדיש

והעחת- מקורות

 שנזכה לנחמה והכוונה אב*. 'מנחם אוסרים אב הורש בברכת (יב) ח׳, הערה ״ט ל פרק ישראל אשי (יא)
 סק*ג, כמ-ב תכ״ו כםימן יעויין אדר ר״ה בהזכרה סט׳׳ז. קב״ו סי׳ העזר אבן בימינו-עררה״ש במהרה אייה
 שר׳׳ח שמכיק הוא הטעם שעיקר כתב שם) (סק׳׳ב ׳׳צ ובשעה סק״א, תי״ז סי׳ מ״ב תקפ״א, סי׳ ד״מ (יג)

 רפ״ר סימן החיים בף וכתב ס״ו. ברמ׳א רפ״ד סימן (יד) קודם. להזכירו צריך אין השנה, ראש הוא תשרי
 שס (יז) סקי׳׳ז. ובמ׳׳ב שם ז)1(כ שם, (שו) הרתמים. אב אומרים אק ספרד שבקהילות מ־ה ס־ק

 שס <יח) אותו. אומרים אין וסירן אייר חודש כשמברכים שגם להנר״א רב מעשה בספר רעדין סקי׳׳ח. במ״ב
 כספר ויעדץ סקט״ו, במ״ב רפ׳׳ד סימן (כ) סקי׳׳ח. כמ״ב תרפ*ה בסי׳ הובאו המנהגים שני (יט) ברמ״א.

זה. כעניץ שק קנ״ת, הערה ל־ו פרק ישראל אשי



השבת משנתקנו.

מוסף תפילת ד.
ito התפילה

 ברכות וג׳ ראשונות כרכות ג׳ ברכות: שבע מתפללים מוסף בתפילת א.
 קרבן את מזכירים בה אמצעית וברכה בשבת, העמידה תפילות כשאר אחרונות

<כא), היום בקדושת וחותמים השבת״) (״וביום שבת מוסף

תפילה זמן
 מוסף ולהתפלל להקדים טוב ולכן בבוקר, מיד מתחיל מוסף תפילת זמן ב.

(כב). התורה וקריאת שחרית תפילת לאחר מיד
 ראוי אך <כג), זמנית שביעית שעה סוף עד לכתחילה מוסף תפילת זמן נ.
 כבר זה שבזמן משום שעות, וחצי שש אחרי מוסף תפילת ולהתפלל לאחר שלא
.a3( מנחה תפילת זמן הניע

(כה). חובה ידי יצא החמה שקיעת עד מוסף התפלל אם ב^עבד,

והערות- מקוחת

p ״יהי הבהבות כאהד הזכיר ורק חול תפילת והתפלל מוסף כתפילת טעה אם (כא) n את לפניך שנעשה 
 פסוקי חיסר ורק שבת של מוסף התפלל שאם שכן וכל חובתו, ’T Kr-מוסף ובקרק יום בתמיד• חובותתו

) סקי״א. וכמ״ב סיד רס״ח סימן חובתו־ ’T Hr כבשים'} שני השבת (-'וביום הקורבנות »  סימן טור (
 של Tתמ לקרבן מוסף קרבן להקדם אץ שהד מוסף, לפני שחדת להתפלל יש ולכתחילה ס׳א. שו*ע רפ״ו
 שם). (מ״ב שחדת-יצא לפני מוסף התפלל אם ובדעבד סק״ה, וכמ׳ב ס״א רפ׳ו כסי׳ שמבואר כפי שחר,

 שהדת אחר מוסף להתפלל מותר האם הפוסקים שנחלקו קע־ה) הערה ל׳ו (פרק ישראל אשי כספר דעדין
 אלא קבוע אמה שאורכה שעה זמנית-היא שעה ס-א. רפ״ו סימן (כג) התורה. קדאת שמע לא כשעדין

 השמש מזדחת הוא היום אורך ומן שווים. חלקים עשר לשנים היום חלוקת ע־י ומחושב היום באורך תלוי
 (ראו סקי״ט. רס׳ג ובסימן סקיד רל׳ג סימן הכוכבים-מ־ב גאת עד השחר מעלות הסובדם ויש שקיעתה. עד

 מנחה, ומן הגיע וכבר מוסף, התפלל לא ואם סק״ב. במ״ב ת!־'כ סימן (כד) ס״ג). הערה א׳ בס^ לעיל
 שלא שעשה שאע״פ רעו״ש ס״א, רפ״ו סי׳ (כה) שם. ובביה״ל ו-םקי״ג סק״י ובמיב ס״ד רפיו בסי׳ יעדין
חובה. יד־ אr פושע) (ונקרא כהוגן



.קגזטו. פרק

טו פרק

רבא קידושא

הפרק של מפורט תוכן
הקידוש קדר א.

בקידוש. ישיבה ט. טוב. ביום קידוש ז-ח. הקידוש. נוסח ד-ו. ערוך. שולחן א-ג.
 כיסוי סו. חובה. ידי אחרים הוצאת יג-יד. הכוס. שיעור יב. שרף. יין על קידוש י-יא.
מזונות. מיני כיסוי סז. הפת.

משקים שאר על שהכל ברכת כ.
יין. לוגמיו מלוא שתה לא ג. יין. לוגמיו מלוא שתה א־ב.

אחרונה ברכה <.
 בורא ברכת ד-ה. מזוגות. על שלוש מעין ברכת ב-ג. היין. על שלוש מעין ברכת א.

לסעודה. סמוך משקים על ברכה ו-ז. משקים. על רבות נפשות

קידוש לפני אכילה ד.
 דין ד-ז. שחרית. אתר קידוש ג. קידוש. לפני טעימה איסור ב. שחרית. לפני טעימה א.

לנשים. וקידוש טעימה

שחרית סעודת ה.
מטעמים. מיני ד. משנה. לחם ג. זמנה. ב, חיובה. א.

בשבת התורה לימוד ו.
בשבת. הלימוד מעלת ד-ה. הקב״ה. המלכת ג. שביעי. מקדשי עם א-ב.

הקידוש סדר א.
ערוך שולהן

 כדי השבת, כבוד משום שבת, כבליל השולחן את לערוך יש בבוקר, בשבת א,
וא). ולסעוד לקדש ויוכל הכנסת מבית בבואו ערוך שימצאנו

ס״א. שם השולחן ערוך ס״א, ״ט רם סימן (א)

והעדות- מקורות



השבת משנתקנח.

 דבא״(־קידוש ״קידזשא נקרא זה קידוש הסעודה. לפני היין על מקדשים ב.
(ב). גדול)

 לאכול יש לקידוש שבסמוך דהיינו הסעודה״ ״במקום להיות חייב זה קידוש ג.
 סימן י׳ בפרק לעיל נתבארו הדברים ופרטי מזונות, מיני כזית או ״פת״ כזית לפחות

ד׳.

הקידוש נוסח
).J( יין כוס על הגפן״ פרי ״בורא בלבד: אחת ברכה הוא היום קידוש ד.
 ...״ושמרו פסוקי לומר נוהגים יש זו. ברכה לפני פסוקים להוסיף נוהגים ה.
 הפסוקים את פסוקי"ושמרו״, לאחר המוסיפים, יש ט״ז-י״ז). ל״א, (שמות 0״(ויגפש
 בפסוקים המתחילים ויש <ה). ח׳-י״א) כ׳ (שמות ויקדשהו״ השבת... יום את ״זכור
ושמרו... פסוקי מכן ולאחר י״ג-י״ד) נ״ח, (ישעיה תשיב״... ״אם

 רבים אולם הגפן״, פרי ״בורא וברכת ברך...״ כן ״על רק לומר הנוהגים יש ו.
 מפסוק חלק אלא שלם פסוק אינו ברך כן ש״על משום זה, מנהג על ערערו
).T( זה מנהג על זכות שלימדו ויש ,0( בתורה

טוב ביום קידוש
 ישראל״ בני אל ה׳ מועדי את משה ״וידבר לומר נוהגים הרגלים בשלוש ז.
הגפן״(ח). פרי ״בורא ברכת כך ואחר

 ״וידבר כך ואחר השבת פסוקי את לומר נוהגים בשבת טוב יום חל אם ת.
 פסוקי את רק אומרים חול״המועד ובשבת ),0( הגפן״ פרי ״בורא וברכת משה...״
הגפן״. פרי ״בורא וברכת השבת

והערות- -מקוחת

 ושTק לעומת קטן nriTp mn היום rוTשק מסביר (ק־ו.) כפסתים הר״ן דה: שם לקריאת רבים סעמים (ב)
 ושT(-ק רכא mmTp נהור״ ־סגי בלשץ לו קוראים לכן התורה, מן כלל אעו הבוקר ושTק שהרי הלילה.
 ושTק נקרא שם ■בפסחים ולרש״י רב). אור -■בעל נהור־ •הגי לעיוור שקוראים נפי ־ נהור סגי (לשון גדול).
 ד׳ הערה נ׳ פרק בשש׳׳ב (דע״ע הקיתשים. בכל נאמרת המקר בקידוש שאומרים הגפן שברכת ספני גדול,
 עליו יברכו י׳} בסעיף לקמן שיבואר (נפי שרף p על והמקדשים (ג) זה). שם קריאת על נוסף הסבר

 <ל שהרי כן לנהוג ראוי אץ ולכן (ו) שם. (ה) סק״ב. במ״ב רפ״ם בסימן ראו (ד) ״שהכל״. כברכתו
 שראה כותב קכ״ד) (סימן שיק מהר״ם בשו״ת (ז) בסק־נ, שם פסקינן־מ״ב לא משה פסקיה שלא פסוק

 הוא ליה פסקען לא אנן פשה פסקיה שלא פסוקא שכל שהכלל ומסביר בדך״, כן ב־על שהתחילו מרבותיו
 כמו הוי גתות גררך רק אומר אס אך וכרו׳, דרשה או חיוב, איזה משום הפסוק את לומר כשרוצה רווקא

 סותר צחות כדרך רק כותב אם מכ״ס שרטוט, כלי תורה דברי כותבץ שאץ שאע״ג רפ״ב) (סי׳ כע״ד רקיייל
 ברך שה׳ ולפדםם להודיע רק הוא ברך... בן על ססייסים שאנו שמה נ״ל נמי הבא וא״ב שרטוט, בלי אפילו

 והכתה קתאה רק והוי וחדק, אמיץ כקשר וקיימא קבועה וקדושתו כראשית, ימי מששת קודש השבת יום את
 גם בתב זה וכעין מארד. קדוש שהוא השבת, קדושת כן גם ישמרו למען השומעים דאת עצמו את להתעורר

בר״ה לומר נוהגים ויש כר״ה, גס משה* ״דיבר לומר הנוהניס יש (ח) ס״ג, רפ׳׳ט סי׳ השולחן בערוך
 מטה (ט) סק״ג. שם למגן ובאלף ס״ג תקצ״ז סי׳ אפרים משה״-מטה ״וידבר וגם בחודש״ ״תקעו פסוק

שם. אפרים



.קגטגזו. פרק

בקידוש ישיבה
 בקידוש לעמוד שמנהגם אף היום, קידוש בעת לשבת נוהגים רבים ט.

(י). הלילה

שרף יין על קידוש
 שקשה או ענבים, מיץ או יין לו שאין מי יין. על לקדש המובחר מן מצוה *.

 באותו וחשוב נפוץ משקה דהיינו מדינה, חמר על לקדש רשאי - לשתותם לו
(יא). מקום

 יכול מקום, באותו וחשוב נפוץ משקה והוא שרף, יין עליו שחביב מי יא.
(יב). בשחרית רבא קידושא לכתחילה עליו לקדש

הכוס שיעור
 "מלוא ממנה וישתה לפחות יין רביעית להכיל צריכה הקידוש כוס יב.

 על לקדש נהגו שרף, יין על קדשו כאשר ישראל, מגדולי רבים אולם לוגמיו״(יג).
ניד). אדם בני לרוב שתייתו דרך שכך לפי קטנה, כוס

והעחת- -מקורות

 אוז אומר היה שהאריז״ל מוכה הכווגות שמספר יוסף, מהכרכי הביא סק־א רפ״ט סימן תשובה שערי (י)
 בשס מהרי־ה מעומד-ליקדסי לאומת נוהגים דש ירושליס. בעיה״ק קתשי רבנן נהגו ושכן מיושב, הקתוש

 חמר כהגדרת סקכ׳ט. ובטיב סיס רעיב סימן (יא) ה'. אות פיא הסתים במשנת וכיב שבתי, וי סיחר
 שנוהגים משקה הוא מדינה חמר ע״ה) כ׳, (איית, האגימ לחנת א. הפוסקים: ברבת שיטות כנסז יש מתנה

 אותו שותים אלא הציסאץ, את להרוות לשתותו רגילים שאץ חשוב, משקה והוא מדינה, באותה לשתותו
 את להתות אותם שותים שהרי מתנה, כחמר נחשבים אתם וסודה מים אולם והאורחים. הסעודה לכבוד

 לכבר העולם שרוך (משום ממותק תה על לקדש אפשר הרתק שבשעת בתשובה האג׳ם שם וכתב הצימאץ.
 חסר ס״ב) קפיב (סי׳ הרב שויע לרעת כ, פי). סי׳ (ח־א ישהאל רברי בשו״ח וכ־כ תה), בשתיית אורחים
 שהוא במקום pn על שקובעים במו סעודתם, עליו לקבוע ררבם המקום אנשי שרוב משקה הוא מדינה
 הלכות שוי׳ת לרעת ג. עליהם. לקרש ואץ כמים דילס בארש״ם, כגץ חשובים, שאינם משקים זאת עם מצר.

ץ המשכר משקה דווקא הוא מדנה חמר ט׳). סי׳ ׳׳א (ח קטנות  נחשב אתו משכר שאתו משקה אכל שכר, מ
^ כשש׳׳ב יערץ בום«ו מדינה־ *תמר להיחשב העשרים המשקים ובענץ מדנה*. כ־חמו  שכתב ס״ט נ׳׳ג פ
 עם׳ תשנ״ו ניסן לר מבית ובקובץ ק״א־ק״ו, סימנים שבת נשמת בשו־ת דע״ע מדנה, חסר נחשבת שבירה

^ה שאף שם המ*ב מדעת ונראה סק״ל. במ״ב שם (יב) בזר. משיב כ״ו  על בשחדת לקדש מותר לכח
p על לקדש המובחר מן שמצוה שאף נתבאר בס״ט ושם עליו. וחביב מדתה־ ־חמר הוא אם שרף p, 

 דהיינו מדנה״, ״המד על לקדש לו מותר .p לשתות לו שקשה או יקר pשה או ,p לו אץ אם אולם
 שכתב ו׳) ם־ק רע״ב (סי׳ •א כמג רע״ע בירה. כנץ חשוב, כמשקה מקום באותו לשתותו שדנלים משקה
 ם־ס פנ״ג בשש־כ רעדץ יום, בכל יי־ש היא ההמק שתיית שרוב בסדנות אא״ב יי״ש על מקדשין שאץ
 כתב כ״ב) (ח״י, יצחק מנחת וכשו־ת כדה. pלע רש מדנה, לחמר נתשג וכדו׳ הדר מפירות טבעי מ^ שאף

 ס׳ בפרק שיעוח את שם-ראו ס־ב (יג) עליהם. לקדש ומותר מדנה״, ל״חמר נתשכים לסוגיהם שליקדם
 הרה״ק אצל בעצמו שהיה ת־ת זקן לפניו Tשהע כתב קע״ה) (סימן ת״א מהרש־ם כשז״ת (יד) ה׳. סימן

 שהיה והנם כוס, שיעור צדך ואץ קטנה. יי״ש צלוחית על ביום לקדש לתלמידו שציוה וראה מראפשיץ,
 (סי׳ הם־ז דעת ע־פ והיתו ים,Tלתלס הלכה להורות בדי שרף, ביץ שמככדר״ו אסר השלחן, על יץ לפניו

 ררן הוא וכך הרבה, מרגישים ממנו כמעט כי קטן, שיעור על גם היא שרף pב אהרונה שברכה סק״א) ר־י
סעודה בכל כמעט לשתות מדנה תמר והד מאוד נתפשטה יי״ש ששתיית ופכיון גרונו, ושביעת שתייתו



השבת משנתקס.

חובה ידי אחרים הוצאת
 לכתחילה ראוי אמנם ,00( לאחרים ולקדש לחזור רשאי לעצמו שקידש מי יג.
).TO( קידוש חובת ידי יצא שטרם מי שיקדש
 לכך, להתכוון צריכים בקידוש, חובה ידי לצאת המתכוונים השומעים יד.
י׳. בפדק לעיל התבארו הדברים פרטי הקידוש, במקום ״סעודה״ ולאכול

הפת כיסח
 ויש ).D במפה ומכוסות השלחן על מונחות החלות תהיינה הקידוש בשעת טו.
).TT( •המוציא ברכת אחר עד מכוסות החלות את להשאיר נוהגים

מזונות מיני כיסוי
 שהצריכו יש הקידוש, בזמן השולחן על הנמצאים מזונות מיני טז.
(ב). לכסותם צריך שאין סוברים ויש ),0(י לכסותם

משקים שאר על ״שהכל״ ברכת ב.
יין לוגמיו מלוא שתה

 ושתה המקדש בברכת לצאת שכוון או הגפן״ פרי ״בורא בעצמו שברך מי א.
 צריך אינו ״שהכל״, שברכתם משקים שאר או מים לשתות ורוצה יין, לוגמיו״ ״מלוא
א).ליין נטפלים שהם משום ״שהכל״, לפניהם לבדך כ היו המשקים אם הוא זה דין (

והעהת- מקורות

 בשם לפני הועד ובן ,wiTp לענק גם כך שיעורו לכן חריפותו, מחמת יותר לשתות וקשה קטנה, צלוחית
 בשם כתב ער״ב) (סימן חיים אורחות ובספר היום. ושTבק עליהם לסמוך הם וכדאי זצ״ל, מלובלק הרה״ק
 מזעיר. מעט רק מהכוס שחה ולא שרף יק על בשחרית לקדש שנהג מצאנו חיים רבי הגאק את שראה חותנו
ח בשו״ת דע״ע  (ח־ב שבת נשמת בשו־ת אמנם בזה. המקילים מנהג על זכות שלימד כ״ג סי׳ חיב צבי א

^ו שרבים כתב שצ״ה) סי׳  רביעית, בו שיש •בכוס יי״ש על ■לקרש היה זצ״ל מצאנו חיים רבי של שמנהגו ה
 ששמע כ״ג, ח׳׳א, ישראל שסע בספר הביא (ובן לשיעור. בשתייתם השלימו המסובים ושאר מעט ממנו ושתה

 סקי׳׳ט. ובמ׳־ב סיד רע־ג סימן (טו) זצ׳׳ל). האלברשטאם מהרש״א הרה״ק חיים הדברי של בנו מאת כן
 בעצמם-שם לקדש יודעים אס גס להם לקדש יכול לכך, סיבה יש אם אמנם כ׳׳ב. ס׳׳ק וכשעה׳־צ שם (טז)
 יראה ושלא לסן, זכר משום שהטעם סקמ־א, במ׳׳ב רע׳׳א סימן (יז) ס׳׳ה. נ׳׳א פרק שש״כ סק׳־כ, במ״ב
 התחו החלות שהרי שכת, לכבוד שהסעודה ניכר שיהא השלישי הטעם שייך לא כשחרית אמנם בושתו. הפת

 זצוק״ל, מלובלק ההחה נהג שכן רע׳׳א סימן או׳׳ח נימוקי שם, מ״ב (יח) המרדכי. כשם רבה בשבת-אליה
 המנהגים טעמי רפ׳׳ב, סימן אברהם אשל (כ) סי״ג. ו׳ כלל אדם חיי ס״ה, נ־ה סי׳ ערוך שולחן קשור (יט)

 שאק לכך וטעם קכ׳׳ג. הערה פמ׳׳ו בשש׳־כ דע׳׳ע ס׳׳ג, רפ״ט סימן תורה ישראל מנהג כקו״א, שס״ה סי׳
 P בו שייך לא לכן בכיסנק, הבאה פת על מקדשק שאין משום המנהגים״ כ״טעמי שם כתב לנסות צריך

 ולא הפת מבושת להמנע צריך הסעודה עיקר דהוא פת דווקא כי נוסף, טעם בשש״ב עוד והוסיף קדימה.
 באמצע לאכול שרוצה במזונות מדבר אברהם שהאשל שי״ל שם, השש״ב כתב אולם בכיסנק. הבאה בפת

 שאף י״ל מזונות, ואוכל היין על מקדש אם אבל ״המוציא״, ברכת בשעת החלות את מכסה והוא הסעודה
ס״ב. קע״ד סימן (בא) וצ״ע. לכסותן, צריך לדעתו



.קסאטו. פרק

 על שבירך בשעה לשתותם דעתו שהיתה או <כב), היין על שבירך בשעה לפניו
(כג). היין

 על לברך צריך אינו לוגמיו, מלוא יין ושתה הבית כעל אצל הסועד אורח ב
 הסתם מן שהרי במפורש, עליהם חשב ולא לפניו היו לא אם אף משקים, שאר
׳ לפניו(כל). יגיש שבעה״ב מה כל על דעתו

לנגמיו מלוא שתת לא
 לפני לברך צריכים היין, מן בעצמם שותים ואינם הקידוש את השומעים ג.

 אם (וכן לוגמיהם כמלוא שתו ולא היין מן טעמו אם אולם, משקים. שאר שתיית
 פוטרת וו שתייה האם הפוסקים נחלקו לוגמיו(כה)), מלוא שתה לא עצמו המקדש

 את גם בו לצאת ויכוונו ״שהכל״ שברכתו מאכל על שיברכו ראוי ולכן משקים, שאר
׳שהכל״(כו), בברכת שיפטרם יין שתה שלא ממי שיבקשו או המשקים, על הברכה

אחרונה גרכה ג.
היין על שלוש מעין ברכת

שלוש״ ״מעין ברכת לברך צריך אינו לקידוש סמוך לסעודה ידיו נוטל אם א.
 שיכוון וראוי הקידוש, יין את גם פוטרת הסעודה שאחר המזון ברכת כי היין, על

(כז). הקידוש יין את לפטור המזון בברכת

מזונות על שלוש מעין ברכת
 צריך לכך, סמוך השבת לסעודת ידיו נוטל ואינו מזונות, מיני אוכל אם ב.

המזונות. מיני ועל היין על שלוש״ "מעין ברכת כן אתרי לברך

והעתת- -מקורות

 פ״א הנהנק ברבת סדר הרב שו״ע בשם שם. בפ״ב הובאה מקילים היש רעת (בג) סקיג. בפ״ב שם (כב)
pנ י״א פרק הברכה תאה בספר (ויע״ע סכ״א  p 7שיה לכתחילה שנכק שט הס׳׳ב וכתב משקה). פוטר 
ת לפנע המשקץ שאר  חשב שלא אף כך, על כרעתו נחשב משקים שאר לשתות וכשרגל .pn על שמברך מ

 ע״פ (בד) ציח. הערה פניד כשש״כ וכ־כ ט״ו סי׳ ח־־ג הלף שבט לפניו-שו־ת היו ולא במפורש כך על
 וש.Tהק לאחר משקים שאר להביא שרגלים וכרד כביהמ״ד ושיםTבק הדבר ומצד ס־ה. קע־ט בסימן המבואר

 להגישם שרגלים המשקאות בל על p ששתה מי דעת הסתם מן שהרי לפניהם, לברך צריך שאץ תראה
 לעל שנתבאר כפי לוגמיו״, •מלוא שיעור לשתות לאחר תרתן מעט טועם שהמקדש כגץ (כה) כך. אחר
 י״ט סי׳ ח״ת ^^ק מנחת בשו״ת דע״ע .p ד״ה פ״ב קע״ד סימן כיה״ל (בי) ס״ו. ה׳ סימן ט׳ פרק

 שלפני p!7 שתיית את פוטרת ■בהמ״ז י׳. סעיף ער־כ סימן (כו) נ.7 הערה קע״ד היפן תשובות ובפסקי
ק הסעודה,  ןשTהק של pה את לפטור נוספת וסברא ס״י), קע־ד (סי׳ האכלה תיזאבון כגורד נתשב pשה כ

 מ״ב עריב (סי׳ סעודה במקום אלא קידוש אץ שהרי מהסעודה, כחלק נחשב pשה היא, אחתנה מברכה
 כחלק המיץ נחשב השניה למברא שהרי אחרונה, ברכה מברך אתו ענבים מיץ שותה אם אף (לפ״ז סקליז),

 לשחות שראד וכן, ד״ה ל,״to ס־ו קע״ר כסימן דעדץ פעורה״), כמקום אלא קידוש ש״אץ לפי מהסעודר..
 יכוק מקדה שבכל וראד הדעות, לכל אחרונה, כברכה להתחייב לא כדי רכיעית) (ולא לוגפיו כמלוא רק יין

 מש״כ סכ״ב כ׳ סרק לציץ אור כשו״ת דע״ע רביעית. שתה אם וכפרט וש.Tהק של היין אח לפטור בבהמ״ז
הכל. לדברי אחריו לכרך צריך אץ הכוס על שמקדש דו״ט שכשבת כתב ״ח) ם קע״ד (סי■ הרב ובשו״ע בוה.



!סגw-.7 פמן

 לא מ״כזית״ פחות בשיעור יין ששתה מי - משיעור פחות שתה ה.
 בשיעור משקים שאר כך אתר שתה אם ולכן שלוש, מעין בברכת התחייב
 בורא ברכת אחריהם לברך חייב - (לס לסעודתו בסמוך שלא רביעית
 ראו - יין מרביעית פחות אך יין, מכזית יותר שתה (ואם (לז). נפשות

(לח)). בהערות

לסעודה סמוך משקים על ברכה
 התחייב ולא לסעודתו, סמוך רביעית, בשיעור משקים, שאר ששותה מי ו.
 אחריהם לברך חייב לסעודתו(לה)}, סמוך היין על שקידש (כגח הגפן״, ״על בברכת
 הפוסקים נחלקו הסעודה, בתוך גם מהם לשתות מתכוון אם אולם נפשות״. ״בורא
 משאר ולשתות כזה במקרה להזהר שראוי הסוברים יש לפיכך, (נס. ינהג כיצד

מ״רביעית״(נדא). פחות רק הסעודה, לפני משקים
 בסעודה. קשורה איגה המשקים כששתיית דווקא הוא לעיל, האמור כל ז.
 נפטרת והיא אחריה לברך אין לסעודה, התאבון את גוררת זו שתיה אם אולם

(מב). הסעודה שאחר המזון בברכת

זהעתת- מקורות

 ראשתה, ברכה לברך שצריך סכיון הרי מהם, לשתות דעתו היחה לא וגם הברכה בשעת לפניו המשקים היו
 ריח סי׳ בס״ב שמבואר כפי אותם פוטרת שלשי׳ ״מעה ברכת ואק אחחנה, ברכה עליהם מברך גם

 •מעץ כברכת המשקים ברכת שנפטר כתב סכ׳׳א} (פ׳׳א הרב לשו׳׳ע הנהנץ ברכת בסדר אמנם סקע׳׳ב,
 הבא. בסעיף לסעודתו-ראו סמוך וכששתה (לו) נפשות*. ״בורא עליהם לברך צריך ואין שלש״
 ויותר מרביעית פחות p שתה שאם כתב סק״ע שם בשעה״צ (לח) סק־ע. בשעה״צ ר״ח סימן (לז)

 ״מעץ שבמת הסוברים לדעת שהדי המשקים. על אחוזנה ברכה לגבי עהג כיצד להסתפק יש סכזית,
א היא שלוש״ ק  ,P רביעית שתה לא שהדי המשקים, על לבדך חייב באן הדי ,p רכיעיח כששחה ח

 הרי ס״ג), ק״צ (סי׳ כדת על או p רביעית רוב על אף שלוש״ כ״מעץ שחייב הסוברים לדעת ואילו
 לא זאת עם שלוש״, ״מעץ יברך לא הספק שמחמת אף לפיכך המשקים. את רפטור שלוש מעץ יבע
 כסידור אמנם וצ״ע. מ־ר, לברך יחדיב ההלכה לכרר יודעים אנו שאץ משום דכי כנ״ר, גם לבדך יוכל
רביעיה, שתה משקים ומשאר רביעית משיעור פחות p שתה שאם כתב סכ״א) א׳ בחז״נ <סדר הרב
 ת*ח הלד שבט בשו״ת וכ״כ ע״ד). סי׳ ח״א, (או״ת. אג״ם בשו־ה וכ־כ נפשית״, ״כירא אתריהם יברך

הביה״ל (מ) ה׳. כסעיף לעל שנתבאר כפי בברכה, חייב שאמו שיעור ששתה או (לט) קפ״ו. סי׳
 עליהם, אתמנה כרכה לברך צריך האם הסעודה לפני משקים שאר בשתיית דן ואפלו) ד״ה ס״ו קע״ד (סי׳

 שאר אך לסעודה, התיאבון את כגורר נחשב pשה משום אחרתה, מברכה pה את פוטרת כרהמ״ז שהרי
 (ס^ שם המ״ב וכ״ב לסעודה, סמוך אף עליהם לברך יש לכן לסעודה. התיאבון את גוררים אץ משקים
 שוה דמם משקים ששאר רהע*ת כהט״ז לפסוק שצידד הא״ר דעת את הביא שם בביה״ל אמנם כ״ה).

 כתב ס״ס לדבריהם, שחששו ראה שלא שכתב ואף לסעודה, התיא^ אח גורדיס הם שגם משום ,pל
 (סקי״ד) המנ״א נשאר הסעודה בתוך גס המשקים שאר את לשתות כוונתו שאם דבריו) (בסוף הביה״ל שם

 הסעודה בתוך גם פשקים שותה שאם שם כתב יעיב הסעוחז, לפני אהרוגה ברכה לבדך צריך אם בצ״ע
 סקל״ת. ובשעה״צ סקל״ז במ״ב שם דע״ע משקים. רביעית שיעור הסעודה לפני ישתה שלא טוב

 P ס״ה י״א pD הברכה מאת רע״ע כ׳. נשא חי איש p ואפלו, ר״ה פ״ו קע״ד סי׳ מה״ל (נוא)
p מכלי לאבל תיאמן ואץ מאוד שצמאים כגון התיאבץ, את מעוררת השתייה אס (מב) משקה. פוטר 

 בביהל הובא אדם (תיי בנ״ר מלבדך הריעות לכל פסודים אתרים) משקים (או וכדר מים מעט ששותים
ואפלו). ד״ה ס״ו קע״ד סי׳



תקוזז*. ג ט ת « ב ט ה

קידוש לפני אכילה ד.
שחרית לטני טעימה
 מותר אולם <מג), בשבת ובין בחול בין שחרית תפילת קודם לאכול אין א,
 (מה), חלב ובלא סוכר בלא (סד> קפה או תה כוס שחרית, תפילת לפני לשתות
).1(מ וסוכר חלב עם אף לשתותם מתירים ורבים

קידוש לפני טעימה
 לפני לשתות או לאכול ואין קידוש, חובת חלה שחרית תפילת אחר ב.
 מוסף לפני שחרית תפילת אחר קפה) או תה (מים, לשתות מקילים (ש)(ויש קידוש

<מח)). שקידשו לפני

והעחת• ־מקורית

הכתוב אמר שעליו חז־ל אמרו התפילה לפני שהאוכל כ־א) (ס״ק שם המ־נ וכיע ס״ג, פ״ט סי׳ (מג)
הסמיכו ונם שמים, מלכות עליו קבל תתגאה ושתה שאכל לאחר הקב״ה אמר גיו', אחר השלכת ״ואותי

 בעלמא טעימה ואפילו דמכם, על שתתפללו קורם תאכלו לא הדם״, על תאכלו ״לא הפסוק על דבריהם
 כדי מותרת וקפה חה ושתיית נאוה. כזו בשתייה שאץ התפילה, לפני מותרה מים שתיית (מד) אסור.
 דרך בה יש חלב) (או סוכר עם ששתייה משוס (מה) סקכ״ב). שם (מ״ב ולהתפלל דעתו לבוק שיוכל
 השתיה בשעת לפיו נותנו אלא הקפה, או התה בתוך מעובר אתר אם סוכר. עם לשתות מותר אך נאוה,

^ אינה שזו (משום  רוכלו דעתם, שתתיישב כדי ועושים בכך, הסקיליס יש (מו) שם. נאוה)״סיב ד
 כמ״ב דע־ע השתיה, לפני שפע קריאת יקרא שעכ״ם שם וכתב ס״ב, י״א סי׳ בכותהיקגוה״ש להתפלל

 ממנו אלא אסר לא סוכר, עם לשתות שאסר שהפר״ת כתב ס״ג) פ״ט (סימן תורה ובדעת כ״ב. ס״ק שם
 מותר, לדעתו גם וחלב, סובר עם ששים שרבים כיום אבל חלב, וכלא סוכר בלא ששתו שהיו ובמקומו,

סימן סק״ז, מ״ב רפ״ו סימן («ו) כ־א). (סי• לרוד קרן ובשו״ת שס״ו) (סיטן שי תשורת בשו״ת רכ״ב
כשם זקנים העטרת דעת את הביא סקכ״ו) תנ״ט (סימן בהלכה מעויינים שערים (מה) ס״א. ־ט רם

וכ״כ מוסף, תפילת אחר הוא ושTהק חתב זמן שלדעתו מכיק מוסף, קודם לשתות שמותר המהרש״ל
 בית בשו״ת ויע״ע קיורש, בלא מוסף קודם לטעום שמותר הרמ״ז אגרות בשם ס״ג) רס״ו (סי׳ תודה בדעת
 נשפת וכשו״ת וש.Tק בלא לטעום לו פותר לסעום, שעריך הלש שאיש שכתב י״ח) קן־א יו״ד (ת״ב יצחק
 ביהס״ד או שחרית תפלת אחר קפה או תה לשתות ורועה •לבו שחלש מי לגבי דן שס״ה> סי׳ (ח״ב שבת

 ומתיר לימודם, בשעת לשתות להם שיחית סבלי לימודם להם וקשה שחרית תפלת לאחר שיעור שקובעים
 מהלכות (פכ״ס הראב״ד רעת על •לםמוך יש שבשעה״ד שאפשר משום וש,Tק בלא בכה״ג לשתות להם
 שלא גזת שלדעתו 0<סשו היום ושTק לפני לשחות לאבל שפותר וסובר הרמב״ם על החלק ה־י) שבח

 כמג׳׳א דעויץ רפ״ט), (סי׳ כב״י והובא בכניסתו), בללה זכרו כבר כי ביום, לא הללה ושTבק רק לאכל
 ובעל ק״ו.) (פסחים חלאוזה שמהר״ם המאירי דעת וכן להלכה, הראב״ד רבד אח שצירף סק״א) רס״ט (סי׳

 לו שאץ הדחק שבשעת שכתב רפ״ו) (סי׳ בא״ר דע״ע חקכ״ס), סי׳ ת״ו הרשב״א בשו״ח (הובא המאור
 קודם לטעום (שמותר הראב־ד דעת על מה לסמוך שיש קשוש, -בלא לטעום מותר ליכיה וחליש ופת יץ
 שם ונתב מוסף. קורם קשוש חיוב חל שלא רפ״ם בסי׳ שכתב עבי הנחלת על לסמוך שיש ועוד וש),Tק

 כמובא קידוש לפני מותרת ששתייה הפוסקים שיטות לצרף שתייה לגבי להקל יש שבפרט שבוז כנשמת
 אף לשתותם מותר ה״ה) (פכ״ט הרמב״ם שלדעת מים בשתיית ובפרט סק״א. רס״ט סי׳ השקל במחצית

 הוא חה שהת הרמנ״ם, לדעת מותרת תה שתיית שאף ״ח, שפ ובתשובה בתשובה שם (ודן קידוש. לפני
 שדן דעו״ש רזזלב, קפה תוספת עם במים שנחשב לומר מקום יש קפה כשתיית ואף תה, תמצית עם מים

מה). רבות
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שחריוז אחר קידוש
 ״כזית״ בשיעור <מס) מזונות מיני ויאכל שחרי^ תפילת אחר לקדש מותר ג.
 לפני סעודה יאכל לא אך סעודה, במקוס קידוש משום ),a( בהערה ראו (- לפחות
(נא). מוסף תפילת

לנשים וקידוש טעימה דין
 התפילה לפני לשתות מותרת אכילתה, לפני שחרית להתפלל שרגילה אשה ד.

 או תאכל ולא קידוש חובת עליה חלה שהתפללה לאחר מב). א׳ בסעיף כדלעיל
קידוש. בלי תשתה
(נג) קצרה בקשה רק לומר ורגילה שחרית להתפלל רגילה שאינה אשה ה.

 בקשה שאמרה אחרי אולם זו. בקשה שאמרה לפני לשתות מותרת אכילתה, לפני
(נד). שתאכל לפני לקדש עליה זו

A לפני וכדו׳ פירות של עראי אכילת לאכול הנוהגת שאשה הסוברים יש 
 משום אם ואפילו (נס, זו אכילתה לפני לקדש צריכה אינה - ננה) שמתפללת

עוגה. פרוסת אוכלת חולשתה

זהעתת- •מקורות

 אן פח. לטעום שמותר ס״ג) רפ״ו (סי׳ המחבר שכתב כסי ,׳׳כביצה׳׳ שיעור עד פת לאכול מותר וכן (כגט)
 תו הפוסקים (נ) כביצה, עד לאכול שמותר כוונתו סקיח) המ׳׳ב (הביאו המג־׳א וביאר סעודה, לאכול לא

 שלא כתב סק־ו) שעה־צ רפ׳־ו (בסי׳ המ״ב הסעודה. לפני כביצה משיעור ביותר מזתות מיני אכילת
 המובא בסלוגתא תלד ולפי׳׳ו תול׳׳ט, כסי׳ להמבואר מדמהו והוא תרגימא. מיני לענץ שיעיד כפוסקיס נמצא

 השיעור דגן, מעי העשוי בתבשיל שם השו״ע שלדעת כסוכה. לישב ברכת חיוב לגבי (סקט׳׳ו) במ׳׳ב שם
 ואילו כפת, ■כמו סכביצה יותר ג״כ השיעור שם להמגיא אבל ביצים, כד׳ או כג׳ שהוא סעודה, קביעת כדי

 אכלת דמיקרי משום סכביצה, יותר אפלו גלוסקאות לאכל שמותר כתב סי׳׳ח) רל־כ (סי׳ השלחן הערוך
 אלא האכלה, כשיעור תלד הדבר שאץ שכתב ת׳׳ג) סי׳ כהשמטדח (ח'כ אסאד מהד*' בשז־ה דעיע עראי.
 שנהגו זצ׳ל מהגרשז׳׳א ששמע נ׳׳ב העדה נ׳ב כפרק כשש׳׳כ וכתב השבת, סעודות מג׳ קבע סעודת וו ד.אם

 בבית שמקדשים תורה כשמחת כמו ברבים דה אם ובפרט ה,rמכב יותר אפלו לאכל מדתות במעי להקל
 דשכח בסעודתו יימשך שמא (נא) להתפלל. צריכים שעדיין לשני מזכיר שאחד זה על וסומכים הכנסח,

כל לקדש אף סותר לו, מספיקה לא מועטת שאכלה חלש הוא ואם סק׳׳ב). שם ט׳׳ז (ראה מוסף להתפלל א  ל
 כקשה (ע) סק״ד. א״א מנדים כפרי רפ*ט םימן (גב) סק־מ. רפ׳׳ו סי׳ מוסף־מ׳׳ב תפילת לפני סעודה
 או שבסופו, לרצץ היהי עם השחר ברכות את כשאומדם כגון והודאה. ובקשה שבח הכלל נוסח קצרה:
 ישראל אשי סק״ג, ק׳׳ו סימן יעקב ישועות סק־ב, ר סי׳ לדוד שמעיתהלה קראת ברכות או התורה, ברכות

 אסלי לשתות לאשה שאסור שם וכתב סק״ג, רפ׳׳ט וסי׳ סק״ד רפ״ו סי׳ שבת תוספת (נר) ס־ד. ז׳ פרק
 שכס־ נמצא קצרה, כתפלה דוצאת להתפלל צרכה אינה שמרנא מכיון קצרה, תפלה שאמרה לאחר מים
 מכסה להתיר ומצדד התוס׳׳ש על שפקפק סק״ד) א׳׳א רפ׳־ם י׳0( בפמ״ג דעדין קרוש, חובת ,Tלy תלה

 בתפלת חייכת שאשת הסוברים יש ב) קרוש. קודם שחרית אחר לאכל מותר הראב׳׳ר לדעת א) טעמים:
 חיוב ערץ חל לא (שאז התפלה כל את תמר שמתפללת למי לד,חיד יש בפרט נ) איש, כפו עשרה שפונה
 וכפרט קצרה, תפלה לאחר אף טיס לשתות להקל שמצח־ הפמ׳׳ג מדברי תראה קצרה). תפלה לאתר קרוש

 הפפ*נ ככותת כארמת שק ש*צ סי׳ ת״כ שבת נשמת בשו׳׳ח דע׳׳ע התפלה, כל את תמר שמתפללת מי
 הערה ניב פרק שש־כ (נו) קצרה. בקשה רק אומרת אם וכץ שלימה תפלה מתפללת אם בץ (נה) בוה.

 התפלה לפני היין שתיית שעצם התפלה, לפני לקרש לא עדיף שאף שם ומבואר דצל, הגרשז׳׳א בשם ׳׳ה ם
לכתחילה. ראד דבר אעו גם
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 אף קידוש, בלי לאכול רשאית לקדש, מה על עתה לה שאין חלשה אשה ז.
קצרה״(נז). "בקשה שאמרה

שחרית סעודת ה.
וזיובה

 שלוש מבין השניה והיא בשבת שחרית סעודת לסעוד אדם כל חייב א.
(נח). בשבת לסעוד שחייבים הסעודות

זמנה
 בשבת להתענות שאסור לפי היום, חצות לפני שחרית סעודת להתחיל יש נ.

מם). היום חצות אחר
 (ס). חצות אחר הסעודה את לסעוד מותר היום חצות לפני טעם אם אולם

משנה לחם
J (סא). משנה לחם על בוצעים

מטעמים מיני
 מאכלים ושאד שבת מערב הטמונים חמין בשר, דנים, זו בסעודה אוכלים ד.

ה׳(סב). כברכת

והעחת- -מקוחת

^ קיו) (פסחים חלאודה המהר״ם שימח את ומצרף כ״ח), סי׳ (ח׳׳ד יצחק מנחת שרית (נז)  מות כשם שה
 שעדיף שכתבו ויש ק׳׳א. סימן ד׳ חלק משח אגדות בשו״ת ויע׳׳ע היום, מקיתש פטורות שנשים הרשביא,

 לעל שכתבנו (כפי מדינה׳׳ כ־חטר נחשבים הדחק שבשעת ממרחק קפה או ממותק תה על שתקדש עכ״פ
 בסעתה ס״א. דפ׳׳ט סימז (נח) *שהכל׳׳, ברכת ואח׳ב ׳) ונו׳ (•ושפח הנוסח חחלד, ותאמר י׳׳א). בהעדד.

 •והנה מותר) ד״ה רמ׳ט (סי׳ הכיה״ל וכתב א׳. סימן י״א כפרק לעל שנתבאר כפי פת, לאכל חייבים זו
 ממי ואוכלים הד־מ כדעת בשחרית להקל העלם נהגו קתוש קודם לידים נוטלים שאין שהמנהג במקומותמד

 ומ׳מ המקלים, ביד למחות שאץ וכתב המנהג שיישב הרב בשו־ע pוע הסעודה, קודם קתרש לאחד מזונות
 ומברכים יםTל נוטלים ךשTהק אחו ותיכף המניא כדעח שאפשר במקום לעצמם שמחמירים מעשה אנשי יש
 כריסו למלא שלא להדר נכק ועכ״פ שמים, עצי שלחן בספר וכיב הסעודה, בתוך הכל ואוכלים הפת על

 השלחן ובעתך בסיב. שם (ס) סקיא. ובמיב ס״א רפ׳ח סימן (נט) הפתי. סעודת קודם אכילות משארי
 חצות, אחר ער השבת סעודת עם להמחץ <זמ׳לים חצות קורם כזית ואכלו קידוש עשו שאם כונב <ז*א שם
 השלחן בקצות דעיע וה. חשש אץ מים) אפלו (ואלי התפלה קודם חמה שחיה שאר או תה שתו אם וכן

 לכן, קודם טעמו אם אף חצות לפני הבוקר סעודח את לאכול להתחל שהקפירו יש סק׳א. בבדה־ש צ׳ סימן
 בספר ו״עדץ חצות, לפני הוא השניה הסעודה של חסנה מסויים, זמן נקבע סעודה לכל שלדעתם משום

 והמיס הרמכים דברי את והביא וה בענץ והאחחנים הראשתים בשיטות שרן רסיז) עם׳ (ח״ב שבת לקראת
 סקיב, משיז שם פמ״ג ולי׳קה, נפלה ר״ה שליד סי׳ בית נ*ה), לרשיי(סי׳ האורה ספר דברי ה״ט), ל' (פרק

 לנהוג צריכים ספרד שבני כתב ד׳) שאלה כיא (פרק לציץ אור רכשוית ברנה, בשיורי רציא סימן ברכיי
אבל הרמב״ם כשיסת  החלה אח בוצעים ביום ובשבח סיא, ״ט רפ סימן (סא) חצות. לפני כ׳ סעודה ל
 סיג) רעיא (סימן בשו׳׳ע וכתב תיז. סוסיי רמיא (סב) ג׳. סימן ייא בפרק לעל כסב׳ מלמעלה הסתתת
 קטניח^ תמץ, כגון ומיוחדים נוספים מאכלים בה לאכל שנהגו דש הללה, סעודת על עדיפה היום שסעודת

שס״ח-ש״ע. סימן המנהגים בטעמי ועוד-האו בצלים ביצים,
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בשבת תורה לימוד ו.
שביעי מקדשי עם

 את אנו מקדשים זה בלימוד כי בשבת, התורה ללימוד מיוחדת חשיבות א.
 אתה ״במה לקדשו״: השבת יום את ״זכור הפסוק את חז״ל שפירשו כפי השבת, יום

(סג). נקיה״ וכסות ובמשתה במאכל ובמשנה, במקרא מקדשו?
 תורה ״אמרה ז״ל: חכמינו שאמרו כפי תורה, ללימוד במיוחד מיועדת שבת ב.

מ, ישראל כשיכנסו עולם של רבונו הקב״ה: לפני א  לשדהו רץ וזה לכרמו p זה ל
 בטלים שהם שמו, ושבת לך, מזווג שאני זוג לי יש לה אמד עלי, תהא מה ואני

ף לעסוק ויכולים ממלאכתם, (מד). ב
 כולו יעשה שבת ימים, ששה כל מלאכה עושים שאתם פי על ״אף אמרו וכן
(סה). תורה״

וזקב״ה המלכת
 את ממליכים אנו בשבת ונביאים תורה שבלימוד ז״ל חכמינו אמרו ועוד ג.
ח ״ואתם ישעיהו הנביא כדברי בעולמו, הקב״ה  מעידים אתם א־ל״, ואני ה׳ נאום ע

(גזי). בעולם אלדה שאגי עלי

בשבת הלימוד מעלת
 חכמה תוספת לקבל וזימנו השבת יום את קידש שהקב״ה התורה מפרשי כתבו ר,

לבדו(סח). ה׳ ביראת אלא העולם, בדברי בו להתעסק ראוי ואין .m הימים מכל יותר

והערזה- מקורות

 מדרש שיקבעו עריך ״ע־כ הטור: רממשיך ר״צ. סי׳ כטור הובא מדרש (סד) כ״ו. רבא אליהו דבי ועא <םג)
 מדרש קובעים שחרית סעודת ״אתר המחבר <תב ס׳׳ב ריב ובסי׳ תותחח׳׳. ואת האלקים חוקי את לעס להודיע
 הב׳׳ח; בשם )rpo (שם המ״ב וכתב שעה־. באותה סעודה לקבוע ואסור אגדה, בדברי ולדרוש בנביאים לקרות

 להמשיך גם והמותר, האסור שבת, הלכות להורות תורותיו ואת האלוקים תוקי את לרמם ללמד אז יהיה ׳׳והעיקר
 עשה למשה הקב־ה אמר דקהל, ר־פ כילקוט וכדאיתא שמים, ליראת האדם אח הפדדיכים כאגדה השומעים לב
 דכי תנא (סה) והיתר...׳. איסור לישראל להורות שבת... הלכות כרכים לפניהם ודרוש גדולות קהילות לך

 מפיך, הזה התודה ספר ימוש לא בתורתי: לכם כתבתי לא לישראל הקב׳ה להם ׳אסר וז׳ל: א׳, פרק רבא אליהו
 ת׳): א׳, (יהושע אש מאודי בספר ומבאר תורה*. כולו יעשה שבת ימים ששה כל מלאכה עושים שאתם אע־פ

ל עם אבל בחול, אף ולילה יומם Tתמ בתורה להגות מחריב שהאדם הגמור ״האמת  ימי בו׳ לכם התרתי זה ג
 כמאכל נ־כ להתענג שמעוה ואף תודה, כולה תעשו שבת עכ״ם אכל ההכרח, מפני הגוף בצרכי לעסוק הסעשה

r פרק ירושלמי(שבח בתלמוד ה״. על והתענג שכתוב כמו הנפש משמחת ג׳כ יהיה וה אך ובמשתה, o {ה״ג 
 לעסוק אלא ר׳ט שבתות ניתנו ו׳לא ושתיה׳ לאכילה אלא טובים רמים שבתות ניתנו ׳לא דעות: שתי מובאות

 תורה-אלו לתלמוד תולקים).״ (-לא פלגץ לא מפרש ובתגחומא רפ׳ח) (סי׳ הב״י וכתב תורה*. בדברי בהן
 תלמידי אלו - להתענג תורה... כתלמוד מתעסקים הם וכשבת השמע יפוה כל במלאכתם עס^ים שהם הפועלים

 הב׳י את שהמא ר״צ) (סי׳ הרמ׳א פסק וכך מתענגים. הם הכשנת השבוע ימות כל בתוהז יגעים שהם הכמים
 בתורה העוסקים מת׳ת בשבת בחודה יותר יעסקו השמע ימי כל בחורה עוסקק שאמן בתים ובעלי ״ופתלים

 מדרש (סו) השמע׳, כל בלימודם מתזעגים הם שהרי קצת, ושתיה אכילה בעתג ימשיכו והת־ח השבוע, ימי כל
י׳ד. כ׳, שמות עזרא אק (סח) י־א. כ׳, שם הארוך טור ח׳. ב׳. שמות עזרא אבן (סז) ר־צ. סי׳ בב׳י הובא



ת משנתקסח. שג ה

 אלף שבת, ביום התורה מעסק הנעשה הפועל שגדול המקובלים, כתבו ה.
(סם). החול יום של התורה מעסק הנעשה מן יותר פעמים

והערות- -מקויזת

 הפתסה טרדות מחמת וזשבוע ימות בכל כראוי ■ללמוד פגויים שאעם למי מיוחדת חשיבות יש התורה ללימוד
 מן בטלת *אם י״ב) ד׳ (אבות המשנה על פ*ה) השבח שמירת שער עולם (שם חיים החפץ כתב וכך וכדו׳,

 האדם שאם דהיינו לך״, ליתן הרבה שכר לו יש בתורה, עמלת ואם כנגדך, הרבה בטלים לך יש התורה
 ימות גם כלומר כנגדך־, הרבה בטלים לך ״יש הרי ללמוד, פנאי לו שיש דיס, בשבתות התורה מן מתבטל

 עמלת ראם הפרנסה, טירדת מחמת בהם למד שלא לטעץ יכול ואינו להובתו, נחשבים למד לא בהם ההול
 אתרי שעשית, הפעולות יתר כל כעד אפלו והיינו לך, ליתן הרבה שכר לו פנאי-יש לך שהיה בעת בתורה
 כוחו בכל להתחזק האדם שצריך מדברינו היוצא הח״חן שם ומפייס השי־ת. רצון להשלים סיכות היו שכלם

ך שלא  לעסוק יראה לבריאותו, צריך שהוא סה לפי ושינה שבת מסעודת חרץ ריק, לענתי השבת יום אצלו ל
 הפלא הביא גם וה וכעץ השי״ת, עבודת אצלו חשובים יהיו החל ימי ששת גם עי״ז ואז ועבודה, בתודה

ל בערך יועץ מובן. ובזה ד־ה שמות שניה שנה חי, איש בן (סט) המועד. ח



קסטru פדק .

טז פרק

שלישית סעודה - מנחה תפילת

הפרק של מפורט תוכן
מנחה תפ«לת א.

 ח-ט. צדקתך. פסוקי סדר ז. צדק. צדקתך התורה. קריאת ב-ד. התפילה. סדר א.
נפשי. ובררי אמת פרקי

וזמנה חיוגה - שלישית סעודת ב.
 ושתיית דגים אכילת ט-י. משנה, לחם ז-ח, פת. אכילת ה< זמנה, ב״ד. חיובה. א.

רצון. עת יב. זמירות. יא. יין.

המזון ברכת ג.
 חל ד־ה. המזון. ברכת לפני ערכית התפלל ג. רצה. ששכח מי a והחליצנו. רצה א.

ופורים. בחנוכה שבת מוצאי ו. שבת. במוצאי חודש ראש

מנחה תפילת א.
 (א). לציון״ ״ובא כך ואחר החול בימות כמו ״אשרי״ אומרים א.

התורה קריאת
במנחה. בשבת בתורה שיקראו תיקן הסופר עזרא .1
 וחמישי), (כבשני הבאה השבת של הפרשה תחילת את בתורה קוראים ג.
(נ). קרואים שלושה זו לקריאה ועולים
 ספר את שהחזירו אחר רק אלא קדיש, חצי אומרים אין זו קריאה אחר ד.
(נ). הקודש לארון התורה

צדקתך פסוקי
אלה, פסוקים באמירת צדק״. ״צדקתך פסוקי אומרים הש״ץ חזרת אחר ה.

 עולם: מגדולי שלושה של בשבת מנחה בשעת הסתלקותם על הדין״ ״צידוק כעין יש
).7( המלך ודוד רבינו משה הצדיק, יוסף

והערות- -מקורות
 שם (ב) סק׳־א. וס״ב ס״א רצ״ב סימן התפלה־ אריכות משום בבוקר נאמרת לא לציק״ ״ובא תפלת (א)

״צדקתך״ לאמירת שהטעם אוסרים שיש כמ״ב שם וכתב סק״ו, במ״ב שם (ד) סק״ד, במ״ב שם (ג) ס״א.



השבת משגתקע־

 החול בימות תחנון אומרים אין שבהם בימים "צדקתך״ אומרים אין ו.
נה}. וכדו׳ בעומר ל״ג בשבט, ט״ו חודש, ראש חודש, ראש ערב כגון המנחה, בתפילת

צדקתן פסוקי סדר
 תהילים: בספר הופעתם סדר כפי ״צדקתף פסוקי את האומרים יש ז.

 ויש .0(אמת״ ותורתך לעולם צדק צדקתך אלקים... וצדקתך א־ל... כהררי "צדקתך
 לעולם.״״ צדק ״צדקתך הפסוק את תחילה הפוך: בסדר הפסוקים את האומרים

 נאמרו שונים טעמים א־ל.״״. כהררי ״צדקתך ובסוף אלקים.״״ ״וצדקתך ואח״כ
).T( זה לסדר

נפשי וברכי אבות פרקי
 יש הקיץ. בשבתות מנחה תפילת אחר אבות מפרקי פרק לומר נוהגים ח.

 וח). השנה ראש שלפני השבת עד פסח שלאחר הראשונה מהשבת לאומרו הנוהגים
).0( שבוערת ובין פסח שבין בשבתות רק לומר שנהגו ויש

והעחת- מקורות

^ את להצדק כדי זה, בזמן  שאוסרים הטעם הלקט בשיבולי וכתב בםוצ״ש. לגיהנום שהחרים הרשעים על ה
 כל את וחתם אמת שחותמו הקב״ה על עדות שהוא ומשום הדץ, וקTצ שהוא משום ה,Tבעם צדק צדקתך
 בעל (וב־כ אמת. חיבות לעשות-סופי אלוקים בדא ״אשד ב) ב', (בדאשית דכתיב ״באמת״, בדאשית מעשה

ו ברמ״א, ס״ב וצ״ב סימן (ה) ו׳. בהערה לקמן דע״ע א׳), א', כראשית הטורים ^ו ב ישראל עבודת ו
 נאמר היה שלא ביום כן ועל כשבת, נאמו שאינו תחנק, אמירת במקום היא כשבת ־צ^תך״ שאמירת הסביר

 ״וה׳ י׳) (ירמיה שכתוב לסי וה, לסדר טעם נותן ס׳} (סימן בו״ *כל בספר (י) צדקתך. אומרים תחנק-אץ
 הותמו לכך; נוסף טעם ב״אמתי. והשלישי ב״אלוקים* והשני כה׳, מסתיים הראשון צדקתך אמת*. אלוקים

 כתב זה לסדר טעם (ז) ״אמת״. במילה לסיימה ורוצים השבוע. תפילת חתימת ומנחה אמת, הקב״ה של
 הפסוק מן יוחר דין בו יש אלה מפסוקים אחד וכלל הדין. בצידוק שמעלים רצ״ב) (סימן ההוד־ ב״לבוש
 נזכר ולכן הראשתות, את משכתות אחרונות שצרות לפי חגח, הר״מ בשם כתב אליהו ברית ובספר הראשון.

 (צדקתך יוסף ואח״ב אלקים.״) (וצדקתך משה ואח״כ צדק) (צדקתך דוד הסתלקות האחרונה הצרה תחילה
 לימוד למנהג ניתנו רכים טעמים ס״ב. רצ״ב סימן רמ״א (ח) קנ״נ. דף תרומה הזוהר א־לן־ע״ס כהררי
 שבשבת משום שהטעם כתב ע*ה) (ה״ב מהרי״ת בליקוטי א׳-ג׳). עמ׳ אבות לועו מעם <ראה בקיץ. אבות פרקי
 לאומרם, נוהגים אץ (ובחורף שמים. ויראת סוסו מלאים אנדה כעץ הם אבות ופרקי באגדה, לעסוק צריך

 ן״) (סי. לרש-ד פרדס ובספר מנחה), לאתר אבות ללמוד פנאי ואץ קצר שהתם משום הוא הטעם ואפשר
 מסיני', תורה קבל כ״משה פותחים אבות ופרקי מנחה, אחרי בשבת נפטר רבינו שמשח משום הטעם הובא

 ובכך ובמעשיו. בכבודו שמספרים המגהג ארם, שמת אחר שכן ובשבחו. בכבודו מספרים אנו הרי כלומר
 ומצאנו מתקייסת״ חכמתו לחכמתו. קודמת שיראתו ״כל ככלל שיהא כרי נוסף טעם טובה. מנוחה לו תהיה

 שבחדשי טעם, ועוד פעמים. ד׳ אבות פרקי בקיץ קוראים לכן פעמים, ד׳ לישראל התורה לימד שמרע״ה
 הגאונים״ ו״כאוצר לדור. מדור נמסרו דrוכ הקבלה שלשלת בלימוד להקדים ראד ולכן התודה, ניתנה הקיץ

 (כן) אץ אמת־ ואבות? תלמוד (ללמוד) למגוס מהו בשבת כמנחה וששאלתם (שט״ז): שבת למסכת
 כל שמת, חכם לא. תלמוד גורסים, אנו ואבות רכינו, משה נפטר בשבח כמנחה שאמרו, מפני לא, תלמוד־

 ״והכי כתב )101 עם׳ (ח״ב השלם עמרס רב בסדר אמנם ע״ב). כ״ב קטן (מועד בטלים שבעירו מדרשות בתי
 שבבבל רבינו בית שמנהג אלא עוד ולא בשנת, במנחה בתלמוד להתעסק מותר גאון: שלום שר רב אמר

 פסח שבץ כשבתות רק אבות פרקי שאמרו יש (ט) תורה. וקנץ אבות שונץ בשבוז מנחה תפילת שאתר
 זה. בוסן אבות פרקי לאמירח הטעמים מן ואחד בו), כל רמ״ה, עמי העומר ימי סדר (אכודרהם, לשבחנרוז

שההכגה לימודה אתר כה יתגהג ואץ לימודה דרך לדעת קודם צריך תורה והלומד תורה. ניתנה כעצרת כי



.קעאטז. פרק

 נפשי״ ״ברכי פרק מנחה, תפילת אחר (י) החורף בשבתות לומר נוהגים יש ט.
(יא). המעלות שיר ומזמורי

המנה חיובה - שלישית סעודה ב.
 כשהוא אפילו בכן ויזהר (יב), בשבת שלישית סעודה לאכול חייב אדם כל א.

(יג). שבע

7 0 m

 שעה מחצי כלומר ומחצה, שעות שש מאחרי הוא שלישית סעודה זמן ב.
(יד). היום חצות אחר

 לו קשה ואם ,0(® השלישית הסעודה אכילת לפני מנחה להתפלל ראוי ג.
).TO( כן לפני לאכול רשאי - מנחה תפילת אחר לאכול

 לאכול ראוי ולכתחילה ),d החמה שקיעת לפני זו לסעודה ידים ליטול יש ד.
 שלישית, סעודה סעד שטרם שמי הסוברים יש אמנם ).m השקיעה לפני פת ״כזית״

(יס). השקיעה אחרי דקות 13.5 עד ידיו ליטול יכול

והערזת- מקורות
 עצרת קודם ללוהרה תקנו הלכך הסצוות, לפני כתורה כתובים אכות שמעשי כפי המידות, עיי היא לתורה

 סאמרי יששכר בני בהקדמה, שמואל (מדרש .pכ כה ולהתנהג שלם בלב לקבלה מובז אתד כל שיהיה כדי
 סימן (יא) הגדול. שבת שלפני השבת עד בראשית משבת (י) חמישי). לפרק בהקדמה יעכ״ץ אייר, חודש
 שלישית, סעודה באכילת נוהתת שאק נשים (ייש ס״ו, רצ״א סימן (יב) תרס״ט. סי׳ לכוש סיב, רצ״ב

 המחבר עוד וכתב בס״א. שם (יג) כזה). זכות עליהם ללמד ק רצ״א) (סימן תורה־ ישראל ימנהג ובספר
 בסעודת בטנו ימלא שלא בראשו, עיניו וההכם עצמו. את לצער חייב אינו לאכול כלל לו אפשר אי ״ואם שם

 שלכן בלק), (פרשת ויעיא מלובלץ להחתה אמת דברי כספר וכתב שלישית״. לסעודה מקום ליתן כדי הבוקר
 סעודה כשסועד כי הסעודות, כל מקיים כה כי שלישית־), •סעודה (ולא סעודות־ ״שלוש זו לסעודה קוראים

 אותן שאכל (אע־פ טצוה לשם אכל הקודמות הסעודות את שגם בכך מגלה לאכול, תאב שאיגו אע־פ וו
 לאכול חכמים אסרו שהרי והטעם, סק״י, וכס״ב שם (טו) ס־כ. שס (יד) מאכילתו), ונהנה רעב כשהיה

 שאסור משים מנחה, לפני שלישית סעודה הסועדים שיש יא הרם הביא אמנם שיתפלל. עד למנתה סמוך
 שסעודה מפני חוששים, אינם למנחה סמוך לסעוד האיסור ובענין בשבת, לערכיח מנחה בין מים לשתות

 סק־י), דצ״א סי׳ (מ־ב קטנה כסעודה נחשבת שלישית וסעודה ס״ב), רל־כ (סי׳ למנחה סמוך מותרת קטנה
 לכך נוסף טעם מנחה. תפילת אחר שלישית סעודה לסעוד לכתחילה נוהגים שלמעשה (שם) ״א הדם כתב אך

 אתרי נתקנה סעודה שכל הקבלה, ע־פ ד׳, סעיף רצ״א סי׳ ערוה״ש כתב מנחה תפילת אחר היא שהסעודה
 יוצאץ אץ אף קבלה שע־פ סי־ד) שרה חיי פרשח (ח־ב חי איש הק וכתב זו. לסעודה השייכת התפילה
 סקי״א, שם ובסיב כרמיא סיב שם (טז) סק״ב. רצ״א סי׳ ככפה״ח וראה מנחה, תפילת קודם זו סעודה
 וכם־ב סק־א רסיז סימן מג־א (יח) סק־א. שם וכפיר סיא רצ״ט סימן (יו) סיג. ניו פרק בשש־כ דעיע

 אחק שיקיים בעינן היום״, יאכלוהו מהפסוק נלמדות סעודות שג׳ שכיץ בסיב, שם כתב והטעם סק״ה. שם
 D’T ליטול שלישית, סעודה עדיץ אכל שלא למי התיר סק״א) רצ״ט (סי׳ המיב (יט) עצמו. השבת ביום
 ro(- מתירים שיש שכתב סק״ב) רציט (סי׳ הרב בשו־ע דעיע צה״כ. שקודם שעה חצי עד השקיעה אחר

 שאו לילה, בוודאי אלא איסור ואין לשתות, ובץ לאכול בין השמשות בבין להתחל אפילו הראיש) בדעת
 כיץ בידם למחות ואין כביהיש, שמתחילים גדלות בסעודות המנהג נתפשט וכן להבדלה, הראוי זמן הוא
 כשם י״ח) הערה נ״ו (פרק בשש״ב וכתב כזה. הראשונה כסברא העיקר אבל שיסמוכו, מה על להם שיש

מצאת שעה חצי בתוך כבר הוא באדיי השקיעה שומן נמצא הגאונים, כשיטת שלהנוהגים זצ״ל הגרשז״א



ת משנתקעב. שג ה

סת אכילת
 זר בסעודוז מ״כביצה") יותר (בשיעור פת ולאכול ידים ליטול יש לכתחילה זז.
(כ). השבת סעודות כביתר

 זה אם ואף ,1(כא בהונות מיני יאכל פת לאכול לו וקשה ביותר ששבע מי ו.
 (ויש (כב), ודגים בשר כגון הפת, את בהם שמלפתים דברים לאכול יכול לו, קשה

כד)),1 יין ברביעית או (כג) בפירות אפילו שיוצא סוכרים

משנה לתם
(כה). משנה לחם על לבצוע יש שלישית בסעודה גם ז.

 שגם סוברים יש כי שלימה, אחת פת על יבצע משגה״, ״לחם לו אין אם ח.
כו).1 שלימה אחת בפת n לכתחילה

יין זשתיית דנים אכילת
זו(כז). בסעודה גם דגים לאכול נוהגים ט.
ז).0( שלישית סעודה בתוך יין על לברך הנוהגים יש י.

זמירות
(כט). אחסר' לא רועי ה׳ לדוד "מזמור ופרק בסעודה זמירות אומרים יא,

רצון עת
עת מתעוררת ובו (ל), דרעוין״ ״רעוא רצון עת הוא בשבת המנחה זמן יב,

והעחת־ ■מקומת

 אחר שלישית סעודה לאכול שלא החפיר שהחזו״א ר״נ) סי׳ (ח'ב והנהנות חשובות בשו־ת ונתב הכוכבים.
 אחר רקוח) 13.5( מיל רבעי ד שיעור עד רק אך בזה, להקל שיש בתשובה שם כתב למעשה אך השקיעה,
 שאץ רצ״ט) סי׳ ׳׳א השולחן(ה דה בספר וכ״ב הכוכבים. עאת זמן ככר הוא אז הגר׳׳א שלפי משום השקיעה,

 יוצא שבכך כ^ה, כשיעור רק לאכול אץ לדעתו אך השמשות, p ולאכול ידים לימול המקילים ביד למחות
תנ״א) סי׳ (ח׳׳ב שבת נשמת בשו׳׳ת רע׳ע הבדלה. לפני לאכול לו אסור ושוב שלישית, סעודה תוכת יד  תמ׳'̂נ

 עראי. כאכילת עדין נחשב ש־בביצהי׳ משוס מ׳׳כביצה׳׳ יותר פת לאכול יש לכתחילה (כ) בוה. שהאדך
^ הסעודה, ידי יחנא ב׳כדת״ שאפילו אומדם ויש  אפשר אם מ׳׳כביצה־ יותר לאכול לכתזזילה להחמיר וג

 טיבביצה' יותר לבתחילה יאכל פדונות בפיני ונם ס׳׳ה, רצ׳׳א סימן (כא) סק׳׳ב. ובט׳׳ב ס*א רציא לו-סימן
 לחד תהילה (כד) שם. (כג) שם. (כב) כ׳׳ב. הערה נ״ר פרק בששי׳ב רע׳׳ע כ׳׳מית״), שהתירו (ויש
 לצרף שהקילו דש ם־ו. החב שר״ע שם <כר) כ״א. ם־ק שם וכמ׳־ב :ו׳׳ד, שם (כה) סק״ב. רצ״א סי׳

 יאכל שלימה, פת לו אץ אם בקו׳׳א. ש״ב סימן המנהנים משנה׳׳-מעמי ל׳׳לחם ככיסנץ) הבאה (פת עוגה
w פרוסה r (הנהגות שבת התיקתי בשם כתב סק׳׳א) רמ׳׳ב (סי׳ בפג׳׳א (כז) סק״ב. שם פכביצה-מיב 

 דג לאכול שטוב שם וכתב התניא, ורTבם וכ״כ דגים, הסעודות פג׳ סעודה בכל שיאכל יו)Tותלמ האדז׳׳ל
 סעודה סדר סהד״ח בליקוטי דע׳׳ע כ־ה. ס׳׳ק פי־ז הבחנות לשער ומצק סעודות, מבשאר יותר זו בסעודה
 וכתב זה, הזכיר לא הרב ובשו״ע שבת, התיקתי בשם סקכ״א במ״ב רצ׳׳א סימן (כת) מה. םש*כ שלישית

 היכלאי -בני זמירות אוסדם (כט) זה. סנהנ שנוהגים ראה שלא ו׳) הערה צ׳׳ב (סימן השולחן בקצות
 התניא. כעל הרב אחסר-סיתר לא רועי ה׳ לדוד מזמור אומתם ובן ודים.Tבם המודפסות זמיתת ועוד מהאד׳׳י

 דש ישראל׳׳. ׳׳שמע למלך׳׳, ה׳ ׳׳והיה מלך׳־. ׳׳ה׳ הפסוקים את בעמידה הזמירות בתוך לומר נוהגים ויש
(ת׳׳ב הזוה׳׳ק כמאמר (ל) כ׳. אות ח׳ מאמר יששכר פעמים-מי שלוש לדוד״ ״מזמור את לומר נוהגים



-קעגטז. פרק

 לתשובה, מיועד זה שזמן בספרים מובא (לא). הבריאה בתחילת שהיתה כמו רצון
 ״זמן בו וראו גדולה התעוררות שלישית סעודה בזמן היתה הצדיקים גדולי ואצל

לרבים״(לג). תשובה

המזון ברבת ג.
והתליצנו רצה

 הלילה, עד הסעודה נמשכה אם גם המזון, בברכת וההליצנו״ ״רצה אומרים א.
(לג). ביום בה שהתחילו משום

 משום ולברך, לחזור צריך אינו המזון, בברכת ״רצה״ לומר ששכח מי ב.
 סרס נזכר ואם ).t(? שלישית בסעודה פת לאכול חייבים האם הפוסקים שנחלקו

י. סימן י״א בפרק לעיל דינו נתבאר - והמטיב״ ״הטוב הרביעית הברכה את שהתחיל
ברהמ״ז לפני ערבית התפלל
המזון(לה). בברכת אומר"רצה״ אינו המזון ברכת קודם ערבית התפלל אם ג.

 רצה יאמר לא ־ המזון ברכת קודם לחול״ קודש בין ״המבדיל אמר אם הדין וכן
(לו). המזון בברכת

במוצ״ש חודש ראש חל
 פת אכל לא אך הלילה עד סעודתו ונמשכה שבת, במוצאי חודש ראש חל ד.

.ויבוא״ ״יעלה אומר אינו אך ״רצה״, אומר - בלילה כזית בשיעור ( לו )

ויבוא״, ״יעלה וגם ״רצה״ נם שאומר סוברים יש - בלילה פת כזית אכל אם ה.
לוז).״רצה״ אומר אינו אך ויבוא״, ״יעלה שאומר סוברים ויש )

והערות- ■מקומת

 ח׳. מאםר השבתות, מאמרי יששכר בני (לא) אשתכח״. דחנוין חנוא רמנתה דצלותא עתץ סטא ״כד פ״ח)
 כפיו רמרגלא בקדשו, דיבר זצ״ל מאלכסנדר העניך חנוך ר׳ •הרבי מובא שבת) מבשר(ח״ג, קול בספר (לב)
 בונם ר׳ והרבי לרבים, תשובה ופן הוא קודש שבת של שלישית שכסזנודה אמר וי״ן הקדוש היהודי כי לומר
 צוף וכספו הכפודים. ליום דומה שהיה עד שלישית, בסעודה קודש אש ורשפי גדול התלהבות השפיע וצ-ל
 בתשובה אחת שעה יפה ה׳) (אכות כמשנה חו״ל ״אמרו וצ״ל סקאצק ד^ה״ק כשם כתב ת׳) (עמי התם

 ולסעלה המנחה מן שהוא שלישית, סעודה ומן על הכוונה הבא, העולם חיי סכל יותר בעוה״ו טובים ומעשים
 ס־י קפ״זז סימן (לג) לתשובה*. שעה אותה יפה וליסוד, כמדרש אז שאסור וכיק כמדרש, או שאסור
 בבדה״ש צ־ב סי׳ השולחן בקצות שמבואר כפי ביום פת ״כדת* שאכל פירושה ״התחלה* סקל־ב. ובם*כ
 כסוף ־רצה* לומר שישלים שכתב, סק״ו) (משב״ו שם נעתם בפת ויע״ע סקל*א. בם*ב שם (לד) סק*ח.
 רס״ג) סי׳ (סוף המ*כ הביאו הסג״א כתב *המבתל* אפר אם (לו) סקל״ב, שם ם*ב (לה) המזק. ברבת
 עתף תעשה ואל ששב כתב י*ז) סו״ס קפ״ח (סי׳ הרב ובשו״ע ככהמ״ו, רצה אח״כ לומר יכול אם שספק

 עתן שלחן ר7rבק וכתב שם. (לח) ל״ג. ס״ק סיב קפ״ת בסיסן שם (לז) בבהמ״ו. רצה יאמר ולא
 בספר אולם *רצה*. הזכרת חיוב לספק להכנס שלא כת שהחשיך, אתר לאכול שלא שטוב סי*ו) מ*ד (סי׳

 וכפי ור״ח. שכת ולהוכיר בלילה פת כוית לאכול הוא העולם שמנהג כתב המזק) ברכת (סדר מהת־ח ליקוטי
סי״ז). ״ח קם (סי׳ התניא בעל בשו׳ע שכתב



וזשבת משגתקעד.

וסומם בחנוכה מוצ״ש
 ואינו ״רצה״ אומר - בפורים או חנוכה של ראשיז ביום שבת מוצאי חל ז,

הניסים״(לס). ״על אומר

והעדות- -מקומת

 הניסים, על מזכיר שאינו והטעם סקל־ג, כס*ב קם״ח פת״סי׳ שבח בסהנאי אכל אם אף הוא זה דץ (לט)
הפזון, כברכת רשוח רק היא הניסיסי׳ ׳׳על הדברת שמדינא כיק



היז. פרק ע ק -

יז פרק

שבת מוצאי

הפרק של מפורט תוכן
שבת מוצאי זמן א.

תס״. ״רבגו זמן ד. שבת. מוצאי זמן ב-ג. שבת. תוספת א.

ערבית תפילת ב.
השבוע. באמצע יו״ט חל ס. נועם. ויהי ת-ח, חוננתנו. אתה ביד. בתפילה. מאחרים א.
לך. ויתן י.

הבדלה לפני ומלאכה שתיה אכילה ג.
v הבדלה. לפני טעימה א-ג. t, הבדלה. לפני מלאכה עשיית

שבת מוצאי זמן א.
קיבת מוספת
 להוסיף מצוה כך השבת בכניסת הקודש על החול מן להוסיף שמצוה כשם א.

 הכוכבים״, ב״צאת דהיינו הלילה, בתחילת אינו השבת יציאת זמן לכן (א), ביציאתה
<ב). כך אחר מה זמן אלא

שנת מנצא* זמן
 כוכבים שלושה ברקיע נראים כאשר הוא הדין, מעיקר שבת, מוצאי זמן ב.
 כל כבר נעלם שבו הזמן עד להמתין יש למעשה אולם <נ}. לזה זה סמוכים קטנים
(ד). מערב בצד השמים אודם

 המיקום פי על מחושב זה זמן בלוחות. מתפרסם השבת יציאת זמן
 הוא בו בעיר המקובל המנהג פי ועל השקיעה) זמן משתנה פיו (שעל הגיאוגרפי
 כן כמו נמצא. הוא בו למקום מתאים שהלוח לוודא בלוח המשתמש על מתפרסם.
(ה). בכך להתחשב יש קיץ, שעון נהוג בהם במקומות

והעתת- מקותת

 סימן (ג) ם*כ. תרכ״ד סימן סקי״ט, במ״ב רס״א סימן (כ) סקי״ט. במ״ב רס״א סימן ס״א, רצ״ג סימן (א)
 שממן ה׳ כס״ק ״ב הם וביאר רצופים. אלא מפחהם יהיו לא אלו כוכבים שג׳ המחבר שם וכתב ס־כ. רצ״ג

 שם (ד) שבת. תוספת כולל כבר זהו רצופים שהם ומפן שכת, תוספת כלי הכוכבים צאת זהו רצופים שאינם
הוא מוצ״ש זמן ■בא״י הלוחות ברוב ב^ג׳. סעיפים נ״ה סרק שש״כ (ה) שיראו. ד״ה ובבה׳׳ל סק״ד, במ״ב



תקעו. נ ש ת מ נ ש ה

תם" ״רננו זמן

 ״זמן שיעבור עד לילה נחשב שלא תם״ ״רבנו כדעת להמתין המחמירים יש ד.
.0( השקיעה אחר דקות ושתים שבעים דהיינו מילין״, ארבעה הילוך

ערבית תפילת ב.
בתהילה מאחרים

 כדי החול, בימות מאשר יותר שבת במוצאי ערבית להתפלל מאחרים א.
).1( הקודש על מחול להוסיף

תוגנתנו אתה
 ה׳ ותבדל ״. חוננתנו ״אתה הבדלה לשון מוסיפים חונן״ ״אתה בברכת ב.

(ח), לחול״ קודש בין אלוקינו
 שבסיום ה׳ שם את שהזכיר לפני ונזכר חוננתנו״ ״אתה לומר שכח אם נ.
<נו). שנזכר במקום חוננתנו״ ״אתה יאמר - חונן" ״אתה ברכת

ד רק חוננתנו״, "אתה אמר שלא נזכר אם ז. ח  ה׳״ אתה ״ברוך שאמר א
הבדל שעתיד מפני חוזר, ואינו תפילתו משלים חונן״ ״אתה ברכת שבסיום  על ל

 התפילה בסיום חוננתנו״ ״אתה ולומר להשלים שיכול הסוברים (ויש ,n הכוס
לרצון״(יא)). ״יהיו אחרי

נועם ויהי
ד י״ז) צ', נועם״(תהילים ״ויהי אומרים העמידה תפילת לאחר ה.  להתחיל כ

הד בברכה, השבוע את  זו ובברכה המשכן מלאכת בסיום התברכו זה במזמור ש
(יב). במלאכתם שכינה שרתה

והעחת- -מקומת

 דק׳ 43ל- רק׳ 36 בץ הזמן אוו ■כתב זצ״ל טיקוצ׳עסקי הגרי־מ של (ובלחזות השקיעה אחר דקות כארכעים
 החמה שקיעת אתר דקות לחמישים וחמש ארבעים p הוא השבת צאת זמן ההזו״א ולדעת השקתה). אתר

 ס׳׳ב רס׳׳א סימן שו״ע (י) התזו״א). בשם סקי׳ז שבת ליל ריגי הפסקים, בקתטרס יושר (אמרי מעממו
 עד מלאכה לעשות שלא ר׳׳ח, דעת ידי לצאת לכתחילה שנכק שהוא, ד״ה בביה׳׳ל שם וכתב סק״כ, ובמיב
 בעל ורTובס בקהלתו, ר-ת כשיטת שהנהיג זצ׳ל, מקלויזנמדג להאדמויר היים בשפע וכתב מלק. ד׳ שיעור
 שאחר בפשיטות ופסק ס״ם, דם־ו סימן יו״ד בשו*ע בו חזר שהב׳׳י כתב, שכת) הטסת (סדר הרב שו״ע

 ה׳, לרבר שהחרד נ״א) (ח״ב, אומר יביע גשו׳׳ת ויע׳׳ע הגאונים, וכדעת השמשות, p הוא Tמ השקיעה
ס׳׳א רצ׳׳ד סימן (ח) ס׳׳א. רצ״ג סימן (ז) עתך. השלחן ומק וסייעתו ר״ת כסברת להתמיד לחוש ראוי

 הבדלה דעת אץ (אם תכמה היא שהבדלה משום זו, בברכה חוננתנו״ ״אתה את חכסים וקבעו סק״ב. ובמ׳׳ב
 משום זו, נכרכה שקבעוה היתשלמי, כשם המ׳׳ב שם וכתב ל׳׳ג. חכמה-כרכות בברכת קבעוה לפיכך מנקז)
 צרכיו. שאלת של האמצעיות מהברכות הראסזונה היא וו תכרבה הכרלה, קורם צרכיו אח לתבוע לארם שאסור

 (^י״ז) שם החיים בכף רע״ע ס״י, שם השלחן עווך (יא) שם. (י) סק״ז. ובמ״ב ס״ד רצ׳׳ד סימן (ט)
שדן ט׳) אות (פי״ב רכה כסרבר מהרז׳׳ו בפירוש וע^ רצ״ה, סימן טור (יב) מ״א. הערה פנ״ת ובשש״כ

ישראל. או אלו מלים אמר רבינו משה האם
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 והטעס בסתר״, "יושב בתהילים הבא הפרק את אומרים מכן לאחר ו.
 אין בשבת אך המזיקים, מן להציל כדי בו שיש משום זה, פרק לאמירת
 אלא לעד״, ישראל עמו ״שומר שבת בליל אומרים אין כן (ועל שמירה צריכים

 המזיקים מן להגצל כדי להתפלל יש החול לימות כשנכנסים אולם ״ופרוש״),
 אלא רעה ו״אין רעה״, אליך תאונה (״לא הגיהנם ומן אלף״), מצדן* ("יפול

(יד). (יג)) גיהנם״

 ה״תלמיד׳ את לברך דרך שאין משום קדוש״, "ואתה אומרים כך אחר ז.
 (הקב״ה) ״רבו״ שיתברך מבלי עלינו״) נועם... ״ויהי ישראל עם את (לבדך

(טו). עמו
 בפרק גם העומדים ויש (סז), בעמידה נועם״ ״ויהי הפסוק את לומר נוהגים ח,
).בסתר״ ״יושב ז ^ ובנחת, קול בנעימת קדוש״ ״ואתה נועם״ ״ויהי לומר וראוי (י  כ

(יח). לגיהנם מלהחזירם לרשעים מנוח להאריך

השגוע באמצע יו״ט תל
 שנאמר מכיון אלו, מזמורים אומרים אין השבוע, באמצע טוב יום חל אם ט,

 לעשיית ראויים השבוע ימי ששת כל שיהיו וצריכים כוננהו", ידינו ״ומעשה בהם
(כ)). בהערה ראו ־ המזרח עדות מנהגי (ובענין דט). מלאכה

לד ויתן
 כדי לך...״, ״ויתן כגון שבת במוצאי ברכה פסוקי לומר נוהגים רבים י.

(כא). י^הם במעשה שיתברכו

והערזת- -מקוחת

 •יושב לאמידת שהטעם באבוררהם וכתב תצ״ז. אות משה מטה קכ״ט. הלקט שיבולי (יד) כ״ב. נדרים (יג)
 לכלי צריך אינו האוסרו שכל כמדרש ולמתו ד, מאות חוץ האותיות כל נמצאות זה שבמומור לפי כסתר״,

'p■ כליקוסי הובא משד׳ סטר׳ (טי) נגעים*. של •שיר או פגעים• של •שיר שנקרא ע^ב ט״ו שבועות וראה 
 סק״א. שם תשובה שערי )r( סק״א. רציה ס״ מ״ב (טז) במוציש. ערבית תפילת סור מהרי״ח

 וממתק יושב שהקביה נרמז תהלות• יושב קדוש •ואתה באמירת שהדי הדבר, וטעם רצ״ה, הי׳ רמ״א (יח)
 בן גם לרשעים ממתינים לפיכך ייט), ו<'ב, כ״ט י״ת, חהלים (מדרש שיסיימו עד ישראל תהלות לשמוע

 תהלות בל לשמוע ממתץ שהקב״ה בעוד ישראל של אחותה כנסיה שיסיימו עד לגיהנם אותם מהדרין ואין
 סימן (טור כללה גאלה ומן אץ שהרי גואל', לציץ ס״ובא מתחילים ואץ רצ״ה). סי׳ (ב״ח ישראל ותפילות

 שהוא משום בריתי־, זאת •ואני הפסוק את אומרים אץ שגם שם •ב הם ומבאר סק־ב). במ״ב הובא רצ״ה
 שבח לקראת בספר (כ) םק-ג. ובמיב ס־א רצ״ה סימן (יט) ישעיה. בספר לציץ• •ובא לפסוק שם סמוך
 יש אשביעהו', ימים מ״אורך שהתחלו יש זה, בענץ המזרח קהלזת של שתים מנהגים הביא ש״ס) (עם׳

ק דע״ע בלחש. בסתר״ ו־ידשב נועם• •זיתי האזמרים ויש מוצ״ש, כבשאר כרגל הסדר את שאומרים  איש ב
 ה׳ יפתח בנץ ברבה, של פסזקיס לומר •תוהנים כתב; רצ״ה סימן בטור (בא) ר. אות רצא, ב׳ שנה חי
 במוצ״ש ערכית תפלת סדר מהריית בליקוטי דע״ע יהם״,T כמעשה שיתברכו כדי הטוב. אוצרו את לך

ל שהוא שבת במוצאי אבל השבוע, באמצע טוב יום חל אם גם אותם ואומרים בזה. נוסף טעם מש״ב  יום ל
חל שבת כמוצאי וכן טוב, ל והוא כלל מלאכה ימי שאינם לפי כלל, לאומרם נכץ אץ המועד כ ו  לימים ל

ג', רצ׳ה סי' השלחן אלה-ערוך
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הבדלה לפני ומלאכה שתיה אכילה, ג.
הבדלה לפני טעימה
 ועד החמה משקיעת <כב), למים פרט מאומה, לשתות או לאכול אין א.

(כג)). מים מלשתות אף נזהרים (ויש הכום על שמבדילים

 הסעודה בתיד השקיעה, אחר אף ולשתוו^ לאכול להמשיך מותר אולם ב.
 היתה זו שהתחלה ובלבד ,m( יום מבעוד בה התחילו אם שלישית), בסעודה (כגון

פת. באכילת
 לאכול או <כה) משקה לשתות היסב אלא פת על סעודה קבע לא אם ג.
 אחר שנמשכת חג במסיבת כגון סעודה, קביעת בלא מזונות מיני אפילו או פירות,

(כה. החמה שקיעת עם ולשתות לאכול להפסיק צריך השקיעה,

הבדלה לפני מלאכה עשיית

 זו הבדלה לחול. קודש בין הבדלה לשון שאומר לפני מלאכה לעשות אין .1
(מ). בתפילה וכו׳ חוננתנו״ ״אתה אמירת עיקרה
 חולגתנו״) ״אתה אמר שטרם <אף לחול״ קודש בין המבדיל ״ברוך אמד אס ה,

 שהבדילו אחרי עד מלאכה לעשות שלא שהחמירו יש אך מלאכה, לעשות רשאי
 בכך שיש במקום להחמיר צורך אין אולם (כח). קדוש״ ״ואתה אמרו וגם בתפילה,

 (ויש (כס). שבת במוצאי לתפילה האור את להדליק כגון הציבור, כבוד משום
 לעשות רק מותר הכוס, על הבדיל טרם אם בתפילה, שהבדיל שאף הסוברים
(ל)). לרשות מרשות הוצאה או נרות הדלקת כגון סורח, בהם שאין מלאכות

 לפני המבדיל״ ״ברוך לומר צריכות ערבית, להתפלל נוהגות שאינן נשים ו.
(לא). כלשהיא מלאכה עשיית

והעמת- חת1-מק

 לשתות שלא מאוד הזהיר שהאר״י כתב הקדושה), משער (פכ״ד חיים עץ בפרי )30( ם־א. רצ״ט סימן (כב)
 משע רע־ע הבדלה. ענף ד אות תלפיות המדרש בשם סק״ו) רצ״ט (סי׳ החיים בכף וכ׳׳כ הבדלה, לפני מים

 לאכול הססיק לא שאפילו סק׳ב, במ״ב שם וכתב ס״א, רצ״ט סי' (כד) כזה. ס״א רצ׳׳ט סי׳ השולחן בערוך
 סק׳׳ה. כמיב שם (כה) להפסיק. צריך אתו ׳׳המוציא״, מפרוסת משהו וטעם ״המוציא״, ברכת ברך רק אלא
 האם שק ת״ל הגרשז״א בשם ס״ז) הערה נ״ט (פרק בשש־כ ויעויין ס״ה. רצ״ט סימן השלחן ערוך (כו)

 רצ״ט סי״ (כז) החמה. שקיעת עם להפסיקה שיש כשחיה נחשבת סעודה קביעת כלא מזונות מיני אכילת
 הנר שטלטול שם המ״ב וכתב םק״ח. מ״ב רצ״ט סי׳ (כט) סק״מ. שם מ״ב (כח) סקל״ג. ובמ״ב ס״י
 לעשות מותר בתפלה, שהבדיל לאחר החיים, דרך שלדעת כתב נ״א ס״ק שם בשעה״צ (ל) לכו־ע. שרי
 אחר עד טירחה) כה (שיש גמורה מלאכה לעשות אץ אך הנר, הדלקת כגץ טורח בה שאץ מלאכה רק

בדמ״א. כס״י שם (לא) ח^טי. סעיפים ח׳ סי׳ י״ט בפרק מש־כ דע״ע הכוס. על שיבדיל
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 יח פרק

 לבנה קידוש

הפרק של מפורט תוכן
ש ברכת א. ח קימ מ ל

> פטורות. נשים ד. הברכה. חשיבות א

אמירתו ומן ב.
 זמן סוף ח, שבת. כמוצאי זמנה ג-ך. הקידוש. זמן תחילת ב. בלילה. ברכתה א.

 קידוש מ. תשרי. בחודש קידוש ח. שבת. בליל קידוש ז. הקידוש. זמן עבר ז, אמירתו.
אב. בחודש

אמירתו מקום ג.
נקי. מקום ד. הבית. בתוך קידוש <. השמים, כיפת תחת א-ב.

הלבגה מראה ר.
הברכה. באמצע התכסתה %. כעננים. מכוסה ב. מאורה. נהנים א.

הלבנה קידוש סדר ה.
 ההוספות ה־ז. בברכה. העמידה צורת ג-ד. בציבור. לבנה קידוש ב. ערבית. אחרי א,

הברכה. באמצע הפסק ח. הלבנה. לברכת

לכנה קידוש ברכת א.
ת מ שי הברכה ח

 שכינה״, פני מקבל כאילו בזמנו החודש על המברך ״כל ז״ל חכמינו אמרו א.
 לגילוי זכו בה סוף, ים ובקריעת לכם״, הזה ״החודש נאמר החודש שבקידוש משום

ואנוהו״(א). א־לי ״זה נאמר שכינה,

 ברא במאמרו אשר אמ״ה ״בא״י היא בחידושה הלבנה על הברכה ב.
לבנה״. ״קידוש ונקראת שחקים.״״

 ),J( השכינה פני כהקבלת שהיא מכיון (□, בעמידה לאומרה צריך זו ברכה ג.

פטורות נשים
).7( הלבנה את מלקדש פטורות נשים ד.

והעחת״ -מקורות
ק״ו סימן (ד) מה. מש״ב ב׳ הערה תסיב עם׳ ישראל באשי דעדין (ג) שם. גמ׳ (ב) מ״ב. סנהררין (א)
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אמירתו זמן ב.
בלילה ברכתה
 (ה). ניכר ואורה זורחת שהיא בעת בלילה נאמרת הלבנה קידוש ברכת א.

הקידוש זמן תחילת
 72 (- שלמים ימים שלושה שעברו לאחר הוא לבנה קידוש זמן תחילת ב.
 שיעברו עד הממתינים ויש ,m מאורה להגות אפשר כבר שאז המולד, משעת שעות)
(ח). המולד משעת a( ימים שבעה

שבת במוצאי זמנה
 עדיין לבוש כשהוא שבת במוצאי הלבנה את לקדש המובחר מן מצוה ג.
(ס). השבת בבגדי

 הלבנה קידוש את לדתות נוהגים החול, בימות הלבגה קידוש זמן הגיע אם ד.
 שאחר הסוברים ויש (י). בחודש י״א ליל לפני הוא שבת מוצאי אם שבת, למוצאי
 שהלבנה לחוש שיש החורף, בימי בפרט שבת, מוצאי עד להמתין אין הזמן שהגיע
(יא). בעננים מכוסה תהיה

מן סוף ׳ אמירתו ז
 מכיון המולד, משעת לעת מעת יום ט״ו עד רק הלבנה את לקדש מותר ה.
 לקדש המחמירים ויש (יב). הלבנה חידוש כאן ואין וחסרה הולכת הלבנה כן שאחר
 (דהיינו המולד משעת (יג) חלקים ותשצ״ג שעות וי״ב יום מכ״ט חצי עד רק הלבנה

(יד). חלקים) ושצ״ו שעות י״ח יום, rי עד

הקידוש זמן עבר
גם לקדש בדיעבד יכול מהמולד, ט״ז ליל עד הלבנה את קידש לא אם ו.

והעחת- ■מקוחת
 מ׳׳ם לקיים, הגשים נוהגות גרמא שהזק עשה מגות שכל ואע״ם סק״א. במ״ב תב׳׳ו וסי׳ סקיד בס״ב

 סי׳א תכ׳׳ו סיסן (ה) שם. הלבנה-מ׳׳ב לפגם גרסו שהן משום לקיים, צריכות אתן לבנה ושTק
 עליה. לבון אץ השמשות כבין שאפילו סק״ב בסיב דעו׳׳ש ניכר, אורה אץ ביום ואילו ברמיא,

 שלמים ימים שבעה צרץ• אץ נ־) סשב׳׳ו תכ׳׳ו (סימן מגדים הפרי לדעת )T( םק*כ. שם מ׳׳ב (ו)
 ד שיעברו עד להמתץ שיש כתב ס׳׳א-ס״ב) (ס׳׳ק החיים ככף אמנם השביעי, היום שיגיע הכותה רק

^ ולא כזה. Tהקפ החת׳ס שגם נ׳) סי׳ (אר׳ח ישהאל רברי בשו״ת רכ״ב שלמים, ימים  ף קודם ק
 אם כלומר (י) ס״ב. שם )W( סק״כ. במ״ב ויע״ע בם*ד, שם הםחבר דעת (ח) שלמים. ימים
 הוסן סוף עד הבאים בלילות שמא והטעם ס״ב, תכ״ו סמתתיס-רם׳א אץ בחודש, י׳׳א יום הוא א׳ תם

 שם (יב) םק״כ. שם בטיב הגר״א-הובאה ובתוכם אחתנים כסה דעת (יא) הלבנה. את העננים יכסו
 שנתת שלוש הוא חלק (כל הלקים] 1080 [- חלקים לתתר״ף השעה את חילקו חכמתו (יג) ס׳׳ג.

 שאם נראה שלדינא כתב, ט״ו', ״ולא ד״ה שם ובבתז״ל סקי״ט. ובמ״ב שם ברמ״א (יד) ושליש).
 אפשר תלקים, ותשצ״ג שעות ד״ב תם מכ״ט מחצית זמן כבר שעבר אף מהמולד, ט״ו יום עריץ הוא

בברכה. לקדש
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 בחתימה)(סס, ולא בפתיחה (לא ומלכות שם בלי הלבגה ברכת את ויאמר ט״ז, בליל
(נח). בהערות ראו - לקדש אין זה יום לאחר אך

שבת בליל קידוש
 עומד ואם (יח), טוב יום בליל או cd שבת בליל הלבנה את מקדשים אין ז.
אלו(ים). בלילות אף יקדש הלבנה, את לקדש שמותר האחרון בלילה

תשרי בחודש קידוש
 הכיפורים, יום מוצאי עד הלבנה קידוש את לדחות נוהגים תשרי בחודש ח.

 הסוברים ויש הדין(כ). אימת מפני בשמחה, שרויים אין תשובה ימי שבעשרת מפני
ד הכיפודם יום לפני לקדש שראוי א).הדין יום לפני זכויות להוסיף כ כ )

אב בחודש קידוש
 ימי שהם כיון באב, תשעה לפני הלבנה את מקדשים אין אב בחודש ט.

 מקדשים שאינם (ויש (כג). לקדש המנהג באב תשעה במוצאי אך (כב), אבילות
(כד)). באב תשעה במוצאי

זהעדות- -מקוחת
 אפת ’TttD ששסע ד׳) מ״ע (סוף פיקודיך דרך בספר וכתב שם. (טז) רלא. ד״ה בביה׳ל ס׳ג שם (טו)
 (סנהדרין הגסדא לשץ את אופריס הלבנה, קידוש זפן סון• עד הלבנה נראהה לא שאם סלוכלק הנה״ק כשם

 שלדעתו שם פקודיך בדרך וכתב במאמרו״... אשר אס״ה ה׳ אתה ברוך יהוחז: רב אמר מברך: ״מאי מ״ב):
 המגן כאלו ויע״ע כוכווכ ספק בכל נוהג אני וכן בפאפרו״... אשר דעלסא מלכא רחמנא ״בדיך לומר עדיף

 וכפי השם, הוכרת את ולא ״השם״ רק אופר ככה״ג אם בהגהיה שדן סקכ״ב תקפ״א סימן אפרים מטה על
 שנראה וכפי לימוד דרך שמים שם את שמזכיר או סקי״ד, שם המ״ב הביאו סק״ה, רט״ו סימן במנ״א שכתב

™ המהרש״א שם שפירש שאפילו״, ״ומנץ הש״ס מאמר על ו.) (כרבות אנדות כחימשי מהפהרש״א  שא
 יבסנהג דע״ע שמים. שם להזכיר אף מותר לימוד שבדרך מדבריו לכאורה ונראה לימוד. בדרך היינו שמי את

 שם וכתב סקי״ב. ובשעה״ע סקי״ב תכ״ו סימן ס״ב )r( אלו. בענינים רכות שדן קפ״ג עם׳ תורה ישראל
 ואף וש,Tהק בשעת ל^וד שיבוא לחוש שיש ועוד בשבת, לקדש שלא הקבלה ע״פ הוא שהסעם המ״ב

 תכ״ו סימן (ידז) לחזות. יש שכת לאחר הקמדש את לחזות שאפשר כאן אך ם«וה, של חקודין שהחית
 קודם בלילה עומד אס שגם הסוברים שיש סקי״ג, בשעה״ג (ויעו״ש סקי״^ במ״ב שם (יט) ברמ״א. ס״ב

 השלחן בעתך וכתב מה). שהתפית ויש שבת, בליל לקדשו להקל יש הלמה, אח לקדש שמותר הזמן לסוף
 שם (כ) לומר. שנוהגים והפסוקים החפלוה כל את ולא הבוכה, את רק לאסח כשבת מקדשים שאס (ס״י)

 לטעום צחכים אמם יוה״ב במוצאי הלמה את שהמקדשים בסקי״א שם במ״ב וכתב סק״ט. ובמ״ב כרמ״א
 TD מקדשיס אלא בדימום, שיצאו משום כשמחה שתיים הכי בלאו שהח הלמה, קיחש קורס ולאכול

 ס״ד. חרכ״ד סי׳ אסחם כמסד, מה םש״כ דע״ע בטלית, מעוטפים הם כשעחץ מביהכ״נ כשיוצאים
 (כספר הגר״א לדעת אמנם ברמ״א. בפ״ב שם (כב) ולא. ד״ה ככ׳זז״ל שם הובאה הלמש דעת (בא)

 (ח״א, והנהגות תשובות בשו״ת דעויין כאב. ט׳ קודם אף הלמה אח לקדש נוהגים קנ״ט) ס״ק רב מעשה
 כבאר וכתב סקי״א. כמ״ב שם (כג) הלמה. כקיחש ירקדו לא באב תשעה קודם לקדש שהנוהגים ר״ו)

 ללמה ומבשחם דוד p נולד שאז ט־כ, כמוצאי לקדש שיש כתב ד״ל שד,אר״י סקכ״ה, תקנ״א פימן היסב
 אם אולם נעליים, מעל וגם דבר אמה יאכל שמקדש. שלפני שם המ״ב וכתב להתחדש. שעתמים ולישראל

 סק״ט. כשעה״צ כלום-שם טעם שלא אף לקדש יכול בציבור למה קמוש tod* לאכול שילך מחמת
שם, בם״כ רמ״א (כד)
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וזבדבה באמצע התכסתה
(לד), הברבה את מסיימים עבה, בענן הלבנה התכסתה הברכה באמצע אם נ.

(לה). הברכה באמצע תתכסה שהלבנה משערים אם בברכה להתהיל אין אך

הלבנה קידוש סדר ה.
ערבית אתר

 שהתפילה משום ערבית, תפילת אחר הלבנה קידוש את לומר נוהגים א.
).1(ל הלבנה ברכת מאשר יותר תדירות שמע וקריאת

בציבור לבנה קיזוש
 ויש ),f(? מלו״ הדרת עם "ברוב כי בציבור, הלבנה את לקדש מצוה נ.

 לקדש אפשר הצורך ובשעת (לח), עם״ ״ברוב נקרא אנשים בשלושה שגם הסוברים
(לס). ביחיד גם

בברכה העמידה צורת
 מעט יביט וא),1( רגליו יישר (מ), מזרח לכיוון יעמוד שיברך קודם ג.
 אתה ״בדוך וחותם שחקים.״״ ברא במאמרו אשר ... אתה ״ברוך ויברך (מב), בלבנה

חדשים״. מחדש ה׳
 לחזור צריך ואין חובה, ידי יצא הלבנה ברכת ובירך בלבנה הביט לא אם ד,

ולברך(מג).

והערזת- -מקזחת

 שם חשוכה שערי סי״ג, קי״ח כלל אדם חיי (לי) תהנץ. ד־ה שם לכיהיל דע־ע שם, (לה) שם, (לד)
 בעעים תתכסה שהלמה לחדש יש ואם דאורייתא. שקר׳׳ש משום ו7 להקדמה נוסף נהנס שם וכתב כסק׳׳ה.

 אלא. ד־ה ס״ב שם מה־ל (לז) ערכית-שם. תפלת קודם הלטה את לקדש הגשמים-רשאי בימות כגון
 מנין, לו יהיה אם פוצ׳׳ש עד להמתץ ראד שלכתתלה אף לכן שם, בביה׳ל הובאה אדם החיי דעת (לח)
ל כבר יהיה במוצ׳ש אם מ־מ עם־-שם ־כרוב נקרא אנשים בשלושה שגם הסוברים על יסמוך בחודש, י״א ל

לא הברכה את שנים וTשיג עדיפות שיש קמ״ד) (ח־א, אג״ם בשו״ת וכתב שם. ביה־ל (לט) נביהל.
 נראה לברך שנים תצאים כאשר אלם הברכה, לענץ באחד מאשר יותר בשנים חשיבות שאץ אף בי ביחיד,
 יסוד (&) לכך. כמיחזד שתנא נראה שאץ אחד, כשיוצא מאשר המלך פני לקבל מיוחדת כיציאה יותר הדכר

 ויע״ע סקי״ט. קי־ח כלל אדם חיי על חיים ובתוספות למה, קידוש ענין פ״א תשיעי שער העמדה ושורש
 ה״יסוד כוונת שלדעתו ס״ד) סי׳ •ג, (ח החכמה בצל בשו״ת מעויין קי־ו), סימן מרדכי(מהדו־ת למשי בשו־ח
 במקומות לדוגמא, וכך י־ח, תפילת מתפללים שאלת לצד שיפנו היא מרדכי־ ו־לברשי העבודה־ ושודש

 ,מערב. לצד למה בקידוש לעמוד יש אר״י) הוא מערב שצד כמקומות (כנץ מערב לצד שמתפללים
ק וכתב ס־ב. תכ״ו סימן (מא)  כמו הרגלים את ליישר שצריך כ־ג. אות שניה שנה מקרא פרשת חי איש ב

בלבנה, שוב יביט לא הברבה את סיים שכבר שאחר בסקי״ג שם המ״ב וכתב שם. (מב) שמו־ע. בתפילת
ספר משם ששמע שם, המ״ב כתב הלמה. ושTק סדר סוף עד בלמה שמביט משמע •ג מה שבשיורי ואף

 המ־ב עוד שם וכתב הברכה. שסיים עד אלא בה להסתכל התיר ולא בלמה מלהסתכל מאוד שהחסיד תרדיס
^ ■כשרוצה אחת פעם אותה רואה אלא בלטה להסתגל אץ הברכה כשעת שאף שד,תסיר המנ־א בשם  לב

קכ״ה. סימן ת״ה הלוי שבט שו־ת (מג) בה. יסתכל לא ואח־כ
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הלגנה לברכת ההוספות
 לפי מקום כל הוספות, ועוד תהילים מזמורי לומר מוסיפים הברכה לאחר ה.

 כנגד מעט רוקדים כנגדך״ רוקד שאני ״כשם אמירת שבעת ונוהגים מנהגו,
 עליכם״ ״שלום ואומרים השכינה), פני קבלת על שמחה הוא זה ומד)(וריקוד הלבנה
(נזה). שלום״ ״עליכם לו משיבים והם אדם, בני לשלושה פעמים שלוש
 ולזמר m( לרקוד נהגו מבן ולאחר <ש), וקדיש לשבח״(מו> ״עלינו אומרים (.
מאורות״. ״טובים פזמון

יצא - ההוספות ושאר המזמורים את אמר ולא הברכה את רק אמר אם ז.
. (מס). חובה ידי

הברכה באמצע הפסק
 יענה לא עליכם״ ״שלום לו אומר וחבירו הלבנה ברכת באמצע עומד אם ח,

 תחילה יסיים אלא יענה, לא פסוק באמצע עומד אם וכן הברכה, את שיסיים עד לו,
([). יענה כך ואחר הפסוק את

והעוות- ■מקוחת

 כרכיו יכרע שלא יזהר שתקד שבשעה (בסקי׳׳ד) הם״כ שם וכתב כרס״א, שם ם״כ תכ״ר, סי׳ לבוש (מד)
 (ח׳׳א צבי הר בשו׳׳ת דעדין ררקוד. רגליו אצבעות על יסמוך אלא ללבנה, ככורע ייראה שלא כדי לרקוד,

 •וראיתם ככלל הלילה גם אד שיהיה ייתכן התמה״, כאור הלבנה אור ו״יהיה הנואל יבוא שכאשר י*כ), סימן
 לבנה, ושTק מסן הציצית את להוציא הנוהגים טעם שזה ששמע והוסיף ציצית, כמצות להתחייב אותו״
 סקט״ז. ובמ״ב שם (מה) בלילה. גם בציצית יתחייבו ואד החמה״. כאור הלבנה אור ״ויהי שאומרים משום
 •שלום ועליך עליך, לא לחבירו אומר עליהם״ •תפול קודם שאומרים משום עליכם•. •שלום לאמירת וטעם

 היה לכאורה וה טעם שלפי )338 (עם׳ ישראל עבודת ורTם בשם תנ״א) (עמ׳ ישראל באשי וכתב עליכם״,
 לחבירו איש לבטוח •שהוא ביאר ולכן ישראל״, מלך •דוד אחרי ולא עליהם״ ״תיפול אחרי לאומרו צריך

 חודש באותו שימות ■לא הלכגה את שקיוש שמי שאמרו מה ע״ם החודש, כל אצלו שלום שיהיה
 ״שלום פעסים שלוש אומר בנ״א נ׳ אץ שאם תק״מ) (סימן משה מטה בספר וכתב ואילך״. יום מאותו

 ״פני שאמרו לפי לשבח. עלינו שאומדם והטעם ומברך. ד״ה ס״ב שם כיה״ל (מו) אדם. לאותו עליכם•
 •שלא הטעם בתב שם ובביה״ל תכ״ו). סימן חיים (רוח יהושע תקנו לשבח״ ו״עלתו לבנה״, בפני יהושע

 בשמים האלקים הדא ה׳ •כי ומסיימים לשבת• ״עלינו אומרים אנו ולכן ללבנה, כבוד נותנים שאנו לומר יטעו
 לעולם שמאיר הקב־ה גבורות לראות כדי יוצאים אלא ללבנה כבוד נותנים אנו ואץ עוד״, אץ ... ממעל

 וכ״כ לח״ב, בהשמטות מהרי־ת ליקוטי (מז) אלה*. כרא מי וראו עתיכם םרום •שאו שנאמד כענץ ברצונו
 בסיומה. קדיש לומר כדי בעשרה, לבנה ושTק לומר יש שלכתחילה סקי״ג, תכ״ו סימן החיים בכף

 החיצונים את להכרית כדי לכנה, קיודש לאחר הכגדימ שולי את לנער ים1הנוד. דש ס״^ שם רפ״א (מח)
 ספר (נ) ס״ד. שם השולחן ערוך (מט) כתבים. בשם סקי״א תכ״ו סימן הלבנה-מג־א מקטרוג שנבראו

וצ״א. עם׳ ישראל אשי



.קפהיט. פרק

יט פרק

ההבדלה סדי

הפרק של מפורט תופן
ט על הנדלה א. ס ה

נשים. חיוב ג-ד. הבדלה. מצות א-ב.

להבדלה היין ב.
מדינה. חמר ב־ג, היין. על מצוה א.

להבדלה הנשמים ג.
מברכים. מה על ד. מריח. שאינו מי ג. בשמים. לו אין ב, במוצ״ש. בשמים הרחת א.

הדס. על ברכה ה-ו.

להבדלה הנר ד.
השלהבת. מן הנאה ח. להאיר. העשוי נר ז. באבוקה. מצותה .v< הנר. ברכת א-ב.

להבדלה הכנות ה.
חובה. ידי יציאה ה-ח. ההבדלה. כוס ב-ד. שבת. בסנדי הבדלה א.

ההבדלה אמירת ו.
השומעים. דין ד-ז. האמירה. סדר א-ג.

השתיה סדר ז.
 ברכה ו. העיניס. רחיצת ה. היין, שפיכת ד. בהבדלה. נשים ג. ״רביעית״. שתיית א-ב.

שבת. במוצאי שלא הבדלה ט. ופיוטים. זמירות ז״ח. אחרונה.

מלכה מלוה סעודת ח.
שהתארכה. שלישית סעודה ו, הסעודה. זמן ה. המאכלים. ג-ד. השלחן. עריכת א־כ.

הטלית. קיפול י. שבת. במוצאי מלאכה עשיית ח-ט. וזמירות. נרות ז.

הבוס על הבדלה א.
ההבדלה מצות

 יום את ״זמר הפסוק מן נלמדת זו הבדלה שבת. במוצאי להבדיל מצלה א.
(א). ביציאתו לקדשו מצוה כך בכניסתו לקדשו שמצוה כשם - לקדשו״ השבת

והעתת- -מקורות

חמב אם נחלקו שהפוסקים בס״ב שם וייניע סק״א. כמ״ב רצ״ו סימן ה״א, שבת מהלכות פכ-ם רטב״ם (א)
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 אולם ,Q( התורה מן הבדלה חובת ידי יוצאים חוננתנו״ ״אתה באמירת ב.
(ג). הכוס על ולהבדיל להוסיף תיקנו חז״ל

נשים חיוב
 נוהגות לכן וה/ שפטורות סוברים ויש >,t{ כאנשים בהבדלה חייבות נשים ג.
).1( האנשים מן הבדלה לשמוע אלא בעצמן להבדיל שלא הנשים

 נוהגות שאינן מכיון הוא, בעצמן להבדיל שלא נוהגות שנשים לכך נוסף טעם
).T( ההבדלה מיין לשתות
 ולשתות להבדיל יכולה הבדלה, חובת ידי שיוציאה מי לה שאין אשה ד.

 -לברך שנהגו ויש ).D( הנר על תברך שלא הסוברים יש אך (ח), הכוס מן בעצמה
(י). הנר על

להבדלה היין ב.
היין על מצות

 אך (יא), יין על להבדיל המובחר מן ומצוה הכוס, על להבדיל תיקנו חז״ל א.
מדינה״(יב). "חמר על להבדיל רשאי יין, לו אין אם

והעמת- -מקורות

 למ״ע גתפילה רובדיל שאם שם (כ) לכך. אםסטזא רק והפסוק סדרמן או התורה, מן הוא זה
 תקנה של השתים בשלבים ל״ג. בברכות רע־ע ה״ו. פכ*ט רמב*ם (ג) מדרבנן. רק הוי הכום על הבדלה

 שבשבת כיון הנשים. חייבות גומא, שהזמן עשה מצות היא זו שטצוה ואע*פ ס-ת, רצ׳ו סימן (ד) זו,
 כולם חייבים ביוכור* נם כן חייבים. כולם תעשה־ *לא מצוות דהיינו וב״שמור* ״לשמור״, •זכור־ הוקש
 אתה בחול שהיא כיק שהבדלה וסברתו שחולק. מי רש כשם ס״ח רצ*ו סי׳ שם (ה) סקל-ד). שם (ם*ב

 שם במ«'א רע־ע שם, רמ״א (י) פטורות. שנשים גרמא שהזמן מצוות שאר בכלל והיא שבת, כדיני תלרה
 מותרת מדינה חפר על הבדלה עוסוה אם זה ולטעם סקל״ה. שם במ״ב הובאה המניא דעת <ז) סקי־א.
 אור תודה סוף שבת (מסכת יעקב התולעת כשם השליה כתב המנהג ובטעם ההבדלה. כוס את לשתות

 היתה, גפן הראשק אדם כד שחטא העץ בסוד ע.) (סנהדרין חיל שאמרו מה עתT יוכבד וסבוך)! דיה
 חמתו..., כוס התרעלה בוס קובעת נכחה הגפן סוח והם לו, תתנה ענכים שסחטה מלמד ה׳) יים, (ביר ואמת

ק לח על מאדם להבחל שנתכותה ולפי  הנשים אץ חסותי), מוח פסנו אכלך ־ביום לו נאסר (-שהח ה
 סי׳ כ׳ (חלק דוד חנה קחת בשחת דעיע קניד). סי׳ (חיא צכי הר כשויח דעיע הבדלה. של טועמות

 להתערב גרמה היא ובזה הראשון, לאדם ונתנה ענבים סחטה שהאשה שאטח ספני בזה, שהטעם שכתב ליו)
 שנחעווח מה לתקן היין על מבחלץ ולכן לרע, טוב p מכחלין אנו ומעשינו סצותינו בכת ואנחנו ורע, סוב
p לחושך אור כץ רמבדילץ האשה, של כיין i ק להתערק גרמה שהיא ומשום להול, קודש  טועמת. אעה ל
 שיש הנו, בברכת נשים חייבות אס מסתפק יבחלו) לא (דיה שם הביהיל (ט) סקליה. בטיב שם (ח)

 לשבת שייכת שאמה במוציש האוד בריאת על שבתקן נר משא־כ זכור, כסצות שנכללת הבדלה p לחלק
 ההבדלה. כסדר זאת האשה תאמר שלא הפוסקים כתבו לכן בצ״ע, המה״ל ונשאר פטותת, שהנשים ייל כלל,

 שתשתה אתר הנר ברכת לומר האשה שיכולה וציל הגרשזיא בשם סיס) ובהערה סכ״ד (פסיא בשש־כ (ונתב
 ציו ניי׳ השולחן קצות גיד, סיק רציו סימן החיים כף סק״א, תרציג סימן יוסף ברבי (י) ההבדלה). סכום
 סהלכות פכיט רמכים (יא) סייג. רציו סי׳ יוסף ילקוט עיז. חיו, הלח שבס שוית סקי״ב, השלחן בבח
פ״ב. רציו סימן (יב) סקיה. רציו סי׳ מיב היו, שבת



.קפזיט. פרק

מדינה חמר
 רבים (ובמקומות <ינ). מקום באותו וחשוב נפוץ משקה הוא מדינה חמר ב.

רס). עליה לברן ואפשר מדינה המר היא בירה
J ,חמר אינם - קלים״ ״משקאות ושאר ממותקת תמצית עם מים סודה, מים 
(מס. עליהם להבדיל ואין מדינה

להבדלה הבשמים ג.
גמוצ״ש בשמים הרחת
 השבת שבמוצאי משום שבת, במוצאי בשמים על לבק־ היא חכמים תקנת א.

 השבת, יציאת על דואבת והנפש בשבת, בו שיש היתירה הנשמה האדם מן מסתלקת
 נהנית הריח מן כי טוב, בריח אותה משמחים הדואבת, הנפש את להשיב וכדי

(נוס. ההבדלה בסדר זו ברכה חכמים וסידרו הנשמה,

בשמים לו אין
 יבדיל בשמים לו שאין מי ולכן ההבדלה, את מעכבים אינם הבשמים ב.

(יזס. עליהם יברך - שבת מוצאי בליל בשמים כך אחר ימצא אם אולם (יס. בלעדיהם

מדיח שאינו מי
 לא הבשמים) בריח חש (ואינו מצונן שהוא או הריח חוש לו שאין מי ג.
 הבשמים, מן מריחים והם ביתו, בני את מוציא אם אף (יס), הבשמים ברכת יברך

(כ), מהם נהנה אינו שהמבדיל משום

מברכים מה על
בשמים נוטל אם אף בשמים״, מיני ״בורא שבת במוצאי לברך נוהגים ד.

ח ת מקז - nnvm-

 (שו״ח ומשכר המחזה משקה דווקא הוא מדעה שחמר הסוברים ויש י׳כ. הערה טח פרק לעל ראו (יג)
 למה בירה הן ישראל pKשב שמחות שובע בספר וכתב ס״ב. רצ״ו סי׳ (יד) י׳׳ט), סי׳ חיג אוסר יביע
 ושתיה סדרה יץ1דלע ס׳׳ב. רציו מים-סי׳ על מבדילים אין (טו) מדעה, כחמר נחשבות שהורה כירה והן

 עליהם. להבו׳יל שאין שכתבו ע־ה, סי׳ ח׳׳ב משה אגרות ובשו־ת סי׳־ג שם השולחן בערוך יעויין מסותקת
 אף קפה או פמותק תה על להבדיל אוסדס רש קפה, או ממותק תה על להסריל הרתק כשעת שהתירו יש

 וכמ׳׳ב ם־א, רצ*ז סימן כ׳׳ז:, ברכות ל׳׳ג!, ביצה תום׳ מ׳׳ן״ ביצה (טז) ס׳׳ו. ם׳ פרק הדתק-שש׳׳ב בשעת
 שיתבאר כפי ■בפוצ׳׳ש, ימצא אם דתקא אך כאן, והיה סק־ג בסיב רציית סימן (יח) שם. )r< סק׳׳ב.
 כותב, י׳׳א הערה ס״א סרק ובשש׳׳ב סקי׳״ג, ובמ׳׳ב שם (כ) ס־ה. רצ׳׳ז סימן (יט) ס״ט. ו׳ בסימן לקמן
 אלא שאעו מלה של pD שנא ומאי המריח, תכירו להוציא מריח שאעו אדם יכל אץ למה לעיץ שיש
 תקרס (סימן שותה אעו בעצמו הוא אם גם חבית את להוציא אפשר ואעפ״ב בש׳׳ס, סתכר ואעו מנהג
 מצוה והם האדם) נפש את בכך (להשיב התח מן ליהנות רק עיקרם שבשמים דצ׳׳ל, מהגרשויא ושסע ס״ס,
 עליהם, לבת יכל אץ מהם נהנה אעו ואם ההבדלה, בברכת מסדרן רק להבדלה, שום־קשר ללא עצמה בפני

 מהם, שותה הוא שאץ ואע׳׳ם היין). על שירה לומר (בדי למצוה הוא עיקרם וכה״ג ברית של ב^ משא׳׳כ
עליהם. לברך אפשר מהם. שותה תבירו אם



השבת משנתקפח.

 נהנו המזרח בעדות (ואילו בשמים״ עשבי ״בורא או בשמים״ עצי ״בורא שברכתם
 אולם (כא). שנוטלים) הבשמים לסוג הראויה הברכה את שבת במוצאי גם לברך
וכרו׳(כב). צפיח כגון בשמים״, מיני ״בורא שברכתו מין לכתחילה להכין ראוי

הדס על ברכה
 ארבעת למצות שלקחוהו הדס שבת במוצאי ל״בשמים״ ליטול נוהגים יש ה.

 בו אין כבר שההרס החשש ומפני נבג), ריח בו יש עדיין אם סוכות, של המינים
(כד}. אחרים בשמים עם לקחתו טוב ריח,

(כה). שכת במוצאי מברכים עליהם לבשמים מיותרת קופסא לייחד ראוי ג

להבדלה הנר ד.
הנר ברכת

 משום האש״, מאורי ״בורא שבת במוצאי הנר על לברך חכמים תקנת א.
 הראשון באדם דעה הקב״ה כשנתן האש, בריאת תחילת היתה שבת שבמוצאי

ההבדלה. בסדר חכמים וסדתה <כו), האבנים מן אש להוציא
 יבדיל - נר לו שאין מי ולכן ההבדלה, את מעכבת הנר ברכת אין .1

<מז). עליו יברך ־ שבת מוצאי בליל נר מכן לאחר ימצא אם אולם (מ), בלעדיו

באבוקה מצותה
J (כם). רב שאורה אבוקה על לברך המובחר מן מצוה
 נחשבים לזו, זו דבוקות שהלהבות עד לזה זה המקורבים נרות שבי ד.

(ל). כאבוקה
 אינן הלהבות אם אף כאבוקה, דינם הבדלה״) רגר יחד קלועים הנדות אם ה.
(לא). בזו זו תיגענה שהלהבות להשתדל ויש לזו, זו דבוקות

ת- -מקורות ת ע ה ו

 כדי והטעם, אברהס, המגן בשם סק־א בס-ב ת»ז בסיסן מובא כשמים־־ מיני *בורא לכרך המנהג (כא)
 וע׳׳ב בשמים, על השתוה •בבוזנוות בקיאים כולם אץ שהרי שבהבדלה, הבשמים כברכת לטעות יבואו שלא

 כדעת פוסקים המורח בעדות ואילו המעים. כל על בה יחנאים שבדיעבד בשמים׳, סיני ״מרא ברכת מברכים
 כשסיס', עורי ׳בורא יכרן■ בשמים עץ אם ברכתו. את דבר כל על שמברכים סקל׳א) רצ״ז (סי־ החיים הכף
r סימן (כג) שם, (בב) בשמים־. עשבי *בורא בשמים עשב ואס r ע׳ס והטעם סק״ח, ובמ״ב ם*ד 

 ׳׳כל לפסוק שסמוך ועוד וה.5מ עוד בו לעשות אחריו מהדרים אנו לכן אחת מצוה בו שנעשתה שכיון הטור
 שלא מבץ שם, רמ״א (בד) י״ג). נ׳ה, (ישעיהו הדם׳ יעלה הסרפד ״תחת כתוב מחללו׳ שבת שומר

 דכר על מברכים רק בבשמים שהרי עליהם, לברך יש אם הוא, שספק כיק בושם, בסי לבשמים להשתמש
 כגוף שנחשב ברור זה ואץ מלאכותי תהליך ע׳י סיחנרים בושם הסי ואילו הבשמים. ושורש עיקר לו שיש

 סימן נ׳ד, פסחים (כי) כסק״י. שם מ״ב (בה) זצ״ל. הגרשז״א בשם ל״ב הערה ס״א פרק שש׳כ - הדבר
 שם <ל) סק״ה. וכמ״ב ס״ב שם (בט) שם. (כח) סק׳ג. ובמ׳ב שם (כז) סק׳א, וכס׳ב ס־א רצ״ח
סק״ב. שם לדוד ובתהילה ס״ד שם הרב בשו׳ע דע״ע שם. (לא) סק׳ח. במ׳ב



ט0!7.יט. רק1«

אבוקה לו א♦!
 המיוחד הנר מלבד הבדלה, לצורך מיוחד נר ידליק אבוקה, לו אין אם ו,
 לקרב אפשר אי ואם (לב), עליהם ויברך לזה זה הנרות את ויקרב הבית, להאיר

(לג). להבדלה שהדליק הנר על יברך זה, אצל זה הנרות שני

להאיר העשוי נר
 אש על יברך לא אך להאיר, שהודלק נר על אלא מברכים אין ז,

 לכבוד, שהודלק נר על לברך אין וכן (לד), וכדו׳ לבשל לחמם, כדי שהודלקה
 בבית החזן עמוד לפני הדולק נר או (לה) נשמה״} ל׳נר זכדון נר כגון

(לס. הכנסת

השלהבת מן הנאה
 להבחין ויכול (לז), השלהבת את רואה אם אלא הנר, על מברכים אין ח,
(לח). מטבעות סוגי שני בין לאורה

להגדלה הכנות ה.
שבת בבגדי הבדלה
 שנהגו (ויש (לבס הכוס על שיבחל לפני שעליו השבת בג^ את יפשוט לא א,

(מ)). מלכה מלוה סעודת לאחר עד לסושטם שלא

ההבדלה כוס
 לפחות, הלוג רביעיח להכיל עליו קידוש: של כוס כדין דינו הבדלה של כוס ב,

 ושטיפה בפנים הדחה טעון <מא), בשפתו פגום או שבור ולא שלם, להיות צריך
נאה. כוס אחרי ויהדר (מב), מבחוץ
ויש ממנו(סג), טעמו או מיינו ששתו דהיינו פגום״, ״כוס על להבדיל אין ג,

והעתת- ■מקורות

 להמתיהם את שמקדביס דולקים י!סתרים1ש על אף לכרן שאפשר כתב סכ״ו) ס״א (פרק שש״כ כספר (לב)
 שיכול דהיינו לעיכובא, ולא בעלמא למעוה זה שכל שם וכתב סק״ו. וכמ״ב ס״ב רח״צ סי׳ (לג) לזה. וה

 סעיפים שם (לד) להאיר. שהודלק ובלבד ההבדלה. לצורך הודלק שלא אף אחד, נר על אפלו לב^
 עשרים אין אלו שנתת משוס והטעם שם. (לד) סק״ל. כפ׳׳ב שם (לה) סקכ׳׳ו, שם וכמ׳׳ב ט׳-י״ב,
 עליהם-שם, לברך מותר כבוד) לשם (ולא למתפללים להאיר אלו נרות עשרים אם אך לכבוד, אלא להאיר

א) ביהכ׳׳נ. נר ד׳׳ה סי״א שם ונביה׳׳ל  שאץ נתבאר ט׳ ס׳׳ק ובמ׳׳ב בס׳׳ר, שם (לח) סט׳׳ו. סיד, שם (
 למטבע, מטבע p ולהבתל להכיר שדכל בכדי לו סמוך שיהיה כלומר לאורו, שיאותו עד הנד על מברכים

 כט״ב רס׳׳ב סימן (לט) הנדרש. האור כשיעור זה הדי לכשר צפורן בץ ומבחין ידיו בכפות וכשמסתכל
 פרשת שניה שנד, תי איש כן פק׳׳ה. רצ׳׳ו סימן החיים כף (מא) סקכ׳׳ח. שם החיים כף (מ) סק׳׳ח.

 והשכר שכר לו יש שאם (סקי״א) שם המ״ב וכתב ס׳׳א. רצ׳׳ו סימן (מג) שם. (מב) ח׳. אות דצא
 עתף מתנה חמר אעו השכר אם אבל פגום, יין על ולא שכד על להבדיל עתף וה, במקום מדעה תמר הוא

פגום, יין על להבתל



צ. השבת משנתק

 (ובעניז הדינים פרטי את ח׳ סימן ח׳ בפרק לעיל ראו - יין הוספת ידי על לתקנו
(מס). בהערה ראו - מים הוספת
 שיהיה עד הכוס את למלאות ונוהגים יין, מלא כוס על להבדיל מצוה ד.
 לסימן הוא זה ודבר (מה, ההבדלה צלחת על או (מה), הארץ על היין מן מעט נשפך
(נון). השבוע בתחילת ברכה

תזבה ידי יציאה
 (שז), המבדיל סביב יתאספו ההבדלה בשמיעת חובה ידי לצאת הרוצים ה.
 שלא כ^ ההבדלה, ובנד בכוס עיניהם והשומעים המבדיל יתנו ההבדלה ובשעת
(מם). אחרים לדברים דעתם יסיחו
 צריכים והשומעים השומעים, כל את חובה ידי להוציא לכוון המבדיל על ו.
הבדלה. ידי לצאת לכוון

 כל על ״אמן״ -לענות צריכים הבדלה חובת ידי לצאת הרוצים השומעים ז.
(נא). שמר וברוך הוא ״ברוך יענו לא אך (נ), המבדיל ברכות
(נג). לשבת שנהגו ויש (נב) ההבדלה אמירת בשעת לעמוד נוהגים ת.

ההבדלה אמירת ו.
האמירה סדר

מעל טפח מגביהו <נד), בימינו הכוס את אוחז המבדיל א.

והערות־ -מקומת

ק ההבדלה גכוס מים להוסיף שאץ הכוונות שער דברי הביא ז׳ ם־ק רצ־ו סימן החיים בכף (מד)  כתב ו
 במים. להשלימו יכול p רמעיח לו אץ שאם שנראה שם בהית כתב אך פב׳׳ד. ת״י שער פע״ה בס׳

 על קצת שישפך ומעדיפים האח, על מלשפוך הנמנעים יש (מו) סק׳׳ה. ובמ״ב ברס׳׳א שם (מה)
 רצ׳ט) (סימן הגדולה המסת את הביא סקי׳׳א) ת׳׳ו (סימן החיים ובכף סקי׳׳ם, צ״ו סי׳ שבת השולחן-מנחת

ח מן לשפוך נוהג הוא ום״מ הכוס, מן לשפוך שאסור ז׳׳ל האר׳׳י בשם ששמע  נהגו (שכן הבית פתח על ה
 עליו שיצאו משום וה, מנהג נתבמל כמעט בתתו שעתה ב׳), אות רצ׳׳ו (סימן כרכה המחזיק וכתב גדולים),
 ■בתוכו נשפך הח שאץ בית <ל ס׳׳ה) (עירובץ (ואחז׳׳ל כמים. ונשפך בשפע שהיץ שם, רמ׳׳א (מז) עורח•

 לכתחילה כי בחדר, מפתרים יהיו ולא המבדיל מסביב לעמוד השומעים על (מח) כרכה). בכלל אתו כמיס
 שבת נשמת בשו״ת רע״ע כיו. ס׳׳ק מ׳׳ב רצ׳ו סי׳ סקס׳ו, במ׳׳ב רע׳׳א בחדר-סימן קביעות להם להיות צריך

 עתך שולחן ודrק סיו, קכ׳׳ד סימן (נ) סק׳׳ג, ובמ״ב ס׳׳א רצ׳׳ו סימן («ט) בזה. משע תקל׳׳ד סי׳
 (סקכ״ו) הס׳׳ב וכתב ברם*א, ס׳׳ו רצח סימן (נב) סקכ׳׳א. ובמ׳׳ב ס׳׳ה קנ״ד סימן (נא) ס״ד. ע׳׳ז סימן
 קס׳ה סי׳ וכסס׳׳ק מעומד. אלא pמל אץ המלך ליווי שהוא שמכיץ ס״א), מהכלבו(סי׳ שהביא הב׳׳י בשם
 נאמר שכה העומר מספירת דליף ׳׳לכם׳׳, כ״ה) כ׳, (דקרא הבדלה גבי דכתיב משום מעומר להבתל כתב

 דעת )u( כל. על ד׳׳ה רי׳׳ג סי׳ בביה׳׳ל וע^ מעומד. להיות שצריך ט׳׳ו) כ׳׳ג, (דקרא לכם״ ״וספרתם
 שהמבתל תנח) (עם׳ יוסף בילקוט וכ״ב כו). בכל כתוב ד״ה רצ״ו סי׳ סוף ב״י (וראה בס״ו, שם המתבר

ק דע״ע ההבדלה, בעת לשבת צריכים והשומעים  נוהגים □נדד ״וכעיתו שכתב: סכ״א) (ויצא חי איש ב
 בץ שיזדמן, מה בפי ומבדילץ מקפידץ אץ יתשלים שבעיה״ק ושמעתי ההבדלה, בשעת הקהל כל לעמוד
 לכולם לעשות יש ולכן כולם, את מוציא שאחד שמייד המחבר, בדעת שם המ״ב וכתב יושבץ״. ובין עוס^

 ההבדלה לשמוע עצמם שקובעים שכיץ סוכדם לעמוד הנוהגים אמנם קביעות. הוי לא ובמעומד קביעות,
משום חיו, ■כשתי ליטלו ■המבדל סצדך שכתבו ויש בס״ו, שם מחבר (נד) קביעות. הוי לצאת ומכותים



איש. סדק צ ק .

 לסימן הנאמרים פסוקים ישועתי״.״, א־ל ״הנה בנעימות ואומר ומתחיל ה)1השלחן(
(נו). השבוע בתחילת טוב,

 להניחו שנהגו ויש שמאל, ליד הכוס את ומעביר הגפך, פח ״בורא מברך נ.
 בשמים״ מיני ״בורא עליהם מבוץ בימינו, הבשמים את נוטל (נז). השלחן על

(נח). בהם שיריחו לשומעים ומעביר ומריחם
 מאורי ״בורא המבדיל יברך הבשמים, את להריח השומעים שסיימו לאחר ג.

 שני יש הדברים (בסדר הנר. לאור היד, ובכף ימינו יד בציפורני ויסתכל האש״(נם),
 הנוהגים ויש (ס), לברך כך ואחר בציפורניים תחילה להסתכל הנוהגים יש מנהגים:

(סב)). בהערה בזה מנהגים עוד וראה (סא), בציפורניים להתבונן כך ואחד תחילה לברך

והערות- -מקומת

 שיש דבר שכל סשזם הוא ליהחו שגותנה והטעם סקי״כ, וכס״ב ס״ד קפ״ג ליעמז־סי' תחעד, םעוד>, חיבוב
 וכתב מפיח. נוטלו ההדס על כשסברך אח*כ וכן שם) סקכ״ט רצ׳י סי׳ מסעו(ם־ב להחדקו יש עליו לברך

 וטקוד כיסץ... ההדס נוטל ושוב הק, על ומב^ כשמאל וההדס בימץ pn את שאותו בס״ו המחבר שם
p שבמקור תודה ישראל בסנה! וכוזב הראכי־ה. כשם כמרדכי וו הלכה n כתח״לח שימול מוזכר לא כמרדכי 

 סקיד) צ*ו (סי׳ השולחן גקעווז וכתב זאת, השמים בסידורו הרב בשו״ע וכן בשמאל. הבשמים את ההבדלה
 שהטעם ,ropo ■כמ׳׳ב דעו־ש ס״ד. קפ״ג סי׳ (נד>) כשמאל). הבשמים את ליטול (שלא המנה! הוא שבן
 אשא״. ישועות ׳׳כוס הפסוק על זאת הסמיכה שהגם׳ שם והביא המסובים, לכל נראית הכוס שתהא כדי הוא,
 שאץ והטעם בשמאל, וה^ בימץ ההדם נוטל ושוב בס״ו: כותב השו׳ע (גז) ס׳׳א. רציו סימן רםיא (ני)
 וכתב סק״ל. שם הכדם־מיב על שיהיו מצוה הבדלה של הבובות שכל משום הוא, מהו הכוס את מניח
 את ופנחזים ע״ז מקפידים שאץ העולם שמה! עש, שתמה תקבי, יסשנת בשם חורה, ישראל מנהג בספר
 דוקא לאו שמאל Tב הבוס שיטול השויע שכתב שטה כתב סי׳ז שם השולחן ובערוך השולחן, על הכום
 שם (נח) השולחן. על מניחו או לשמאלו הכוס שמחדר הגריא כסיוזר וכיכ השולחן, על להניחו ואפשר הוא

 רצש בסי׳ המיב מדברי שמשמע כפי בעצמו, הבשמים את יריח בהבדלה מהשצאיס אחד שכל ונהגו כסיו.
 יחדק הנר על שמברך שבשעה כתב ליא) סיק (שם כמיב (גט) הנד. ברבת כענץ דבריו בסוף סקיש

 מהדק הברכה שבשעת משמע הועיא בעל וכסשור ם״נ, רעית כסי׳ הרסיא כדעת בשמאלו הכוס את המבדיל
 הטס אח להניח שנהגו שיש שהבאמ נש הערה לעיל רעד׳ין לשמאלו, סעביח הטבה ואחר מסעו, הכוס אח
 שם סיב סק״ו, משביו רציו סי׳ פמיג ר, אות שם ופרישה רציו טור (ם) הנר. ברכת בשעת השלחן על

 שדו משום הוא לבדנה ההתבוננות הקדמת שטעם שם הפרישה וביאר מיה. ס״ק שם החיים כף ליא, פיק
^ מ־א בי׳ בו בכל pוע הגהנץ, ברכת ולא השכח טכת ע  דכתיב משום שיטך קודם בצפודניו שיראה י
 סכרביש אץ שהרי הוא, כציפותיים שמסתכלים והטעם אלוקיסי. ויבדל והדר טוב כי האור את אל^ים דרא
 סשני מטבעות p להבחץ שיובלו כגץ לאורי, להנות יוכלו או שיהנו, דהיינו לאות שיאותו עד הנר על

 P להכוונה ממה לכשר הציפורן p להבחנה האוד שיעור כי בציפותייס, להסתכל נוהגים לפיכך סוגים.
 סימן השבוע בתחילת עליהן כהסתכלות דש מסן בל נדלות שהציפורניים מפני טעם, ועוד למטבע. מטבע
ם בכפות פסתבליס יש וכן טכה,  סקיט. מ״ח סי׳ בו-ם*כ להתברן סימן הת בשידסוטי שיש ^י
ה) (סרר מהת״ח ^^וטי וכתב כסידורו, הרב שו*ע שם. י׳! כפם הוכא הגדולה כנסת שיית (טא) ^  ה

 שהעיקר שכתב ט׳) סי׳ (ח״ה אנ׳׳ם בשו״ת דע׳׳ע היום. הסדר וסדברי ט הכל מדברי כך גם משמע שלכאורה
 שיאותו עד הנר על סטכים י׳אץ חו׳ל שאמת כיץ הנהנץ, ברכת שאמו ואף תחלה, לברך העלם כמנהג

 מנזזגים (סב) ההנאה. לפני לברך שצ^ ההנאה, על כברכה הוא ממנו, נהנים שיהיו ופדש״י לאות׳׳,
 ,U1 לאור וכציפותיים הידים בכפות להסתכל שנוהגים המחבר כתב ס׳׳ג רצ״ח בסימן גוה. ישנם רבים

 את תאים אז כי היד, לתוך האצבעות לכסוף ויסו ימץ t כציפורני להסתכל שיש שם ברס׳׳א והוסיף
r וכף הציפורניים n א הציפורניים שבו כצד דוקא (ומסתכלים אחת. בבת  דש האצבעות). של הפנימי בצד ל

^ האצבעות לכפוף שנהגו  הלקט: בשיבולי וכתב סקי׳א), מאחוחהן(מ׳׳ב לראות אותן לפשוט ואח״ב הת ל
שכבר ומכרך תושך, כמקום אור והנה פושק, כך ואהר תחתיהן ומחשיך יוT לתוך אצבעותיו מכנים ׳׳תחלה



ב. צ השבת משנת«

 ידיהם בכפות להתבונן יסיימו שהשומעים ממתין לימינו, היין את מחזיר מכן לאחר
<סג). ההבדלה את גומר ואז הנר, לאור

השזמעים דין
והבדלה. נר בשמים, הגפן, ההבדלה: ברכות בכל לצאת יכוונו השומעים ד.

(סה). הנר על וכן וסד), הבשמים על בעצמם לברך הנוהגים ויש
 ברכת על ״אמן״ יענו והנר, הבשמים על המבדיל בברכות לצאת הנוהגים ה.

(ש). הנר בברכת הדין וכן <סו), הבשמים מן בעצמם ויריחו הבשמים,

 ולא המבחל, מפי והנר הבשמים בברכות לצאת כוונו לא השומעים אם .1
 גמר אחרי אלו ברבות יברכו ההבדלה, בסדר ממשיך והמבדיל בעצמם, לברך הספיקו
(סח). ומהנר מהבשמים ויהנו ההבדלה

 שלא אף חובה, ידי יצא - לצאת וכוון ״המבדיל״ ברכת כל את ששמע מי ז.
 אמנם ״המבדיל״}(סש. ברכת לפני ששח (או הברכות ושאר הגפן ברכת את שמע
 הברכות את שמע לא ואם הגפן״, פרי ״בורא תחילה יברך היין מן לשתות רוצה אם
(ע). הנר לאור בציפורניו ויתבונן מהבשמים ויריח יברכן הנר, על או הבשמים על

השתיה סדר ז.
״רביעית״ שתיית

 ולא (עב). היין מן שלימה רביעית <עא) המבדיל שותה ההבדלה גמר אחר א.
(עג). היין שתיית לפני והשומעים המבדיל ישיחו

והערות- -מקוחת
 תתה כמלאכה אסורים עתה שעד מרמזת ™ים שפשיטת באר מרוטנכורג ומהד״ם האוד״. מן ויאות הוא

 על כפויים יהיו שמה גפורניו בר׳ יביט כתב: הרב ובסשור נ׳׳ג). סימן ישווק מנהגי כל (אוצר סותרים.
 וויטל). לסהר״ש הכוונות סדר בשם א' ס׳׳ק רצ׳׳ח סימן בשע״ת הביא (וכן האגודל. יראה ולא האגשל

 בקצות ומבואר ס״ד, ת״ר סימן אפרים מטה ס״ו, רצ-ו סימן השלחן ערדך (סר) סכ״ו. ם׳ פרק שש־כ (סג)
 בברכת חבירו את מוציא אחד ואץ מעופר, מבדילים שאנו שמכיץ משום שטעמם, סק״ח) צ״ו (סימן השלחן
 ריעו׳׳ש. עצמו. גפני כ״א לברך הם נוהגים שנר הבשמים בברכת לכן ביחד, בקביעות כשיושבים אלא הנהנץ
 שראר מבאר סקי׳׳ג רצ׳׳ד בסי׳ המ״ב (סז) סי׳׳א. רח־צ סי׳ יוסף ילקוט שם. שש׳׳ב (סו) שם. (סה)

 במ״ב. שס (סח) מלן״. הדרת עם *ברוב משום המבדיל, בברכת ויצאו בעצמם ינדבו לא שהיוצאים
 שם הם־ב וכתב סק״ו, במ׳׳ב רצ-ו סימן (עא) סקי־ג. במ״ב דצ׳׳ז סי׳ (ע) ס״ל. ם׳ פרק שש׳׳ב (סט)

 י־׳ח. הערה ט׳ pבפ לעל ויע־ע בעמידה. לכתחלה שותק שאץ משום בישיבה, תהש הכוס ששתיית
 ממנו משקה ואעו בלו, לשתות המבדיל רגל הבדלה של שכוס המג׳׳א בשם כתב סק״ו שם המ׳׳ב (עב)

 כתב היום סדר ובספר אחרונה. בברכה בושאי להתחייב כדי הוא שהטעם שנ׳׳ל המ״ב שם וכתב ביתו, בני
 לא שבדל, הפרש לשי יבואו שלא הבית לאנשי סמנו נותן ואינו הכוס, כל שותה שהמבדיל נוהגץ שיש

 והנוהג היא, תורה ישראל ומנהנ בענץ, סש יש ואלי לאחחס, ככה נוהגץ ראיתי שלא אלא טעם, בו שמעתי
 להטעים הנשגים שיש ציין הנדלה) (סרו מהרי־ח ובליקוטי לבלם. מספיק שותה שהוא שכיון מפסיד, אמו
 וכתב ע׳), (ח*ד, אג׳׳מ שוי׳ת (עג) שם. שב׳׳ח עמרם רב בשם רצ׳׳ט סי׳ הטור שכתב וכפי הבית לבני
טוב״. ״שבוע באמירת יפסיקו לא ואף לוגמיו, כמלוא המבדיל שישתה לפני לרבר ראד שלא שם



.קצגיט. פרק

 מהשומעים אחד אם וכן (עז־}, חובה ידי יצא - לוגמיו״ ״כמלוא שתה אם ב.
לשיעור)(עה). והצטרפו שתו שומעים שכמה (או כשיעור שתה

בהבדלה נשים
 לעצמה המבדילה אשה אולם ההבדלה, מכוס לשתות שלא נוהגות נשים <.
(עס. ההבדלה מיין תשתה ס״ד) א׳ סימן לעיל (-ראו

היין שפיכת
 בדי (עז), הנר את בו ומכבה מהכוס יין מעט שופך היין מן ששותה לאחר ד.
(שז). ההבדלה לשם הודלק שהנר ניכר שיהא

העינים רחיצת
 חיבוב משום ההבדלה, בצלחת שנשפך ביין העינים את לרחוץ נוהגים ה.
).3( עינים״ מאירת ברה ה׳ ״מצות הפסוק את אז לומר שנהגו ויש ועט), מצוה

אחרונה ברכה
 הגפן״. ״על - שלוש מעין ברכת מברך יין רביעית שתה אם ו.

ופיוטים זמירות
וכלה, מלכה נקראת שבת כי ההבדלה, אחר וזמירות פיוטים לומר נוהגים ז.

א).3( ותשבוזות בשירות לכבדם הדרך וכך
ב).9( הגאולה את ויבשרנו שיבוא הנביא אליהו את מזכירים אלו בזמירות ח.

והערות־ -מקוחת

 הסנחל ישתה לכתחילה (עה) ה׳. סימן ט׳ בפרק מבואר לוגמיר־ ״מלוא ושיזנור סי״ג, רע״א סימן (עד)
 אחר אבל היק מן כלום המקרש טעם לא אפילו ובדיעבד אחרונה, כרכה ויברך כולה ה^ רביעית את בעצמו

w היין את שתה השומעים מן r בשתיית השומעים התחלקו ואפילו סקע׳׳ג), ובמ״ב סי״ד רע״א (סי׳ חובה ידי 
 כהלכות שכתב סב״ה רע״א סי׳ הרב בשו״ע (ויע״ע סליז) ם׳ פרק שש״ב שם, (מ״ב חובה ידי יוצאים היין

 סעיפים א׳ בסיסן לעיל עוד ראו (עו) לונמיו). מלוא לשיעור מצסרפת אנשים כמה שתיית שאין רש,Tק
 ו,Tשמפס משום בהבדלה, לשופכו אסור שביעית של p הוא pה ואם ברמ״א. ס״א ת״ו סימן (עז) ג׳-ד׳.
 הגר״א מש״ב דע״ע ס״ה. שם הרב שו״ע רצ״ו, סי׳ מלכות לבוש (עוז) שביעית. של p להפסיד ואסור
 סופר, חת־ם מצחם-מנהגי על pה סן שנותנים ויש ס״א, רצ״ו סימן רמ״א (עם) גם. ד״ה ס״א רצ״ו בסי׳
 תורה). ישראל (מנהג הנר. את בו שכיבו pמה הלחות האצבעות את הכיסים לתוך לתחוב שנהגו ויש
 מוצאי הלכות זרוע אור הלקט, שבלי בשם ש׳ סי׳ כ״י (פא) היעב״ץ, וסידור האר״י כשם של״ה ורrק (פ)

 והטעם רצ״ה, סימן רמ״א (פב) סק״ג. ש׳ סי׳ מ״ב ר״ח. וכשם עלם טוב יוסף רבי בשם ציה סוס״י שכת
 כערכי ולא שבתות כערכי לא בא אליהו שאק לישראל להם שמובטח בעיררבין(מ׳׳גן הגם׳ ע״פ בטור מובא
 שכיק מתפללים, אנו שכח במוצאי כן ועל פניו) להקביל והולכים שבת צרכי (שמניחים הטורח מפני יו״ט,

 שכמוצ״ש שכתב כ׳) ס״ק (רצ״ה בדרישה דע״ע הגאולה. על ולבשרנו לבוא כבר הוא יכול השבת, שעברה
 ואם מעשרה, למעלה תחומק יש האם כגם׳ בספק הדבר נשאר עצמה כשבח ואילו בווראי, לבוא ומנו אליהו

 ספר בשם הב״ח הביא נוסף טעם בשבח, לתחום מח^ לבוא יכול אליהו אק הד מעשרה למעלה חהומין יש
 שתי ישראל שמח אלמלי ק״ח:) (שבת אתז״ל שהד שכח לשמירת שייכות לה יש הגאולה שבשורת המנהיג
יו״ט). במוצאי הנביא אליהו את מוכידם שאין לכך הסבר שזהו עוד (ועיי״ש נגאלץ מיד שבתות



השבת משנתהצד.

במוצ״ש שלא הבדלה
 יום סוף עד כשנזכר, מיד יבדיל שבת, במוצאי הכום על הבדיל שלא מי ט.

 הבשמים על יברך לא אולם (פד)). בהערות ראו הספרדים מנהג (בענין <פנ) שלישי
שבת((;ה). למוצאי דווקא נתקנו אלו שברכות משום א', יום בוקר עד אלא הנר, ועל

מלכה מלוה סעודת ח.
השלחן עריכת
 מלכה״, ״מלוה סעודת ולסעוד השלחן את לערוך יש שבת, במוצאי א.
(פי). ביציאתו מלך שמכבדים כפי ביציאתה, השבת את לכבד

 ז).3( שבת בבגדי לבושים כשעדיין סועדים זו סעודה ב.

המאכלימ
(פס), השבת סעודות כבשאר <פח) אחר תבשיל או בשר וכן פת, לאכול ראוי ג.

(צ). פירות לפחות או מזונות מיני יאכל פת לאכול לו קשה ואם
 במוצאי חמה פת (-רפואה), מלוגמא שבת במוצאי ״חמין (צא) חכמים אמרו ד.

 לשתות או <צב), חמה פת זו בסעודה לאכול הנוהגים יש לפיכך מלוגמא״, שבת
(צג). חם משקה

והערות- -מקוחת

 לא ראשץ, ביום הבדיל ולא שכח אם סקכ״ו) רצ״ט (סי׳ החיים כף לדעת (פד) ס״ו. דצ״ט סימן (פג)
 יכול אעו ההבדלה, קודם טעם דאם ומלכות. שם בלי המבדיל ברבה אח׳׳ב ויאמר היין, על בפה׳׳ג אלא יב^

 כתב ובן ומלכות), שם בלי המבדיל ברכת אה״כ יאמר במוצ׳׳ש הבדיל לא (ואם במוע״ש אם כי להבדיל
 שם כמ׳׳ב והביא סק׳׳ב. ובמ׳׳ב ש׳ סימן (פו) סקי-ח. ובמ״ב שם (פה) .1ם״ דצ׳׳ט סימן יוסף בילקוט

 אחר ואפילו המתים, תתיית עד כקבר נשאר האבר הה שמו, תסכד באדמ יש אחד שאבר הקדמונים את
 שם כשעה״ע ונתב מלכה. מלוה מסעודת אם כי אכילה, משום נהנה אעו זה ואבר העצמות, כל שנרקבו

 מסעודת אלא נהנית אעה והיא שהואיל המתים, תהיית עת עד קיימת נשארת זו שעצם הדבר שטעם סק׳׳ז,
 עונש עליה נגזר לא ולכן שכת, כערב ממנו אכל הראשק שאדם הדעת מעץ הנאה קיבלה לא הרי מוצ׳׳ש,

 ללכת שיעז הכותבים דש םקכ־ת. רס״ב סימן החיים ובכף האר״י, בשם העבודה ושורש יסוד (פז) מיתה,
 תורה ישראל הדשן״-מנהג ״תרומת בעל רבו נהג שכן שר״.r ב״לקם וכתב השינה, עד שבת בבגדי במוצ״ש

 יש (פט) ס״ג. שם השולחן בשר-ערוך במקום דגים שאוכלים דש סק״א. ש׳ סימן מ״ב (פח) קל״ה. עמ׳
 שם החיים ובכף המהרש״א בשם ש״ סי׳ תשובה זו-שערי סעודה לצורך מיוחד דבר לכשל שראד שכתבו
 דיכעש״ט של משמו ט״ו דף דאסוותא מלכה״-מיכלא ״מלוה בסעודת חי שוס לאכול נוהגים (דש סק״ח.

 זו). בסעודה צנון או שוס לאכול מהדר היה שהנר״א קס״ו) סי׳ (ת־ב והנהגות תשובות בשו״ת וכ*כ הקדוש,
 שמזגו ומי הרהק שבשעת כתב יזנב״ץ ורTשבס סק״ח) כרה״ש ק׳ (סי׳ השולחן בקצות וכתב שם. ס״ב (צ)

p מ״ם שכע, שהוא שאף סק״ד) (שם החיים בכף וכתב קפה. או תה בשתיית גם חובתו ידי יוצא חלוש n r 
 כף (צב) קי״ט;. שבת (צא) לרפואה. הסדם מי ומשקים מאכלים לאכול יצטרך שלא ינצל ומה עצמו, את

 מתשת שהיא האפיה, מן חמה היוצאת טדה לפת הכוונה שאין החיים בכף שם ומבאר סקי״ב, שם החיים
 לגמרי, לא אך האפיה מחום מעט שנצטננה טריה פח או מחרש שחוממה פת הכותה אלא ארם, של כוחו

 תהיה שלא רפואה שהוא ד׳ אות pnr דברי מספר החיים בכף שם הביא מלוגסא במוצ״ש חמה שפת והטעם
 שכת כמוצאי חמץ וכ?חב״ש; תיבוזז ראשי לעצבותם״ ״ומחבש <׳) קמ״ז, (תהילים כפס^ דמדומו עצבות, לו

שבת. מוצאי בסעודת מהרי״ח ליקוטי (צג) לעצבות. רפואה שהוא לומר לעצבותם. ליה וסמיך מלוגמא,



.קצהיט- סמן

הסעודה זמן
 לאחר כדאי לא פגים כל רעל (צח, השבת ליציאת הסעודה את לסמוך ראוי ה.

(צו)). השחר עלות עד הלילה, כל שזמנה סוברים (ויש (צה). מחצות יותר זמנה את
 לסעוד חייב חשיכה לאחר שלישית בסעודה האריך אם שאף הסוברים יש ו.
 לאחר פת כזית אכל שאם הסוברים ויש (צז), ההבדלה אחר מלכה״ ״מלוה סעודת
נצח). מלכה״ "מלוה סעודת חובת גם זו בסעודה יצא תשיכה

וזמירות נרות
 הזמירות את בה ולומר (צס), זו בסעודה נרות להרבות הנוהגים יש ז.

(ק). שבת למוצאי המיוחדות

במזצ״ש מלאכה עשיית
 לפני נפש, אוכל מלאכת אינה אס מלאכה, לקבוע ראוי שאין הסוברים יש וז.
(קא). מלכה מלוה סעודת

 במוצאי סריגה או תפירה כגון קבועה מלאכה תעשנה לא שנשים שנהגו יש ט.
 לעשות רשאיות ההבדלה לאחר שמיד הסוברים ויש (קב). ההבדלה לאחר גם שבת,

(קג). מלאכה כל

הטלית קיפול
 השבת, בתפילת בה שהתעטף הטלית את שבת במוצאי לקפל יפה מנהג י.
(קד). מצוה בדבר מיד השבוע את להתחיל כדי - והטעם

והעחת- -מקורות

 מ״ב (צה) כסקי״ד, שם החיים כלילה-כף שעות מארבע יותר לאחרה שלא וראד סקיב, במ״ב ש׳ סימן (צד)
 השולחן בקצות והובא ש׳ סי׳ לאלפים חסד (צו) שבת. קדושת יש חצות שעד שהביא בשע׳׳ת ומקורו שם,
 ז׳׳ל, האר״י עיפ י״א, אות שם החיים כף (צז) ד׳. העוה ש׳ סי׳ תורה ישראל כמנהג רע־ע סק״ת. ק׳ סי׳

 סק׳׳ג. במ׳׳ב ש' סי׳ (צט) ס׳׳ג. ש׳ סי׳ השולחן ערוך א׳. אות שס א׳׳ר א׳, סוס׳׳ק ש׳ סי׳ היטב באר (צח)
 ס״ג פרק שש״ג סק״ג, בס״ב שט (ק) בנרות. השבת את ללוות כדי הוא בגרות שמרבים שהטעם שם וכתב
 כפרי כמובא ז׳׳ל, האר״י גורי בשם ב׳ אות ש׳ סי׳ ברכה בסתדק K*Tn סק׳׳ב. בס־ב שם (קא) סי׳׳א.

ימהגו כתב האבודרהס בשם סקט׳׳ו רצ״ט סי׳ מג׳׳א )3(ק תמ׳׳ט). רף כ׳׳ד. פרק השבח, (שער חיים עץ
 רצ׳׳ס סי׳ תורה ישראל ובמנהג סי׳׳ג ״ג ס פרק בשש׳׳כ ויע׳׳ע המוצ״ש, בכל מלאכה לעשות שלא הנשים
 במהרי׳׳ל סק׳׳ם, כמי׳ב רצ׳׳ט סימן (קד) סכ׳׳ב. ת׳׳ט סימן השולחן ערוך (קג) מה. מש״ב ב׳ הערה
 מובא וה מנהג החול. ימי בהתחלת במצוה להתעסק כדי שבת במוצאי הטלית כופל שהיה מובא רכ״ג) (עמוד

 במקור כתב (רכן ההבדלה. לפני הטלית אח לקפל שיש שסוכד מכך קצת ונראה ההבדלה. הלכות לפני כדבריו
 אולם ההבדלה). לפגי הטלית לקפל י״ז אות ל׳׳א סימן פלאג׳י החיים ובכף י׳, סעיף רצ׳׳ט סי׳ (ככרך) חיים
 ההבדלה אחר תיכף שנוהגים י׳׳ב) אוח הבדלה לפני מלאכה עשיית איסור p(ב כתב (ליסא) החיים כדרך
ק המניא. בשם מהרי־ח בליקוטי וכ׳׳כ מהח׳׳ל. בשם ש' סי׳ המג״א את לדבריו כמקור וציין הטליח, לקפל  ו
 דע״ע ההבדלה. אחר Tמ הטלית את מקפל שהיה י׳׳ו) אות י׳ (פרק מהחזו״א והנהגות דינים בספר הובא
זה. מנהג בעניץ שהאריך ט׳ אות קל׳׳ה עם׳ תורה ישראל מנהג כספר



השבת משותקצו.

כ פרק

וכלליו הגדרתו - מוקצה

הפרק של מפורט תוכן
מוקצה להלכות מבוא

המוקצה סוגי א.
נוספים. מוקצה סוגי ה. המוקצה. סוגי איד.

ומסדות אוסניס - מוקצה סלסול ב.
הטלטול. מטרות ג. טלטול. אופני א-ב.

מוקצה בדיגי כלליס ג.
השמטות. לבין דאיתקצאי מיגו ו. הנאה. ד-ה. שימוש. ג. נגיעה. ב, טלטול. א.

שבת. לחצי מוקצה ז.

מוקצה להלכות מבוא
 מקצה שאדם דבר דהיינו; "מוקצה״, שהוא חפץ כל בשבת לטלטל אסרו חכמים

בשבת. בו מלהשתמש מדעתו ומפריש

הם: מוקצה טלטול לאטוו הטעמים

הי״ג) פכ״ד שבת הלכות (רמב״ם בשבת המנוחה תתבטל שלא גדי א)

 דרכיך, מעשות וכבדתו מכובד, ח׳ לקדוש עונג לשבת ״וקראת הנביא מדברי
 שבת של דיבורו יהא שלא חז״ל, דרשו י״נ), נ״ח, ךבר״(ישעיה ודבר חפצך ממצוא
 בקל ללמוד יש מכאן חול. של כהילוכו שבת של הילוכו יהא ולא חול, של כדיבורו
 בעיניו חול כיום יהיה שלא כדי בחול, כטלטול בשבת טלטול יהיה שלא וחומר,
 וכיוצא אבנים להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כלים ולתקן להגביה ויבוא
 ובטל שבת, שלא ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן,

םינוח״ ״למען בתורה שנאמר הטעם י״ד). ה׳, (דברי

הי״ג) שם (רמב״ם מלאכה לעשות שיבואו חשש ב)

 להתעסק היו עלולים איסור מלאכת בהם שעושים כלים לטלטל מותר היה אם
מלאכה. לידי ולבוא בהם



•קצזכ פרק

שם) (רמב״ם גיכרת תהיה בשבת שהשביתה כדי ג)

 היה בשבת ואם בטלים, אלא השבוע בכל במלאכה עוסקים שאינם אנשים יש
חול. ליום שבת בין אצלם הבדל היה לא חול, כביום ולטלטל לדבר ללכת, מותר

שם) (ראב״ד הוצאה חשש ד)

 לרשות מרשות להוציא שיבואו החשש משום מוקצה, טלטול אסרו חז׳׳ל
 לעמוד הציבור יוכל שלא משום וכדו', ובגדים מאכלים טלטול על גזרו לא (אולם
 ד״ה ל״ז שם רש״י ליפלגו, ד׳ה י״ב ביצה רש״י - שבת עונג המבטלת כזו בגזרה
אטו}.

המוקצה סוגי א.
מוקצה איסורי

 דברים אותם (א>. שונים מאכל ומיני וזפצים של וטלטול שימוש הגבילו חכמים
 וייעודם למהותם בהתאם מוקצה של שונים סוגים הגדירו חז׳׳ל ״מוקצה״. נקראים

דברים. אותם של
 הדינים יפורטו הבאים ובפרקים העיקריים, המוקצה סוגי יוגדרו לקמן
סוג. לכל המיוחדים

המוקצה סוגי
 או אדם למאכל ראוי ואינו כלי שאינו דבר - גופו מחמת מוקצה א,
(ב). בהמה

אגוזים. קליפות חול, אבנים, דוגמאות:
 שלא מקפידים שבעליהם וחפצים, כלים ־ כיס חסרון מחמת מוקצה ב.

 בהם משתמשים ואינם בשבת), (האסורות מסוימות למטרות אלא בהם להשתמש
יתקלקלו. או שייפגמו החשש משום אחרות למטרות

(שחיטה), בשבת האסורה לפעולה מיועד הסכין שחיטה. של סכין לכך: דוגמא
ייפגם. שמא אחרות למטרות בו להשתמש שלא מקפידים הבעלים החול בימות וגם

והעדות- -מקורות

 מזלזלים הע נחמיה שבימי בכך תחילתה שלבים. מספר היו זו שבגזירה קכ״ג:} (שבת מסורת הנם׳ (א)
ח הכלים כל לטלטל אסרו ולכן י׳׳ג), (נחמיה שבת באיסורי  קצת להזהר שחורו וכשראו כלים. משלושה ח
 מחהסה־ של ויתד הגדול מהמסר חח בשבת. ניטלים הכלים ״כל שאמרו עד עוד, והתית חזרו שבת באיסור
 לטלטלו התירו ולא כשבת נפטר המלך שדוד ל׳:) (שבח מהגם׳ וקשה שם. בגמ׳ מבוארים הדברים ופרטי

 ליישב כתב סי״ו ש״ח סי׳ הרב ובשו״ע מוקצה. איסור גזרו נחמיה קודם שככר הרי תעוק, או ככר עיי אלא
 קודם או ושלמה, דוד בימי אף לטלטל אסור היה בשבת ראוי שאתו דבר אבל כלים, על גזרו נחמיה שבימי

 עומד אם אולם (כ) שייא). סי׳ לאו׳׳ח הת׳׳ם ובהגהות ד׳-ה׳ סעיפים ש׳׳ח סי׳ השלחן בערוך (ויע־׳ע לכן.
 שיתבאר כפי ככלי, משמשת היא שהרי גופו, מחמת מוקצה לדלת-אינה כמעצור שייחדה אק כנק לשימוש,

א׳. סימן ל׳ בפרק לקמן



השבת משנתקצת.

בשבת. האסורה מלאכה לעשיית המיועד כלי - לאיסור שמלאכתו בלי ג.
 בשבת. האסורה מלאכה שהיא לכתיבה המיועד כלי הינו עט, דוגמאות;

בשבת. האסורה מלאכה שהיא לגזירה, המיועד כלי הם מספריים,
 היה זה ודבר מוקצה, דבר בכוונה עליו שהניחו חפץ ־ האסור לדבר בסיס ד.
 בטלטול ואסור האסור״, לדבר ״בסיס נקרא החפץ הרי השבת- בכניסת עליו מונח
 במשך המוקצה ממנו שהוסר אפילו בטלטול אסור (הבסיס שעליו. המוקצה כדין

 ■לבין דאתקצאי ״מיגו - השבת בכניסת עליו מונח היה שהמוקצה מכיון השבת,
יומא״). לכולי אתקצאי השמשות

רולקים. נרות ובהם פמוטות עליו שהניחו שולחן לרוגנזא;

נוספים מוקצה סוגי
מצרה, מחמת מוקצה כגון: נוספים מוקצה סוגי הוזכרו רבותינו ברברי ה.

 יתבארו אלו מוקצה סוגי מיאוס. מחמת מוקצה ,u( איסור מחמת מוקצה נולד,
בהמשך.

ומטרות אופנים - מוקצת טלטול ב.
 בפרק ובמטרתו. הטלטול נעשה בו באופן מותנה מוקצה לטלטל האיסור א.

הבאים. בפרקים יובהרו ההלכות ופרטי זה, בענין הכלליים המושגים את נבאר זה

טלטול אופני
 בימות הדבר נעשה בו הרגיל באופן המוקצה טלטול - מוקצה טלטול ב.
החול.

 שולחן טלטול לדוגמא: אחר. דבר ידי על המוקצה טלטול - הצד מן טלטול
).T( ״מוקצה״) הן (-המעות מעות עליו שנמצאות

 אלא האדם של בידיו שלא המוקצה הזזת - יד) (כלאחר בגופו טלטול
 טלטול לדוגמא: בידיו. הוא בחול לטלטלו הרגיל כשהאופן גופו, מאיברי באחד

בפיו. מוקצה

והערות- -מקורות

 בשימוש. איסור עלע שיש משום השמשות) (כץ לשימוש מונן שאמו דבר הוא איסור מחמת מוקצה (ג)
 איסור משום בשמן להשתמש שאסור משום לטלטלו אסור השבת, בכניסת דולק שהיה שמן נר לדוגמא:

 בסי׳ הובאה מ׳׳ד. שבת הר׳׳ן שכבה-שיטת אחר אף לטלטלו תאסר לשמן כסיס (הכלי) הנר ולכן מכבה,
 שק א׳ הערה נ׳׳ד סי׳ ספר במגילת תיין השמן. משום נאסר שהנר הוא הר״ן של ושוT̂( סקיג. מ״כ רע־׳ט
 שהוא משוס נאסר שהנר מ׳׳ז. שבת בגמ׳ המובא ההסבר לעומת ממנו, והגפק׳׳מ הר״ן של חידושו בענין
 המדובר (ד) כזה. מש״כ סק״ו ש׳׳י סי׳ יהתתן שלמי כספר ויע׳׳ע גופי). מחמת מוקצה שהיא לשלהבת בסיס

 כפי שם, נשכחו אלא השלחן על הונחו לא שהמעות כגון האסור״, לדבר ל״בסיס הפך לא שהשלחץ באופן
ב׳. סי׳ כ״ז בפרק שיבואר



.קצטכ. פרק

הטלטול מטרות
 טלטול כגון בו, להשתמש כדי מוקצה חפץ טלטול - גופו לצייד טלטול נ.
אגוזיס. בו לפצח כדי פטיש

 נמצא. הוא בו למקום שזקוקים מכיון המוקצה טלטול - מקומו לצירד טלטול
לסעודה. השולחן את לערוך רוצים כי מהשולחן פטיש סילוק לדוגמא;

 הוא בו במקום יתקלקל שלא כדי המוקצה טלטול - לצל (שמש) מחמה טלטול
וכד׳. ייגנב שלא כדי או (׳׳חמה״), נמצא

כלל. לצורך שלא המוקצה הזזת - לצורך שלא טלטול

מוקצה בדיני כללים ג.
טלטול

 של ענף לטלטל אסור לדוגמא: ממנו. מקצת ואפילו מוקצה, לטלטל אסור א.
במקומו. נשאר כולו שהעץ אף (ה), עץ

נגיעה
 הנגיעה אם במוקצה לגעת האוסרים יש אולם ,0< במוקצה לנגוע מותר .3

).T( המוקצה לצורך היא
 בכיסוי מוקצה), (שהוא מבושל לא אורז לכסות אין האוסרים, לדעת לדוגמא;

 במוקצה לגעת מותר המתירים לדעת אולם באורז, נוגעים הכיסוי בשעת אם ניילון,
המוקצה. לצורך אף

 לגעת אין לכן אותו. להניד אסור במוקצה, לגעת כשמותר גם זאת, עם
 את תנדנד שהנגיעה לודאי שקרוב משום בשבת), (-נולדה מוקצה שהיא בביצה

 ידי על בו נוגע אם ובין בידיו במוקצה נוגע אם בין אסורה זו נגיעה הביצה.
 את יגיד הכלי אס תישבר, שלא כדי בכלי, ביצה לכסות אין לפיכך כלי.

(ח). הביצה

שימוש
דבר עליו להניח או עליו, לשבת כגון הזזתו, ללא במוקצה להשתמש מותר ג.

והעתת- מקורות

 שלא חז׳׳ל גדרו לכך מוסף סכ׳׳ב. שם הרב ונשו״ע סי״ג של־ו כסימן שנתבאר כפי מוקצה, הוא עץ (ה)
 ס״ג ש״ה סימן (ו) ם*א. rשל ממנו-סי׳ לתלוש יבואו שמא מטלסלו, כשאינו אף מחובר. באילן להשתמש

הטג״א דעת )T( ם־ח). סעיף שם השלחן בערוך (ריעויץ כ׳׳ב ס״ק מ״ב ש*י סי׳ סקי׳׳ז, ״כ ובם ברמיא
 סקי״ו, ש׳׳ח סי׳ במ״ב דבריו והובאו המוקצה, לצורך כשהנגיעה כמוקצה בנגיעה להחמיר )1סק״ ש׳׳י (סימן
 עוד רעו׳׳ש ס״י), ש׳׳י (סי׳ הרב בשר׳ע הריעות שתי הובאו וכן מה. המתירים דעת את גס שם והביא

 בוה), מש׳׳ב קי׳׳ט עמ׳ ישראל בנחלת (ויע׳׳ע אחר דבר ע״י במוקצה לנגוע גם אסור נגיעה האוסרת שלדעה
 במגילת ויע״ע סמ״ב, ש״ח ובסימן ברמ׳׳א, ס״ג ש׳׳ח סימן ס׳׳ו, שם ובשו״ע סקכ׳׳ב ש״י סימן מ׳׳ב (ח)
י״ג. הערה ס׳׳ד סי׳ ספד



השבת משגת

 עלול אם לצורך, שלא מוקצה, על מלשבת להימנע שראוי הסוברים יש אולם ).0( מה
 עצים קורות על לשבת אין לדעתם (י)(לדוגמא: בידיו המוקצה את לטלטל לבוא
עליהם). לשבת לסדרם כדי בידיו לטלטלם עלול אם לצורך, שלא מוקצה, כשהן

הנאה
 הדולקת מאש ליהנות כגון מאליה, הבאה בהנאה ממוקצה ליהנות מותר ד*
(יא). מוקצה מעצי

אכילה
 אם (כגון; האסור. באופן בידים מטלטלו אינו אם אף מוקצה, לאכול אסור ה.
דג). בשבת שנקטפו פירות לאכול אסור לדוגמא: (יב). ואוכלו) בפיו נוטלו

השמשות לבין דאיתקצאי מיגו
 השבת, כל במשך ״מוקצה״ שם עליו נשאר השמשות, בבין מוקצה שהיה דבר ו.
 ״מיגו חכמים ובלשון <יד). מוקצה להיות לו שגרמה הסיבה ממנו נסתלקה אם אפילו

 השמשות לבין שהוקצה יומא״(-מתוך לכולא איתקצאי השמשות לבין דאיתקצאי
כ״ו). בפרק לקמן יפורטו זה כלל חל לא שבהם (מקרים <מו). היום) לכל הוקצה

שבת״ לחצי ״מוקצה
 והפך השבת בכניסת מוקצה היה שלא דבר כלומר, שבת. לחצי מוקצה אין ז.
 מותר ונהיה חוזר לכך, הסיבה הסתלקה מכן ולאחר השבת בתוך מוקצה להיות

).TO(לטלטלו) אסור היה מוקצה שהיה שבזמן (-אף בטלטול
 להיות והפכו ונרטבו השבת, בכניסת לאכילה ראויים שהיו צימוקים לדוגמא:

 ונהפכו בשבת התייבשו ושוב מוקצים), הס הרי זה (ובמצב לאכילה ראויים בלתי
 רטובים, כשהיו כן, שלפני (אף ולאוכלם לטלטלם מותר ־ לאכילה ראויים להיות

 ״מיגו אומרים אין דהייגו שבת״, לחצי מוקצה ש״אין משום מוקצים), היו
(יז). השבת במשך רק מוקצה ונהיה השבת בכניסת מותר שהיה דבר על דאיתקצאי״

והעחח- מקורות

ע ש״ח סי׳ (ט}  י״א. כהערה שיוזכאו <פי להשתמש, אסור ״כילד״ של שימוש אולם סקפ״ב. ובמ״ב ס
 סי' (יא) זו. דעה הכיא לא םנ*כ הדכ וכשו״ע שם. במ״ב הובא מה״ ״נל ד״ה קכ״ה; שכת מאירי (י)

 משום מסלטלס, שאינו אף כיו״ט, מוקצה עצי להדליק אץ אולם סקכ״נ. מ״כ תק״א סי׳ סק״ח, מ״ב תק״ז
 סט״ז תק״ס סי׳ הרב שו״ע םקנ״ג, מ״כ תק״א כסי׳ שסכואר בפי המוקצה, בנוף מעשה כעושה שנחשב
 הם גד ע״י נקטפו אם אף בשנת, שנקטפו פירות (יג) סקל״א. מ״ב תק״ט סימן (יב) סק״ג. שם ובקו״א

 חל אעו שהכלל למקרה דוגמא שס. ובמ״ב ס״א רע״ט סימן (יד) סקכ״ג. ובמ״כ ס־ה שכ״ה מוקצה-סי׳
 שיתבאר כפי מוקצה, לשינזוש-אינו לראר יהפוך השבת שבמשך שיודעים כלומר אדם. כידי שגמרו מוקצה הוא

 שבה (טו) שם. לקמן שיתבאר כפי נעים, רחאוהו שלא מוקצה נוספת: דוגמא א׳. סימן כ״ו פרק לקמן
 שעיקר משום הוא השמשות, בין הכלי במצב תלד שהכל לכך שהטעם סקט״ז), ש״י (סי■ המ-ב וכתב מ״ג..
 גו. מלהשתמש הוקצה השבת בכניסת הלא תה יביאו״, אשר את ״והכינו כדכתיב בעי, יום מבעוד הכנה
סקט״ו. וכמ״ב ס״ג ש״י סימן (יז) ס״ג. ש״י סימן (טז)



.ראכא. פרק

כא פרק

גופו מחמת מוקצה

הפרק של מפורט תוכן
ידיניו הגדרתו ״ גופו מחמת מוקצה א.

המוקצה. ייחוד ג. ונטלו. שכח פ. המוקצה. טלטול א.

מאכל כדברי מוקצה ב.
 האסורים מאכלים ג-ה, בהנאה. האסורים מאכלים ב. ראויים. שאינם מאכלים א.

שהתקלקלו. מאכלים ו. באכילה,

מוקצה לעגין דיגם י מאכלים סוגי ג.
< ירקות. ג-ד. פירות. א־ב. אבקות. ט-י. ביצה. ח. דג. ז. מבושל. שאינו בשר ה

ועצמות גרעינים קליפות, ד.
 דרך ו-ז. כלל. ראויים אין ה, בהמה. למאכל ראויים ג-ד. אדם. למאכל ראויים א-ב.

לאשפה. הושלכו ח-י. אכילה.

כלים שברי ה.
קרועות. אריזות ו, בימינו. כלים שברי ה. לאשפה. הושלכו ג-ד. לשימוש. ראויים א-ב.

פעמיים. חד כלים ז.

שהתפרקו כלים ו.
 שראוי כלי ויט. כפתור. ה. גמור. תיקון ד. ממנו. חלק שהתפרק כלי א־ג. הקדמה.
לגמרי. שהתפרק כלי יב-יג. תינוק. עגלת י-יא, הדחק. ע״י לשימוש

שקפיים ז. שנשברו מ
מהמסגרת. שנשמטו עדשות ד-ה. מהם. הידית שנתפרקה משקפיים א־ג. הקדמה.

תרופות טלטול ח.
מצויות. תרופות ה, לחולה. תרופה טלטול ג-ד. תרופה. טלטול ב. תרופה. נטילת א.

מת טלטול ט.
כהנים. צורך ו. טלטולו. היתר ה. לארץ. הורדתו ב-ד. טלטולו, איסור א.

רעי של גרף טלטול י.
לכתחילה. רעי של גרף עשיית איסור ד. האשפה. טלטול ג. מצויות. דוגמאות א-ב.

בחול. כדרכו ה.



השבת משנתונ_

ודיניו הגדרתו - גופו מחמת מוקצה א.
הגדרה
 מחמת "מוקצה נקרא בהמה, או אדס למאכל ראוי ואינו כלי שאינו דבר כל

(א). כלל לטלטלו ואסור גופו"

דוגמאות
 שאיגם כיון מוקצים הם - ומעות <□, ביתיים) (אפילו חיים בעלי אבנים, א)

).3( כלים
 שאינם כיו? מוקצים הם - a( לנישול הזקוקה מרק אבקת מנושל, לא אוח ב)

שהם. כמות לאכילה ראויים
 לאכילה ראויים שאינם ביון מוקצים הם - ביצים קליפות אגוזים, קליפות ג)

לבהמה. אפילו

המוקצה טלטול
 או בחפץ) (־שימוש גופו לצורך אפילו גופו מחמת מוקצה לטלטל אסור א.
החפץ). מונח בו במקום (-שימוש מקומו

בידו ונטלו שכת
 שכח אס אף הפוסקים, רוב לדעת גופו, מחמת מוקצה לטלטל אסור ב.
באופן המוקצה את כשיניח ואם <ה}. מידו תיכף להניחו וצריך בטעות, בידו ונטלו

והערות- -מקוחת

 כפרקיס לקמן שיתבאר נפי לטלטלו, שסותר אופנים ישגם אמנם לפימן. המ׳׳ב ובוזקרסת ס״ז ש״ת סימן (א)
 (לקמן מצדדת בהמות כשאין כגק לבהמה, ראד אם אף לטלטל שאסור מקרים יש גיסא ומאעץ כ״ט-ל׳,

 י׳0( דבר לשום רארים אעם שבשבת כען גופו״, מחמת כ״מוקצה דינם חיים בצלי (ב) גז״ג). ד׳ בסימן
 ס״מ שימושים, בהם שיש בע״ה שיש שאע״ג א׳) אוח נ״א (סי׳ ספר המגילת ומבאר קמ״ו). ס״ק מ״ב ש״וז

 חיים כעלי ובענק מוקצים. והם דבר לשום ראדים אינם ממילא אלו, שימושים ואסרו גורו שחז״ל לאחו
 נחשבים לא מעות ש״ח. לסימן המ״ב הקדמת (ג) בוה. שהרחיב ד׳ אות ג׳ פרק ישראל בנחלת תנרק ביתיים

 במשכ״ן פמ״ג לכלי. נחשבים אעם ם״מ תשלום, אמצעי שהם ואע״ס המעות, בגוף השימוש אץ שהרי ל״בלי״,
 כסף, שטרות אך גופו, מחמת מוקצה הם שמטבעות קכ״ו, הערה כ׳ פרק כשש״ס (וראה ש״ח. לסימן בפתיחה
 לפני מוקצזז הוא בישול שצריך רבר כל (ד) ביס). חסרק מחמת במרקצה ורעם יותר האדם עליהם מקפיד

 עוד שצריכים מרק וקוביות פלאפל אבקת מרק, אבקת ולכן סל״ב, ש״ח כסימן המבואר תפל דג כמו בישולו,
 לשימוש ראדוח אך מבושלות, שאינן אבקות של דינן מה לדק יש (אמנם מוקצים הם אכילתם לפגי בישול

 אפשר שהרי ,מוקצים איגס נפס מרק וקוביות אינסטנט מדק אבקות אך וכדומה). לסלט כתבלץ זה כמצב גס
 שנתבאר כפי להכינם, שאפשר וראי שלישי בכלי ועכ״ם החרושת, בכית נתבשלו כבר אם שני. בכלי להכינם
 הנמצא מוקצה להוליך מותר המג״א לדעת הפוסקים. נחלקו זה ברין (ה) קט״ו. עמ׳ ח״א השבת במשנת

ו  יעקב הישועווז רעת וכן סקי״ט) רמ״ו סי׳ <מג״א באיסור וTל תסלו שכת אם ואפילו שיתה, מקום לכל ^
 מוקצה לטלטל להמשיך מותר המג״א שלדעת ונראה ט׳). אות של״א (סי' התהל״ד סתם וכן סק״ם), ש״ח (סי׳
 סקי״ר. שם הציץ ושער ו׳ אות •א א ש״ה סי׳ הפמ״ג מדברי שנראה כפי גופו, מחמת מוקצה הוא אם אף וה,

 ״א א שם פמ״ג סי״ב, רס״ו סי׳ או״ח העוזר אכן סק״ג, רס״ו סי׳ יו״ד (הגד״א פוסקים הרבה לדעת אולם
המשנה לפניו. Tם שיניחו והכוונה .rמ לסלקו וצריך לידו שהניע מוקצה ולטלטל להמשיך היתו אין סקי״ט)



תכא. פדק .

 ולהניחו שמור למקום לטלטלו להמשיך רשאי ממון, הפסד לו ייגרם מיידי
(ז). שם

המוקצה ייחוד
 לשימוש שבת מערב ייחדו אם מוקצה בחפץ בשבת להשתמש מותר ג.

 שיוחדה אבן לדוגמא: לטלטלו. ומותר ל״כלי״ החפץ נהפך בכך שהרי בשבת, המותר
א׳. סימן ל׳ בפרק יבוארו זה דין פרטי לדלת. במעצור לשימוש שבת לפני

מאכל בדברי מוקצה ב.
ואדים שאינם מאכלים

 לעשות יש לאכילה להכשירם וכדי לאכילה, מוכנים שאינם מאכל דברי א.
גופו״. מחמת ״מוקצה הם אפיה, או בישול כגון בשבת, האסורה פעולה

 לבהמה נותנים אין שהרי לבהמה, ראויים הם אם אף מוקצים, אלה מאכלים
.0( לאדם הראוי מאכל

 מבושלים. לא אדמה ותפוחי אטריות מבושל, לא אורז (ח), קמח לכך; דוגמאות

בהנאה האסורים מאכלים
 וחלב בשר או בפסח חמץ ערלה, כגון ובהנאה באכילה האסורים מאכלים ב

גופו״(ם). מחמת ״מוקצה הם יחד, שנתבשלו

באכילה האסורים מאכלים
לכך, ועומדים בהנאה, מותרים אך באכילה האסורים מאכלים לטלטל מותר ג.

(י>. חיים לבעלי או לנכרי להאכילו שעומדים נבלה, בשר כגון

והערות- ■מקורות

 (ובדין גופו. מחמת מוקצה טלטול בהמשך המחמירים האחרתים הכרעת את הביא סקי״ג) ש״ח (בסי׳ ברורה
 בקו״א הרב כשו״ע ויע״ע ס״ג), א׳ סיטן כ־ד בפרק יעויץ וTב תטלר ששבת לאיסור שמלאכתו כלי טלטול

 לתדר td ללכת וזרקא היינו כבר כשהוא מוקצה טלטול להמתירים שאף שהוכיח י׳, אות ש״א סימן
 ג־כ ההליכה צורך אעו אם הTכעם מועטת בשהייה ואף גבול, ללא זה את לטלטל יבול אינו אבל ולהצניעו,

 ש׳׳ח [סימן יעקב הישועות דברי את שהביא וצ״ל הגרשו׳׳א בשם כ׳׳ו הערה פ״כ בשש׳׳ב (דע׳׳ע להחמיר, יעז
 שמח, האור של להסבת מתאימים שדבריו וכתב ולטלטל, להמשיך אסור לפוש עומד שאם שכתב סק״ם]

 לטלטל אסור הוצאה, משום שהוא טלטול באיסור כן כמו חדשה, בעקירה חשיב לפוש כשעמד שבהוצאה
 הזכוכית שבת טון כהיתר, לטלטל כשהתחל אף החמירו המחמיתם האם לעיין ויש לפוש}. שעומד אחר

 פמ״ג (ו) מה. מש״ג סיו הערה י״א ובפרק ע״א הערה כ־ב פרק בשזש״ב רעדין מיקד, שלא בת שנטלם
 רס׳׳ו כסי' המיב דעת נראה וכן סייג. ש״ח סימן הרב שו״ע סקי״ס), א׳׳א רס״ו וסי׳ סק־ז א־א ש״ת (סי׳

 שם וככיה׳׳ל קכ׳׳ו ס׳׳ק מ׳׳ב ש׳׳ח סי׳ (ז) הפסד. כמקום להקל יש להגר׳׳א שאף שאפשר שכתב סקל׳׳ה,
 ש׳׳ח סימן הרב ובשו׳׳ע סקט׳׳ז שב״ה סי׳ מ׳׳ב )n( מה. שכתטו מה כ׳׳ד. כהערה לקמן דע״ע דחזי. ד״ה
 ובספר ח׳, סימן יהודה שלמי ספר בסוף שליט׳׳א שיינברג מהגרח׳׳ם מוקצה בענעי בקונטרס (דע׳׳ע ם־ח

 סימן (ט) מוקצה, אינו כן ועל לאבלה ראד מצה קסת אלם מה). מש׳׳ב ד׳ אות ג׳ פרק ישראל נחלת
 לא אם הפסת לאתר חמץ שאף ס׳׳ג ״ח תם בשו׳׳ע תע״ע •ט. ם ש׳׳ח סימן הרב ישו׳׳ע ברמ״א, ס״ג תמ׳׳ו
ס׳׳ס. ■׳ה ש סימן הרב שו׳׳ע ״ז, ס שב׳׳ד סימן (י) ובהנאה. באכילה נאסר פסח לפני בתנו נמכר



.רהכא. פרק

מבושל שאינו גשר
 (כ). לאכילה ראוי שאינו מכירן מוקצה, נחשב מבושל שאינו בהמה בשר ה.
(כא). חכם שאלת ישאל מרובה, בהפסד או הדחק, בשעת אולם
!nn מעיקר ולכן בהמה, בשר מאשר יותר רך מבושל, שאינו עוף בשר ו.

 רגילים אין כי כמוקצה, נחשב שבימינו הסוברים יש אמנם (כב). מוקצה נחשב אינו
 הצורך, במקום אלא לטלסלו שאין הפוסקים כתבו ולכן (כג), כלל חי בשר לאכול

).73(וכדו׳ להתקלקל העלול בשר בו ריש המקפיא התקלקל אם כגון

מבושל שאינו דג
־ ובדר) מליחה,כבישה עישון, בישול, ידי על למאכל הוכן ״חי״(שלא דג ז.

(כה). גופו מחמת מוקצה הוא

ביצה
חיה. ביצה לאכול שאפשר כיון לכה, מוקצה אינה מבושלת שאינה ביצהוז.

אבקות
 בישול ללא לשימוש ראויות ואינן ייצוח בתהליך התבשלו שלא אבקות ט.

ז).3( קצר לבישול רק זקוקות הם אם ואפילו מוקצות, הינן
(בח). קורנפלור אבקת פלאפל, אבקת אדמה, תפוחי לביבות אבקת דוגמאות:

 אינסטנט, מרק אבקות כגון: ייצורן, בתהליך שהתבשלו אבקות אולם י.
בשבת, לשימוש ראויות הן שהרי מוקצה, אינן וכדו׳ לכס) נמס קפה נמס, מרק קוביות

והעדותי -מקורות

 בכשר שההיתר (שסובר המנ״א שלדעת ויעו׳ש שם. ס״ב (כא) קב־ה. ס״ק שם ובמ״ב סל׳׳א שיח סימן (כ)
 קשה שהוא בהמה בשר אבל ,p שהוא עוף בבשר אלא להתיר אץ הדחק) כשעת לאוכלו שראד משום הוא חי

 ראף בהמה בשר שאף וסוכרים עליו, חלקו והנר־א הט׳־ז אבל ע-ת), (סעיף הרב כשו״ן נתב וכן מוקצה, נחשב
 לרינא. המג׳יא דברי שהעתיקו אחרונמו בהרמז שראיתי ׳׳אף שם ׳׳ב הנו וכתב מוקצה, ואיוו הדחק בשעת לאוכלו
 ערוך (כג) שם. ס״ב (כב) הדחק. שעת בהגדרת חכם שאלח רעשו המקילים׳׳. על לסמוך יש הדחק במקום
r (כה) שם. הלר שכם שו*ת (כד) כ*»). סי׳ (ח׳׳ג הלר שבס ובשו׳׳ת נ׳׳ח, סעיף ש׳׳ח סימן השלחן w 

 הפוסקים על לסמוך אפשר מרובה שבהפסד ס״ב) (ח׳׳א, הלד שבט בשו׳׳ת וכתב קכ׳׳ז, ס׳׳ק ומ׳׳ב סל׳׳ב שם
 בשם קל׳׳ט) (עט׳ יהודה כשלמי כחב רכן מוקצה, זה אץ לכלמם, עומד זה שאץ אע״פ לכלבים, ראר שאם

 מותר דגים, של גחלה כמות מ רש פעולתו, שהפסיק מקרר כגק מרובה, הפסד וה שאם שליט׳׳א, הגחש׳׳א
 השלחן ערוך סי׳ב, ש׳׳י סימן (כי) א׳. הערה נ׳ סי׳ ספר במגילת רע״ע אחר, במקרר להניחם כדי לטלטלם

 אדם בני שרוב שאע׳־פ י), (סימן יהודה שלטי ספר שבסזף שליס׳׳א זילבר הגד׳׳ב בתשובות וכ״כ נ׳׳ח. סעיף שס
 קמ׳׳ג. עס׳ יהודה שלמי (כז) חיה. לשתותה שאפשר כיק מוקצה, אינה זאת בכל חיה, הrהב אח אוכלים אינם

p וכן בשבת, מרק מהן pלה שמותר מכיון מוקצה, אידן נמס מרק קוביות (כט) שם. (כח) n נמס, כקפה 
 ואף ראשץ, בכלי להכינם שאץ אלא החרושת, כבית מנושלים הם כבר שהרי בישול, משום בהכנתם אץ ואף

 והוופכים המים מתארים הבישול אחר שהרי בישול, שאתר אפיה שאחר בישול משום בזה שהחמירו יש שני בכלי
 בודאי שלישי בכלי הפוסקים למב לכן בישול. שאחר אפיה שאחר לבישול החוששים רש (-אפיה), אבקה להיות
 שישנם להדגיש ראר אך י׳׳א. סימן י׳׳ד פרק ׳׳א ח בספרנו שבאתו וכפי שני בכלי רכים התירו ואף להכינם, מותר

בשבת. בהכנתם בישול לחשש לחוש דש החרושת, בבית בישול תהליך עוברים שאינם pמ קוכיות



השבת משנתרז.

ועצמות גרעינים קליפות, ד.
אדם למאכל ראויים
 שאין אף לטלטלם, מותר אדם למאכל הראויים ועצמות גרעינים קליפות, א.
(ל). לאוכלם בדעתו
דוגמאות: ב.
(לא). לאכילה שראויות מכיון לטלטלן, מותר - ואגסים תפוחים קליפות א)
 מועטה כמות עליהם נשארה אך לאכילה, ראויים שאינם וגרעינים קליפות ב)

הפרי(לב). בשר אגב לטלטלם מותר י הפרי מבשר לאכילה, הראויה
 מותר ־ בשר מעט עליהן שנשאר או (לג) מוח בהן שיש מבושלות עצמות ג)

(לד). לאכילה הראוי המעט אגב לטלטלן

בהמה למאכל ראויים
 למאכל ראויים אך אדם, למאכל ראויים שאינם ועצמות גרעינים קליפות, ג.
 במקום מצויים אם (לה)), בהערה (ראו מסוימים בתנאים לטלטלם מותר חיים, בעלי

(לו). למאכלם ראויה כזו שפטולת חיים בעלי זה

זהערות- ממוחת

ח דש לאכילה. שראדות משום מוקצה, אינן ואגסים עץ תפוהי קליפות (לא) שם, (ל) p לי i קליפות 
 י^ות, סלם בתוך בקליפתו נאכל המלפפק כי מוקצה, שאען קל״ג) <עמ׳ כתב יהודה שלמי בספר סלפפק.

 את אוכלים שאץ שסכיק לומר שאפשר מה ת״ע תפרה, כבגרעעי מוקצה אמה לבד הקליפה אפילו לכן
 טלסול •להתיר שרצה נרעמי) ד״ה ״ל ס (ש״ח בביה״ל לע^ דש וצ״ע. כמוקצה, לדתם יש לבד, הקליפות

 הגרעינים את אוכלים שאץ שאף סיכריו לכאורה ונראה יתד, אוכלם שפעמים מכיץ ואגסים, תפוחים גרעיני
 הביה״ל אמנם מה, להקל יש שמא בנדו״ד נם וא״כ כאוכל, נחשב הפרי עם יחד שאוכלים כיץ מ״מ לבד,
 סכ׳׳ז ש״ח סימן )3(ל לדינא. וצ׳׳ע שם, כממאר אחר להיתר וכסניף אפשר כדרך רק ושוTn את שם כתב

 מותר חשיבות קצת לה יש שנשארה הפרי כמות אם ש^ קנ״ו) (עם׳ ישראל בנחלת וכתב קי״ד. ס׳׳ק ובמ׳׳ב
 סב׳׳ו. כ׳ פרק שש־כ (לג) לטלטלו. היתר אץ כלל, חשיבות לו שאץ מעט נשאר אם אבל לטלטלו,

 חיים בעלי למאכל הראדה שפסולת כדי תנאים ספסר ההכת הפוסקים בדברי (לה) ל״ב. בהערה ראו (לד)
 הבאה), בהערה (ראו למאכלם ראדה שהפסולת וה, כמקום חיים בעלי מצדים שיהיו א. מוקצה: תהיה לא
 שממאר כפי משליכים האדם שבני מסה נמתים אלא בשדה כעצמם מותם את מוצאים אינם אלה שבע״ח כ.

 ב״ט ס״ק ובמ״ב סי-א שכ״ד במזתותיהם־סי׳ חייב שאדם כלומר עליך״, ״מותותיהם ג. סי׳א. שכ״ד כסי׳
 מאכל לטלטל מותר אך לכע״ת. מוץ לתת בשבת לטרוח סותר שיהיה כדי דרושים וג׳ ב׳ תנאי ל״ב. וס״ק

 שנתבאר כפי םועטים, שמזתותיהם ניץ הפקר, של כשהם אפילו כלבים, שמצדים במקום לכלבים הראד
 ׳׳מזתיתיו בכלל ואמו רע כלב לגדל אסור (אולם ס׳׳ז. שם הרב ובשו״ע סקל׳׳א שכ׳׳ד סי׳ המ*כ הביאו כמג-א
 אלישיב הגרי׳׳ש לדעת ״.7על ׳׳מזונותיו של זה תנאי בביאור נחלקו הפוסקים שם). המ׳׳ב שכתב וכפי עליך״,

 שאץ (ונראה האדם של גמורה ממונית לבעלות הכותה ס״ה) ז׳ פרק יהודה בשלמי דעתו (הובאה שליס״א
 השייכים לבע״ח מזונות לתת לאדם ומותר הבהמה, את המאכיל האדם של דווקא להיות חייבת הבעלות
 דעתו (הובאה שליט״א שיינברג הגרח״פ לדעת אך דוני), ד־ה סי״א שם הביה״ל לומר שנוטה וכפי להבת,

 ספה ונתץ קבוע באופן הבית של בסביבתו מצד החיים שבעל בכך די ל״ג) סי׳ יהודה שלמי ספר כסוף
 הקנינים, בדיני שייכים, אמס אך בחצרות המצדים לחתולים היא הדעות שתי בין נפ״ם (ולכאורה לו. שנותנים

 שהוא ״כל סכ״ט) ש״ת (סימן בשו״ע כתב )V(? סק״א. נ״ט סיס! איש בחוץ מש״כ דע״ע מנודם). לאדם
אם מצדים, שאמן ועוף חיה למאכל אלא ראד אינו ואם אותן, המצדים-מטלטלים ועוף חיה למאכל ראד



.nכא. פרק

 לאדם הראוי הפרי מבשר עליהן נשאר שלא אף ומלון, אבטיח קליפות לדוגמא: ז.
).f(?בהמה למאכל שראויות מכיון ל״ה, בהערה לעיל שהוזכרו בתנאים לטלטלן, מותר ־

כלל ראויים אין
 אסור - גהמה למאכל אפילו ראויים שאינם ועצמות גרעינים קליפות, ה.

לטלטלם.
 גרעיני יבש, בצל קליפות ביצים, קליפות (לח), אגוזים קליפות דוגמאות:

 אמנם ).0<ל מוקצה הם - שסק וגרעיני אפרסמון גרעיני אפרסק, גרעיני אבוקדו,
 (כמקום לבהמות או לאדם לאכילה הראוי חלק עליהם נשאר אם אלו בכל

(מ). מוקצה אינן ־ שמצויות)

אכילה דרן•
 לבהמה), אפילו ראויים שאינם (כגון מוקצה שהם ועצמות גרעינים קליפות, ו.
 בידיו, להוציאם שלא שהחמירו (ויש ומא). האכילה בזמן מפיו בידו להוציאם מותר
(מב)). בי^ו בהם שיגע ללא מפיו לפולטם אלא

והערות• -מקורות

 קי*ט) ״ק0( הסיב וכתב אסור. לאו ואם מץ, לאותו הראד מאכל לטלטל פותר ועוף חיה המץ מאותו לו יש
 נחשב לא בבתיהם. המק אותו מגדלים שזנשירים ומה אדם, כני תב אצל מצויים שאינם היינו מצויים, שאמם

 וכי ,pמצ שכלבים וכתב שסתם הרמ״א על שצ״ע שכתב, ט״ז) סי׳ (ח״ז יצחק מנחת בשרית מצוי(דערק
 נתב ם״ה) (סעיף השבח ברכת ובספר כלבים. מגדלים אדם כני רוב שיהיו כ״כ פרוץ הדור היה הרמ׳׳א בזמן
 (אם מוקצות העצמות אק לחבריהם, השייכים החיים בעלי להאכל אדם בני של דרכם שאק במקום שאף

 ולא בזה, וסגי העצמות על בהמה מאכל שם תל כע״ת, שם שמצדים שסניק משום שם). מצדים בע״ח
 ולא מיותר מזק לבע״ח לתת שרגלים במקום אף להתיר שם כתב וכן לכע״ח, בפועל אותם שיתנו צריך

 יש אם אלא בהמה למאכל רארים הם אם אפלו ועצמות קליפות לטלטל שאק לדינא יתא לפי״ו פסלת).
 שנהוג חיים בעל מצר זה שבבית או להם, ראדים אלו וגרעינים שעצמות בע׳׳ח שמגלים רבים אנשים

א) זה. בבית מוקצה זה שאץ י אלו בדברים להאכילו  קי׳׳ג. ם*ק מ״ב ש־ח סימן (לח) ליה. העדה ראו (
 הראד פרי בתוכם שיש לפי שזיפים, גרעיני לטלטל התיר ״גרעיני■׳ ד״ה ס״ל ש״ח בסימן הביה״ל (לט)

 של שומר הנרעק נחשב ממש פרי יש הגרעץ שבתוך סכיק לאוכלם, דעתו אץ שאפלו שם וכתב לאכילה,
 את כלל לאכל הרגלות אץ דהרי פרי, הגרעין כתוך שיש שכתב דבריו את להבץ דש לטלטלו, ומותר הפרי
 רגלים שאץ בימינו אמנם שבתוכו, הפרי את לאכל וגלות היתה שבזמנם בכותתו שהבעו דש שכתובו, הפרי
 החזר פרי בתוכם שיש אף ושסק, אפרסמק גחנעי גם ולפי״ז למוקצה. הדבר נחשב זה, אח לאבל כלל

 הגרעין על לאכלה הראד פרי מעם נשאר אס (מ> מוקצה. תחשבים לאוכלם כלל הדרך אץ מ״מ לאכלה,
 אם אך לטלטלה. קי״ר) ס״ק ש״ה (סימן המ״ב שהתיר כשר מעט עליה שנשאר עצם pכ לטלטלו, מותר
 למ^צה. הדבר תתשב כך לאבלו רגלים אץ הפרי, בשר סן מאוד מעט בו נשאר אם אף הגרעץ את מצץ

 שצריך או הפה שבתוך הפסלת את ביד להוציא מותר אם דנו הפוסקים (מא) ל״ב. בהערה לעיל דע״ע
 את אוכל מזמה, למאכל ראדים שאונן ש״גרעעים הנז״ו) (פכ״ו הרגזב״ם וכתב הפסלת. את בלשונו לזרוק
 בשו״ע אכן ו,Tב או בלשונו לזתק מתתו אם הרמב״ם פירשו לא לטלטלן״. ואסור לאחותו חורקן האוכל

 שלא כליו תושאי השו״ע שמסתיסת אלא בידו״, לא כלשונו לאחותו ״זורקן להדיא כתב ס״ז) (סעיף הרב
 (או״ת החזו״א רבת ע״פ לומר נראה ההיתר סברת ובטעם למעשה, כך סברו שלא נראה זה ושTח הביאו

 ביתם, אותה להוציא מותר לאכלה, האוכל להכשרת נצרכת הפסלת הוצאת שאם שמבאר ט״ו) ס״ק מ־ז סי׳
 שנתבאר כפי בורר, איסור משום בו שאץ (באופן מהכוס ונוב להוצרא מותר ומה״ט מוקצה, איסור כוה ואץ

לאדם שמותר סברתו ע״פ ד״ל האוכל, להכשרת נצרכת זו שפעולה ביק וי), סי׳ י׳ פרק ״א ח השבת במשנת



השבת ת1מש

 הקליפות להוציא רשאי ודלעת, תמניה גרעיני כגון גרעינים האוכל לדוגמא: ז.
 לדעת גם אמנם בהם). לגעת בלא מפיו יפלסם השניה הדעה (ולפי ביחו שבפיו

 יניחם אלא בידיו(מג), הקליפות את ישהה לא בידו, הקליפות את להוציא המתירים
(גח־). מיד

לאשפה הנשלכו
 שהשלימה תפוז(מה) קליפות כגון בהמה, או אדם למאכל הראויה פסולת ח.
 להוציא האדם בני בעיני הדבר מאוס אם אולם (מס. לטלטלה מותר לאשפה, בשבת

(מז). מוקצה שהיא הסוברים יש האשפה, מן הפסולת את
 שבת, לפני לאשפה שהושלכה בהמה, או אדם למאכל הראויה פסולת ט.
(מזז). בהערות ראו ״ בשבת לטלטלה אסור
 מאכל שם מהם בטל לא יום, מבעוד לאשפה השליכם אם אף מאכל, דברי י.

 דברי את להוציא אדם בני בעיני הדבר מאוס אם אולם (ממ). בטלטול מותרים והם
.0( מוקצה שהם הסוברים יש האשפה, מן המאכל

בלים שברי וז.
לשימוש ראויים
(נא). מוקצה הםכלשהו לשימוש ראויים שאינם כלים שברי א.

והעמת- -מקורות

 ספיו הפסולת הוצאת להיתר נוסף טעם עצמה. האכילה מפעולת חלק זו שהרי מפיו, ועצמות קליפות להוציא
^ הוא וTב  מאוסה הפסולת שהרי רעי, של בגרף הד ובנדו-ד בידים, לטלטלו שמותר רעי', של -גרף מ

 pD( בשש״ב וכ״ב רס״ח. עם׳ תשסורו וכשבתותי קכ״ד-קכ״ו עמוד ברית אות בספר בוה מש״ב רע־ע לו.
 ובד״ן וברמב״ן תמרה־ נתיני סייתי ״דשמואל קמ״ג. בשבת בסוגיא ויעיע ,Tכ אף להוציאן שסותר סכ״ו) ב׳

 סימן (ת״ה אג־מ בשו״ת אמנם מה. להקל הפוסקים מדברי שמוכח רצ״ה עם׳ ספר מגילת בספר וכ״ב שם,
 דעת נראה והן והשפתיים״, הלשון בסיוע מפיו לזורקן צריך אלא ,Tב לנזטלן שאסזר ״מסתבר בתב ט׳)

ק נמצא שאם ג׳) מכתב ח״א חשכת במאור (הובא זצ״ל הגרשז״א ת ^ בלשמו, לוורקו צריכים בפה נ  מה ו
 שש״כ (מג) מ״א. הערה ואו (מב) ביד. להוציאו מותר כלשונו, לפולטו שקשה אובל כתוך שמעורב

 בסי׳ ולהלן ג׳ הערה מ״ג סי׳ ספר ובמגילת ל״ח הערה כ״ב פרק בשש״ב ראו (מד) כ*ו. סעיף כ׳ פ^
 ואיסור מהיכנו* כלי ״פבטל איסור חשש בצלחת הקליפות בהנחת אק אופן ובאתה מדוע שביאתו ם־ה י׳

 פ״ח הערה כ׳ pD שש׳ב (מו) ג׳. בסעיף לעל שהובאו בתנאים (מה) לכחחלה״. תי של גרף ״עשיית
 שקליפות לומר יש שאלי זצ״ל, הגרשז״א כשם בתב <שם) בשש״ב (מז) סקל״ב. ש״ח בסי׳ המ״ב רברי ע״פ

 סברא יש כשבת הושלכו אם אף לכן מהאשפה, להוציאם לכו לא ושוב נמאסות, הן לפח שזורקם לאחר
 לחלק שיזו ר״צ) (עם׳ ספר מגלח בספר כתב גיסא ךTומא סכ״ז, כ׳ פרק שש״ב (מח) למוקצה. שנהפכו

 זריקתם מהני לכן שלם, מכלי שבאו מכת היא מעלתם וכל עצמית, חשיבות להם שאץ חרם כלי שבדי כץ
 להם דש לבהמה או לאדם שרארים מאכל שיירי משא״ב שעליהם, כלי תודח את לבטל מבעו״י לאשפה
מבעו״י לאשפה זרקם אם ואפילז בהמה, למאכל מתחלחו שעומד ממה גריעי לא אלי עצמם, בפני חשיבות

ת (נ) סקנ״א. ש״ח בסי׳ המ״ב דכד ע״פ ״ז סב כ׳ pפ שש״ב (מט) ממנו. אוכל שם נתבטל לא ת
מוקצה, להיות והופך לאספה זריקתו עם נמאס שמאכל שיתכן צ״א) הערה שם כשש״ב (הובאה הגרשו״א

ס״ו. ש״ח סימן (נא) משם. העניים אותו יוציאו שפיר כלי לנכי משא״ב



.דטכא. פרק

 (ואף המקורי, השימוש שאיוו אף כלשהו, לשימוש ראויים השברים אם ב.
 לזורקם רגילים אם אולם (נ□. מוקצה אינם בהם) להשתמש חושב אינו שלמעשה
 ה׳ בסעיף (לקמן (נג). כלשהו לשימוש הם שראויים אף מוקצה הם הרי לאשפה,

מוקצה}. כלל בדרך הם בימיני כלים ששברי יבואר

לאשפה הושלכו
 ראויים אם אף מוקצה, הם - שבת לפני לאשפה שהושלכו כלים שברי ג.

 עוד עומדים שאינם כלי, שם מהם בטל שבהשלכתם משום לשימוש, הם
 אינם ־ לשימוש עדיין הם וראויים בשבת הושלכו אם אולם .m( לשימוש
 כל לשימוש ועומדים כלי, שם להם היה השבת שבכניסת משום מוקצה,
 ̂לפני נשברו אם אף עליהם כלי ותורת שינוי, בהם חל לא ועתה השבת,

ה).1( שבת
 משום מוקצה, אינו שבת, לפני הושלך אם אף לאשפה, שהושלך שלם כלי ד.
(נו). אדם כל אצל הזורק דעת ובטלה עליו כלי שם שעדיין

בימינו כלים שברי
 מוקצה. הם כלים שברי ולבן כלים, בשברי להשתמש רגילים אין בימינו, ה.

 בהם להשתמש שאפשר למרות מוקצה, שבריו יהיו לגמרי, שנשבר אגרטל לדוגמא:
ב׳(נז). בסעיף לעיל שנתבאר כפי כלים, לכיסוי

קרועות אריזות
 שתכולתן מאכלים אריזות היא בימינו כלים״ ל״שבר* מצויה דוגמא ו.
 קרועה שקית שלגון, אריזת כגון נוסף, לשימוש כלל ראויות ואינן מהן הוצאה

 צידה את שניקבו לאחר אחד מצד שנפתחה שימורים קופסת ממתקים, של
וכדו׳. השני

והעדות- מקורות

 אוזר, -לשימוש אלא הכלי של המקורי לשימוש ראדים השברים אין שאם שהחמירו דש ר-ד. סזניף שם (נב)
 דש בשכו^ אף בשימוש שאסור סוכרים יש ״נולד״, של ובדינו הדש, כלי שנעשה כ״נולד״, נהשכים הם הרי

 ובשו״ע בחול, שנשבהה ד״ה וס״ו מלאכה, לשום ד״ה ס״ו ש״ה סי׳ ביה״ל (ראה ביו״ט רק שאסור סוברים
 זאת ומדייק סקכ״ד. ש״ח סי׳ ממג״א זאת זמוכית סכ״ס, ש״ח סיסן הרב שו״ע (נג) ״ד). כ סעיף הרב

 שאק לשימוש הראדים ■כלים שברי כשאר זה ואץ סקמ״ח, ש־ת סימן ממ״ב גם סמ״א} כ׳ (פרק השש״ב
 גנדו״ד אבל בלי, שם מהם בסל שלא שדינם לאשפה, לזורקם ההליס זה שאדם אלא לזזרקם אדם כני דרך

 והם זורקם, אינז זה שאדם אף בלל, כלי שם מהם כטל ולכן לאשפה, לזרזק אדם בני דרך כלים, בשברי
 מה). שליט״א שיינברג הגרת״פ בשם מש״ב ז׳ סי׳ המוקצה בקונטרס יהודה בשלמי (דע״ע מוקצה,

 כיה״ל ס״ו ש״ח (סי׳ במ״ב שמבואר כפי שבכיור, למשולש הושלך אם שה״ה תראה ס״ז. שם שו״ע (נד)
 ״לאשפה- ד״ה זרקה־, ״ואם ד״ה וכביה״ל סקל״ב במ״ב דע״ע שם, (נה) לרה״ר. הושלך לנכי לאשפה) ד״ה

 שהושלכו פעמיים חד כלים דין כס״ז לקמן וראו זרקה״, ״אם ד״ה שם ביה״ל (נו) יום״. ״מבעוד ובד״ה
מה. מש״כ נ״ג בהערה לעיל ראו (נז) לאשפה,



השבת משנת

 שבהם אופנים יש (אמנם (נח) בשבת לטלטלן ואסור מוקצה הינץ אלו אריזות
(נס)). בהערה כמוסבר הטלטול מותר

פעמיים חז כלים
(ס), שבת לפני לאשפה השליכום שימושם גמר שלאחר פעמיים חד כלים ז.

א).0( מוקצה הם והרי שוב, בהם להשתמש הדרך אין
(סב)). בהערה ראו בשבת לאשפה הושלכו אם (אולם

והערות־ ■מקורות

יץ1ל דש לשימוש. כלל ראדות אמן חזרי כלי שם מחם שפקע טשום טוקגה המן אלו אריזות (נח)
שקית בנק וה, שימוש מזן להשתמש הדרך אץ אך נוסף, לשימוש הרתק בשעת שראדות אריזות ברץ

 איחסץ לעורך בה להשתמש הרתק בשעת וראדה נקרעה, ולא ההדבקה כמקום שנפתחה מרוקנת ממתקים
אופנים פספר ישנם (נט) מוקצה. היא האס דה, לעורך כה להשתמש הדרך אץ אך אחר, מאכל
שאפשר כך המאכל, של מועטת כמות עריץ כהן כשיש לפת לזרקן א. האריזזת: את לטלטל מזתר שבהם

 להמשיך מותר ו.Tמ המוקצה את השליך לא עוד שכל הסוכרים יש ב. המאכל. אגב האריזה את לטלטל
 אם ג. ה׳. בהערה לעיל שנתבאר וכפי וTב שהיה אחר רק למוקצה הדבר הפך שכאן ובפרט ולטלטלו,
 לפח, לטלטלן מותר למיאוס, גורמת השולחן על שהימצאותן כנץ תי״, של ״גרף של במצב הארחות

 דנו לאשפה, השליכום שלא אף נוסף, שימוש בהם להשתמש נוהגים ואץ בהם שהשתמשו כלים (ס)
 סכו״ם פעסיות, חד כוסות לדוגמא: בהם. השימוש לאחר מוקצה להיות הכלים נהפכים האם הפוסקים

 אדעובך הגרש״ז של תשובתו את הביא חקס״ד) עס׳ המאור פנעי (חיב השבת כמאור וכדר. פעמי חד
 דעת אמנם מוקצה. הם והרי שוב בהם להשתמש הדרך אץ שהרי אלה, כלים טלטול לאסור וצ״ל

 המוקצה קונטרס יהודה (שלמי לאשפה, שהושלכו אף כאלה כלים טלטול להתיר שליט״א שיינברג הגרה״פ
 זורקו וה שמחמת קלקול בכלי חל אם ורק קלקול. או שינד שום בכלי חל שלא משום ז׳), סימן

 כל לכאורה שהרי האוסרים, בסברת שדן שם השבת כמאור דע״ע כלי, תורת ממנו בטל אז לאשפה,
 אף ־מוקצה״, להיות תכולתו סיום עם הכלי הופך ואיך מוקצה, הכלי אץ הכלי בתוך שהאוכל ומן

 כץ לחלק סברא יש להמחמירים שאף (ונראה באריכות. ואת שביאר רעו״ש שחד. שום בכלי חל שלא
^ נוסף שיסוש בה משתמשים לא אדם כני שרוב פעמית תר צלחת  בקבוקי או סעמיות״ ״חד כוסות ל
 שכמאור אלא נוסף, שימוש רכים במקרים בהם להשתמש אדם מי שררך פעמיים־ ״חד פלסטיים משקה
 ר׳ הערה מ־ז סי׳ ספר מגילת (סא) בוה). חילק שלא נראה זצ״ל הנרשו־א של בתשובתו השבת
 שבטלה מכיץ מוקצה, אינה לאשפה שזרקה שלמה שמחצלת שכתב נ־א. ס״ק ש־ח סי׳ המ״ב בהמת

 כלים), כשכדי דינם אץ אם (אף לאשפה לזורקם שהדרך אלו שכלים י״ל ולפ״ז אדם, כל אצל דעתו
 לאשפה, לזורקן העולם כל ודרך מאחר דעתו, בסלה ככה״ג שייך שלא מכירן מוקצה, להיות הופכים

 הסובוים שיש ם׳ בהערה לעיל דע־ע מ״ו. עמי שלמה שולחן כספר זצ״ל הגרשז״א דעת היא וכן
 דע״ע שליט״א), שיינכרג הגרח־פ (דעת יום מכערר לאשפה השליכום אם אף מוקצים אינם אלה שכלים

 שזריקתם לומר מקום יש המ״ב) דברי (לולא שלדעתו כתב שג״ב ד׳), הערה ס״ו (סי׳ ספר במגילת
 משום אינה לפת שוריקתם משום ״כלי״, שם מהם מבטלת אינה שלמים פעמיים חד כלים של לאשפה

 לדעת (סב) לאוגדם. יכול ואינו אחרים כלים הרבה לאדם שיש משום אלא כלים״, •שברי שהם
 כשבד שדינם מכיק מוקצה. אינם כשבת הושלכו הכלים שאם י״ל הקודמת) בהערה (הובאה ספר המגילת

 דעתו הובאה שיינברנ הגרח״פ שלדעת וכיש מוקצים, שאחם בשבת, שהושלכו לשימוש הראדים כלים
 זצ״ל הגרשז״א רברי את הביא מ״ו) (עם׳ שלמה שולחן בספר אולם בכה״ג, מוקצה אינו ס׳ בהערה
 אחם עניים שאף משום בשבת, לאשפה זרקן אם נם מוקצה נעשו משומשים. פעמיים הד שכלים שכתב

 מוקצה שנעשו הגרשו״א דעת שהבאנו ס׳ בהערה לעיל (דע״ע וכדו׳ פעמי חד כוס מהאשפה מוציאים
לאשפה), זרקן לא אם אף



.ריאכא. פרק

שהתפרקו כלים ו.
הקדמה

 בדבריהם מוקצים. הם האם מהם, חלק שהתפרק שונים בכלים דנו חז׳׳ל
כלים״. ו״דלתות ״כירה״ שהתפרקו: כלים של דוגמאות שתי הוזכרו

כירה גזידת
 הקדירה את מניחים ועליו רגליים, על האש מעל העומד כלי היא כירה א.

לבישול.
 חכמים (סג). בדוחק רק לשימוש ראויה הכירה הכירה, מרגלי אחת נשמטה אם

 במקצת היא שראויה אף מרגליה, אחת שנשמטה הכירה את לטלטל שלא גזרו
 לכירה הרגל את יחבר שמא דהיינו בחוזק״, יתקע ״שמא החשש משום לשימוש,

 ״גזידת נקראת זו גזירה ).7(ס בונה) (או בפטיש מכה משום יתחייב ובכך בחוזק,
כירה״.

הכלים דלתות
 מוקצה, שאינו כלי היא שהתפרק, לכלי חז״ל בדברי שהוזכרה אחרת דוגמא ב.

הדלת. את לטלטל ומותר זה כלי לטלטל מותר דלת. ממנו שהתפרקה
 נזרו לא כן ועל הדלת, ללא גם לשימוש ראוי הוא שהדי בטלטול מותר הכלי

 הדלת את לתקוע שיבוא לחשוש שאין משום לטלטלו, שלא כירה" ״גזירת חכמים
 את לטלטל אף ומותר הנוכחי(סה). במצבו גם זה בכלי להשתמש ניתן שהרי בכלי,

 היא שעומדת משום התפרקה, שממנו לכלי בשבת להחזירה שאסור אף הדלת,
(סו). התפרקה שממנו לכלי השבת לאחר להחזרה

בנין דלתות
 מכא, חלק היא כשהדלת דווקא הוא הכלים״ "דלתות טלטול של זה היתר ג.
 (כגון בבנין הבנוי ארון דלתות או וכדו׳, חלונות בית, דלתות לטלטל אטור אולם

ממקומן. שהתפרקו אינטרסול}

והעתח- מקורות

 הכיחז רגל טלטול ובמק סט־ז. ש״ח סימן (סד) סט״ז. ש״מ רגלקז׳סימן שתי נשמטו אם שכן וכל (סגן
 יבוא שמא הכלי, את לטלטל אסרו שלא והטעם ס״ח. ש*ת סימן קכ״ב:, שבת (סה) ח׳. סעיף לקמן ראו

 שמכיון דס״ז), (עם׳ ספר כמגילת מבואר סט״ז), (שס מידבותיה אחת שנשמטה בכירה שגמדיס כפי לתקוע,
 תוששים הכירה בטלטול ורק בכלי, יתקענה שמא גזרו לא הדלת, בלא גם טובה בצורה ככלי להשתמש שאפשר
 גחרים לא הדלת בלא גט סוב הוא בכלי שהשימוש כנדויד אבל בכירה, להשתמש בשבל הירך את שיתקע

 שליט׳א. אלישיב הגרי׳ש בשם י״ג הערה ׳1 פרק יד,ודה בשלמי מבואר ובן כשבת, להתזירה יבוא שמא
 כטלטל מותרת הדלת האם הפוסקים שנחלקו ס״ט-ע׳, בהערות לקמן ועיינו ח׳-ט׳. סעיפים ש״ה סימן (סו)

 בצורה רמהזירם לתקוע שייך שלא מסוג הם הכלים דלתות אס (אך עצמה. כפני לשימוש ראויה כשאינה אף
ס״ר). שי״ג כסימן עוגתבאר וכפי להחוירגז, אף לגמרי-מותר רפויה



ב. י ת משנתי נ ש ה

 הן אין שהרי מ״כלי״, כחלק נחשבות אינן אלה שדלתות היא לאיסור הסיבה
 עיקר שהרי כלי אינן עצמן ומצד לבנין, אלא לטלטלו שמותר לכלי להחזרה עומדות
 או כאלה דלתות נשמטו אם לפיכך ממנו. בנפרד ולא לבנין במחובר הוא שימושן

 המחוברים כלים בשאר הדין וכן לטלטלן, ואסור להחזירן אסור הדלתות, ידיות
(נח). בקיר הקבועים מתלים כגון בבנין

הפוסקים. בדברי שהובאו כפי ההלכות בפרטי נדון לקמן

ודיניהם השונים סוגיהם - שהתפרקו כלים
מבוא

 בהתאם ודיניהם שהתפרקו, כלים של שונים מקרים נידונו הפוסקים בדברי
בשבת. יתקנום שמא ולחשש הנוכחי במצבם השימוש למידת

מקרים; שלשה יידונו לקמן
לשימוש. וראוי בחלקו שהתפרק כלי א)
הדחק. בשעת רק לשימוש וראוי בחלקו שהתפרק כלי ב)
' לגמרי. שהתפרק כלי ג)

בהקדמה. שהוזכרו הדוגמאות על מבוססים הדברים עיקרי

ממנו חלק שהתפרק כלי
 המקורי, לשימושו שהוא, כמות ראוי, עדיין והכלי ממנו, חלק שהתפרק כלי א.
).TTO(לטלטלו מותר

 חזרה להרכבה הוא שעומד מכיון בטלטול מותר הכלי מן שהתפרק החלק ב.
 אינו החלק שאם שהחמירו (ויש (סס). כלי שם ממנו פקע לא ולכן השבת לאחר
)).D( מוקצה הוא הרי כשלעצמו לשימוש ראוי

והערזת- -מקורות

 ככרגים שחברוהו pK כגון לבנק, שחוברו אלא גמור כלי שהם כלים אולם סקל״ה. מ״ב ש״ה סימן (סז)
 התפרקו אם לטלטלם וסותר כלי שם מהם נתבטל לא שאולי לומר ויש מוקצה, איסור לגבי לדק, יש לקיר,

 במגלת שכתב כפי בשבת, בסתירה אסורים היו שהרי בטלטל לאסרם יש בשבת, התפרקו אם אלם, בער״ש.
 הכלים דדלתות סוגיא בביאור הראשתים רוב דעת (סט) ס״ה. ש״ח סימן (סח) י״ב. אות מ״ז סימן ספר

 לשימוש הדלת ראדה שאץ אף להתתבר, שעומדת משום הוא הדלת את לטלטל ההיתר שטעם קכ״ב:) (שבח
 שזו כלומר להתחבר״, ״שראר בסק״ת, כאן הט״ז שביאר וכפי אדרבה, ד״ה בתום׳ שם שנתבאר וכפי כפנ״ע,

 כשאק אף לטלטלן מותר הכלים שדלתות בסקל־ה המ״ב פסק וכן הריטב״א. דעת וכן בסוגיין, ההיתר סיבת
השש״כ (ע) ד׳. בסעיף לקמן אומץ-ראו ע״י תיקק נדרש הכלי להחזרת אם אמנם לשימוש, כלל ראויות

 מבואר הקודמת) בהערה (שהבאנו Tהמ שמלשק שאף וצ״ל, הגרשו״א בשם הביא רכ״ב) הערה ט״ו (פרק
 המאירי לדעת שהרי צ״ע דה p מ״ס אהרת, למלאכה ראויים כשאין אף בטלטול מותרות הכלים שדלתות

 או הכלים דלתות ולפ״ז בהם, לכסות שראויות משום הטלטול היתד שם. מלוניל והר״י הר״ן חידושי (שם)
שרק להחמיר סכ״ה) (שם השלחן בעתך כתב וכן כטלטול. אסור יהא כפנ״ע לשימוש ראוי שאמו מכלי חלק



.ריגכא. סרק

 ואת הארגז את לטלטל מותר לחם, ארגז של דלת התפרקה אם לדוגמא; ג.
 לשימוש ראויה שאינה מכיון הדלת, את לטלטל אסור המחמירים (ולדעת הדלת
(עא)). עצמה בפני

נמוד תיקין
 ״אומן״, י^ על תיקון נדרש שהתפרק החלק להחזרת שאם הסוברים יש ד.
 התפרק, שממנו הכלי אגב כ״כלי״ נחשב אינו כי שהתפרק, החלק את לטלטל אסור
 החלק את לטלטל מותר (אולם (עב). חדש כלי כיצירת נחשב שהתיקון משום

עצמו), בפני לשימוש ראוי הוא אם שהתפרק
 במעשה די שאין אלא התיקון, לצוק־ אומן מעשה דרוש לא אם שאף שהחמירו ויש
נעג). בלי" כ״שבד החלק נחשב הדבקה, אז תפירה כגון גמור תיקון ונדרש קל הרכבה

כפתור
מוקצה. הוא האם זמנינו פוסקי נחלקו מבגד, שנפל כפתור ה.
(עד). מוקצה אינו ולכן להחזרה עומד שהרי הכלים, כדלתות שהוא הסוברים יש

 ■גמור(ובכך תיקון נדרש הכפתור שלהחזרת משום מוקצה, שהכפתור הסוברים ויש
קל)(עה). הרכבה מעשה נדרש שלהחזרתן כלים מדלתות הוא שונה

הדחק ע׳׳י לשימוש וראוי שהתפרק כלי
 אסרו בדוחק, אלא במצבו לשימושו ראוי אינו אך במקצת שהתפרק כלי ,1

 על הכלי את יתקן שמא דהיינו ,0ע1 יתקע״ ״שמא משום נזירה לטלטלו, חכמים
 או בפטיש״ ״מכה איסור על יעבור ובכך שהתפרק, החלק את בחוזק שיתקע ידי
(עז). ״בונה״ איסור על

והערות- מקורות

 הגר׳׳ם הכריע וכן סוקעה, אינו הראשתה) מלאכתו מעין שאמו שימוש (אפילו בו להשתמש שאפשר היכא
 רי״ד תום׳ (עב) ע״. ובהערה בס׳׳ב לעיל האו <עא) י־ח). תשובה השכת טלטולי (בספר מ־ל פיינשטיין

 שליט-א שיינבו־נ הגחז׳׳ם דעת אמנם באריכות. זאת שביאר רס׳׳ו עם׳ ספד במגילת דע״ע קכ״ב:, שכת
 •כלי שם נתבטל לא אומן ע״י להתחבר צריך אם שאף ז׳> סימן יהודה שלמי שבסוף מוקצה בענמי (בקונטרס

 באופן שמיידי צ׳ל מוקצה, הס להחזירו אומן שצריך שהיכא בשבוז רי׳׳ד מהתום׳ ראיה שמביאים ומה סמנו,
 ויעו״ש, לתקנו, אומן ■ממן אם לו שוה ואמו מאת־ זול שהוא כלי ובנק להתחבר, שוב עומד שאמו
 שאפשר וכתב הכלי, אל ולהחדרו לתקנו שעומד כלי שכר pב נסתפק סקי״א) ש־ת (סימן לדוד בתהלה (עג)
^ שאין נתפרק p הפרש שיש  כתב וכן זו. בשאלה כצ״פ ונשאר תיקק, שצריך נשבר וכץ להחזיר אלא צ

 שהיא, כמות להחזירה שאפשר מפני הוא כדלת שההיתר שליט״א, הגריש׳א בשם ס־ר) (עמי יהודה בשלמי
 מעשה צריכים רק לתקנו, אומן צריכים לא אם אף שלדעתן תראה חפירה, צריך מהבגד שנפל כפתור אבל
ק סק״ב. פיח סי׳ שמז מנתח (עד) כמוקצה. נחשב לתקנו, גמור  מחמת מוקצה דמי עולם בכריה מובא ו
 שנפתור זצ״ל הנהטז״א בשם כתב רכ׳׳א) הערה ט״ו (פרק ובשש־כ לעיל, ע״ג כהערה ראו (עה) סכ״ג, גופו
 כמוהו, אחר כפתור לתפור אפשר אלא שנפל, הכפתור אותו דווקא להחזיר מקפידים שאץ כיץ מצד מסוג
 מה. םש׳׳כ סק״ח קיט סי׳ השולחן בקצות ויע׳׳ע להחוירן. שזנומד כלים כדלתות דינו ואץ למוקצה, נחשב
משום הרסב״ם ולרעת בפטיש״ ״סכה משום האיסור רש״י לדעת שם. (עז) סקסית. במ״ב שיח סימן (עו)



השבת משנתדיד.

 כירה היא - זה לסימן בהקתזה והזכרנוה חכמים ידי על שהוזכרה הדוגמא ז.
 בדוחק, אלא רגיל לשימוש זה במצב ראויה אינה הכירה מרגליה. אחת שנשמטה

שנשמטה. הרגל את בחוזק אדם יתקע שמא לטלטלה חכמים ואסרו
מרגליהם. אחת שנשמטה ומיטה, כסא שלחן, ספסל, הן; נוספות דוגמאות

שהתפרק החלק דין
 שהכירה וכשם הכירה, כדין הוא שהתפרקה הכירה רגל שדין הסוברים יש ח.
 הרגל את לטלטל אסור גם כך יתקע״, ״שמא גזירה משום בטלטול נאסרה

 ולא הכלי עיקר על רק היא יתקע״ ״שמא שגזירת הסוברים ויש ועח). שהתפרקה
(עס). לכלי להחזרה עומד שהרי לטלטלו, ומותר שהתפרק, החלק על

הטלטול נאסר לא בהם האופנים
 שלא משום שהתפרק, הכלי את לטלטל איסור אין הבאים באופנים ט.

יתקע״: ל״שמא חוששים
 ראוי שהכלי דעתו גילה ובכך שבת, לפני המפורק בכלי השתמש אם א)

 ספסל על שבת לפני ישב אם לדוגמא: שהתפרק. החלק ללא אף בעיניו
 לטלטלו רשאי אחר, ספסל על השענתו ידי על מרגליו, אחת שנשמטה

).0(וכדו׳ אחר ספסל על ולהשעינו בשבת
 שהרי הכלי, את לטלטל מותר נשבר, או <פא] אבד שהתפרק החלק אם ב)

(פב). יתקע שמא חשש ואין החסר החלק את להרכיב אפשר אי

תינוק עגלת
 רגלה, שנשמטה לכירה דומה מגלגליה אחד שנשמט תינוק עגלת י,
 המפורק באופן בה להשתמש שקשה משום מוקצה, שהיא חכמים שגזרו

אסורה העגלה לפיכך (פג>. שהתפרק החלק את בחוזק יתקע שמא וחששו

והערות- ■מקורות

 אף וסותר לטלטלם, איסור אק רסר באופן אלא נהיחק להתחבר כלל דרכם שאק בדברים אמנם •בונה״.
 אף מותר ית,Tכ לשמש כר ארונית למנעול המוכנס ספתח לדוגמא; ע״ב). ם־ק ש״ח סי׳ (מ״ב להחזירם
 וסברתו רס״ז, עם׳ ספר מגילת (עט) פ״ו. עמ׳ ד׳ פרק יהודה שלמי (עח) מהמנעול. נשמט אם להחזירו

 בטלטול כזה חשש שייך לא אבל בכירה, להשתמש בשביל הירך את שיתקע חיישינן הכירה בטלטול שרק
 הרגל ארז לטלטל שאסור הסוברים יש המתירים, לדעת אף אמנם בכירה. להשתמש לו אסור אם בלבד, הירך
 נתשב אלו שבמקרים משום גמור־, ״תיקק או להחויוה אומן• •מעשה רררש אם כירה) גוירת משום (לא

שם (פא) סם־ז. כרמ״א ש-ח סימן (פ) ד׳. כסעיף לעיל שנתבאר כפי לגמרי, מפורק ככלי הכלי לדעתם
 בזה. הט־ז כהבנת סל״ז השולחן כערוך שם מש־כ ויע״ע אתחנים. ושאר הט״ז בשם ס״ט ס־ק במ״ב
 אלא כקלות להתזרה ניתן אינו שנתפרק שהחלק מקרים באותם הכלי דין מה להסתפק דש במ״ב. שם (סב)

 שהרי מוקצה, שאתו או כירה, גזירת משום מוקצה הכלי כזה במקרה האם דהיינו אומן, במעשה או בטורה
 שלמי (פג) ד׳-ה׳. סעיפים לעיל בדברינו ראו שהתפרק, החלק ובענק שנתפרק. הכלי אה להחזיר יבואו לא

 אמרי בשו״ת (דע״ע בטלטול. ואסור גופו מחמת כמוקצה שנהשב שליט״א, הגריש״א כשם ס״ז עם׳ יהודה
 •גזירת משום כזה לדק שיש ■וכותב ממקומן, הזכוכיות אוrש משקפיים בטלטול שדן ר״ב) סי׳ (ת״א יושר

זו(-גדרת חששא פצינו שלא כתב ושוב בשבת, למסגרתן כחזרה הזכוכיות את ולתקוע להכניס שיבואו כירה״,



.רטוכא. סרק

 רגל בדין שנחלקו כפי הדעות נחלקו הגלגל ובחן נפה)}, בהערה (ראו נפד) בטלטול
ח׳). בסעיף לעיל (ראו הכירה

 ואין קפיץ, ידי על מוחזק הגלגל בזמנינו, המצויים מהדגמים בהרבה אולם יא.
 אינם והגלגל העגלה כאלו בדגמים לפיכך בחוזק. אותו לתקוע אפשרות כאן

). מוקצים פו נ

לגמרי שהתפרק כלי
 זה, במצב כלל לשימוש ראוי ואינו לגמרי שהתפרק שכלי הסוברים יש יב.

 השבת, אחר מחדש להרכיבם שעומדים אף המפורקים, החלקים את לטלטל אסור
פח). בזה הטלטול שהתירו ויש נפד). כלים״ כ׳׳שברי הם שהרי נ

והערות־ ■מקורות

 כירה (-גדרת שהיא משסע ע־א) (סימן הדשן בתרומת שהוא הרין ובמקוד ספסל, לצנץ רק כשר״ע כיחל)
 שירא משום בחווק״ יתקע ׳שמא מכוכעת לחשוש שא׳צ שייתכן טסי עדיף וכאן בעלמא, חומרא רק בספסל)

 ולפי טלטולן, את לאסור אץ בסמרת, למקומן הזכוכיות את להחדו שאסור אף ולכן המשקפדם, שיישברו
 לתת (פד) *כירה״). גזירת משוס לטלטלה לאסור יש האם גלגל, ממנה שנשמט בעגלה גם לדק יש דבריו

 ואסורם גופו מחמת כמוקצה והגלגל העגלה נתשכים ס*ז עם־ יהורה כשלמי דבויו הובאו שליט״א הגריש־א
 בספר תקי״ז-תקי״ח. עמי ח״ב השבת מאור כספר ע*ז וםש״כ זצ״ל הגרשז״א בשם שם מש*כ ריע״ע בטלטול,

 משם להוציא אפשר שאי למקום שגשמס הגלגל את ברגל לדחוף שאפשר עצה הביא ר״ל) (עם׳ ישראל נחלת
 גזרו לא שבו ם׳) סעיף (כרלעיל ״אבר׳ הגלגל כאילו וה הרי ואז נעול, מקום של לגדר מתחת כגון בשבת,
 הגריש־א בשם ששסע כתב ול־א) (עס׳ ישראל נחלת בספר (פה) זו. בסברא רבות שק רעו״ש חכמים.

 לבץ כזה. במצב שימוש לה שאץ משום לטלטלה שאסור מרגליה אחת שנשמטה כירה נץ לחלק שליט״א
 טלטול את לאסור אץ ולכן דחיסה ע״י עד^ בה להשתמש שאפשר גלגלים, שלושה עדיין לה שיש עגלה

 אף לטלטלה שאסור נראה אלכסץ בקו הנמצאים גלגלים שני נשמטו אם אבל כירה. גדרת משום העגלה
 שם ישראל נוזלת כספר דע״ע מוקצה, והגלגלים העגלה ואז לשימוש ראדה אינה שהעגלה משום לתתו,

 העגלה, את לטלטל מותר הללו העגלות שבדגמי ו׳) הערה ט*ו (סי׳ ספר המגילת כתב (פו) זה. בענץ שדן
 דאורייתא, איסור על שיעבור חשש יש שאז בתקיעד״ שדרכו בדבר רק הוא יתקע* ״שמא טלטול איסור שהרי

 ח״א השבת ובמשנת סקמ״ה מ״ב שי״ג בסי׳ שנהבאר כפי מדרבנן, אלא אינו איסורו וקTבה דרכו אם אך
 אף אסדר ברפד שלהחדד ואע״פ דאורייתא, איסור בו שייך שלא כרכו ?ולטול חכמים גזרו ולא רל״ז, עמ׳
 אבל שיהדק, לזזוש יש הירך, בהחזרת שעסוק משום היינו שם) בס״ב שמבואר (בפי וקTבה רק שדרכו דבר

 הרב בשד׳ע דע*ע דאורייתא. איסור על דעבור אותם שיתקע הוא שהחשש בדכדיס רק הוא טלטול איסור
 שפא גדרת שייך לא שלתתו ובוודאי קצת, וקTבה ובר להרק אף מותר גדול צורך שבמקום סכ״א, שם

 נשאר עצמו כשהכלי רק הוא הכלים׳ ״דלתות היתר האם כשאלה, דנו זמנינו פוסקי (פז) בכה־ג. יתקע
 לחוור שעומדת דלתו על גם כלי שם נשאר שלם, נשאר שהבלי מכירן שאו ממנו, נתפרקה שדלתו אלא שלם

 כל נתשכיס לשימוש, ראד אינו ממנו חלק ששום כאופן נשבר הכלי אם אבל השבת, אחד אליו ולהתחבר
^ כיץ מוקצה, אמו השבת, אחר להרכימ ועומדים התפ^ הכלי כל אם שאף או כמוקצה, חלקיו ע  להרכיבו ש

 דעח ואילו ס״ג. עם' יהודה השלמי בשמו שהביא כפי למוקצה, שנחשב שליט׳א הגריש״א דעת מחדש.
 שעומדים כיץ כמוקצה, נחשב שאינו ז׳) סי׳ בקונטרסו יהודה שלמי בסוף (הובאה שליט״א שימברג הגרח׳פ

 אף מלכת, שעמד שעון זה מטעם לטלטל אסור שליט׳א הגריש״א לדעת לוה. זה החלקים את ולחבר לשוב
 מנחת כשו״ת (דעיע שם יהודה לגמרי-שלמי שנשבר כלי כמו שנחשב מכיץ כינון, צריך אלא התקלקל שלא

 שעץ ״אבל שם וכתב זו, בשאלה טובא שרן רס״ז) (עם׳ ספר במגילת רעוק מה), מש׳כ ט׳ סי׳ שלמה
 והד לתקנו. בקל יכול אתד וכל בכך רדרכו משום עליו, כלי תורת עדיין אותו לכונן רק וצריך מלכת שעמד
טלטול לאסור רבים נהגו כבר אמנם זה, ענץ באריכות שביאר דעו״ש לטלטלה״, שמותר שנתפרקה כלי כדלת



השבת משגתרטז.

 הכלי אין שהתפרק, הכלי את בשבת ולהרכיב לחזור מותר אם אולם יג.
מוקצים. וחלקיו

 להחזיר מותר שהרי מוקצים, והשרוך הנעל אין מהנעל שנשמט שרוך לדוגמא;
לנעל. השרוך את

התפרקו או שנשברו משקפיים ז.
הקדמה

 הטלטול לאיסור הסיבות התפרקו. או שנשברו משקפיים בטלטול דנו הפוסקים
 ו׳), בסי׳ לעיל (ראו לתקנם יבוא שמא כירה״, ״גזירת משום הוא מהמקרים בחלק

לשימוש. כלל ראוי שאינו כלי" ״שבר להיות הפכו שהמשקפיים משוס אחרים ובמקרים
 של שונים סוגים שישנם לדעת יש אמנם שכיחים. מקרים במספר נדון לקמן
לנופו. לדון יש סוג ובכל משקפיים,

 ידי על מחוברות הידיות שבהם מסוגים הן להלן המוזכרות הדוגמאות כל
(הזכוכיות). העדשות מותקנות בו באופן הוא ההבדל אך ברגים,

הידית מהם שנתפרקה משקפיים
 את לטלטל אסור - יצא שהבורג משום הידית מהם שהתפרקה משקפיים א,

 שמא לחשוש יש הדחק, בשעת רק לשימוש ראויים שהם מכיון שהרי המשקפיים,
 מוקצה, שאינם הסוברים ויש (פם). מוקצה הם כן ועל כירה), (-גזירת לתקנם יבוא
 שאסור לכירה דומה זה ואין אחת, ידית ללא גם לשימוש ראויים שהמשקפיים כיון

(צ). מרגליה אחת נשמטה אם לטלטלה
 להשתמש ואפשר אבד והבורג יצא שהבורג משום הידית התפרקה אם ב

 לתקן שיבואו חשש שאין משום מוקצה, המשקפיים אין הידית, ללא גם במשקפיים
(צא). ו׳ בסימן לעיל שהתבאר וכפי אבד), הבורג (שהרי המשקפיים את

והערות־ -מקוחת

 שעק אך סכ־ד). כ״ח פרק הששע (הביאו רעיז ס״ק ש״ח סיסן החיים בכף שכתב וכפי מלכת, שעמד שעון
ו מסירו אמו שכרגיל מזהב עשר  כשהוא לטלטלו ומותר כתכשיט הוא פועל-הדי שאינו ממן גם ^

 עס׳ ישראל נהלת (פט) הקודמת. בהערה הובאה שליט״א שיינברג הגרח״פ דעת (פח) שם. נעמד-שש״כ
 האם לעיין יש הבורג להתורת אומן מעשה דרוש אם אמנם בוה. שאסר הגריש׳׳א דעת את גם והביא רל״ב,

 דעת (צ) אבדה. או הכירה רגל נשברה כאשר גזרו שלא כפי גזרו, לא שאולי או כירה, גדרת בו גזרו
 ללבוש ששכיח מכיק מוקצים, המשקפיים שאץ )148 עט׳ שבת בטלטולי (הובאה זצ״ל פיינשטיין הגר״מ
 מוקצה כאן ואץ הכלי, שימוש לעיקר מפריע שאינו נתשב וא״ב קצרה), לתקופה (לפחות יתTה בלי גם אותם

 הריעות לרוב מותר ס״ב ו׳ סימן לעיל המבואר לפי שהרי לדץ, יש הידית טלטול ובענץ כירה. גדרת מחמת
 אומן' ״מעשה שכשצריך בס״ד שם המחמירים לדעות אמנם בפנ״ע, שימוש לה שאץ אע״פ הידית את לטלטל
 (ועדיין הכלים. דלתות של ■כהיתר ■כלול שאינו לומר יש בעלמא, כהכנסה די ואץ גמור*, ״תיקץ או לתיקון,

 נחשבת שאינה או והדבקה, תפירה כמו גמור״ ״תיקץ או אומן* *מעשה נחשבת בורג הברגה האם לדץ יש
 להחדרה יכול שאם הוא, הידית שדין שם ונתב פ*ח, עם׳ יהודה שלמי (צא) בעלמא). כהרכבה אלא כמותם
p ס״ב ו׳ סי׳ לעיל שנתבאר כפי מוקצה אינו ־ מחט או בחל בהוט החול) (בימות בעצמו i הכלים דלתות



.ריזכא. פרק

 להשתמש מותר בלעדיה, לשימוש ראויים והמשקפיים הידית גשבדה אס ג.
(צ□. מוקצה היא השבורה הידית אך במשקפיים,

מהמסגרת שנשמטו (זכוכיות) עדשות
 דחיקתן ידי על אלא הברגה ידי על מוחזקות אינן הזכוכיות בהם בדגמים ז.

 ונמסווז יוצאות והזכוכיות מעט התרחבה המסגרת בהם מקרים ייתכנו למסגרת,
ממקומן. יצאו אם להחזירן וקשה היטב, מוחזקות הזכוכיות בהם ומקרים בקלות,

 חשש אין רפויה, בצורה מוחזקות הזכוכיות בהם מקרים באותם אלו, בתמים
 המשקפיים אין כן רעל שנשמסה, זכוכית להחזיר ומותר בחוזק״ יתקע ״שמא

(צג>. מוקצים והזכוביות
 להחזירה כדי טירחה זנדרשת רב בלחץ במסגרת מוחזקת הזכוכית אס אולם
 המשקפיים כן ועל מהמסגרת, שנשמטה הזכוכית את להחזיר אין - למסגרת

 טירחה אין אך בהידוק, במסגרת מוחזקת הזכוכית (ואם (צד). מוקצים והזכוכית
(צה)). בהערה ראו * למסגרת בהכנסתה

 מפני זכזכית ונשמטה מזנדגת, במסגרת מוחזקות הזכוכיות בהם בדגמים ה.
 יתקע שמא רפוי, באופן אפילו למסגרת, הזכוכית את להחזיר אין התרופף, שבורג

(צז). מוקצים המשקפיים לפיכך היטב, הבורג את
 כפי המשקפיים דין - המסגרת התרחבות מפני נשמטה הזכוכית אם אמנם
בורג. ללא במסגרת לעיל שהתבאר

והערזת- -מקוחת

 הבורג, כמקום בחל וזיט בשכת לתקוע מהרבגן ג׳] כ״ט, ח״כ הטבת מאור בסוף [הגרטז״א האוסר׳יט שיש (ואף
 אינו אם אך מדופן), שאסור הדיוט במעשה ולא דאורייתא איסוד בחשש דק מדו כ׳ כירה. גזירת כאן נזוז לא

 והדי זו, בידית שימוש אין שוב לכך), אומן מעשה (תריך במחט או בהל בחום אפילו בעצמו כלל לתקן יכול
 הגרשד׳א במכתבי השבח כמאור (דע״ע מה. המתירים דעת שהובאה ע״ב בהערה לעיל ויעדין מוקצה. היא

 ראדים אם וזזמשקפיים לשימוש, ראויה שאינה כיון מוקצה, הידית (צב) זה). בענץ מש״ב כ״ט טי׳ ח־יב זצ״ל
 כהקדמה שנתבאר וכפי לתקנה, שיבוא תכסיס גזת ולא נשברה, התית שהרי ״כירה״, גזירת בכלל אתם לשימוש

 אף ואסור שם, (צר) פ־ת). (עמי יהודה בשלמי כתב ובן ליג, סימן ח״ח נדברו אז שו־ת (צג) ו׳, לסי׳
 והזכוכית המשקפיים ולכן סיו, שי׳׳ג בסימן שנתבאר כפי בחהק, יחברנה שמא גזירה רפוי, באופן להחזירה
 דש (צה) יושר). האמת בשם מש*כ פ־ג בהערה לעיל (דע״ע שם. יהודה כירה)-שלמי (־גזירת מוקצים

 מעשה אך חזרה, למסגרת מתהדקת שהזכוכית כאופן מהמשקפיים שנפלה זכוכית להחזיר מותר האם לעיין
 לחבר שאסור (סקמ׳׳ה) במ׳׳ב נתבאר ס׳׳ו שי״ג בסימן והנה למסגרת. הזכוכית של קלה לחיצה הוא הפעולה

 מ״ד), העדי, ל*ח פרק ח׳׳א השבת במשנת (דע׳׳ע כתקיעה לחברט הדרך שאץ בכלי׳ם אף הידוק. ית על כלי
 (שם הרב שו׳׳ע שלדעת אלא, המשקפיים. מן שנפלה וו זכוכית למקומה להתדד אץ לדעתו לכאורה ולפ״ז
 ולכן אסור). ■בחחק מהדקה אם (אולם הירוק ע״י כלי חימר להתיר יש שכת שלצורך לומר מקום יש סכ״א)
 לסמוך יש מוקצה ולענץ ,למסגרת הזכוכית את להתדר שמותר הרב שו׳׳ע דעת על שסמכו יש הצורך במקום

 אף הפוסקים, שנחלקו שבדבר שליט״א הגתש״א כשם צ״ט) <עמ׳ יהודה בשלמי שנתבאר וכפי אלו, דעות על
 (תובאד, ספד כמגילת דע׳׳ע מוקצה. שאינו להקל לצדד יש מחיתם, שיש ביק מ״מ כזה, טתסיריס שלמעשה

 בדבר רק הוא יתקע״ ״שמא איסור שהרי המשקפיים, טלטול להיתר נוספת סברה שכתר פ״ו) בהערה לעיל
 כי הטלטול, על גזת לא ,pTבה דרכו אם אך דאותיתא, איסור על שיעבור חשש יש שאו בתקיעה, שדרכו
סי״ג. ד׳ פרק יהודה״ ב״שלמי התבארו זה כענין שתיס אופנים (צו) התורה. מן אינו התוק איסור



.n nהשבת משנת

תחפות טלטול ח.
תרופה נטילת

 בו שאיו אף לחולה, התירו (אך בשבת, תרופות ליטול שלא גזרו חכמים א.
 מפני כלומר סממניך, ״שחיקת משום הוא הגזירה טעם תרופות)(צז). ליטול סכנה,

(צח). טוחן) (־איסור התרופה נעשית מהם הסממנים את לטחון שיבואו החשש

תרופה טלטול
בשבת, בהן השימוש את חכמים שאסרו כיון בשבת, מוקצות הן תרופות נ,

(צם). לטלטלן ואסור גופו״ מחמת כ״מוקצה לראותן ויש

לחולה תרופה טלטול
 לבריא מותר וכן ,m בשבת לנטלן לו שמותר תרופות לטלטל לחולה מותר ג.
}.HP( החולה לצורך תרופות לטלטל

יום מבעוד חלה
 אינן אלו תרופות מסויימות, תרופות לו והוכנו יום מבעוד חולה שהיה מי ד.

(קב). בשבת לטלטלן ומותר מוקצות

מצויות תרופות
 להורדת תרופות כגון רופא, מרשם ללא נרחב בשימוש הניטלות תרופות ה.

 שכיחים מקרים לאותם ומוכנות עומדות הן שהרי מוקצה אינן ־ וכדו׳ (־אקמול) חום
 שיתבאר כפי סכנה, בו שאין לחולה (מח בשבת אלו תרופות ליטול מותר שבהם
(קג). ל״ח) בפרק להלן

והערות- •מקורות

 ויעויין חום, לו שיש או סי״ז) שכ״ח (סיסן חולע מחמת לסשכב שנפל מי נחשב סכנה בו שאץ לחולה (צז)
 ואינן ״כלי* שאינן ומאחר סקסיז, פ־ח סימן שבת מנחת (צט) ס״א. שכ״ח סימן <צח) ל״ח. בפרק לקמן

 לקמן דעוין גופו״. מחמת *מוקצה הם הרי - חיים מנלי או בריאים אנשים לצורך עומדוח ואען •אוכל'
 בלל. מוקצות שאינן אפשר רב, לזמן לקיום עשרות שהתרופות שבימינו, הסבורים שיש במשיב ק״ג בהערה

 שכאשר נ״ת), ס״ק שכיח (סימן הס״ב מדברי שדייקו יש (קא) נ-ם. סעיף ש-ח סימן השלחן עתך (ק)
 ואת ודייקו אצבעותיו. בץ שיאחזנה וכגץ בשינר, לטלטלה צריך תולה לצורך תרופה מטלטל בריא אדם

 א־י חלבו אפילו להאכילו לאם מותר אמו, ידי על אם כי לאכול רוצה התעוק אץ •ואס שכתב המ״ב מדברי
 עם׳ בהם וחי בספר אולם שיגר״. שבעי קצת שמצדד מגדים בפרי ועיץ מוקצה, ימסלטלת ואע״ג ובשלו,

 כלל, גזת ולא דבריהם רמן וTהעמ לא חולי במקום דרבנן, איסור הוא תרופות שטלטול שכיץ כותב קצ״ו
 שמלאכתו כ״כלי התרופה נחשבת מבעו״י, חולה היה אם קב)3 ע״ז. קרליץ הגר״נ עמו שהסכים שם וכתב

 שחולה סט״ז) פ״ח (בסימן שבת במנחת וכתב החולה, לצורך שלא אף התרופות את לטלטל ופוחד להיתר•
 דבריו, כסוף כתב אך החולה, לצורך שלא גם לו שהוכנו התרופות את לטלטל מותר שבת מערב כבר שחלה
 של תשובותיהם את הביא שבת טלטולי בספר אמנם התולה. לצורך אם כי לטלטלם שלא להחסיר יש שאולי
 מבעו״י שחלה לחולה תרופות לטלטל שמותר ח׳) (אות זצ״ל והגרשז״א כ״ג) (אות זצ״ל פיינשט^ הגר״ס

י׳ (פרק יהודה בשלמי בחב וכן וראיתי), ד״ה ו׳ אות נ׳ (סימן ספר מגילת (קג) התולה. לצורך שלא אף



.ריטכא. פרק

מת טלטול ט.
טלטולו איסור

 שאסור גופר מחמת כ״מוקצה שדינו לפי בשבת, המת את לטלטל אסור א,
 אחד אבר אפילו להזיז אסור וכן (קד>, ומקומו גופו לצורך אפילו לטלטלו
(קה). מאיבריו

לארץ הורדתו
 שהמת חשש שיש במקום לארץ, המיטה מן המת את להוריד נוהגים ב
).1(ק ויתבזה יתחמם

 או המת, על שיונח היתר של כלי או לחם ככד אגב לעשותו יש זה טלטול
(קז)• לארץ) אותו מורידים בה המיטה בצידו(-על

 החורף בימות אף וכדו', ככר על לארץ להורידו שנהגו מקומות ויש ג.
<קזז). ויתבזה) יתחמם שהמת חשש (שאין

הקיץ) בימות (אף לארץ יורידוהו לא שבת, למוצאי סמוך נפטר אם אמנם ד.
<קט). שבת מוצאי עד

• והעחת מקורות

 ן1עמי למחלות תרופות לטלטל שמותר לחרש ספר במגלת שם עוד וכתב שליט״א. הגריש״א בשם סט״ס
 שיצסרן מי לכל ליתנם ודעתו מדעתו. אותם מקצה הוא אין שהדי כנמ״ח, או מרקתח בבית הנמצאות שכיחות
 שגם מעירים, שיש הביא תקל״ב) <עמ׳ ישראל נתלת ובספר זו. כסברא כצ״ע תשאר בשבת, אלו תרופות

 לומן לקעם עשדות הן וכיום הואל לטלטלן, פרטי בבית אף המקלים יש מצרות, שאינן למחלות כתרופות
 שם (קה) ס״א. שי־א סימן <קד) סחנתם. הקצום לא לכן ,Tכעת לשימוש לשומרם אנשים הרכה ורוץ רב,

 כמו קנ״א. ס״ק במ״ב שיח אסור-סימן בסקצת לטלטלו גם לטלטל שאסור דבר שכל למדנו זה שמדץ ס-ז,
 וסומכים בזה להקל שנוהגים יש אך המת, של עיניו את להעצים שאסור כ״ב ס״ק שייא בסימן הסיב כתב כן
 ™ם, לפחות שאין שם המ״ב כתב להקל שנוהגים ובמקום יעצמו), לא <אם סבנה שיש הזוהר דברי על

 בגדי את להפשיט שאסור כתב ל׳) סימן יד (ת הלר שבט נשרית ב׳. סי׳ ג׳ פרק א׳ חלק החיים גשר (קו)
 (או בחסה, שמוטל בגק לנפטר. מיק יגרם כן יעשו לא שאם לתוש שיש במקום רק לאח להורידו או המת

 אץ שיסרית חשש שאץ כמקום החורף כיסוח אבל וכיד), אחרים לחולים חשש דש חולים בבית שנפטר
 (פרק בששיב כתב וכן שבת, מוצאי עד בסטתו אותו השאירו החזויא נפטר שכאשר שס וכתב לאח, להורידו

 כנץ שיסריח, חשש אץ כאשר לנפטר, כן לעשות מותר אם שציע וציל מהגרשזיא ששמע מ״ט) הערה סיד
 ובגשר סיא, שייא סי׳ (קז) הלילה. עד יסריח לא הנראה וכפי העם באמצע שנפטר או החורף כימות
 הסטה, על בצירו אלא המת, על החפץ את עעזו לא אפשר שאם כתב, ה׳} סימן ה׳ פרק א' (חלק התייס
 בגדים לבוש הנפטר אס היתר, של כלי להניח מכלי אף להורידו מוחר הדחק כשעת אמנם המת, מיון משוס

 הנפטר שאם שכתב ס״י שם הרב כשו״ע דעיע סקט״ז. ובמ״ב סיד שייא מעליו-סימן לפושטם שעתידים
 מנהג את שם והמא סיג. ב׳ סימן ג׳ פרק החיים גשר (קח) כלום, עליו להניח צריך אץ בבגדיו, לבוש

 והורדתו בגדיו בהפשטת שמקילים המנהג בטעם כתב נ׳׳ח) אות (שם החיים ובכף כך. שנהגו אעמיר קהילת
 בבגדיו מלובש יניחוהו שאם לחשוש יש השנה ימות שברוב סכיץ תינוק, או ככר בלא וגם גווני בכל לאח

 לחשוש יש הדחוקים הבגדים מסיבת וגם שיסדיה, לו יגרום בהם, נושכת הרוח שאין כבית ובפרט התמים
 בגרים לבוש הנפטר אם היתר, של כלי להניח מבלי אף בשבתות והתירו חילקו לא ולבן וסרחון. לנפוח

ם״כ, קנ״א בלל אדם חכמת (קט) ס״ד. שי״א בסימן שנתבאר מעליו-וכפי לסושטם שעתידים



השבת משנתרב.

טלטולו היתר
 לכבוד השש שיש או בחמה, שמוטל כגון יתבזה, שהמת חשש שיש במקום ה,

 (כגון לצאת יכולים אעם הם אך לאחרים, שמפריע במקום שנמצא כגון הבריות,
 בצידו שיניחו ידי על לטלטלו מותר <קי), חולים) בבית בחדר איתו המצויים חולים

<קיב). המת מבגדי אחד או היתר של כלי לחם, ככר <קיא) עליו או המת של

בחנים לצורן
A בכית, לשהות רשאים שיהיו כדי כהנים לצורך מהבית מת להוציא אסור 
 בטלטול נכרי(או ידי על זאת לעשות מותר אך היתר, דבר או ככר n« על אפילו

<קיג), בהערות) ראו - הצד מן

רעי של גרף טלטול *.
 מאוס דבר הוא אם מוקצה לטלטל <קיד), כבודו מפני לאדם, התירו חכמים א.

(קסו). הימצאו במקום לאדם מפריעים וכדו׳ ריחו או שמראהו
 ■לעשיית שנועד מאוס רעי״(כלי של ״גרף היא חכמים משתמשים בה הדוגמא

(קנח). הצרכים)

והעתת- מקוחת

 חיים(להגה״ק אורח מיסוקי ס׳ב-ס״ג. שוי׳א סי׳ (קיב) ק״ז. הערה לעיל ראו (קיא) ס״ב. שי״א סי׳ (קי)
 בשם שם וכתב המת, מיץ מפני נכרים, ע״י המת את יובילו לא נכרים יש אם שאף כתב וצ׳׳ל) ממתקאטש

 חכמי עמו והסכימו נכרים, ע*י ולא ישראל ע׳׳י ככר ע־י מת לטלטל שהתיר מהרש׳׳ק להגאץ החיים ספר
 לטלטלו בכה׳ג הותר וכן ס׳׳ב, ברמ׳׳א שי׳׳א סימן (קיג) נ״ג. הערה ס׳׳ד פרק ח׳׳ב כשש־כ דע׳׳ע עית,

 ואת נחשב וה׳׳נ היתר, רבד לצווץ שהותר הצר מן כטלטול דהד למטה, ממטה שהופכו ע־י ישראל ע׳׳י אף
 יש ואם שם. נת1םו שהמת כמקום ולהשתמש להכנה יוכלו שהכהנים כדי זאת שעושים כיון מקומו, כצורך
 סלסול ע׳׳י הנפטר את להוציא המשפחה בני את כופים המקום, את לעזוב לו וקשה לה1ח או זקן בהן בכית

 שהימצאות אלא בעיניו, מאוס אינו הדבר אס (קיד) י׳׳ד. בס׳׳ק המג׳׳א שכתב כפי אהר, למקום הצד מן
 אורחים להניע וצריכים השולחן על שנמצאות מעטות קליפות כגץ נוחות. אי לאדם גורמת הדה במקום הדבר
ל הנרשז׳׳א חשובת אח הביא שבת* כ״טלטולי רעי*. של -גרף בהיתר זה גם נכלל האם לחץ יש וכדו׳,  ^׳

 נעימות. אי רק גורס רעי של גרף גם כי שסותר, מסתבר נעימות אי של מצב ממש וה שאם ט״ז) (תשובה
 ב*כ פרק כשש*כ זצ*ל) (להגדשז״א רפילואיס כתיקונים ו״ע־ע זצ״ל. פיינשסיין הגר*פ לו אפר שכן ייע״ש
 רעי. של גרף מטעם להדזה מותר האם מזדר, דל^ה מנורה לו שמפריעה אדם לגבי שם שק ק״ה, העדה
 ויפה, טוב הוא עצמו שמצד אור ולא חכמים התית מיאוס משמע מקומות שמכמה הגדש״ז שם וכותב
 מפץ הפסד מחמת מוקצה לסלסל שאץ וכמו שולחנו, שעל מקליפץ יותר הרבה מצטער אם אפלו שאסור
 שאף כתשובה שנתב כפי ולא התירו, במיאום שרק מדבריו קצת ונראה כאן. גם וה״נ הרבה שמצטער אע*פ

 אמן שבדר־כ שאף מעטות, קליפות בץ ■לחלק יש (ואולי רעי״. של ל׳׳גדף נחשב ג״כ נעימות אי שגורם דבר
 עצמו שמצד אור משא־כ האדם, ע״י מאוסה המועטה הכמות גם אורחים באים כאשר מ״ס חני*. של ״נרף
ה רש״י (קטר) רעי״). של ״גרף בכלל נכלל לא זה כלל, מאוס ואינו רפה טוב הוא  ״נותן״. ד׳ה ל״ו: מ

 או לנערו וזכמים הטריחוהו ולא כידיים אף רעי של גרף לטלטל סוחר םק״מ) שיח (סי׳ לדוד התהלה לדעת
 קט״ו). ס״ק (שם והמ״ב סע״ב) (שם הרב שו״ע דברי מפשטות נראה וכן בגופו. או הצד מן בטלטול לטלטלו

 ש״ח סי׳ (קטז) לנער. לנער-יש אפשר אם רעי, של בגרף שאף נראה ס״ב) אות (שם הא״ר לדעת אולם
 מסרכו שבשבת שיודעים במקום יום מבעוד הגרף נמצא שאם סיא) סעיף (שם השולחן בערוך כתב סל״ד.

בשבת. להסירו מותר האם שם העה״ש מסתפק הסידוהו לא ראם שכת, לפני לד,סידו צריך משם. להסירו



אא.3 פרק מ .

נודף, שריחה אשפה משומש, טיטול רעי"; של ל״גרף מצוירת דוגמאות ב.
 מאכלים ושיירי קליפות ),rp( משומשות נייר ממחטות (קיז)), מת או (חי מקק

(קיס). האדם על הם ומאוסים השולחן על שהצטברו

האשפה טלטול
 אם אולם (קכ). גופו מחמת מוקצה רבים במקרים היא שבפת האשפה 4

לפנותה. מותר רע ריח מדיפה שהיא כגון רעי״, של ״גרף להיות הפכה האשפה
האשפה, פח את לפנות מותר בהם המקרים יפורטו ד׳ סימן כ״ז בפרק לקמן

רעי. של גרף שאינו אף

רעי של גרף עשיית איטור
 לעשות אסור אך קיים, מאוס דבר לפנות שמותר הוא רעי״ של ״גרף היתר ד.

 כך אחר מאוס יהיה שבודאי דבר לעשות דהיינו <קכא), ״לכתחילה״ רעי של גרף
(קכב). רעי״ של ״גרף מדין ויטלטלנו בעיניו

 של ״גרף שאינה קטנה בכמות קליפות השולחן על נשארו אם לדוגמא;
 שמותר רעי״ של ל״נרף יהפכו שבכך כח מים, עליהן לשפוך אסור רעי״,

לפנותו.

והערות- ■מקורות

 65 הערה ב68 (ענן׳ שבח טלטולי כספר וכתב רעי, של גרף הוא מת שעכבר ק-ל) (שם הס״ב כתב (קס)
p שכן שליט׳׳א) הגויש׳יא בשם n שאסור להעיר יש אמנס מת. או חי מקק בק חילוק ואץ וכרו׳, במקקים 

 שמכניסס ממחטות לגבי ק ו׳) אות ט־ז (פרק ישראל נחלת בספר <קיה) בשבת. חי מקק לצוד או להרוג
 שם וכתב ׳*מוקצה׳׳, משום Tמ לזורקם עריף היה ולכאורה ווו^ם, מוציאם זמן ולאחר שימושם לאחר לכיס

 אחה לנקות הרחק במקום לשימוש ראויים עדיין האלו שהדברים שמכיק שליס״א ואזנר מהגר׳׳ש ששסע
 נקי, שאיגו בישוול סיר (קיט) מה. להחסיר צריך ולא ס^צה, שם עליהם חל לא ממילא וכרו׳, לכלוך
^ מוקצה הוא שהסיר (אף ממקומו לפנותו מותר השבת, שולחן על שהונח כנץ ומיאוס, הפרעה הגורם  כ

 אם אף הוא דה (היתר רעי של גרף כרץ ה׳), העדה כ׳׳ד בפרק לקמן שיתבאר וכפי לאיסור, שמלאכתו כלי
 כגק לאדם, מפתעה אך מיאוס גורמת אינה הסיר הימצאות אם שאף הסוברים ויש ומקומו). לגופו צתך אינו

 כשמלא׳׳ס לטלטל שמותר מקומו כצורך נחשב שהדבר משום לטלטלו, מותר מסודר, ייראה שהמקום שרוצה
 •לכך דוגמאות פיר הערה כ׳׳ו בפרק לקמן ראו (קב) ייד. הערה כ״ד בפרק לקמן שיתבאר נפי זה, לצורך
 שודאי כדבר שרק להוציאו״, ״כדי ד״ד, שם הכיה״ל וכתב סל״ו, ש״ח סי׳ (קכא) הדברים. בפרטי ודיק
 םה1 ק של״ח) סי׳ (סוף הכיה״ל (קכב) לאסור. אץ מאום שיהיה ספק רק אם אבל איסור, יש מאוס יהיה

 אתרונים במים וכן שחיה, או לרחיצה רארים המים שאץ אע״ג כלי, לתוך הנטלה מי את בבוקר שנוטלים
 בזה שסומכים הביה״ל ומתרץ לכתחלה״? רעי של גרף ״עשיית איסור כזה אין ומדוע כלי, לתוך שנוטלים

 משוס ראוי, שאחו דלף תחת כלי להניח שמותר בסק״ד הט״ו דעתו שביאר וכפי של״ח) (סי׳ הטור דעת על
 נחשבת כלי לתוך נמלחץ שאץ י״ל וה־נ תחתיהם, כלי להניח מותר בבית מזלפים נכד שהגשמים שניץ

 בנית), מזלפים שכבר בגשמים ונחשב יו,T את לנטל ד,אדם שצריך (מכיץ לנתחלה ועי״ של ״גרף כעשיית
 רוח אץ (שהרי שעליהם רעה הרוח משום ראדים כאינם נחשנים אינם הנטילה שמי כביה״ל, שם מתח ועוד
 מחלת ויע״ע ט׳. סי׳ יהודה שלמי שבסוף המוקצה בקונטרס שיינברג הגרח״פ מש״ב דע״ע גמור), איסור רעה

 ■כסי לשופכו לשימוש שראד כיץ הנטילה, מי טלטל להתיר נוסף טעם שכתב ו׳) אות ט״ז (פרק ישראל
 להזיק, רעה לרוח רשות אץ כזה שבשימוש מבואר י״ז סי׳ או״ח חיים שלמת (ובשו״ת הכסא כית לתוך הדחה
■ מותרת), כוו והנאה



השבת משגתדבב.

בחול כדרכו
 ״גרף ליצור כוונתו ואין בחול, כדרכו פעולה עושה אדם שאם הסוברים יש ה.

 גרף כעשיית נחשב הדבר אין ממעשיו, צדדית כתוצאה נהיה הדבר אלא רעי״, של
לכתחילה. רעי של

 לפניו, וחרצניהם קליפותיהם את ומניח פירות אוכל אדם אם לדוגמא;
 שהרי לכתחילה, רעי של גרף עשיית משום בכך אין אותם, מפנה וכשמצטברים

(קכג), האכילה שהיא העיקרית פעולתו של צדדית כתוצאה נוצר רעי" של ה״גרף

והצרות- מתורות -

 שהפסולת לנרום אסור ס״ז) סעיף ש״ח י׳0( הרב שו*ע שלדעת במגי״ס שם וכתב נ״ב), ספר(סי׳ מגלת (קכג)
 לזרוק עליו אלא לכתחלה, רעי של גרף לגתם שאסור משום האכלה, בשעת ואת שעושה אף לפניו, תצטבר

 הקליפות שזריקת ■מסנם דווקא אמורים שהדברים שם כתב ספר מגילת בספר אלם לאחוריו. הפסלת את
 הגריש״א בשם קט׳׳ו עס׳ יצחק שבות בספר הביא (וכן רעי״ של כ״גרף מאוסה להם נראתה לא לאחוריהם
א לפניו קליפות אלא עלע מאוס שאק באדם, שמדובר שליט״א,  חלת ליד שיושב או לאחוריו, הקרקע על ל

 הרי לפניו ברםr ואם לאחוריו, הקליפות אח לזרק היה בזמנם הרגל האכילה שאופן דתכן לחצר), הפונה
 ובפרט מאום. זה יהיה הקליפות שיונחו מקום שבכל ממנינו אלם רעי, של גרף עשיית של מיוחדת פעולה זו

 רעי של גרף כעשיית נחשבת אעה לפניו השלכתן או הנחתן לכן לפניו, הקליפות את להניח היא שהרנלוח
חול). יום של אכלה בשעת כדרכו (דהיינו כדרכו שמתנהג כיק לכתחילה,



.רבגכב פרק

כב פרק

כיס חסרון מחמת מוקצה

הפרק של מפורט תוכן
הקדמה

זדיניו הגדרתו ־ כ«ס חסימ מחמת מוקצה א.
 העומד כלי ו-ז. לאיסור. שמלאכתו כלי ד־ה. השונים. סוגיו ג. דיניו. א־ב. הגדרתו.
 מסוימים, בזמנים ששימושו כלי יא. היתר. כלי י, מקום. לו שייחדו כלי ח-ט. לסחורה.

חשמל. מכשירי יד. לכתיבה. העזמדיס דפים יב-יג.

לסחורה העומדיס כלים ב,
להחלפה. שעומדים כלים ג. שבחנות. מאכלים ב. שבחנות. כלים א.

הקדמה
 שמלאכתו מבלי יותר שחמור כיס״, חסרון מחמת ב״מוקצה נעסוק זה בפרק

 ״לצורך {-כמקומו או גופו״) ״לצורך (-כו השימוש לצורך אף לטלטלו ואין לאיסור,
מקומו״).

 שלא עליו מקפיד שאדם חפץ כל הוא כיס״ חסרון מחמת ״מוקצה כללי באופן
לו. המיוחד לשימוש רק בו משתמש ולכן יאבד, או ייפגס

ודיניו הגדרתו - כיס חסרון מחמת מוקצה א.
הגדרתו

 מסוימות למטרות אלא בהם להשתמש שלא מקפידים שבעליהם וחפצים, כלים
 שייפגמו החשש משום אחתת, למטרות בהם משתמשים ואינם בשבת), (האסורות

כיס״. חסרון מחמת ״מוקצה נקראים יתקלקלו, או

דוגמאות:
 רק בו משתמשים בעליו מאכלים, בו לחתוך שראוי אף שחיטה, של סכין א)

ייפגם. שלא כדי לשחיטה,



ת משנתדכד. שג ה

 געליו לשולחן, כמפה לשמש שראוי אף בגד, לתפירת המיועד בד ב)
יתקלקל. שלא כדי בגד, לתפירת רק בו משתמשים

דיניו
 או נופו לצורך אפילו לטלטלו אסור כיס, חסרון מחמת מוקצה שהוא כלי א.
(א). מקומו
 לפיכך הבעלים, בדעת תלויה כיס״ חסרון מחמת כ״מוקצה חפץ של הגדרתו ב.

 אחרים שאנשים אף אחרים, לשימושים בחפץ מלהשתמש נמנעים אינם הבעלים אם
(ב). כיס חסרון מחמת מוקצה החפץ אין מכך, נמנעים

השונים סוגיו
כיס: חסרון מחמת מוקצה הוא חפץ בהם אופנים כמה קיימים נ.
למלאכתו. רק בו להשתמש ומקפידים לאיסור, שמלאכתו כלי א)
לסחורה. העומד כלי ב)
מקום. לו שייחדו כלי ג)

לאיסור שמלאכתו כלי
למטרות בו להשתמש שלא מקפידים ובעליו וג! לאיסור שמלאכתו כלי ד.

והערות- מקורות

 הוא כיס הסרק מחמת שמוקצה הפוסקים רוב דעת (ג) סק״ו. ש״ח סי׳ מ״ב (ב) ס״א. ש״ה סימן (א)
 ובתוספת ס־ד ש־ת סימן הרב בשו״ע שמבואר וכפי לסחורה), העומד בנלי (או לאיסור שמלאכתו ככלי רק

 לעשות אין שהרי כשבח, שימוש אפשרות כל כו אק זה שכלי הוא הדברים וביאור ש״ח. לסימן בפתיחה שכח
 שהדי כשבת), (!,סותריס אחדם שימושים בו לעשות ואין בשבת, האסור מעשה שהוא הרגיל, השימוש את נו

 אע״פ להיתר, שמלאכתם בכלים אבל הכלי. יתקלקל שמא הקפדתם משוס אלה, משימושים הקצהו בעליו
 בשבח, אף לשימוש עומדים אלו שכלים כיון מוקצה, p עליהם אין לפעמים, רק בהם להשתמש שעומדים

 רחוקות. לעתים p בהם שמשתמשים אע״פ חהב כסף כלי לטלטל מותר לכן רחוק, הוא זה ששימוש אף
 שאסור הרמ׳׳א כתב עליהם ומקפיד לסחורה המיוחדים שבכלים שאע״פ סק״א) ש״ח (סי׳ לדוד בתהלה וכתב

 מ״ס להיתר, שמלאכתם כלים שהם שאע״פ הוא, שהטעם נראה להיתר, שמלאכתם כלים שהם אף לטלטלם,
 תחשבים לגמרי אותם מקצה להס, המיוחד לתשמיש אפילו כלל בהם להשתמש שלא עליהם שמקפיד כיון

 שאם כבד, או גדול שהוא כלי לענק שכתב סק׳׳ז) (שם המ״ב שמדברי אלא כיס״. חסדק מחמת כ״מוקצה
 לכאורה נראה ח״כ, מחמת מוקצה הוא ויתקלקל. יפסד שלא כדי ממקומו, להניעו שלא והיר הוא החול כימות

 בכלים מדבר שהוא כיק ראיה, אץ המ״ב שמדבח נראה אמנם מוקצה. שייך ג״כ להיתר במלאכתו שאף
 יוקרם מחמת עליהם Tשמקפ כיק מ״ס להיתר, שמלאכתם אע״פ אלה וכלים כלל, לטלטול עומדים שאינם

 מומים שלא כבד ארק וכגק כיס, הסרק מחמת מוקצה כדין בשבת, לטלטלם אסור לטלטלם, שלא וחשיבותם
 שימוש הוא שהשימוש אף שימושם, כדי תוך לטלטלם שעומדים כלים אבל שישבר, מחשש למקום ממקום
 עם׳ השולחן וכלחסי י״ח) ״א, (ח בושם קנה בשו״ת ויע״ע כיס. הסרק מחמת מוקצה רץ עליהם אין רחוק,

 שייך אם זה בדבר מסתפק סק״א) ש״ח (סימן הטהורה מנודה בספר אמנם זו. סברא באריכות שביארו מ׳
 שאדם חתנים דכילת כסוגיא (מ״ה;) כשבת סהגס׳ ומוכיח להיתר, שמלאכתו בכלי אף ח״כ מחמת מוקצה
 כלי היא שכילה אע״ג והא), ד״ה מ״ו. שם תום׳ שמבאר (כפי מחח״ב״ כ״מוקצה ונחשב מקום לו קובע

 במקומו הקבוע שימוש הוא השימוש ששם דשנת, מסוגיא ראיה אץ לעיל להמבואר אמנם להיתר, שמלאכתו
 ויע״ע כמוקצה. נחשכת ולבן במקומה בה משתמשים אלא למקום, ממקום הכילה את לטלטל שלא ומקפידים

י״ו. ס״ק מ״ג סי׳ ובחוו״א אסר אלא ד״ה מ״ו. שבת יוסף בראש



.רכהכב. פרק

 אותו מקצינז בעליו שהרי כיס״, חסרון מחמת ״מוקצה הוא יתקלקל, שמא אחרות
).7( בשבת האסורה המיוחדת לפעולתו רק מיועד שהוא משום מדעתם

לאיסור; שמלאכתו לכלי דוגמאות ה.
 ייפגם שלא וכ^ בשבת, האסורה לפעולה מיועד הסכין - שחיטה סכין א)

).17( אחרים דברים בו מלחתוך נמנעים לשחיטה, ייפסל ובכך חידודו
 בו מלהשתמש ונמנעים רפואיות לבדיקות מיוחד הפטיש - רפואי פטיש ב)

יתקלקל, שלא כדי אחרות, למלאכות
 יאבדו שלא כח לשומרם שמקפידים איסור של חפצים - איסור של חפצים ג)

כיס״. חסרון מחמת ״מוקצה נחשבים יתקלקלו, או
תפצר, ״ממצוא משום בשבת בהם לקרוא שאסור וניירות מסמכים לדוגמא:

דירה, על בעלות מסמכי צ׳קים, פנקס מסחריים, ומכתבים חשבונות כגון:
 לא דואר כולי כגון: בשבת, בהם להשתמש שאסור דברים או נהיגה, רשיון

 שלא כדי לשומרם מקפידים אלה חפצים וכדו׳. לשימוש העומדים מוחתמים
).1(כיס״ חסרון מחמת כ״מוקצה הם נחשבים ולכן יתקלקלו, או יאבדו

לסחורה העומד כלי
 מחמת כ״מוקצה נחשב להיתר, מלאכתו שהכלי אף לסחורה, העומד כלי ז.
 (לקמן עצמם. לצורך אפילו בו להשתמש שלא מקפידים בעליו אם כיס״, חסרון
פירוט). ביתר הדברים יובאו ב׳ בסימן
 וכדו', כלים בגדים, כגון; מכירתם, לצורך בחנות הנמצאים כלים לדוגמא: ז,

משומשים. ייראו שלא כדי בהם משימוש נמנעים שבעליהם

מקום לו שייחדו בלי
 ונמנעים מקום לו קובעים יוקרו, או כובדו גודלו, מחמת אשר כלי ח.

 מלאכתו שאין אף כיס״, חסרון מחמת ״מוקצה נחשב יישבר, שמא מלטלטלו
במקומו. בו להשתמש מותר אך בשבת, לטלטלו ואסור <ז), לאיסור

וויעתת- -מקורות
 מסרס מקום לו מייחד »א״כ כמוקצה נחשה שלא הסוגרים ויש וסק״ב. סק״א ונס״ב ס״א ש״ח סימן (ד)

 הביוז תנוז את שהביא סקי״ט ש״י סימן אתר-שעה״צ במקום מ להשתמש כשצריך אלא משם מוחו ואינו
 (סי״ הס״ב שכתב ממה מיהו חדן, ד״ד. ס*א כבידי׳׳ל ש״ח סי׳ המ״כ מדברי קצת נראה וכך כך, שסוכר מאיר
 חסרון מחמת כמוקצה דינו מקום ייחוד בלא ואפלו בהקפדתו, תלוי שהעיקר משמע הא״ר, בשם סקכ״ז) ש״י
 של שכיס מאיר הכיח כוונת את שביאר זצ*ל הגרשו״א נשם קפ״ט) (עמ׳ ישראל נחלת בספר וכתב כיס.

 מקום שעוי על Tמקפ שאינו היא הכוונה מקום, לז לייחד מקפיד שאמו ביק מהפח מוקצד, א״נו מעות
 מונע אמו צורך יש שאם אע״ג לצורך, שלא מקום שינה על Tשםקפ רבר כל אבל לצורך, שלא אפילו

 בשו״ת וכתב י״ז. סיק מ״ג סי׳ בחזו״א ויע׳׳ע חיכ. מתמת מוקצה דהר מודה הבי״ם גם מקומו, מלשנות
 מקום׳׳ לה ־שמייחד בגמ׳ דמובא והא מח־כ, כמוקצה תנאי המקום ייחוד שאין כ־ב> סימן ח־ח, <או׳ח אג־מ

 שאל־כ למוקצה, שייחשב הגורם לבד מקום ייהוד אין להיפך, וכן החפץ, על Tשמקפ סימן בגדר רק הד זה
 ספר בראש זצ״ל הגרשזיא זה כעץ םש״כ דע־ע כמוקצה. ייחשבו מקום, להם שייחדו סחבה או בגד כל

שם החיים כך סק״ת, שם מ־כ (ד) ס־כ. פ״ב שש״כ (ו) בס׳׳א. שם (ה) מוקצה. דמי על יצחק שבוה



ה«ונת מ1משדכו.

 נמנעים אלה כלים ערך. יקרת נוי תמונת או (ח) כבד ארון לדוגמא: ט.
כיס״. חסרון מחמת ״מוקצה הם ולכן יינזקו, שמא מלטלטלם

היתר כלי
 כלי כגון לו, המיוחד תשמישו את בשבת בו להשתמש שראוי כלי אולם י,

 תשמישים שאר בו מלהשתמש שהקצהו אף לסחורה, הקצהו ולא להיתר שמלאכתו
 שראוי כיון להיתר, שמלאכתו כלי כדין לטלטלו מותר ־ יתקלקל שמא שמקפיד מפני

לו(ס). המיוחד תשמישו בשבת בו להשתמש
 בה להשתמש שלא שמקפידים אף בשבת, יהלום טבעת לטלטל מותר לדוגמא:

בשבת. היתר לשימוש היא שעומדת כיון אחרים, תשמישים

מסוימים בזמנים ששימושו כלי
 דווקא או רחוקות לעיתים רק בו שמשתמשים אף להיתר שמלאכתו כלי יא.
 שמלאכתו כ״כלי דינו (י), וכדו׳ פסח כלי וזהב, כסף כלי כגון מסויימים בזמנים

 גניבה נזק, למנוע דהיינו לצל, מחמה ואף שהוא, צורך לכל לטלטלו ומותר להיתר״,
 הדרך שאין בזמנים כיס חסרון מחמת כמוקצה שדינו הסוברים (ויש דא). וכדו׳

 מקפידים כלל שבדרך מכיון השנה, שבתות בשאר פסח כלי כגון בו, להשתמש
(יב)). במקומם מוצנעים שיהיו עליהם

לכתיבה העומדים דפים
 כי כיס, חסרון מחמת מוקצה שהוא אומרים יש לכתיבה, המיועד נייר דף יב.
 אינו הנייר שבזמנינו אומרים ויש היתר. של אחרות למטרות בו מלהשתמש נמנעים

 ודינו (יגז, כיס חסרון מחמת מוקצה אינו ולכן אחרים, לשימושים גם ועומד יקר
(יד). לאיסור שמלאכתו ככלי

והעחת- -מקורות

 אמנם (ח) מה). מש־כ י״ו העדה ם־ג סי׳ בחוו״א (ויע״ע זה. בענץ שהארכנו ג׳ בהערה רעדין סקיד.
 כלי כשאר בשבת לטלטל מותר וכוכדו, גודלו מפני כלל לטלטלו שאק אע*פ מאוד, וכבד גדול כלי

 בנט׳ (ט) כיס. הפתן מחמת למוקעה נחשב בטלטולו, שיישבר חוששים אם ורק ס״ב. ש״ח סימן - היחר
 להשתמש שלא Tםקפ אדם שמסתמא אע־פ בשבת, תכשיטים ושאר ממיס לטלטל שמותר נתבאר מ*ו־ שבת
 הביא ע*ד הערה פ״ב כשש״ב (י) כשבת. מוקצים הם אץ ואעפ״ב תשסישץ, מלבד חשמישין שאר בהם
 עכשיו, לעשות שרוצה השיםוש לאותו עומדים הכלים בפסח שגם שממון מה, שנסתפק וצ׳ל הגושזיא כשם
 של שבכלים ואעיג בשבת, גם ללוכשו שמותר מסדם, כחג רק ללובשו מאוד Tשמקפ לבגד דומה זה הרי
 ולכאורה עכיל. מוקצה. שאיגו אפשר הכי אפלו בפסח, בהם מלהשתמש מתע השנה באמצע השימוש פסח
 תשרי לוי (סכית שליסיא וואזנר הנר״ש וכ״כ להקל, יש זה בסעיף המבוארים הדברים שבכל שדעתו נראה

 שסכיק שביאתו נ׳ בהערה ראו (יא> בוה. להקל שיש כ״ד, סי׳ חיס נדברו אז ובשו״ת ס־ו) עם׳ תשנ״ה
 שהרי תיב, מחסח למוקעה כך משום נהפכים אינם לפעמים, כד.ם שמשתמשים היתד כלי הם אלו שכלים

 ארון כטן טלטולו, ע״י שימושו שאץ בדבר משא״כ בהם, משתמשים ולפעמים טלטולס ע״י הוא שימושם
 בספר הובאה שליט״א אלישיב הגרי״ש דעת (יב) לטלטלו. יישבר-אסור שמא לטלטלו שלא שמקפידים כבד

 לטלטלם, שלא ומקפיד כאחץ שפתחים יקרים נוי כלי לטלטל אסור לדעתו האם לדץ דש י׳. עמ׳ יצחק שבות
הד חלק דנייר פ׳׳ת, בש׳׳ג כתוב ח״ל; סק״י) ש״ח (סימן המג״א כתב (יג) טלטול. מכל שהקצם כיץ



כז1.כג. פרק

 מחמת מוקצים הם מכתבים בלוק וכן לכתיבה, המיועחם יקרים נייר דפי מ.
(סו). בלבד לכתיבה בהם להשתמש מקפידים שהרי כיס, חסרון

חשמל מכשירי
 תשמישים כהם להשתמש שלא עליהם שמקפידים עדינים חשמל מכשירי יד.
כיס. חסרון מחמת מוקצה הם הרי אחרים,

 תקליטורים קלטות, (סז), סטריאו מערכת תפירה, מכונת מצלמה, לדוגמא;
וכדו׳.

לסחורה העומדים כלים ב.
שבתנות כלים

 נחשנים להיתד, שמלאכתם אן> מכירתם, לצורן בחנות הנמצאים כלים א.
 שלא כדי בהם להשתמש שלא מקפיד בעליהם אם כיס״, חסרון מחמת כ״מוקצה

).D הקונים בעיני ויוזלו משומשים, ייראו
 לו אסור רבים, אורחים שבאו כגון סעודה, כלי לאדם חסרים אם לדוגמא:

(יח). למכירה שיועדו כלים אחר של מחנות או מחנותו לקחת

והערות- מקורות

 והעתיקו עכ״ל. סי״ד. ש״ז סי׳ עס׳־ש עלייזזו Top לכתיבה שעומד שכיק כים, חססץ מחמת שהד ת״ל מוקצה,
 שמקפידים דבר אינו אך לכתיבה. עומד שהנייר כיום האם ומנינו פוסקי תהלקו להלכה. בסק׳׳ג שם המ׳׳ב
 ע׳׳ט) סי׳ נדברו(ח׳׳א אז כשדית כים. הסרון מהמת למקצה נחשב ג״ב אחרים, לדברים בו מלהשתמש עליו
 לא אס תשמישיס לשאר חלק מייר משתמש אדם שאץ מכיץ למםח־כ, חשוב שמפנינו חלק שגייר כתב

 באופן אלא הכלי של ומול ביוקר תלד חיכ מהמת מקצה שאץ יסודית, נקודה כאן דש הדחק, בשעת
 כספר אמנם ח״ב. מחמת מקצה הד כתיבה מלכד אחר שימוש בו להשתמש שלא יםTםקס ואם ההשתמשות,

 שאנשים סהTפ או מכתבים מבלק נייר שק כתב י׳) (מכתב וציל הגרשו׳׳א מכתבי בפנמי ח״א השבת מאור
O'TSpa אעו לכתיבה העומד חלק נייר אבל מקצה, הוא כתיבה מלבד אחר שימוש בהס להשתמש שלא 
 סבלק אחד נייר שאף מדבריו ונראה לכלוך, שאר או הידים את בהם לנגב שלא מקפידים שאין כיץ מוקצה,
 לד (מבית שליט׳׳א וואדנד הגר״ש ובדעת שלם. מכתבים בלק לא שהוא אף למקצה, נחשב ג״ב מכתבים

 כתיבה נייר לא אך כים, חסרץ מחמת מוקצה הוא דקר מיוחד כתיבה נייד שק נראה מיו) ע«׳ ניה השד
 נראה מקצה, שאינו וכתבו דבדהם פירשו לא ממח״ב, אעו רגיל כתיבה שנייר שהסוברים ואף (יד) רגל,

 לעל ראו (טו) ומקומו. גופו לצורך ק לטלטלו ומותר לאיסור שמלאכתו כלי הוא הד שעכיפ שכותתם
 דגפיס ישנס (טייפ) כרשפקל ובן ניס׳, הסרק מהמת כיפוקצה נחשבה ססדאו מערבת (טז) י־ג. בהערה

 דני עלם בדת ס״א, רמ׳׳א שיח סימן (מ) עליהם, מקפידיס שאנשים לפי כיס. הסרדן מחפוז מקצה שהם
 שבחנותו(לא מהסחורח לשימושו ליקה בעצמו החנות לבעל מותר אם לענץ ס״ד. בים חסחץ מחמת מקצה

 בדברים שישתמש כלל שכיח אעו שהדבר שביק סקט״ו) מ״ב (סי׳ החוו״א רעת לחנות). אח׳׳ב להחדרה
 האטי אלם השבת, לכל מוקצים שנשאדם בביהיש מקצים שהיו וצימוקים טרוגרות הד בחנותו, שנמצאים

 להשאירם מנת על לוקחם אם שבחנותו מהסוצדם לקחת החנות לבעל שסותר סובר ח*ב) אדה (שדת נזר
 בכלים להשתמש יימלך שאלי רעתו היתה השבח] [בכניסת מעקרא שנם רואים שבמעשהו (&שום אצלו

 בשו״ת וכ׳׳ב מחנותו, להוציאם אסור לחנות להחדרם ואח״ב שעה לפי להשתמש רוצה אם אך עצמו). לצורך
 נוטל החנות בעל אכן אם להקל, מקום יש פעמיים חר שבכלים תראה (יוז) י״ט. סימן יואל ^רבד
בשבח. גם לשימוש מיועדם והם מדעתו אותם הקצה שלא נראה שבכך משום פעם, *rn כשבת, כלים ממנה



ת משנתדכח. שג ה

שבהמת ל«ם9מא
 שדעתו מכיון מוקצים, אינם למכירה העומדים ומשקאות מאכלים אולם ב.

 לחנווני מותר לכן מדעתו, אותם מקצה ואינו לכשירצה מהם לאכול אדם של
(יט). בשבת לאוכלם כח לאחרים לתתם או מחנותו מאכל בדברי להשתמש

להחלפה שעומדים בלים
 מחמת כ״מוקצה נחשבים בחנות, ולהחליפם להחזירם שעומדים כלים ג.
 יימנעו ואנשים חדשים ייראו לא שמא בהם, משימוש שנמנעים מכיון כיס״, חסרון

.Q( מלקנותם

והעתת- -מקורות

 לו יאפו שלא ובלבד שבת, לצורך מאכל מחנותי לקחת מותר וכן סק׳׳ד. שם וכמיב ם*כ ש״י סימן (יט)
 הגרש־ז תשובות ס*א, י״ב פרק יהורה שלמי (כ) סיא. שכ״ג סימן לי'־ ״תן יאמר אלא וקניה, מכירה בלשון

 כ״טוקצה דינם במועות, לתיתם כדי קנה שאדם כלים שאף שם וכתב שבת. סלסולי בספר דצ״ל אדזנרבך
חדשים. יהיו שהכלים Tסקפ האדם שהרי כים־, חסרק מהמת



.רכטכג. סרק

כג פרק

מיאוס מחמת מצוה, מחמת נולד, נוספים: מוקצה סוגי

הפרק של מפורט תוכן
נולד א.

שהשתנה. מאכל ד-ה. גמור. שאינו נולד ב-ג. גמור. נולד א.

מצית חממ0 מוקצה ב.
דוגמאות. ב-ד, הגדרתו. א,

מיאו» מחמת מוקצה ג.
חומרים. משאר עביט ד. חרס. עביט - ביותר מאוס כלי גיג. מאוס. כלי א.

נולד א.
 או השבת לפני קיים היה שלא דבר דהיינו ״נולד״, הוא מוקצה, של נוסף סוג

שימושו. מטרת שהשתנתה
גמור. שאינו נולד ב) גמור. נולד א) נולד: סוגי שני ישנם

גמור נולד
 קיים שהיה או בשבת, ונוצר בעולם השבת בכניסת קיים היה שלא דבר א.

 והוא גמור״ ״נולד נקרא לגמרי, חדש לדבר בשבת השתנה אך השבת, בכניסת
(א). מוקצה

דוגמאןת
 "נולד ונתשב לגמרי חדש דבר הוא <ב) עצים משויפת בשבת שנוצר אפר א)

גמור״(נ).
הפכו אם [אמנם .a( ובטלטול בשימוש אסורים המזגן מן המתעבים מים ב)

והערזת- מקומת

 סיה כלל אדם (חיי הסיקס שנכרי בנק (כ) ם*ג. סי׳ד, כלל אדם חיי סקל״ב, ם*ב ש־י סימן ח/ הrב (א)
 (ח״ב שלמה מנחת בשו־ת (ד) ע״ז, ס״?ן ובס״ב סט״ו הצ״ח סי׳ סקל׳׳ב, מ״ב ש״י סי׳ (ג) ח׳). פן ס׳׳ג
 כודאי כלום... מקודם היה לא שהרי נ^ד, ודאי שזה מהמזגן, הנוטפים המים מוקצה כודאי 'לדעתי כתב י׳׳ה)
 סימן - נולד משום שאסורים ניסן בימי האילנות מן הנוטפים למים זה p רומה ולדעתו ואסור״, נולד הוי
סקל״ב. כס־ב ש״י



השבת משנת

 (אולם .1י׳ סי׳ כ״א בפרק לעיל ראו - לפנותם מותר רעי״ של כ״גרף להיות
(ה)). בהערות ראו ־ ״נולד׳ נחשבים אינם גשמים מי

גמור שאינו נולד
 אין כך ועקב שהיה ממה בשבת השתנה אך השבת, לפני קיים שהיה דבר נ.

 שונות למטרות משתמשים אלא לו, מיועד שהיה העיקרי, שימושו את בו משתמשים
 (אך .0( בשבת לטלטלו ומותר גמור״, שאינו ״נולד נקרא השינוי, שלפני מהמטרות

)).T(לטלטלו אסור טוב ביום
 כזה בגד של בקרעיו להשתמש ורגילים בשבת שנקרע בגד לדוגמא; נ.

להיתר׳(ם). שמלאכתו כ״כלי לטלטלו מותר אבק לניקוי כגון אחר, לשימוש

שהשתנה מאכל
השינוי, לפני שהיה באופן גם לאכלו ורגילים שהיה, מכפי שהשתנה מאכל ד.

 שהיה מכיון ״נולד״, נחשב אינו ,n להיפך) (או בשבת שהופשר קרוש דגים ציר כגון
(יא). הקודם במצבו גם לאכילה ראוי

 לשתותם מותר (יב), לאכילה העומדים ורימונים מתותים שזבו משקים ה.
 זה שהרי משום לסחיטה, ולא לאכילה מיועדים היו שהפירות אף נולד, זה ואין

(יג). דאפרת״) (״אוכלא ממאכל שנפרד כמאכל

מצוה מחמת מוקצה ב*
 ונקרא בהנאה נאסר למצוותו, והוקצה מצוה לקיום בו שהשתמשו חפץ א.

נופו״(יד). מחמת כ״מוקצה ודינו מצוה״ מחמת ״מוקצה

והעחת- -מקורות

 ורק השבת, כניסת לפני עננים היו שלא במקום אפלו מוקצה, אמו שגשם כתב ש״י) (סוס״י יוסף הבית (ה)
 והטעם סק-ל. ובמ״ב ס״ח של׳׳ח בסימן כמבואר מוקצה הוי לשימוש רארים ואינם הגשמים מי נתלכלכו אם

 ואין ״נעק* לדבר נחשבים העננים בתוך מים מ״ה: עירובץ נגמ׳ מבואר לנולר נחשבים שבעננים המים שאץ
 כסי׳ (ויע׳׳ע סקי׳׳ז •ב ם תצ׳׳ה סי׳ (ו) מה. שק כ׳) אוח ח׳ (פרק ישראל כנחלת דעדץ נולד. משום בדה

 בעמן כשבת, אסור ש״נולי' תצ״ה) (בסי׳ הסוברת שלהדעה המג׳א בשם מלאכה לשדם ד-ה ביה״ל סיו ש־ה
 א׳׳ר ט״ז, (הב״ח, אחרונים שהרבה שם הביה׳׳ל ע׳׳ז וכתב הראשונה, למלאכתו ראוי שיהא בשבח כשנשבר
 כשבת כלי עשה נכרי אם אך הוא, מובן ובכלל הוא נולד לאו מלאכה לשום ראד שעדיץ שב^ כתבו ותו׳׳ש)

 לא שאם ס׳יה, ה׳ סי׳ כ׳׳א כפרק לעל ראו (וז) שם. מ״ב (י) וו). לדעה לטלטלו ואסור הוא נלד ודאי
 לעל ראו (ט) מוקצים. אינם בהם להשתמש רגלים אם ורק מוקצים, הס הכלים כשברי להשתמש רגלים
 סקי״ז. תצ״ה סי׳ במי׳ב שמבואר גפי מהבשר, שנתפרקו עצמות היא זה לנלד נוספת דוגמא ו׳. בהערה

p בשש׳׳ב דע״ע ק׳׳ט. ובהערה סל׳׳ז ״א ס שש״כ (י) o מים ליתן אץ אמנם שם. שעז׳׳ב (יא) ס־ח. י׳ 
ל איסור משום לקרח שיהפבו ע״ם למקפיא מ 'T,' ק״מ. הערה כ־ב ובפ^ ס׳ד י- פרק בשש׳׳כ שנתבאר בפי 

 גזירה משום מעצמם, שזבו אף לשתותם, אסור לסחיטה העומדים ורימונים מתוחים שזבו משקים אלם (יב)
 לאכלה, נשעומדים אף וענבים, סויתים שזבו משקים וכן סק׳׳ג). מ״ב ש*כ (סי׳ לכתחילה לסוחטם יבוא שמא
 תותים כרץ דינם לסווזטס, רגלים אם פירות, ובשאר לסוחטם. יבואו שמא גזירה כשבת, לשתותם אסור

 ש׳׳כ סי׳ ס־ב (יג) ס״א. ש״כ סימן בשבת״ לסוחטם אף מותר כלל לסוחטם דגלים אץ ואם ורימונים,
קדושה בו ואץ ■בו, השתמשו שטרם מצוה של חפץ אלם סקט״ו. ובמ׳׳ב ס״ב תל״ח סימן (יד) סק״ז.



.מ!אגג. פרק

דונמאזת
 להשתמש ואסור למצוותו הוקצה החנוכה, בנרות שנשאר שמן לדוגמא: ב.

מצוה״. מחמת כ״מוקצה נחשב בשבת ולכן (סו), אחרים לצרכים בו
 ואין ),TO( הסוכות חג לכל למצוותם הוקצו ונדה, דפנותיה הסוכה, סכד ג.

(יח). מעצמם נפלו אם אף (יז), סוכות של טוב וביום בשבת לטלטלם

 הוקצה המינים, ארבעת למצות בו שהשתמשו הדס נוספת: דוגמא ד.
 מצוה״ מחמת "מוקצה הוא לפיכך החג, ימי שבעת בכל בו להריח ואסור למצוותו

(כ)). מצוה אתרוג לענין בהערה (וראו (יס). סוכות של בשבת לטלטלו ואסור

מיאוס מחמת מוקצה ג.
מאוס כלי

מאוס, כלי האם דהיינו מיאוס״ מחמת ״מוקצה יש האם נחלקו חכמים א.
 שאינו נפסק להלכה <כא). מוקצה הוא רע, ריח בו ונספג דגים בו שתולין עץ כגון

 הוא אין מאיסותו, מחמת מדעתו קצת אותו מקצה שהאדם שאף משום מוקצה,
(כס. לגמרי מוחלט באופן משימוש מדעתו אותו מקצה

חרס עביט - ביותר מאוס כלי
 מלהשתמש מוחלט באופן נמנע שבעליו עד ביותר מאוס שהוא חפץ אמנם .3

 מחמת כ״מוקצה נחשב מחרס, העשוי רגלים מי של עביט כגון אחרים, לשימושים בו
(כג). כלל אחרות למטרות משמש אינו מאיסותו מחמת שהרי גופו״,

• והערות מקורות
 לא בו השתמשו וטרם מגרה לדבר הכעוהו אס דהיינו סילתא״, לאו ש״הזמנה משוס נאסר, לא בגופו,

 נ׳. כהערה לקמן ראו אתרוג, כגק בהנאה, נאסר שלא מצוה הפץ ובענץ א/ סעיף רמ״א תרל״ח נאסר-סימן
 לדלוק שיועד מה רק או הוקעה, שבנר השמן כל האם שזץ במ״ב שם דע״ע סקי׳־ח. במ״ב תרע״ז סימן (טו)
 מוקצה משוס אסורים הסכך עצי יהע בסוכות שלא בשבת אולם )r( ס״א, תרל־ח סימן (טז) שעה. חצי

 תרל״ח סימן (יח) בטלטול. מותרים וכדר פירות כגק בהם, להשתמש שראד סוכה נד ואלו גרפו, מחמת
 מצוה של האתרוג (כ) סק״ב. ובשעה־צ סק־ג שם ובמ׳׳ב ס״ב תרנ״ח סיםן (יט) סק״ה. שם ובמ״ב ס״ב
 של שימוש בו דש לאוכלו), שאסור (אף החג ככל בו להריח שמותר משום סוכות, של כשבת מוקצה אינו

 מריח ואעו ייפגם שמא לשומת מקפת ערכו משום אם אמנם סק״ה. ובמ״ב ברמ״א ס״ב תרנ״ח סימן י היתר
 כיס*. תסרק מהמת ״מוקצה p לו שיש זצ״ל הגרשז״א דעת את נ״ה) הערה (פכ״ב השש״כ הביא בו,

) דגים. בו שתולים עץ של יתד שזהו הד״ח שם וביאר דבוות• ״תליא ק״מ: שבת (כא) »  ש״י סימן (
 אף שמותר או מקומו או נופו לצורך רק הותר האם מסתפק שהפמ״ג כתב, אע״ם ד״ה שם ובביה״ל ס״א,

 מיאוסו, מחמת מוקצה שהוא לאיסור שמלאכתו כלי שאפלו ס־ב) ש״ח (סי' הרב בשו״ע וכתב לצל, מחסה
 ישן נר כגץ היתר, של אחרת במלאכה בו מלהשתמש מיאוסו מהמת ממנו דעתו ומקצה מסיח שהאדם דהיינו

 להשתמש כלל ראד אעו אמ ואפלו כך, בשביל מוקצה דין לו אץ שכת, באותה בו הדליקו שלא חרם של
 אץ אעפ״ב נפט, בו שהדליקו מתכת של אפלו נר כגון וסרחתו, מיאוסו מחמת היתר של אחרת במלאכה בו
 ראד מקום שמכל מפני לאיסור, שמלאכתו כלי כשאר לטלטלו מותר אלא בטלטל, להיאסר מוקצה דץ לו

קל״ו. ס״ק מ״ב ש״ח סימן (כג) כלים. בו לכסות הוא



שגת משנתרלב. ה

 לפנותו מותר וכן כעביט, שימושו לצורך זה כלי לטלטל מותר זאת, עס ג.
י׳}(כד). סי׳ כ״א פרק לעיל שוזתבאר רעי״(כפי של ״גרף כדין מהבית

חומרים משאר עביט
 כגון בולעים שאינם מחומרים עשויים כעביט המשמשים הכלים רוב בימינו ד.

(נר>). רחוצים הם כאשר מוקצים ואינם ומתכת, פלסטיק זכוכית,

והערות -מקורות

 סל״זז ש״ח כהמה-סיסן לעותיית שחורים מים לוווכו נתן אם רק להחזירן מותר המיט פער לאחר (כד)
 במ״ב צואה-שם עתה כו להוציא שא״צ אפלו להחדח מותר האם הפוסקים ונחלקו קל׳ח. ס״ק שם וכמ״ב

 אץ רמאים, ואע״ג להיתר, שמלאכתו ככלי נחשב שהגרף שכתב י׳) אות מ״ח (סי׳ בתזו־א רע״ע קל׳׳ח. ס״ק
 בתוכו שיש מה אח ששפך שאחר בו החמירו שחז״ל אלא לכך, עשד דה שהרי למוקצה, אותו עושה זה

סמ״ר. כ׳׳ב פרק שש״כ (כה) בו. שנותן מים ע״י אלא להתדרו אץ לאשפה, או לביה״כ



-דלגכד. פרק

כד פרק

לאיסור שמלאכתו כלי

הפרק של מפורט תוכן
יד«««« הגדרתו - לאיסור שמלאכתו כלי א.

להיתר. ג□ המשמש כלי ד-ה. דיניו. א-ג.

גופו לצורן טלטול ג.
חברו. לצורך ג, היתר. כלי לו כשיש ב. דוגמאות, ־ גופו היתר א.

מקומו לצורן טלטול ג.
המקום. איכות שיפור ג. בושה. מחמת סילוק ג. במקום. שימוש לצורך סילוק א.

רעש. הפרעת ד.

לצל״) ״מחמה (- מגזק להצלה טלטול ד.
המותר. דבר ע״י טלטול ד־ה. ולהציל. להשתמש כוונתו ג, מנזק. להצלה טלטול א־כ.

לאיטור שמלאכתו בכלי מיוחדים אופנים ה.
 מכשיר ד. איסור. מלאכת ע״י המופעל מכשיר ג. היתר. שימוש בו שאין כלי א־כ.

 בו שמונת כלי ח. כלי. שאינו חפץ ו-ז. איסור. לחפץ המיועד כלי ה. ברציפות. הפועל
היתר.

ודיניו הגדרתו - לאיסור שמלאכתו כלי א.
הגדרה

 לעשותה שאסור מלאכה לעשיית המיועד חפץ הוא לאיסור שמלאכתו כלי
(א)). מדרבנן הוא אם ובין התורה מן האיסור אם (בין בשבת

דוגמאות;
התורה. מן בשבת האסורה פעולה שהיא מסמרים, לנעיצת מיועד - פטיש א)
מדרבנן(ב). בשבת האסורה פעולה שהיא לנגינה, מיועדת ־ מפוחית ב)

והעדות. מקומח

 שמלאכתו ככלי שנחשב שופר סדין שהוכיח ויע־ש הפם־ג, כשם כלי ר״ה ככיה״ל ס׳־ג ש*ח סימן (א)
 כלי מסתם יותר חמודה שמפוחית הסוברים יש אמנם (ב) מדרבנז• רק היא האיסור שמלאכת אף לאיסור,

ה׳. בסי׳ לקמן שיתבאר נפי היתר, של שימוש לה שאק משום לאיסור, שמלאכתו



מ משנתרלד. שג ה

דיניו
 שימוש לצורך דהיינו גופו, לצודך לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו כלי א.

 לצורך לטלטלו מותר וכן },’ב בסימן שיתבאר (כפי התפץ בגוף בשבת) (המותר
ג׳). בסימן שיתבאר הכלי(כפי נמצא בו במקום להשתמש כדי דהיינו מקומו,
 למנוע כדי דהיינו לצל׳׳ "מוזמה לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל אסור אולם ב.

ד׳). בסי׳ שיתבאר (כפי וכדו׳ אובדנו גניבתו, קלקולו, את
 כדי ולטלטלו להמשיך רשאי לאיסור, שמלאכתו כלי בידו נטל אם ג.
 הפוסקים נחלקו באיסור, הדבר היה בידו, הכלי את כשנטל אם אולם (ג). להניחו

לטלטלו(ד). להמשיך רשאי האם

להיתר גם המשמש כא
 דינו ■להיתר, בו משתמשים לפעמים ורק לאיסור הוא תשמישו שעיקר כלי ד.

וה). לאיסור שמלאכתו ככלי
 שמלאכתו ככלי דינו שווה, במידה ולהיתר לאיסור בו שמשתמשים כלי ה.
כ״ה. פרק לקמן שיתבאר כפי ,n< ייגנב שלא כדי ואף צורך, לכל לטלטלו שמותר להיתר,

והעחת- -מקורות

 כל שמוקגה שאף שם. הפמ״ג רכדי את שהביא סקי״ט של״ם סי׳ במיב ויעויץ סקי׳׳ג, ש׳׳ח סיסן ס״ב (ג)
טק לסלקו, מחריב לסלקו אפשר אס מ״מ שירגה, למקום להוליכו מוהר וTב שהוא מן1  שהביא נדוגפא ו

 הגרות את לתת שעליהם כתב חשכה. אחר עד שבח ערב של יום מבעוד בידם נמת שושבמק שהחזיקו שם,
 לסלקו(רעו־ש מחויב טידו המוקצה את לסלק שאפשר שכל משום בהיתר. םTל הגיע שהמוקצה אף לגד,

 האפשר ככל לסעס צורך יש ג״כ שסלא־ס בכלי אף שלדעהו מכאן ונראה משופר, זאה שהוכיח בפמ״ג
 Tם להעביר שאסור ש׳׳ח) לסי׳ (כהקדסתו שכת התוספת בשס הביא כ״ו הערה כ׳ pפ ובשש״כ בטלטולו),

 מיד להחליף שמותר שיתכן סקיב) פשב״ז תפ״ו כפפ״ג(סי׳ דע׳׳ע עליו, חלק שכח התורה אך לשניה, אחת
 כהערה כשש־כ שם דע׳ע שירצה. במקום שיניחו חברו rל ליתן אפילו מחיר שלמה בחכמת ואילו ,Tל

 נחשב ללכת כשמתחיל עמד, או ישב שאם מבואר סק־ט) ש״ח (סי■ יעקב שבישועות זצ׳׳ל הגרשז״א בשם
 דעת ומקומו, גופו לצורך שלא וrל לאיסור שמלאכתו כלי ונטל שכח אם (ד) שם. דע״ע חדש, כטלטול
 דס׳יו (כסימן הגר״א דעת אמנם כאיסור, לידו שנטלו אף לסלטלו, להמשיך להתיר סק־ז) ש׳ח (סי׳ המג׳׳א
 מותר בהיתר התחל אם רק לדעתו סקי׳׳א), ש׳׳ח סי׳ שכת כתוספת (וכ״כ לטלטלו להמשיך לאסור סי״ב)

 'יכל ד״ה ביה״ל סי״ב רס*ו כסימן אמנם הריעות, שתי את הכיא סקי׳ג ש-ח סימן וכם״ב לסלסלו, להמשיך
 ו,Tל בהיתר בא שלא אע״ס לטלטלו. להמשיך להקל יש לאיסור שמלאכתו שכלי המתירים כדעת נוטה לילך״
 כלי לטלטל להמשיך מותר כלם לדעת והגר״א, הפנ״א נחלקו לא שלדעתו סק״ח) ס״ט (סימן כחזו״א רע״ע

 שימושו שרוב כלי לענץ שם. מ״ב )1( סק־כ. שם ט״ב (ה) בהיתר. שלא ליח שהגיע אף שמל״א
 נוטה המ״ג ואלו לאיסור. שסאוכתו ככלי שנחשב הפמ״ג דעת להיתר, גם בו שמשתמשים מצד אך לאיסור,
 תב שאם כתב ס״} אות (א״א הפמיג כוזרחכה. דבריהם את ונבאר זה) כדין כצ״ע נשאר כי (אם בזה להתיר

 ראיה ומביא להיתר. גמ בו שמשתמשים אף לאיסור״, שמלאכתו כ״כלי הכלי נחשב לאיסור הכלי תשמיש
 לאיסור, שרובו כיון פירות, לסעמים שם שנותנים אע״פ לאיסור, שמלאכתו כלי שהד להרשב״א שס״ל מקדירה

 להיתר והן לאיסור הן כו להשתמש שהדרך בבלי לעיין שיש כתב קורדום) ד״ה ס״ג ש־ח (סי׳ בביה״ל אלם
 גס עשד שהכלי שמכיק ייתכן שהרי לאיסור, שמלאכתו ככלי דינו האס לאיסור, שתר בו שמשתמשים אלא

 לאיסור, שמלאכתו ככלי שדינו מה שהחמיר הפמיג דעח אח שם והביא דעתו. ממנו מקצה האדם אץ להיתר
 לע^ יש המ״ב וכדברי זה. כדין בצ״ע תשאר להיתר. שמלאכתו ככלי שנחשב להתיר שם הכיה״ל מצדד אך

שפסק לכאורה תראה לאיסור, שמלאכתו ככלי נחשב לאיסור מלאכתו שרוב שכלי כתב סק״י ש״ה שבסי׳



.רלהכד. פרק

גופו לצורך טלטול ב.
 שימוש לצורך דהיינו ״נופו״, לצורך לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל מותר א,

(ז). בשבת המותרת לפעולה הכלי בגוף
דוגמאות:

 ולכן (בונה), בשבת האסורה פעולה שהיא מסמרים, לנעיצת מיועד פטיש א)
 מותר שהרי אגוזים, בו לפצח מותר אך לאיסור״, שמלאכתו ״כלי הוא

בשבת. אגוזים לפצח
להוצאת בה להשתמש מותר אך בשבת, האסורה לתפירה מיועדת מחט ב)

י (ח). קוץ

היתר כלי לו כשיש
 שמלאכתו בכלי ולא בו, להשתמש יש היתר, כלי לו יש שאם הסוברים יש ב.
 מפצח ברשותו יש אם אגוזים לפיצוח בפטיש להשתמש אין לדוגמא: (ט). לאיסור
אגוזים.

והעחת- ■מקורות

 מקרי בו, שנועלים אע״פ דתים, מ שמוסקץ ״קנה כתב סק״ט שי״ג כסי׳ ואילו לעל, שהובא כהפמ״ג
 בביהל כדבריו שהכריע תראה תשמישו״. רוב אחר הלכים לכך, עשוי שעיקרו כיק לאיסור, מלאכתו
 המ״ב שאכן ליישב תראה תשמשו, רוב אחר הולכים האסורה למלאכה עשוי עיקרו כאשר שדווקא

 בתנאי שדי ש״ח כסי׳ שכתב במה אך לכך, עשוי עיקרו אם נחשב לאיסור שמלאכתו שכלי לומר נוטה
 לאיסוד תשמישו כרוב שדי כוונתו אלא זה, בתנאי שדי לומר בא לא לאיסורי, מלאכתו *רוב אתר
 תבשילים, פעם יTמ בהם שמאחסנים שלנו ריקים סירים לענץ לאיסור. תשמישו כל שיהא גריך לא

 השלחן לתמי בספר וכ־כ להיתר, שמלאכתו ככלי שדינם לומר שנוטה ל״ז) הערה (פ״כ בשש״כ יעדיז
 שתלים באופן לעיין יש ם1ןאמ בזה. שדן ג׳ בסימן תזונתן שלמי בספר רע״ע מרקעה, לדיני בפתיחה

 מקום יש שהרי להיתר, שמלאכתו ככלי להיחשב מה סגי האם בסיר שהתבשלו מאכלים רק מ לאחסן
 המובא המים איחסון כדוגמת זה [ואץ העיקרי לשימושו טפל התבשיל לאיהסץ ככלי שהשימוש לומר
 לאנלה. מחדש לחממו שיוכלו כדי כלל בדרך הוא בסיר התבשל שאיחסץ ועוד שם], סק״ב במ״ב
 המתחד דבר נמצא כסיר שכאשר ס״ה, ד׳ בסי׳ לקמן דעדן לאיסור). שמלאכתו כלי שזה אפשר וא״כ

 סימן (ח) ס״ג. ש״ח םיםן (ז) הכל. לדברי להיתר שמלאכתו ככלי הכלי נחשב תבשיל, כגץ לו,
 אץ אם רק הוא גופו, לצורך כשמל״א לטלטל שההיתר מחדש סקי״ב) (שם המ״ב (ט) סי״א. ש״ח

 דין שהוכיח (סקי״ג) בשעה״צ ויע״ש וה, בכלי להשתמש לו אץ דאל״ה זה, לתשמיש היתר כלי לו
 ■בכלי להשתמש שאץ כהמ״ב, לדינא נקט קנ״ז) (ח״א, הלד שבט ובשו״ת (קכ״ד.). בשבת מהגמ׳ זה

 התיח שהז״ל כתב ואגב) ד״ה ש״ח לסי׳ (כהקדמה שבת בתוספת אך היתר. כלי לו יש אם שמל״א,
 ע״ה) (ח״וז. משה באר בשו״ת וי?י״ע בהיתר, אחר בענץ לטלטל אפשר אם אף גופו לצורך לטלטל
 השלחן ובקצות זח. ברץ להקל ג״כ שנטו תי״ד עם׳ יוסף ובילקוט י״ז) (סימן למשה תפלה ובשו״ת

 אפשר פחות, טורח הוא לאיסור שמלאכתו ככלי שימושו ע״י שאם כתב סקי״ד) בבדה״ש ״ח ק (סי׳
 אגרות כשו״ת רעדץ בשבת. לטרוח שלא כדי להיתר, שמלאכתו בכלי לא בכשמל״א, להשתמש שעדיף

 כשסל״א לטלטל מותר היתר, כלי לו באין דדוקא כס״ב, שמחכה מה ״והנה שכתב; כ״א) (ח״ה, משה
 רב, טורח בלי מקום כקירוב נמצא אם ורק היתר, כלי בהשגה הרבה לטתה שאין ונראה גופו, לצורך

 שיכל אף היתר, כלי לו אין שאם ומסתבר לאיסור, שמלאכתו בכלי לא היתר בכלי לשמש לו יש
 אלא להשיג״, יבול שאץ ״וסיירי המ״ב כתב לא ולכן שמל״א, כלי לטלטל מותר אחר, אצל לשאל

לו״. שאץ ״ומיירי כתב



השבת משנתרלז.

תברו לצורך
 לצורך (וכן ד) לחברו להשאילו כדי לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל מותר ג.

(יא)). בהמה

מקומו לצורך טלטול ג.
במקום שימוש לצורן־ סילוק
 להשתמש כדי כלומר מקומו, לצורך לאיסור, שמלאכתו כלי לטלטל מותר א,
(יב). בו מונח שהכלי במקום

דוגמאות;
הכסא. על לשבת כדי לסלקו מותר - כסא על המונח פטיש

 כדי או זה, במקום ללמוד כדי לסלקו, מותר - השולחן על מונח טלפון מכשיר
וכדו׳. השולחן את לערוך

 הספה, על לשבת רוצים אם אותם ליטול מותר - ספה על המונחים <יג) תפילין
).7(י עליה כשתפילין ספה על לשבת שאסור משום הספה, של האתר בצידה ואפילו

בושה מחמת סילוק
 מהיות נעימות אי תחושת או בושה מחמת המוקצה שסילוק הסוברים, יש ב.

כ״צורך נחשב הדבר שאין הסוברים ויש מקומו״. כ״צורך נחשב זה, במקום המוקצה

והעדות- -מקוחת
 סקל־ד. ש״ח סי׳ בס־כ קצת שמשמע כפי נד, לצורך למלטל אסור אולם ג׳. אות כ׳ פרק ישראל נחלת (י)

 שנוטל ס׳א, שכ״ד בסימן שמבואר מה ובפי מותר, בהמה לצורך שאף א׳) אוח שכיד י׳0( בתהל׳׳ו כתב (יא)
 שכתב ז׳ אות ש״ה סימן בתהל׳׳ד (דע״ע לאיסור. שמלאכתו כלי היא שכברה אע״ג האבוס, לתוך ונותן כברה
 מקומו לצורך לאיסור שמלאכתו כלי שהסירו שם ומבואר קכ״ד:, שבת (יב) זה). היתר על חולקים שיש
 מבלי בו להשתמש ואפשר אחר מקום לו כשיש האם לעיץ דש שם. הגם׳ בתירוצי דע״ע כהנא, רבי של

 לרוגמא; המוקצה, אח לסלק ולא האחר, במקום להשתמש צריף האם לאיסור, שמלאכתו הכלי את לסלק
 הוא הספק דסוד הפטיש. את לפנות שלא ראד האם פנדים. אחחס כסאות גם יש אך כסא. על המונח פטיש

 ישתמש לא אחד. כלי לו יש אם נופו* ש״כצורך שד,חמימ, ד,פוסקים אח ס׳ כר.עדד, לעיל שהבאנו סד, פי על
 ש׳׳ח (סימן החיים בכף יעדין והנה זו. בשאלה מקומו״ *צורך p מה להסתפק יש זה פי ועל במוקצה,
 הטלית. להוציא בשבת ובא מער־ש, בה מונחים שהתפילץ השקית מן הטלית להוציא שכה אם שכתב: סקמ״ו)

 המא וכן מותר. מקומו דלצוע כמקומו, דשב התפילץ שבו כמקום להתיישב ע״מ יסלנו התפילק, עמו דצא
 ואז התפילץ, נפלו שמ במקום לשבת שיחליט תפילץ, כשנפלו הורה, שהתוו״א נ״ד). (ניסן לד מבית בקו^

 שלא כדי אתר, במקום להתיישב לו נאמר לא למה ביאור וצריך למקומו, צריך pכ להרימן, מותר יהיה
 היא האדם של מטרתו גופו״ ב״צורך מקומו״. ל״צורך גופו״ ״צורך בין לחלק דש מוקצה, לטלטל יצטרך

 היתד בכלי להשתמש הצריכוהו לפיכך התוצאה, תושג כלי באתה נפק״ס ואץ האנחים) פיצות (כנץ התוצאה
 ומקומו. רצונו לשנות הצריבוהו לא מסדם, במקום לישב עתה שרוצה מקומו״. כ״צורך ואילו האסור. בכלי ולא

 הדבר, את לעשות צורך יש ששם משוס התפילץ, הגבהת ומענק הטלית מענק ראיה שאץ י״ל (ועוד וצ״ע.
 להחמיר). שראד אחרים במקרים אולם מקומו״, ״צורך של מצב יוצרים ולכן נפלו, התפילין שהרי
 סקכ״ד. ובמ״ב ס״ר ש״ת בסי׳ במבואר לאיסור שמלאכתו כלי הם פוסקים הרבה לדעת חפילץ (יג)
ק״מ, עמי ישראל נחלת (יד)



.רלזכד. פרק

 מווזר הראשונה הדעה לפי השבת, שולחן על שהושאר טלפון לדוגמא: מקומו״(מס.
 הבושה אם אולם לפנותו. אסור - השניה הדעה ולפי הנעימות, אי מחמת לסלקו

 מותר זה, בתדר משימוש הבית בעל את מונעת הטלפון) (כגון המוקצה מהימצאות
(טז). המחמירים לדעת גם לפנותו

המקום איכות שיפור
 כשטלטול גם הוא מקומו״ ״לצורך לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל ההיתר ג.

הכלי. של סביבתו את לשפר נועד זה
 או לכבותו)(יס, שלא עמידתו(בזהירות ממקום מאוורר להזיז מותר לדוגמא:

 גם (ומותר דח) בסביבתו ליושבים מפריעה הרוח אם עמידתו, כיוון את לשנות
 (אמנם גופו״]. ״צורך זה שהרי ממנו, ליהנות רוצים בו למקום לכוונו או להביאו

 באיסורי זלזול חשש משום ברגל, אלא ביד המאוורר את לטלטל שאין הסוברים יש
(יט)). השבת
 צעצוע בטעות הודלק אם כגון: רעש, הפרעת סילוק היא נוספת דוגמא ד.
 למקום לסלקו מותר זה, במקום לשבת ומפריע סוללות, ידי על הפועל קול, משמיע

.P( אחר

לצל") ״מחמה (י מנזק להצלה טלטול ד.
 להכניסו כגון מנזק, להצילו כדי לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל אטור א.
 כדי או בגשם, יתקלקל שלא לצל״), (״מחמה השמש מחמת יוזק לא שבו למקום
ראובדנו(כא). גנבתו למנוע

והעחת- ■מקורות

 מקומו* ש״צורך או זה כמקום להשתמש כשרוצה דווקא הוא מקומו* ״צורך האם נחלקו הפוסקים (טו)
 החפץ שהימצאות אלא זה כמקום להשתנמו מתכווץ שאעו אף מהחפץ, פנוי יהיה שהמקום כשתצה גם נחשב

 שצורך כתב ס*ו) (סי׳ אליהו מחזה בשו״ת ומסודר, נקי ייראה שהחדר שרוצה מכיון לו, מפריעה במקומו
 טלטולי (בספח זצ*ל פיינשטיין הגר־ם דעת אמנם מקומו, לצורך נחשב במקום, משתמש שאץ אף מקומו,

ק מה, להחמיר ר) אות שבת  מהדו־ת לדוד בתהילה (דע״ע סה. להחמיר בתב י׳) סעיף כ־ (פרק השש״ב ו
 כתוצאה אם שמלא״ס כלי לפנות מותר שלכן שם וכתב כ*ד, הערה שם שש־כ (טז) מה). שהאריך נ*א סי׳

 שמלאכתו ככלי נחשב שסאווחר באריכות שמבואר ל״א בהערה לקמן האי )r( אודחים. מלהכניס נמנע סכך
 להחסיר כתב השבת קצות בספר (אמנם ומקומו. גופו לצורך לטלטלו מותר ולכן הפוסקים, תב לדעת לאיסור

 החשמל צריכת את עי׳׳ב ומרבה האדר פמור את טלטול כדי תוך חוסמים שהרי אחר, מטעם לטלטלו שלא
 שגם מ*ז) עט׳ ו׳ לד סבית pכקו (הובאה שליט״א ואזנר הנר״ש דעת (יח) כדבריו). וצ״ע המנוע, של
 שבת סלסולי וכספר המקום, שימוש את מפריע לאיסור שמלאכתו שהכלי כיץ מקומו*, ב״צורך נחשב זה

 ילצורך שכוונתו או ״גופו* לצורך התכוץ אם גופו*(וצ״ע כ״צורך שנחשב וצ״ל פיינשטיץ הגר״ם בשם פובא
 םלטד! להתיר צדדים שיעז אעיג קס*ז) ת־ח הלד שכס (כשזו״ת שליט״א ואזנר הגר״ש לדעת (יט) מקומו*).

 גם (כ) נוספים. וטעמים דשכת זלותא משום ברגל לטלטלו ראד למעשה מ״מ ומקומו, גופו לצורך מאוורר
 כ״צורך תחשב דולק קול משמיע צעצוע כשיש במקום לשכת לו מפריע שהרי מקומו״, ל״צורך נחשב זה דבר

 כדי וכדו׳ בשמיכות לכסותו ואפשר מהחשמל, לנתקו אץ חשמל לשקע מחוכר המכשיר אם אולם מקומו*.
ס*ג. ש״ח סימן <כא) הרעש. יפריע שלא



השבת משנתרלח.

 בו למקום ולהכניסו בחצר שנשכח מאוורר בשבת לטלטל אין לדוגמא: ב.
<כב). מגניבה ישמר

ולהציל להשתמש כוונתו
 שעיקר אף מקומו, או גופו לצורך לאיסור, שמלאכתו כלי לטלטל מותר ג.
ג»). מהפסד הכלי את להציל כוונתו

 לפצח שברצונו להחליט רשאי שייגנב, וחושש בחצר פטיש שכח אם לדוגמא:
 בו ולפצח לביתו להכניסו הפטיש, את לטלטל לו מותר ואז זה בפטיש אגוזים
(כז). הפטיש גניבת את למנוע כוונתו שעיקר אף אגוזים,

המותד דבר ע״י טלטול
 עליו שיניחו ידי על לצל מתמה לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל מתירים יש ד.

 אמנם כך. על חולקים רבים אך עמו, ויטלטלו היתר דבר כל או תינוק או לתם ככר
(כה). המתירות הדעות על לסמוך אפשר מרובה הפסד במקום
 שמונחת פלא סיר כגון בו, המונח ההיתר לדבר מיוחד האיסור כלי אם אולם ה.

<כז), להיתר שמלאכתו ככלי לצל(כס, מחמה אף החנות, לכל לטלטלו מותר עוגה, בו

לאיסור שמלאכתו בכלי מיוחדים אופנים ה.
היתר שימושי בו שאין כלי

 היתר. שימושי בהם ואין לאיסור שמלאכתם רבים כלים קיימים כיום א.
וברגים. מסמרים (טייפ), רשמקול של אוזניות ציפורניים, קוצץ לדוגמא:

 לאיסור שמלאכתם ככלים פוסקים הרבה לדעת נחשבים אלה כלים גם ב,
אלו כלים פוסקים כמה לדעת אולם (כח). מקומם לצורך לטלטלם שמותר

והערזת- -מקומת

 מפ«ח צלוK מזומן שאץ וכתנאי (כד) סקט׳׳ו. במ״ב ש*ח סימן (כג) ס״ג. ג׳ כסימן לעל ראו (כב)
 ב׳ בסימז לעל שנחכאר וכפי כמפצת. להשתמש צריך שהיה הסוברים יש מפצח, מדומן היה שאם אגהים.

 המ״ב ברכדי שם דע׳׳ע שם. מ׳?ב (כי) סקכ־ד. הציון וכשער סקכ״ו ובמ״ב ס-ה ש״ת סימן (כה) ס״ב.
 מסתימת נראה לכאורה המאכל', אגב הכלי לשלשל מותר לכויע מהתבשיל, קצת בקדירה שפתח ״או שנתב
 שההיתר מסביר קניו) (עם׳ ישראל נחלת בספר אולם זה, היתר יש ג־כ מאכל מעם נשאר אם שאף דבריו

 להיתר שמלאכתו ככלי דיגו שהכלי הסוכרים יש (כז) לאכלה. ועומד חשיבות קצת למאכל כשיש רק הוא
 ש״ח) (סימן שכתב הב״י דברי נראים וכן כלל, לצורך שלא לטלטלו אץ אכל לצל, מחמה רק לטלטלו ומותר

 (דע״ע כלל לצורך שלא אף שמותר כתב לא לצל, מחמה אפלו לטלטלה מותר שום כה שיש שמדוכה
 שלא אף לטלטלו ומותר לאוכל, בטל זה במקרה שהכלי הסוכרים יש אסנם קכיד). שבת וכחטביא כרשב״א

 עצמה, לצורך אף לטלטלה מותר שום מל שיש ״מרוכה נזכ״ב) ש־ח <םי׳ הרב בשו״ע שכתב וכפי בלל, לצורך
 שהקדירה כסו שבתוכה, להשום ובטלה טפלה היא שהמתנה לפי לאיסור, שמלאכתו כלי היא שהמדוכה אע־פ
 כלל״, לצורך שלא אף לטלטלו שמותר כלביו השום את מטלטל כאילו והר״ז שבתוכה, להתבשיל טפלה
 צודך שיהיה שצריך דהיינו עצמה״, ״לצורך המדוכה לטלטל שמותר כתב שבתהלה ברבדיו, לעיץ יש (אמנם
 לקמן ראו (כח) י־א), (מ־ז, החזו״א בדברי רע״ע כלל״) לצורך ״שלא דבריו בסוף ואלו בטלטל, כלשהו
ם״;. הי׳ לפשה תפלה רבשו״ת הכאה כהערה



דלט_____________________________________________כד פרק

ראו ׳ מקומם לצורך אף לטלטלם ואין גמור כמוקצה נחשבים
(ל). בהערות

איסור מלאכת ע״י המופעל מכשיר
J אף לאיסור, שמלאכתו ככלי נחשב איסור מלאכת ידי על המופעל מכשיר 
שבת. מערב שהופעל כגון בהיתר, בשבת פועל כשהוא

שבת, מערב פועל כשהוא אף לאיסור, שמלאכתו כלי הוא מאוורר לדוגמא:

והעמת. מקוחת

ל חנת קג״ד., דשכת בסוגיא זה כדק גוזלקו שהראשונים חי). אות רם־ו (סימץ לדוד התהלה כתב (כט)  מ
 בגל דברי על כתב הרשב״א ואילו בטלטול, הותר לא היתר תשמיש לו שאץ לאיסור שמלאכתו שכלי המאור
 מקומו. לצורך לטלטלו מותר גופו לצורך לטלטלו היתר כשאץ אף ולדזנתו בעמי״, מהודר ״ואינו המאור

 בסופו) רס״ו סי׳ השו״ע ובגלידן רשבת פ״נ סוף וע״א <תוס׳ הרע״א כוה, מתלוקת מצאנו הפוסקים ובדעות
 סקי״ג), מ״ד (סי׳ התזו״א וכ״כ סק״נ), נ״ה סי׳ נזר(או״ח אבני בשו״ת וכ״ב גופו, מחמת במוקצה שדינו כתב

 מלאכתו חלב שנר שכתב סקי״ת בא״א כדבריו לע^ שיש (אלא בזה סקי״ב ש״ח בסי׳ הפפ״ג רעת נראה pו
 המג״א אולם פ״). העדה כ״ת פרק כשש״ב (הובאה זצ״ל דיגדשז״א דעת היא ונן גו״מ) לצורך ושרי לאיסור

 שעוה, או תלב של שלם נר לטלטל שסותר דאעשי בפומית מרגלא שמכאן ונ״ל כתב, סקי״ח) ש״ח (סימן
 שמותר מדבריו ומבואר עכ״ל. בס״ג שכתוב כמו היתר, לדבר לו כשצריך אלא מותר דאתו הן, טועץ ומ־מ

 הערוך שכתב כפי כגופו תשמישוים שום לנר אץ ולכאורה ומקומו. נופו צורך דהיינו היחד, לצורך נר לטלטל
 היתר תשמיש לו שאץ שאעפ״י שסובר מבאן ונראה לטלטלו, המג״א מתיר ואפ״ה )1סכ״ ש״ח (סימן השלתן
 שכתב הרב בשו״ע דעויץ מה. המג״א כותת את (סל״ג) הרב שו״ע פירש וכן לאיסור, שמלאכתו ככלי נהשב

 כשבת, לשימוש ראר שם״מ מפני נופו, מחמת מוקצה דין לו אץ נפט בו שהדליקו מתכת של שגר בס״ב סם
 שמלאכתו שכלי כתב פ״ה שבסעיף קשה ולכאורה מ״ו.), שבת בגמ׳ המבואר (כפי כלים בו לכסות כגץ

 שסכיק דהיינו כלי, תורת עליו ויש הואיל לטלטלו, סותר תשמיש לשום כלל ראר אינו כשבת אם אף לאיסור
 שלא Tשמקפ כיץ מתכת, של שבגר הוא שההסבר ר״ל שמלא״ם. ככלי עדיין נהשב בחול, למלאכתו שראוי

 בנר ״כ משא כלי, כיסד של ההיתר דרוש ולכן היתר, שימוש בו שאץ נחשב מאיסוחו, משום בזה להשתמש
 הכלי, מחש׳עות מרריר זה אץ בכלי שימוסז שוס למעשה שאין אלא בכלי, משימוש דהיה שום שאץ חלב
 כעץ דהר ר״ש. אף יודה ביותר מאוס שבדבר סל״ד ש״ח בסי׳ הלבוש כתב זה (וכעץ כטלטול. אסור ואינו
 כלי כטלטול שהתיר נראה סקל״ד ש״ח בסימן לע^. יש המ״ב ובדעת תימוקים). כגרוגתת בידיים דהיוז

 מ אץ נר שלבאורד, (אף נר טלטול שהתיר המג״א את הביא שהדי היתר, תשמיש כו שאץ אף שפלא׳׳ם,
 מדבריו קצת ונראה בזה, שהחמיר וקציעה המור דברי את הביא ובסוף לעיל), שבארנו כפי היתר תשמיש
 בתב ס״ב תדנ״ח בסימן אולם סק״ד. שעה־צ רע״ט בסימן שכתב וכפי המתירים, לדעת יותר נוטה שדעתו
 דשרינן לשופר דמי ״ולא (סק״ד) כמ״ב שם וכתב כלל, כלי תודת לו שאץ כאכן הר בשכת שלולב הרמ״א
 הכא משא״כ וכרו׳, בו כלשאוב דבר לאיזה רדאר בלי דד,וי התם דשאגי גו־מ, לצורך לטלטלו תקפ״ח בסו״ס

 התום׳ שכתבו כפי כלל, כלי אינו שלולב ליישב שיש אלא בזה. ההולקיס ריעות הביא ולא הוא״, בעלמא דעץ
 עשר שאינו מאחר לטלטול, מוקצה איסור ביה שייך למצוה. ראר שלולב שאע״ג טלטול, ר־ה מ״ב:) (סוכה

 טלטול), ד״ה שם סוכה לנר בעתך (רע״ע כלי מחשיבו למצוה השימוש למצוה, שראר שכיו״ט אלא כלי,
 שמלאכתו ככלי לטלטלו המתידם דעות הביא ולכן כלי, הוא הרי היתר, שימושי לו שאין אע״ג נר, ואילו

 צריך האם היתר, מלאכת גם בכלי שיהא המצריכים לדעת באריכות דן ר״ם) ספר(עמ׳ במגילת (ל) לאיסור.
 שאס שמספיק אלא להיתר, זה בכלי בפועל השתמשות ״צ שא או היתר, למלאכת לפעמים ככלי שישתמשו

 מלאכת בר שיש ככלי נחשב ״כ ג משונה, כשימוש זה שימוש ייראה לא היתר לתשמיש זה בכלי ישתמשו
 נחשב ברוח. יעופו שלא ניירות על להניחו שראר שכל זצ״ל פיינשטיין הגר״מ דעת את שם והביא היתר.
זה, ברץ כצ״ע שם ונשאר האג״מ, של כחיה׳שו במגי״ם רבות שם ורן היתר, תשמיש לו שיש כדבר



השבת משנתרמ.

 פעולות שהן ממנו, וניתוקו החשמל לזרם חיבורו ע״י היא הפעלתו שדרן משום
(לא). בשבת האסורות

ברציפות הפועל מכשיר
 כדי אסורה בפעולה צורן ואין ברציפות הפועל חשמלי מכשיר אולם ד.

 (בטריות) סוללות ידי על המופעל שעון כגון רחוקות, לעתים אלא להפעילו
 שהכנסת לפי להיתר, שמלאכתו ככלי לראותו יש רחוקות, לעתים המוחלפות
 כצורת ולא הכלי עשיית כגמר ונחשבת רחוקות, לעיתים רק נעשית הסוללות
(לב). בו הרגילה השימוש

איסור חפץ לצורן ששימושו כלי
 אף לאיסור, שמלאכתו ככלי דינו איסור, חפץ לצורך העיקרי ששימושו כלי ה.

(לג). איסור מלאכת בגופו נעשית שאין

 (אף עבודה כלי ארגז (לל}), מעות בו כשאין (אף למעות המיועד ארנק לדוגמא;
(לה). כתיבה למכשירי המשמש קלמר כלים), בו כשאין

והעתת־ •מקורות

 בשלה ואף לחשמל. לחברו יש הפעלתו לצורך שהרי לאיסור שמלאכתו ככלי נחשב פועל שאינו מאוורר (לא)
 שבשער, שי״ל שאף מ*ס) סי׳ (ח׳׳ג משה אגרוח כשו־ת שכתב כפי לאיסור, שמלאכתו ככלי נחשב שפועל

 ■בלי היותו את הפקיעה לא שהפעלתו משום כך, זה אין להיתר, שמלאכתו ככלי לראותו אפשר שפועל,
 ם׳) סי׳ (ח׳׳א שלמה מנחת ובשו״ת וכיבדו, המכשיר הדלקת ע״י הוא הכלי שימוש כי לאיסור, שמלאכתו

^ון p ל׳׳ג) (ח׳׳ח, נדבח אז ובספר הכרע״, צריך הדבר ״ולק וכתב מה. מסתפק  להתיר והעלה המאוורר ב
 שכמה שהואיל אלא להיתר. שמלאכתו ככלי צורך, לכל לטלטלו מתיר היה הדק שמעיקר וכתב טלטולו,
 ואוגר הגר־ש ודעת ומקומו. ופו1 לצורך רק הוא נם מתיר ומקומו, גופו לצורך אלא התירוהו לא גדולים

 משום ברגל. לטלטלו עדיף מ״מ מקומו. או גופו לצורך מאוורר טלטול להתיר צדדים שיש שאע״ג שליט״א.
 נעחת rvבשו׳ הגרשו״א (לב) ה׳). אות קס״ז סימן ח׳׳ח הלד שבט (שו״ת אחרים וחששות דשבת זילותא
 שד,די למקום. ממקוס לד״זתו ומותר להיתר שמלאכתו כלי לכאורד, הוא שמקרר נדאד, וכן ע״ד,), (ח״א, שלמד,

 נעשה החשמל ורם שחיבור כיון מ״ם חשמלית, היא שהפעלתו ואף היתר, שימוש הוא בו השימוש עצם
 החשיבוהו פוסקים שהרבה למאתרר דומה זה (ואק לאיסור שמלאכתו כבלי נחשב זה שאק י״ל רחוקות, לעיתים

 (פרק יהרוזז בשלמי דע״ע תכופות). לעיתים וכיבדו הפעלתו ע״י הוא שימושו כל ששם משום לכשמלא״ם,
 (עם׳ ספר מגילת ובספר כ״ה-כ״ז. ס״ק כמ״ב ש״י סי׳ (לג) מה. הפוסקים מחלוקת שהביא ט״ז) סעיף ב'
 לעשות עקיף באופן מסיי׳עיס הם אלא האיסור, מלאבח את בהט עושים שאק כלים בדין לדק שיש כתב ״ג) רם

 שמלא״ס, ככלי נחשב נר ורק לאיסור, שמלאכתו כלי דק להם שאק שי״ל טלפונים, ספר כגק איסור, מלאכת
 הביא מ״ג) הערה כ׳ בשש״ב אמנם האיסור, למלאבת ישיר באופן ומסייע בתוכו דולקת שהשלהבת כיק
 ע״י כלומר איסור, למלאכת מסייע שהכלי לפי לאיסור, שמלאכתו לכלי שנחשב זצ״ל הגרשז״א דעת את

 בספר וכ״ב בדה). מש״כ סקנ״ב ש־׳ח סי׳ שלמה כשולחן (דע״ע לחייג שרוצים המספר את מוצאי□ המדריך
 בספרי לעיין דש לאיסור. שמלאכתו לכלי שנחשב שליט״א הגריש״א בשם סט״ו) י״ב (פרק יהודה שלמי

 ככלי נחשבים האם וכת׳, גמ״חים רשימת כתובות, בירור לצורך מקרים כהרבה בהם שמשתמשים טלפונים
 בארנק להניח שלא rמקפ אם אמנם (לד) וצ״ע. בשבת, כטלטול שמותר והיתר איסור למלאכת שעומד

 כאתק ד,מעות היו אם וכן כ״ז), ״ק ס ש״י סי׳ (מ*כ כיס חסרק מחמת כמוקצה האתק נחשב מעות, אלא
 כלי (לה) בס״ו. שם שנתבאר וכפי גופו, מחמת כמוקצה ונחשב המוקצה לדבר כ״בסים״ דינם השמשות בבין

לאיסור. שמלאכתו בכלי נחשב אלו למכשירים שמשמש והקלמר לאיסור, שמלאכתו לכלי נחשבים כתיבה



.דמאכד. פדק

כלי שאינו חפץ
 כלי, שאינם הסקה ועצי נפס כגון כלי, אינו אך לאיסור שמלאכתו חפץ ו.
 כמוקצה הם נחשבים בשימושם, מתכלים הם אלא חוזר שימוש בהם אין שהרי

(לן). כלי שאינם כיון לאיסור, שמלאכתו ככלי דינם ואין מפו, מחמת
 הם כביסה, אבקת כגון בשבת, בשימוש האסורים נקיון חומרי כן כמו ז.

(לז). בשימושם שמתכלים משום כלי, שאינם כיון גופם, מחמת מוקצים

־ היתד בו שמונת כלי
 עוגה כגון לו, מיוחד שהכלי היתר דבר בו שמונח לאיסור שמלאכתו כלי ח.

 שמלאכתו ככלי לצל, מחמה אף לסלטלו מותר וכדו', אפיה בתבנית המונחת
<דזז>. להיתר

זהעדזת- -מקווזת

 עליה, בלי חורת שאק ביק גו״מ, לצורך אפילו עץ בקעת לטלטל שאסור מבואר קכ״ד. שבת פגמי (לו)
 נחשב בשבח, אסור וה ושימוש השימוש. ע״י שמחכלה דבר שכל כ״ב) סי׳ ח׳׳ה (או״ה אג״ס בשו׳־ת ומבואר
 בק שההברל ונראה רס״א. עמ׳ ספר במגילת מבואר וכן לאיסור, שמלאכתו ככלי ולא גופו מחמת כמוקצה

 ונשרפת במקומה נשארת שבקעת משום הוא, בשימושו שמתכלה אף לאיסור שמלאכתו לכלי שנחשב לנר בקעת
 נחשב ולכן השני. כמקום כר להשתמש כרי למקום ממקום בחול לטלטלו רגילים חלב נר ואילו כילויה, עד

 לאיסור, שמלאכתו כלי הוא מוצק סבח האם לדון וצריך (לז) מתכלה. שהוא אף לאיסור, שמלאכתו ככלי
 כלל, כלי שאתו או חוור, שימוש בתול בו להשתמש אפשר כי בלי הוא אך בשבת, בו להשתמש אסור שהרי

 הוא שימושים מספר ולאחד מהסבק קצת מפחיתים שימוש בכל שהד מתכלה שהוא משום ואבנים, כעצים
 כלי, שם לו שאק כיק מוקצה, הוא שסכק כתוב זצ״ל פיינשטיין הגר״ם בתשובות השכת ובטלטולי מתכלה.

 דעת את הביא סט״ו) פ״כ ומילואים (תיקונים ובשש״ב שליט״א, הגדש״א בשם (פי״ד) יצחק בשבות וכ״כ
 הוא שסבץ סובר סט״ז] [פ״כ כשש״כ (אך בשבת, היתר מלאכת לו שאין משום בזה, להחמיר זצ״ל הגרשז״א

 בשימושו, שמתכלה משום רק הוא בבקעת שהאיסור לעיל שהבאנו כפי דעתו ומסתמא לאיסור״, שמלאכתו ״בלי
 שכן לטלטלו. מותר נוזלי סבון אמנם ל״כלי״), נחשב שנגמר עד פעמים הרכה כו שמשתמשים בסבק אבל

 (סימן לדוד החד,ילד, לדעת גפרורים. טלטול בהיתר הפוסקים דנו וכן בשבת, בו להשתמש הדעות לרוב מותר
 ומותר ככלי נחשב בשימושו. מתכלה שהוא ואף לאיסור, שמלאכתו בלי בדן לטלטלו מיתר סק״ד) שכ״ב

 כלי כדן לטלטלם שמותר זצ״ל) הגרשז״א בשם י־ו (חשובה שבת בטלטולי וכ״ב גו״מ. לצורך לטלטלו
 (ואע״ס והשיניים האחניים את בהם לנקות שיכול משום כילד, בדרך אעו שתשמישם מכיון לאיסור, שמלאכתו
 שבת ■בטלטולי (הובא זצ״ל פיינשטיץ הגר־מ אמנם בילוי״), ל״דרך נחשב זה אין אחת, פעם הוא שתשמישו

 ל״בלי״ נחשב זה אץ פעמי, תר לשימזש שעומדם מכיק גזפו. מחמת כמוקצה דינם שגפדזדס סזבר שם)
שם. ובהערות ס״ה ר׳ סי׳ לעיל חזו (לח) לטלטלו. ואסור



ובת2ה<דמנ.

כה פרק

 להיתר שמלאכתו כלי

הפרק של מפורט תוכן
להיתר שמלאכתי כלי א.

>«רטל, ר. תפילין. ג. ולהיתר. לאיסור מלאכתו כ. להיתר. שמלאכתו כלי א.

קודש וקפדי מאכליס ג.
סעודה, כלי ד. אסתר. מגילת ג. ותכשיטים. מלבושים מאכלים, טלטול א־ב.

להיתר שמלאכתו כלי א.
להיתר שמלאכתו כלי

 המותרת לפעולה הוא גו הרגיל שהשימוש דהיינו להיתר, שמלאכתו כלי א.
 צורן לכל לטלטלו מותר אך כלל, לצורך שלא לטלטלו חכמים אסרו בשבת,
(□. קלקולו או גניבתו למנוע כדי ואף <א), שהוא

 למקום ממקום להזיזו אין אך שהוא, צורך לכל כסא לטלטל מותר לדוגמא:
לצורך. שלא

,0( לשיש גומי מגב סטנדר, שולחן, להיתר׳: שמלאכתו ל״כלי נוטפות דוגמאות
תמונות. ואלבום יעה

והערזת- -מקורות

 בענק השונות הגדתת את שמבאר ט׳״ז-י״ז) סעיפים ש״ת (סי׳ הרב בשו״ע ויעדק ס״ד. ש׳׳ח סימן (א)
 רוצים אס להיתר שמלאכתו בלי לטלסל שמותר ונראה שם. (כ) ואילך. תכליה בן נחמיה מזמן כלים טלטול
 אך לצורך, מטלטלם אינו אם שאף מחדש סקט׳׳ו) ש״ת (סימן השולחן ובערוך דפה. מסודר ייראה שהבית

 אם כוונתו לצורך, שלא סלסול המחבר שאסר ומה לטלטלו, ומותר כ״צודך׳־ נחשב כטלטול. תענוג לו יש
 כצורך נחשב שמטלטלו, במח תענוג לו יש אם אולם כטלטול. כוונה שום לו ואק בעלמא מתעסק רק האדם
 ס׳׳ק פ׳׳ח (סימן שבח כמנחת וכתב ס״א, מקץ פד ב׳ שנה חי איש p3 מה מש״כ דע׳׳ע בטלטול. ומותר

 את בשבת טלטל ■בדכיקתו התחזק כעת אשר זי*ע. מסשאדטקוב משה דוד מהרה״ק פעמים כמה שראה נ״ג)
 כוונה אידה לו שיש בוראי ידוע זה ודבר בו, מריח היה שלא הגם בו, ונענע הקדושות יוTכ טבק הקופסת

 שוב מקרי כן ראם שמים, לשם כוונה כלי תנועה שום עושה אק כידוע שהרי יחוד, אמה בזה ומייחד בזה
 להדיח ברר״כ אסור שהרי לאיסור, שמלאכתו ככלי שדינו נראה לרצפה, מגב אולם (ג) עכ׳׳ל. מה, לצורך

כשבת. הרצפה את



.דמגכה. פרק

ולהיתר לאיסור מלאכתו
 (ה). להלתר מומלאכתו ככלי דינו ,m ולהיתר לאיסור שמלאכתו כלי ב.

גם אך איסור) (»ע»מוש לחימום בהם שמשתמשים פיירקס כלי לדוגמא:
 לטלטלם ומותר לחיתר, שמלאכתו ככלי דינם - היתר) (־שימוש לשולחן להגשה

).0( מאכל דברי בהם כשאין (אף

תפילין
 לצורך לטלטלם ומותר להיתר שמלאכתו כלי הם שתפילין הסוברים יש ג.

 לצורך רק לטלטלם ומותר לאיסור שמלאכתו כלי שהם סוברים ויש (ז), שהוא כל
 או גופם לצורך אלא לטלטלם שלא להחמיר יש לכן (ח), מקומם או גופם

 ליפול שעלולים או בבזירן מונחים שהתפילין כגון הדחק בשעת אך ),01 מקומם
(י). שמור במקום ולהניחם להרימם מותר

אגרטל
 (יא). להיתר שמלאכתו כלי הוא במים הנמצאים פרחים בו שיש אגרטל ד.
נופו״(יב), מחמת כ״מוקצה בו להחמיר יש באדמתו השתול צמח בו שיש עציץ אולם

קודש וספה מאכלים ב.
 לצורך שלא אף לטלטל מותר ־ <יג) קודש וספרי משקאות מאכלים, א.

כל לצורך רק לטלטלו שמותר להיתר שמלאכתו מכלי הם שונים ובכך דד), כלל

ותעחת- ■מקורות

וז׳. העחז כיד בסרק לעיל דמו נתבאר להיתר גם מ להשתמש רגילים אך לאיסור, תשמישו שרוב נלי (ד)
 שנתבאר בפי פלאיה. לטלטלן ומותר למאכל, בטלים הם מאכל, בהם כשיש שהרי (ו) םק״כ. מ׳ב שיח סי' (ה)

 סימן הרב שו״ע שם, במ״כ הוכאו ופגיא ס״ז (ח) כ״ד. סיק בסיב שיח סימן (ז) ד׳. סי׳ כיד בפרק לעיל
 פירוש מקומו ולעורך המזיקק, מן שישמרוהו בשביל פירושו נופו שצורך שם מפרש הרב ובשו״ע סי״ט, שיה

 מקודם, התפילין אה שיטלטל בלי הטלית את להוציא יכול כשאיע או שם, מונחים שהתפילץ למקום שצריך
)U( המ״ב הביאו טיב סיו כלל אדם חיי (י) להניח. אסור דיה שם ובכיה״ל סק״ב ליא סי׳ מ־ב שם, סיב 

 (סימן שבת תפילין-במנחת של פרשיות בזה. מש*כ סייר כ׳ פרק בששיכ ויעיע שם. וכביהיל סקיב ל״א סי׳
 מוקצים שאינם שליטיא הגרישיא בשם הביא א׳) (פרק יהודה ובשלמי מוקצים. הם אם הסתפק סקל״ח} פיח
a השולחן לחמי ובספר מוקצים-שם. והרצועות הבתים אך בהם, ללמוד שאפשר כיק sשיש בחב ע־ו ׳ 

 מוקצה אמו שהפרח סכיץ (יא) כים. חסוק מחמת מוקצות הן בבתים הונחו שטרם שפרשיות ואפשר בדבר,
 עפר עם לעצק דומה ואמו פיה, ובהערה סכ״ה פכיו מוקצה-שש״ב אינו האגרטל גס כך לנוי) עשר (שהת

 ד.ציק שער (יב) הכאה. בהערה שיתבאר וכפי למקום סמקרם כהמתו וקציתו וריעה איסור חשש שם שיש
 שאמו מנייץ אף והחמיר העציץ. טלטול היתר לענין קצת שפקפק הפמ״ג דברי את הביא ל״ח סיק שליו בסי׳

 נקוב, שאינו אפילו עציץ לטלטל שלא לההסיר וצ״ל הגרשזיא בשם ס״י) ג׳ (פרק יהודה בשלמי וכתב נקוב.
 טעמו, ואולי הטעם. מובן שאינו אעיפ להקל קשה לכן מה, שהסתפק הפמיג כשם הביא שם שהמ״ב משום
 וזורע קוצר השש יש ואו לו. מחוצה נוטים שענפיו או נקוב עציץ שהוא מון האדמה, מן יונק שלפעמים משום

 סימן (יג) ס״ב. כיו פרק בששיכ דע-ע כלל. אופן ככל לטלטלו שלא החמירו לפיכך למקום. ממקום בהעברתו
 קודש, שעלוני ונראה עכ״ל. בהן, לקרוא שמותר הספרים כל הקודש: כתבי (סקכ׳׳ב) הסיב וכתב ס׳׳ד. ש׳׳ה

ס״ד. ש׳׳ח סימן (יד) הקודש״. ״כתבי בכלל נכללים וכדו׳ ישראל גדולי על ספרים



ת משגתרמד. נ ש ה

 טלטול באיטור נכללו לא קודש וספרי שמאכליס הוא להבדל הטעם שהוא.
(נח). בשבת בהם לעסוק או בהם להתענג מצוה יש שהרי (סו), מוקצה

ותנשיגתם מלבושים
ם ותכשיטים מלבושים ב.  לצורך שלא אף לטלטלם ומותר כמאכלים, ^

)).TT( בזה שהחמירו (יז)(ויש כלל

אסתר מגילת
(ים>. הקודש כתבי ככל אסתר מגילת לטלטל מותר ג.

סעודה כל*
 דינם - וכדו׳ סכו״ם קערות, כוטות, כגון תדיר, ששימושם סעודה כלי ד.

 שדינם מחמירים ויש (כ), לצורך שלא אף לטלטלם ומותר הקודש וכתבי כמאכלים
(כא). כלשהו לצורך רק לטלטלו שמותר להיתר״ שמלאכתו כ״כלי

והעמת- -מקורות

 ולא כלים על אלא נחסיה בימי גדת לא שחכמים א׳ בהעחז לעל שחתכו הרב בשו״ע שמבואר כפי (טר)
 כשבת הראוי דבר כל לטלטל מותר יה7שז נחמיה, בימי הגדרה קודם כמו עכשיו הם והרי ופפרים, אוכלים על

p( השלח] קעות (מ) סיב, סיו כלל שבח הלנות אדם חיי (טז) כלל. לצורך שלא אפלו ’o ק*ח 
 שיח, סי׳ ריש מהדו״ת (בוטשאטש) אבחהם האשל כשם הביא רס״ו הצרה פיב ובששיב סקיו), יש בבדה

 כשבות וכתב הקרוש. וכתבי כמאכלים דינם לקריאה בהם שמשתסשים משקפייס או נהם, שמריחים שבשמים
 נדי רבדי וכן בנתם, בשמים, כגון הדבר, מגוף שנהנה רבד שכל שליטיא, זעיישיא בשם פיה) (עם׳ יצחק

 והם מהם, נהנה האדם שאץ לכלים דזמה וה (ואץ כלל, מוקצה בגדרת שאעם כאוכלץ הם הרי ותכשיט,
 שליטיא וואזגר הגריש בשם מיו) עם׳ <חיו לד מביח בקתטרם וכ״כ האדם), של שימוש אמצעי רק

 ובששיב מיה. סי׳ ח־ז נדברו אז שוית (יח) כאוכלץ. דינם להרחה וטבק כשמים תכשיטים, שמשקפיים,
 מותר בחמה, בגדים לאדם היו שאם שכתב כלי) סד׳׳ה קכ״ד. המאירי(שכת דברי אח הביא רס׳׳ה הערה פ״כ

 כאן ונמצא עליהם שישב סי שיכוא אפשר שהרי עכשיו, לו צריכים שאץ אע״פ לצל, החמה מן לטלטלם
 דינה שמגלה שכתב רכא האליהו את שהביא בשע״ת לעח נתב סקכ׳׳ב) (שם המ׳׳ב (יט) קצת. צורך

 דעדץ כשבת, המגלה את לטלטל שאסור הפר׳׳ח בשם ז׳ ס׳׳ק תרפ׳׳ח סי׳ היטב הבאר וכתב הקודש, ככתבי
 השנה שבכל שבת p לחלק יש הפר׳׳ה לדעת שאף שכתבו שיש שהניא סק׳׳א) תרצ׳׳ג (סי׳ תשובה בשערי

^  ומעיון קריאה, חובת בה (שיש אדר טי׳ו שבשבת במאפים). דק אפשרי (כיממו פורים בה שהל שבת ל
 בשאר משא־כ אותה, לטלטל אץ ג׳׳ב) תטלטל אסור יעביתו, שמא גזירה משום כשבח, בה לקרוא ניתן שלא

 הפ׳׳ב שסתם וכפי אדר, ט׳׳ו בשבת אף המגלה את לטלטל התית רבים אלם לטלטלה, מותר השנה שבתות
 pD איסור משום במוציש הקריאה לצורך בשבת המגלה את לטלטל אץ המתירים לדעת אף אמנם שם,

 סקכ׳׳ג. בס׳׳ב שיה סימן (כ) סע׳׳ה. כ״ח פרק עם־שש־כ מבעוז־ מעט בה למד אם אלא לתל, משבת
ק השבת, לסעדדח ביותר צריכים אלה שכלים שכתב סט׳׳ז) (שם הרב כשו״ע דע־׳ע  על כלל גזת לא ל

^ סי״ז. שם הרב שו׳׳ע שם, מ׳׳ב (בא) בשבת. טלטלם ע  להמתירים שיש שכתבו מהאתרתים כמה בדברי ד
 ובתהלה כזה, להקל היא תורה ישראל שסנהג תיג) סי׳ (או׳׳ח נזר אבני בשו׳׳ת שכתב כפי שיסמוכו, מה על

 מה על לתמוה אץ ז־ל. הרשב״א לדעת חומרא אלא אתו זה שדבר כיץ שענ׳׳פ כתב )rםק ש׳׳ח (סי* לדוד
להמחמיריס-מותד, אף גכורים השלטי דעת שלפי כיץ לצורך, שלא אף וסכץ קערה כוס, לטלטל שנוהגים



.רמהכו. פרק

כו פרק

דאיתקצאי״ ״מיגו - השבת בכניסת מוקצה

הסרק של מפורט תוכן
דאיתקצאי מיגו א.

שבת. לחצי מוקצה אין ד. השבת. בכניסת מוקצה

גיריים דחאו להקצאה: א׳ תגאי .1
בידיים. דחאו לא ה. שבנרות. שמן ב-ד. המוקצה. סיבת א.

שמיס גידי גמרו להקצאה; ב׳ תנאי ג.
רטובה. כביסה ח-ס. מרצון, דחייה ז. אדס. בידי גמרו ג-ו. שמיס. בידי גמרו א-ג.

דאיתקצאי מיגו א.
השבח בכנישח מוקצה
 אס אף השבת לכל מוקצה נשאר <א), השבת בכניסת מוקצה שהיה דבר א.
 השמשות לבץ דאיתקצאי ״מיגו קיימת. אינה מוקצה להיותו שגרמה הסיבה

 (ב). היום לכל הוקצה השמשות לבין שהוקצה מתוך - יומא״ לכוליה איתקצאי
הם בו קלקול, של שלב הענבים עוברים לצימוקים ענבים מייבשים כאשר נ.

והעחת- ■מקורות

 לחגפא כך השמשווז. p לפני שבת שקיבלו אף לכן, קודם ולא השסשות בץ זמן הוא הקובע הזמן (א)
ק ולאחר מוקצה החפץ היה וסן ובאותו שכת שקיבל שסי רע*ט בסוס״י הפסיג כתב  הפסיק כיה־ש לפני פ

 שקיבל בומן ולא השמשות בכץ תא׳י שוה כיק דאיתקצאי טעו אמרלנן שלא הפס׳׳ג כותב מוקצה, להיות
 שקיבלה אף השולחן, על היתר של חפץ שום הניחה ולא שבת נמת שהדליקה שאשה נלמד ומכאן שבת,
 בסיס, השחןחן יהא ולא השולחן, על וכדר חלות להניח השמשות, p קודם אח״ב, יכולה בהדלקה, שבת
 ש*י סימן קמ״ח, ס״ק ש׳׳ח סי׳ בם־כ הובא ם־ג. שבת (ב) ולהיתר. לאיסור בסיס הוא כיה־ש שבו^ כיק
 ביה*ש שהוקצה שדבר שהטעם סקט׳׳ז ש״י בסי׳ הם־כ וכתב דאיתקצאיי. •מינו בקצרה מכונה זה כלל .1ס״

 אשר את והכתו הששי ביום ׳׳והיה כדכתיב בעי יום מבעוד הכנה שעיקר משום הוא, יומא לכולי הוקצה
 סקי״ד בשעה־צ שם וכתב בו. מלהשתמש הוקצה היום כניסת בתחילת הלא וזה ה׳), ט*ו, (שמוח יביאו•
 מדאורייתא שמוקצה רש״י טעם שעיקר סי״ז) ׳׳ב, (ח ים באפיקי דעויין כ״ו:. ביצה רש״י נשם זאת שכתב

 ולשיטת ררבת. בהכנה ביצה ריש בסגגיא שהובא כפי דוהכינו, מקרא ואסור מעריש, הוכן שלא משוס הוא
 שאף שם, יס האפיקי וכתב מוקצה, הוה יום מבעוד הוכן שלא שמכיק הוא, אחד דבר ומוקצה הכנה רש״י

 החיי (כמ״ש ־והכמו• של בפסוק אסמכתא מצאו חז״ל מ״מ מדרבנן, רק שמוקצה הראשונים שאר לשיטת
ביצה, ריש במלחמות ברמכ״ן ויצ״ע טבעו־י, חמה דרושה ולכן ס״א), ס-ו כלל אדם



תשבת משנתרמו.

 כדי כשמש לייבוש ענבים הניח אדם אם לכן שיתייבשו. עד לאכילה ראויים אינם
 מוקצים נשארים הס לאכילה, ראויים היו לא השבת ובכניסת צימוקים מהם לעשות

לאכילה. ראויים ונהיו התייבשו השבת במהלך אם אף
J שני כשמתקיימים רק היא דאיתקצאי״, ״מיגו מחמת זו הקצאה אמנם 

 בידי גמרו ב) בידיים. דחאו א) ב׳־ג׳): בסימנים לקמן (שיתבארו הבאים התנאים
שמים.

שבת״ לחצי מוקצה ״אין
 והפך ראוי בלתי נהיה בשבת אך השבת, בכניסת מוקצה היה שלא דבר ד.

 מוקצה ש״אין משום מוקצה, שם ממנו פקע ראוי, ונהיה חזר מכן ולאחר למוקצה,
שבת״. לחצי

 להיות והפכו ונרטבו השבת, בכניסת לאכילה ראויים שהיו צימוקים לדוגמא:
 מותר לאכילה, ראויים להיות והפכו בשבת התייבשו ושוב לאכילה, ראויים בלתי

(ג). ולאוכלם לטלסלם

בידיים דחאו להקצאה: א׳ תגאי ב.
המוקצה סיבת

 השבת במשך אם אף מוקצה נשאר השמשות, בבין מוקצה שהיה דבר א.
 תנאי האדם. ממעשה כתוצאה היתה ההקצאה אם מוקצה, להיותו הסיבה הסתלקה

בידיים״. ״דחאו נקרא זה
 השבת, בכניסת לאכילה ראויים בלתי והיו לייבוש שהונחו הענבים לדוגמא:

 נבעה השבת בכניסת שדחייתס משום לצימוקים, שהתייבשו אף מוקצים נשארו
לייבוש. שהניחם האדם ממעשה

שבנרות שמן
בידיים״, כ״דחאו נחשב השמשות, בבין הדולקים השבת בנרות הנמצא שמן ב,

 שהרי השמן, שבו הכלי ואת הנותר השמן את לטלטל אסור הנרות כבו אס אף ולכן
 השבת בכניסת שנאסרו ומתוך ,<ד) מוקצה שהיא לשלהבת בסיס היו השמשות בבין

(ה). השבת לכל נאסרו
J התנה אם שכבה, לאחר הנר את לטלטל רשאי יוסף״, ה״בית מרן לדעת 

 אולם (ו). להכבות עשוי שנר משום זה תנאי ומועיל ,m שבת בערב מראש כך על
(ח). זה תנאי מועיל שלא הרמ״א כדעת האשכנזים מנהג

והערות- ■מקורות
 ה׳. סימן כ״ז בפרק לקמן שיבוז:! כפי מוקצה, היא השלהבת (ד) סקט״ו. ובס׳ב ro ש״י סימן (ג)
 ההייס הכף הביאו ג׳} אוח (שם יוסף הברכי וכתב ס״ר. וע״נו סימן (ו) טיו. ם־ק ש״י םי«ן מ״ב (ה)
שם. רמ״א (ח) סקי״א. שם מ־ב (ז) כולה. השנה לכל התנאי שמועיל ששמע סקמ״ו), (שם



השבת משנתרמח.

אדם״: ביח ל״גמרו הם אופנים שני ד.
 ראוי להיות לשימוש ראוי שאינו הדבר את להפוך יכול האדם כאשר א)

(יד). לשימוש
(טו). השבת ■במשך ראוי להיות מאליו יהפוך שהדבר מראש ברור כאשר ב)
 נורמת השבת בכניסת בשימוש מאפשרות הדחייה אין אלה אופנים בשני ה,

 משימוש דעתו מסיח האדם אין האופנים שבשני משום מוקצה, יהיה שהחפץ לכך
 ובידו הדחייה, מצב בהמשך רצתו אין שהרי מדעתו, אותו מקצה ואינו בשבת בדבר

השבת. במשך מאליו ייפסק זה שמצב מראש לו שברור או הדחייה, מצב את להפסיק
 התבשיל אין השבת ובכניסת (נח) שבת לפני האש על שהונח סיר לדוגמא: .1
 על הניחו (שהרי בידים, שדחאו אף ולאוכלו, לטלטלו מותר (יז), לאכילה ראוי שבו

 זה שמצב מראש ברור שהרי אדם״, בידי ש״גמרו משום שירתח), בשביל האש
 אלא הדחייה, מצב בהמשך האדם של רצונו ואין בשבת, מה זמן כעבור יעבור
(יח). מבושל כבר יהיה שהמאכל רוצה

מרצון דחייה
 של הנוכחי במצב רוצה ובעליו השבת, בכניסת מוקצה שהוא דבר אולם ז.

 באותה בו שהדליקו נר לדוגמא: מצבו. שהשתנה לאחר גם כמוקצה נחשב הדחייה,
 שלא בידים״ כ״דחייה נחשבת שהדלקתו משום שכבה, אחר אף לטלטלו אסור שבת

 שהנר דהיינו הדחייה, מצב בהמשך הוא האדם של ורצונו שבת, באותה בו להשתמש
 בידי ש״נמרו (־בלומר זמן לאחר יכבה שהנר מראש שברור אף לדלוק, ימשיך
(יט). אדם״)

זהערות- -מקורות

)T( לא אדם גדדי שטמח הטעם (טו) י׳ג. בהערה לעל דע״ע בעודן. ד״ה מיג. שבח תום׳ כ״ז., ביצה 
 ראדות ראיגן רותחות הן השמשות שבבין קרירות לגבי שק ״ז.) (נ ביצה ברש״י מבואר כימוקצהי, השיב

 הוא שמים בי^ כשגמרו אלם לתקנו, וTוב הואל לטלטלן שמותר שם וכתב מצטננות, הן ואחיה לאכלה
 עליהם שנותנים ■כתמרים שההיתר שיי, בסי׳ הביי שהביא בכלמ רעריין לתקנו, וTב שאץ משום מוקצה,

 יTב שגמת משום טוקציס, אעם ואת ■בכל ראדים, געשו בשבת ורק ראמים אעם שביה־ש אף מעריש, מים
 ככל אלא לתקנו, כשבידו דווקא רשיי כותח שאץ שם הטיו על שרד הלכושי וביאר שם, הטיז והביאו אדם.
 שנגמר שדבר שכתב י״ט) סיק שיי (סי׳ המיב בלשץ מע׳ע מוקצה, הר לא תיקתו שיגבר ברור שהדבר אופן
 לא התמרים לא השמשות, בבץ ראמים אעם שבודאי אף כער״ש, מים עליהם שנתן תמרים כגץ אדם, כידי

 אסח לא אפיה חזיץ, לא עתה לעת התמרים וגם לשתיה, ראמים שיהיו התמרים טעם קלטו לא דהא המים,
 התמרים טעם שיקלטו למחר עד להשהותן בעץ דהא זה. מחמת מוקצה שיהא השבת עם על מנייהו דעתיה
 שווה pשה רק ןלא אדם־ בידי ־גמרו כלשץ להכללו אפשר ה1 שגם המ־ב מדברי קצת (ונראה עכ״ל.

 איסור משום בו שאץ •באופן (טז) פאלע). שייגמר להשאירו האדם Tשב כיץ שם], אותו ממש זה אלא
 שהקדירה מחמת הן )r( ם־א. רנ״ג וקטומה-סימן גרופה כירה גבי על או חייתא, קדירה כגץ ״שהייה״,

 סימן (יט) ב״ז.. הr•ב (יח) י׳. סימן שלמה מנחת עדיץ-שד״ת מבושל אינו שהתבשיל מחמת והן רותהת
 הוא האדם של רצתו שבקדירה הוא לעיל. שהחכרה הקדירה לבץ הנר p ההבדל סק״א, ובמ״ב ם־א רע״ט
 מבושל, התבשל שבו המצב דהיעו הרתיחה, שאחרי המצב היא זו רתיחה תכלית אך רותחת. שתהיה אמנם

 דלוק יהיה שהנו דווקא היא ■האדם כוונת כנר ואילו האפשר, ככל יחקצר הרתיחה שזמן מעדיף היה והאדם
י׳. סי׳ שלמה מנתת ככוי-שו״ת הנר שבו המצב ההדלקה מטרת ואין



.רמזכו. פרק

 (-ראו יקר בסף פמוט כגון כיס, חסרון מחמת מוקצה הוא הנר אם ד,
(י). יוסף הבית מרן לדעת אף תנאי, כך על יועיל ולא לטלטלו, אסור (ס)}, בהערות

בידיים דחאו לא
 מותר אדם, ממעשה כתוצאה אינה מוקצה הדבר היות סיבת אם אולם, ה.
המוקצה. סיבת הסתלקה אם הדבר את לטלטל

 היו ולא צרכם, כל בשלים היו לא עדיין השבת שבכניסת פירות לדוגמא:
 ולאוכלם לטלטלם מותר וכדו׳, קשה אבוקדו ירוקות, בננות כגון לאכילה, ראויים
 משימוש האדם ידי על נדחו לא השבת שבכניסת משום לכך, ראויים נהיו אם בשבת

דא). כורחו בעל אלא דלעיל) והנר הצימוקים בדוגמאות ורצונו(כמו ידיו במעשה

שמים בידי גמה להקצאה; ב׳ תנאי ג.
מוקצה, יישאר השבת, בכניסת מוקצה שהיה שחפץ כדי הנדרש נוסף תנאי א.

 בידי שמים״(ולא בידי ש״גמרו הוא השבת במשך ההקצאה סיבת כשנסתלקה אף
 בכניסת בוודאות צפויה היתה לא ההקצאה סיבת שהסתלקות דהיינו אדם),
(יב). השבת
 בלתי והיו לייבוש, שהונחו ענבים לעיל: שהוזכרה הדוגמא היא לכך דוגמא ב.
 שהרי מוקצים, נשארו לצימוקים, בשבת שהתייבשו אף השבת, בכניסת ראויים
 לעשות יכול איננו והאדם בשבת שיתייבשו וודאי היה לא שהרי שמים״, בידי ״נגמרו
לייבשם, כדי בשבת פעולה

אדם בידי גמדו
 אינו אדם״ בידי ״גמדו אך השבת, בכניסת ראוי בלתי שהיה דבר אולם ג.
(יג). ולאוכלו לטלטלו ומותר בשבת מוקצה

-nnvm -מקורות
 שהפמוטות שבפקומווז שכתב רי״ד) הערה כ׳ (פרק בשש־כ דעיע ע״ה. סעיף י*ב פרק אהבה מנוחת (ט)
 סימן (יא) שס. אהבה מנוחת (י) ביס. חסרץ מחמת במוקצה הם נחשבים שאץ י׳׳ל לבית, כתכשיט הם

 נדחו שלא אע־פ בידים כדחייה לדתם שיש אופנים יש אמנם ס״ו. ש־י סי׳ הרב שו׳׳ע סק״ח, מ״ב שי׳׳ח
 בידים דחאם ולא תלישתם) איסור (מחמת כמוקצה נחשבים מחוברים בעודם אשר מחובריס פיחת כגון בידים,

 חלשם שלא ומכיץ מער״ש, ולהכינם לתולשם בקלות בידו שהיה משום בידים, כדחייה נחשב ואעפ׳׳כ מער׳׳ש,
 לדוגמא; בידים׳׳. כ׳׳דחייה נחשב לא גדול טורח יש אם אך סק׳׳ז. וכמ׳־ב ס׳׳ג שכ׳׳ב שדחאס-סי׳ דעתו גילה

 בו יש השחיטה מעשה שהרי בידים׳׳, ׳־דתאה שתטה שלא שמכיק אומרים אץ הער־ש, נשחטה שלא בהמה
 שו״ע דעו׳׳ש, שי״ח סימן (ב״י בידיס׳י כ׳׳דחייה נתשב לא ולכן מומחה, אחר לחפש שצריך כיץ גרול, טורח

 כשיהיה ׳׳כ אח רק לטלטלו מותר האם לרץ יש (יג) סקי׳׳ט. שם ומ׳׳ב ס׳׳ב, ש׳׳י סי׳ (יב) ס׳׳ב). שם
 ומותו כלל דחד נקרא זה אץ דעתו הסיח שלא שכיץ או מוקצה, נשאר ראוי שאינו זמן כל אבל ראוי

 מוקצה אינו ארס בירי שנמרו שדבר כתב ס׳׳י) שכ׳׳ה (סימן הרב בשו׳׳ע ראוי. אינו של במצב גם לטלטלו
 (סי־ לדוד התהלה אבל לאדם. שראוי קודם אף מוקצה הדבר שאין ט׳׳ז) אות מ׳׳א (סימן החזו׳׳א וכ־כ כלל,
 שפדכח כתב רס׳׳ה) (עס׳ ישראל ובגחלת ראוי. למצב שהגיע לאחר רק מועיל שההיתר כותב י׳) אות דנ״ט

ב׳. אות ס׳׳ד סי׳ ספר כמנילת ^״ע הכי. משמע נם סק״י שכ׳׳ה סי׳ המג׳׳א



.רמטכו פרק

רטובה כביסה
 בה שיש (כלומר, להטפיח״ מנת על "טופח של בשיעור רטובה, כביסה ה.

 בנגיעתה אחר דבר הרטבת כח עד נרטבת בהם, שתיגע שהיד כזאת, במידה רטיבות
 איסור על ויעברו לסחטה יבואו שמא חכמים שחששו משום (כ), מוקצה היא בו)

(כא). סחיטה
 במשך להתייבש עתידה שהיא ברור אם אף זו רטובה כביסה לטלטל אסור

(בב). השבת
 אם אף לטלטלה, אסור והתייבשה, השבת בכניסת רטובה שהיתה כביסה ט.

 שאם הסוברים ויש וכנ). בשבת מאליה תתייבש שהכביסה השבת בכניסת ברור היה
(כד). וללבשה לטלטלה מותר בשבת, תתייבש שהכביסה ברור הדבר

והערות- -מקורות

 לסחזטה-שם. יבוא שמא החשש משוס (כב) שם. (כא) ס־ג. ס״ק מ״ב ש״ח סימן סמ״ו. ש־א סימן (כ)
p שהיה שכגד ס״ג ס־ק ש״ה כסי׳ כתב המ-ב (כג) o היום, כל סקרה הוא להספיח ע״ס סופה השמשות 

 מה לבאר וצתך השבת. כמשך בודאי יתייבש אם אפילו מוקצה. הוא גווני שבכל דבריו מסתימת ומשמע
 כוודאי יודעים לכאורה וה־נ מקצה, משום בהם שאץ רותחות קרירות של אדם׳׳ יTב ׳׳מגמת זה רץ שתה

 ק״א\ עם׳ ח׳ <סק יצהק בשבות ד״כ1 *»)7ס נ׳ (פי׳ ספר כמגילת ובתב השבת, כמשך תתייבש שהכביסה
 רותחות, כקדיתת רארי שאינו מחמת בסלסול שאסור לדבר ק מועיל אדם כיד שגמרו שליס׳׳א, הגריש׳׳א בשם

 לטלטלו מותו זה ממן שנם והיינו השמשות, כבץ מוקצה תזא שלא אדם יTב נמת של הסברא ומועלה
 יסחוט, שמא משהם שאיסורו רטוב כבנה איסור מחמת בטלטול שאסור דבר אבל מעצמו, להיגמר ועתיד היות

 רפ׳׳א) (עם׳ ישראל נחלת (ובספר סק׳׳ו. ביצה שיעורים pבקו דע׳׳ע אדם׳׳, בידי ׳׳נסת של ההיתר מהני לא
 או מים עליהם שנשפכו בנתם אבל שבת, לפני שכבסם כגלל שנרטבו במתם הוא זה איסור שכל כתב

 בית׳ם), רתאם לא שהת שנתייבשו. לאחר ראיתקצאי• ־מיגו משום כזה אץ לכו׳׳ע שבת, בערב בגשם שנרטבו
 לפי שמים. כידי שגמת במקום רק הם הס׳׳ב רבת שכל מבואר ס׳׳ב) סי׳ (ח׳׳א הלוי שבט בשו׳׳ת (כד)

 טלטלי בספר וכ׳׳ב מקצה. איסור מה אץ בשבת שיתייבש לנו ברור אם אך בשבת, שיתייבשו בדור שאתו
זצ׳׳ל. פיינשטיין הנר׳׳מ בשם ל׳׳ו) (תשובה שבת



השבת משנתדג.

כז פרק

האסור לדבר בסיס

הפרק של מפורט תוכן
זדיגיו הגדרתו - האמור לדבר במימ א.

בסיס, כשאינו מוקצה שעליו חפץ טלטול ז-י. לבסיס. בסיס ו. בסיס. דין א-ה.

לבסיס חפץ להפיכת התנאים ב.

שבת באמצע בסיס ג.
הטלטול. אופני ד. הפוסקים. מחלוקת א-ג.

מעשיות דוגמאות ד.
 מניעת ד. השולחן. מפת ג. בשולחן. שימוש ב. השולחן, טלטול א. - השבת שולחן
בסיס. כשאינו השולחן טלטול ה-ו. לבסיס. השולחן הפיכת

כםנד. התפור כיס טיי. הבגד. מן שדופנו כיס ז־ח. - מוקצה בכיסו שמתח בגד
השבת. בבגדי שנשכח מוקצה יא.

 בתוכה שיש מגירה יג־יד. מוקצה. בה שהגיחו סגירה יב. - מוקצה שבמגידתו שולחן
השולחן. טלטול טו. לאיסור. שמלאכתו כלי
 המכסה. פתיחת יט. שבת. בערב הפח ריקון יח. לאשפה, בסיס טז-יז. ־ אשפה פח

 פסולת פיטי בד. דוושה. עס פח בג. אשפה. שקית כב. האשפה. פת פינוי כ־כא.
מהשולחן.

חשמל מכשירי סלסול ה.
להט. חוט ללא מכשיר ג. להט. חוט בו שיש מכשיר ב. המכשירים. סוגי א. הקדמה,

ודיניו הנדרתו י האסור לדבר בסיס א.
הגדרתו
 כדין ודינו האסוד״ לדבר ״בסיס נקרא ל״מוקצה״ ובסיס כמושב המשמש דבר

שעליו. המוקצה חפץ

דיניו
שיישאר בכוונה ־ היתר חפץ על מוקצה דבר השבת כניסת לפני הניחו אם א.



.רנאכז. פרק

 שם מונח היה אכן והמוקצה (א), השבת כניסת של השמשות בין משך בכל שם
 ודינו האסור״, לדבר ״בסיס להיות ההיתר חפץ נהפך <ב), השמשות בין כל במשך

 מוקצה כגון גמור״ ״מוקצה הוא המוקצה אם לדוגמא כך שעליו. המוקצה כדין
 אפילו המוקצה, את לטלטל שאסור כשם הבסיס, את לטלטל אסור גופו, מחמת
<ג)}. בהערה עיינו - לאיסור שמלאכתו כלי הוא המוקצה (אם ומקומו. נופו לצורך

 שעליו המוקצה ממנו נשמט השבת במשך אם אף בטלטול אסור הבסיס ב.
).7( ממנו הוסר או

 שהכסף והתכוונו שולחן על השבת כניסת לפני כסף הניחו אם למגמא: נ.
 השולחן נהפך השמשות, בין בכל השולחן על מונח היה והכסף בשבת, שם יישאר

השולחן(ה). מן בשבת הכסף נפל אם אף לטלטלו ואסור ל״בסיס״,
 שיפורטו תנאים, מספר להתקיים צריכים ל״בסיס״ יהפוך היתר שחפץ כדי ד.
ב׳. בסימן לקמן

האיסור טעם
 טפל הוא כן ועל שעליו לדבר משמש שהבסיס הוא ״בסיס״ לאיסור הטעם ה.

).1( כמוהו מוקצה ונהיה לו

לבסיס בסיס
 האסור״, לדבר ״בסיס מונח שעליו חפץ נם דהיינו ל״בסיס״, ״בסיס״ גם .1
 מגש על שעומד בפמוט הדולק נר לרוגמא: (ון. עצמו האסור לרבר כבסיס נחשב

 המגש לפיכך לה. כסיס הוא והנר <ח) מוקצה היא הנר שלהבת השולחן; על המונח
כדין ודינם האסור״, לדבר כ״בסיס נחשבים ),0( לבסיס״ ״בסיס שהם אף והשולחן,

זהערות- ■מקורות

 ש״ס סימן (ב) השמשות, בבץ די או השבת כל שם שיישאר כותה צריך האם מחלוקת לקמן ראה (א)
 שמלאכתו ״כלי האם נחלקו הפוסקים (ג) ק״א. הערה כ״ז פרק שם וראה סנ״ג, כ׳ פרק שש״כ סקי״ט, מ־ב

 מה. נסתפק סק״ד) משב״ז ש״ח לסימן (כהקדמה מגדים הפרי ל״בסיס״. שתחתיו החפץ את הופך לאיסור״
 כלי לצל מחמה לטלטלו ואסור כסיס p שיש לומר נוטה סק״א) שיח (סימן לדוד התהלה ואלו

 אף בטלטל להיאסר ממשיך הבסיס (י) לטלטלו. מותר יהיה ומקומו גופו לצו^ ורק לאיסור, שמלאכתו
 לכלי איתקצאי השמשות בין דאיחקצאי ו״מינו השבת בכניסת שהוקצה משום מעלע, המוקצה שהוסר לאחר
 ס״ד. ש״ט סימן היומן־רמ״א לכל הוקצה השבת, כניסת של השמשות בין שהוקצה (-מתוך יומא״

דאיתקצאי ו״מיגו עלז הכסף היה השבת כניסת של השמשות שבבין מכזן השבת, לכל נאסר השלחן (ה)
^ מטבע שהניחו כגק השולחן, לגבי חשימת זה לבסף אץ אם אלם יומא״. לכלי איתקצאי השמשות ל

 החיי בשם ל״א ס״ק במ״ב ש״י לטלטלו-סימן ומותר לבסיס. נהפך הסותר הדבר אץ השלחן, על ערך פחות
אות י״ב פרק ישראל מחלת דע״ע בסיס. ד״ה מ״ז. שבת רש״י (ו) ו׳, בתנאי להלן שיתבאר וכפי אדם,

טלטל לגבי שכתב סקי״ח, רע״ז בסי׳ המ״ב מדברי נראה וכן נ־א) סי׳ ח״ג (או״ח אג״מ שו״ח )t( א׳.
 להוציאה שאפשר מגירה בענץ סקל״א ש״י סי׳ במ״ב ויע״ע לנרות, כבסיס שנחשב שכת נרות עליו שיש שלחן
 סק״א. רע״ט סימן במ״ב והובא מ״ד., שבת בגם׳ שנתבאר כפי מוקצה היא שלהבת (ח) השלחן. מן לגמרי

 שכשמניחים סק״ה) רע״ט (סי׳ המנ״א כתב לכן עצמה. לשלהבת כבסיס נחשבים והפמוט המגש השלחן, (ט)
 כיץ לשלהבת. בהשוואה אלא לשמן כהשוואה הככד חשיבות את למדוד אין לטלטלו, בשכל נר גבי על ככר

שם ובמ״ב ס״ו רע״ז בסי׳ הרב בשו״ע גם דעויין לשלהבת, בסיס רק אלא בעצמותו מוקצה אינו שהשמן



השבת משנתתג.

 שהוסרו או הגרות שכבו לאחר אף לטלטלם ואין בטלטול, האסורה השלהבת
ס. מהשולחן הפמוטות

״בפיס״ כשאינו מוקצה שעליו מפץ טלטול
 בסיס איננו החפץ אם אף לצורך, שלא מוקצה, שעליו חפץ לטלטל אין ז.

 לקמן כמפורט ל״בסיס״ להפיכתו התנאים התקיימו שלא (דהיינו למוקצה
ב׳)(יא). בסימן

 צריכים אם עליו, כשהמוקצה ״בסיס״, שאינו ההיתר חפץ את לטלטל מותר ח.
 או (״למקומו״), נמצא הוא בו במקום או (״לגופו״), ההיתר בחפץ להשתמש
 לטלטל אסור (אך לצל״)(יב). ךמחמה יתקלקל או ייגנב ההיתר שחפץ שחוששים

(יג)). יתקלקל או ייגנב שהמוקצה רק הוא כשהחשש המוקצה עם ההיתר חפץ את

 לפני המותר החפץ מן המוקצה את לנער יש הללו המקרים בכל ט.
 או (סו), שביר שהוא כגון המוקצה, את לנער אפשרות אין אם אולם (יד), טלטולו
 שעליו, המוקצה עם ההיתר חפץ את לטלטל מותר פנוי, יישאר שהמקום שצריך

).TO(המותר״ דבר לצורך הצד מן ״טלטול כדין
 מותר cn ט׳) בסעיף כנזכר שניערוהו (כגון המוקצה הוסר אם אמנם י.

 איננו ההיתר חפץ שהרי להיתר, שמלאכתו כלי ככל ההיתר חפץ את לטלטל
(יח). היתר חפץ ככל להיות ההיתר חפץ חזר המוקצה ומשהוסר ״בסיס״,

ל״בסיס״ חפץ להפיכת התנאים ב.
הבאים; התנאים כל בו התקיימו אם ל״בסיס״ נהפך חפץ א.
בשבת. שם שיישאר בכוונה הבסיס על הונח המוקצה א)
בהסכמתם, או הבסיס של הבעלים ידי על הונח המוקצה ב)
המוקצה. מאשר יותר חשוב היתר דבר הבסיס על אין נ)

והעחת־ •מקותת

 השלהבת מן יותר חשוכים שהם משום השולחן, על דברים ושאר לחם שמניחים מה מועיל זה שמטעם סקי״ח
 כעצסותם מוקצים שאיגם והשמן מהנר חשוב יותר יהיה גס שהלחם צורך אץ אבל אליה, כסיס נעשה שהנר
 רע*ז סיסן (י) זה, בענץ באריכוח שק ה׳) הערה סיד ספר(סי׳ במג^ת רע*ע כבסיס, פשסשים p אלא

 סימן (יא) השזלחן. לטלטול ההיחר אופני מהם ד׳ כסי׳ לקמן ועיינו סקל״א. כמ״ב ש׳׳י סי־ סקי׳׳ח, במ־ב
 הצד מן שטלטול שם תתבאר הצד מן בטלטול נחשב זה טלטול ס׳׳ח. ש׳י סימן סקי׳׳ד, ובמ׳׳ב ס׳׳ד ש־ט
p ובשש׳׳ב ו-סקי׳׳ז. סקי׳ד וכמ׳׳ב סיג, ש׳׳ט סימן (יב) המותר. דבר לצורך p מותר o קס״כ הערה כ׳ 
 הבסיס יתקלקל שמא תועוש אלא ומקומו, גופו לצורך הבסיס את צריך אץ אם שאף זצ׳׳ל מהגרשזז׳׳א הביא

 המוקצה את לנער או שעליו המוקצה עם הבסיס את לטלטל אסור (יג) לטלטלו. מותר יגנבוהו שמא או
 שלא כגץ המוקצה, לפטירת שתושש משום כן עושה ורק למקומו, או הבסיס לגוף זקוק אמו אם שעליו

סי׳ שעה־צ (טי) ס״ד. ש׳־ט סימן )T( ס׳׳ו. שם הרב שו״ע סקי״ז. ובשעה׳׳צ סקי״ד במ׳׳ב יננכוהוישם
p וכן י׳׳ז. ס׳׳ק שיט n הניעור-סימן ע׳׳י דבר אמה יקלקל שהמוקצה משום המוקצה את לנער חושש אם 
 כמבואר ההיתר, חפץ של ומקומו נופו לצורך שניעתהו, כגץ (ח) סיח. שייא סימן (טז) סיד, שיט

ס״ר. ש״ט סימן (יח) הקודמים. בסעיפים



השבת משנתרנד.

 במפורש חשב כאילו דינו השבת, שולחן על או השבת, בנדי של בכיס
(כד). לסלקו

הקבוע במקומו הונה
 זהו אך בשבת, שס שיישאר כוונה ללא חפץ על המוקצה את הניחו אם ז.
 כ״בסיס״ נחשב כסף בו שמונח ארנק לדוגמא: כ״בסיס״. החפץ נחשב הרגיל, מקומו
(כה). בשבת הכסף את בו להשאיר כוונה היתה שלא אף לכסף,

 החפץ אץ ושכח, שבת לפני המוקצה את להסיר במפורש התכוון אם אולם ח.
 שמלאכתו ״כלי הוא הארנק שהוזכרה, בדוגמא (אמנם (כו). ״בסיס״ מדין נאסר

מקומו(כז)). או גופו לצורך רק לטלטלו ומותר הכסף, ממנו הוצא אם אף לאיסור״

בהסכמתם או הבעלים ידי על הונח ב׳: תנאי
 הבסיס של הבעלים ידי על עליו הונח המוקצה אם רק בטלטול נאסר הבסיס

לתועלתו. או בהסכמתו או
 שעשה אחר אדם או ההיתר חפץ של בעליו אם רק - בהסכמתם או בעאם ט.

 שרק משום ל״בסיס״, החפץ נהפך היתר, חפץ על המוקצה את הניח בהסכמתם, זאת
 המוקצה הנחת אולם למוקצה, בסיס יהיה שלהם היתר שחפץ להחליט יכולים הבעלים

 אינו זר שאדם משום ל״בסיס״ שתחתיו החפץ את הופכת אינה הבעלים, בהסכמת שלא
שלד(כח). שאינו דבר אוסר אדם ״אין שהרי הסכמתם, ללא הבעלים על לאסור יכול

 שלא אף הבעלים, לתועלת המוקצה תחת הבסיס הונח אם - תועלת י.
 הונח אם לדוגמא: כ״בסיס״(כט). נחשב הדבר, בכך להם נוח בוודאי אך בידעתם,

 הונח אם אף כבסיס המגש נחשב השולחן, על נר יפול שלא כדי הנרות תחת מגש
הבעלים. ידיעת ללא

המוקצה מאשר יותר תשוב היתר דבר הבסיס על אין ג׳: תנאי
 על לבדו מונח המוקצה אם רק שעליו, המוקצה כדין בטלטול נאסר הבסיס יא.
המוקצה(ל). מאשר יותר חשוב הוא אין אך היתר של חפץ עוד עליו שמונח או הבסיס,

והעמת- •מקורות

 עליו שיבוא שרגיל בדבר זזדץ א17ח סקי״ח, סוף במ״ב שם (כה) בי. אהת י־ב פרק ישראל נחלת (כד)
 במיסת בתיה •בו היתה אם כ״כסים״ הקן נחשב ביצה. בו שתוטל שרגיל תרנגולות, של לול בגק המוקצה,

 שבדבר שביאר סק״ת מ־ח סימן בחזו״א דעדץ שם. כךימ־כ על לבעלים yiT היה לא אם אף השבת,
 הסובר הת׳׳ה לדעת (אף עצמה בשבת כשהתת אף בסים יש לב^ה, המיוחדת הקינה כמו לבך. ומיוחד העשוי

 נחשב זה אק כנתיד שאף וי״ל קע״ח, הערה כ׳ פרק בשש״ב ראו (כו) השבת). למקצת בסיס שאין
 ש״ט סי׳ (כח) כ׳׳ז. ם*ק שם מ׳׳ב ס״ז, ש׳׳י לאיסור׳׳-סימן שמלאכתו ל׳׳כלי נחשב ארנק (כז) כ׳׳בסיס׳׳.

 על המוקצה את הניתו ביתו מבני אחד או אשתו אם מסתפק סקכ׳׳ב) פ׳׳ט (סי׳ שבת ובמנחת כרמ׳׳א. ס׳׳ד
 הניחתו אם אכל כעלה, לטובת הניחתו שלא שמיירי (תראה לא או כסיס נהיה האם מדעתו, שלא שלו חפץ

אם אף (ל) סקכ׳׳ז. שם ובמ׳׳ב ס׳׳ד ש״ט סימן (כט) לקמן). שיבואר בפי כבסים, בעלה-נחשב לטובת



.תגכז. סדק

ד)

ה)
0
ז)

 ואכן השמשות בין בכל הבסיס על מונח שיהיה דעת על הונח המוקצה
 שהיה (אף השבת כל שם מונח שיהיה דעת על אומרים ויש שם. היה
 השמשות). בבין רק למעשה שם

 שעליו. המוקצה את משמש הבסיס
 ערך. פחות אינו המוקצה
ה״בסיס״ של עיקרי חלק על מונח המוקצה

בהרחבה. התנאים יבוארו הבאים בסעיפים

גשבת שיישאר בכוונה הונח א': תנאי
מדעת הנחה
 שם שיישאר כוונה מתוך עליו הזנח המוקצה אם ל״בסיס״ נהפך חפץ ג.
בשבת.

 שהונח או כוונה, בלא עליו נפל אלא החפץ על הונח לא המוקצה אם אולם
 נהפך ההיתר חפץ אין שם, שכחוהו אלא (יס), בשבת שם שיישאר התכוונו לא אך

ז׳-ט׳. סעיפים א' בסימן לעיל התבאר ותנו (כ), ל״בסיס״
J :לפני להסירו ושכחו החול בימות השולחן על כסף הונח אם לדוגמא 
לבסיס. נהפך השולחן אין השבת,

שבת בערב הונת
 שהחליטו מבלי שבת בערב שהונח מוקצה של בדינו הפוסקים נחלקו ד.
שבת. לפני לסלקו האם מראש

 להשאירו, ככוונה דהיינו מדעת, כהנחה נחשבת זו סתמית שהנחה הסוברים יש
 כהנחה נחשבת אינה זו שהנחה הסוברים ויש (כא). שבת בערב נעשה שהדבר מכיון

(כב). ל״בסיס״ המוקצה שתחת החפץ נהפך לא שם שכחוהו ואס מדעת,
 אם מדעת, כהנחה נחשבת שבת בערב סתמית שהנחה הסוברים לדעת גם ה.
 שכחה זו הרי לסלקו, ושכחו שבת, לפני המוקצה את לסלק מפורשת כוונה היתה
״בסיס״(כ;). נחשב ההיתר חפץ ואין

■לסלקו, מפורשת מחשבה בלא שבת, בערב מוקצה חפץ כשהונח גם ו.
מוקצה שהניח כגון בשבת, שם שיישאר מעוניין שאינו מובן הדבר אך

והעחת־ -מקורות
 הפוסקים נחלקו בער״ש, כדונה בלא הושאר כשהחפץ אולם שבת. לפני להסירו במפורש התכוונו שלא אף (יט)

דצ״ל, הגרשז׳א בשם קע״ח הערה כ׳ פרק בשש־כ וכתב ס״ד. ש״ט סימן (כ) ר׳. בסעיף לקמן במבואר
 את להסיר ברעתו וגמר נמלך ואח״ב השבת, כל שם מונח שיהא בכוונה היתר, דבר ע״ג מ^צה הניח שאם

 מעשה. מידי מוציאה מחשבה נם ובכה״ג ל״בסים״, נחשב זה אין ששכח, אלא יום, מבעוד המוקצה
 ש״ט) הכ״י(סי׳ דעת (כב) כ׳. אות ש־ט סי׳ בשעה״צ הובא קציג) סי׳ הדשן(כתבים תרומת שו׳׳ת (כא)

שם. שעה״צ (כג) שם. סקי״ח במ׳׳ב הובאה



ת משנת.1מ נ ש ה

 נהפך השניה, הדעה לפי ואילו השבת, לצורך דרוש אינו הכסף ואילו השבת סעודת
(לז). ל׳׳בסיס״ השולחן

השמשות גין לכל הונח המוקצה ד׳: תנאי
 השמשות בין לפני עליו המוקצה הונח אם רק בטלטול, נאסר הבסיס טז.
 (לח). הזה הזמן בכל מונח היה ואכן השמשות, בין בכל שם מונח שיהיה בכוונה
 השמשות, בין כל במשך מונח היה לא שהמוקצה או כזו, כוונה היתה לא אם אולם

(לם). הבסיס נאסר לא
 אך השמשות, בבין מונח יהיה שהמוקצה התכוון אם שאף הסוברים יש יז.
 ולדעתם הבסיס, נאסר לא וכרו׳) ניעור ידי השבת(על במשך כך אחר לסלקו התכוון
 השבת כל משך ההיתר על המוקצה שיהיה בכוונתו היה אם רק הוא ״בסיס״ איסור
Xm( בהערות (ראו זו כדעה להקל יש הפסד ובמקום כולה.

והעתת־ ■מקוחת

א)  מידת ע־פ Hאל החפזים, של ערכם ע*פ נקבעת החשיבות שאין שכותב ד) (סי׳ החיים בדרך דע״ע (
 משום לכסף, בסיס נעשה השולהן שאץ לומר מקום יש ולפ״ז דה. כמקום דווקא מונחים יהיו שהם הצורך

 וכענץ זה. כמקום דווקא להיות דרוש אינו הכסף ואילו השולחן, על בדווקא להיות ההלות צריכים שעכשיו
 גם עליו שהתחו מכיץ בסיס, אינו השולחן השולחן, על והנרות החלות בענץ בסי״ב לעיל שהחכרה הדוגמא
 ערך מאשר יותר נמוך ערכן כלל ברע הרי מהנרות, יותר חשובות התלות מדוע להבץ יש אך החלות,

 ומאחר החשיבות, את קובע הכספי העע אץ י״ד) בסעיף (הנ״ל וצ״ל פיינשטק הנר״מ לדעת הפמוטות.
 לדעת ואילו הנרות, חשיבות על עולה חשיבותם והפמוטוח, חנתת מאשר יותר השבת לצורך דרושות שהתלות
 בטלטול השולחן נאסר לא כאן הגרשז־א לרעת אף למעשה אך עתר, נדולה הפמוטות חשיבות זצ״ל הנרשז״א

 השלהבות של וערכן לשלהבת, רק להתייחס יש הנרות, שעל השלהבת מהמת רק נאסח שהפמוטוח מכיץ
 אחר במקום אולם סע. שם הרב ונשו־ע סקיית רע־ז סי׳ במ״ב שנתבאר וכפי החלות, ערך מאשר פחות

^ (שש־כ  השלהבת ■מחמת p נאסח לא יקרים שפמוסות זצ׳ל. הגרשז״א בשם השש״ב מעיר רי׳׳ד} הערה כ׳ פ
 צריכים וא׳׳ב כבית, מקום להם ומייתד מקפיד אדם שהרי כיסי, תסרץ מחמת ״מוקצה היותן מחמת אלא

 בתכשיט הם הפמוטות שכאשר לומר הגרשז״א צעד אולם סהפמוטות. חשוב שיותר דבר השולחן על שישים
 איסורם וכל להיתר״), ״מלאכתו הע (אלא מוקצה נחשבים הע לא וו בשכת בהם הדליקו לא שאלו הרי לבית,

 אלא הפמוט, מאשר יותר התשוב היתר דבר להניח צורך אץ בהם כשהדליקו גם לכן השלהבת, מתמת הוא
 במגלת אלם עצמם). הפמוטות מאשר (לא המוקצה עיקר שהלא השלהבת, מאשר עתר חשוב שיהיה די

אף כיס, pon מחמת כמוקצה נחשב הפמוט אץ דולקים, שהנתח ומן שכל כתב ס״ה] מ״ד [סימן ספר
למוקצה הפמוט יהפוך כם, הנרות אס אמנם לנר, משמש והוא כו משתמשים שהרי לבית, תכשיט כשאינו
 כמי זה שהרי השבת], בכניסת התלות עליו היו [אם השלחן את לאסור בבך אץ אך כיס, חסרק מחמת
 שיתבאר וכפי לבסיס, נהפך שאץ להקל פוסקים הרבה שדעת היתר הפץ על השבת באמצע מוקצה שהניח

 דווקא הוא זה לענץ הקובע שהזמן משום (לח) ס״ט. בהערה מה בהרחבה מש־כ רע״ע ג׳, כסימן אי״ה
 ש״ט סימן מ״ב (לט) הבסיס. את אוסר אינו השבת כניסת לאחר המוקצה התח אם אך השבת, כניסת

 ט״ו pD יצחק בשבות רע״ע כזה. זצ״ל פיינשטיין הגריט כשם םש״כ השבח טלטלי בספר רע״ע סקי״ם.
הביהל כתב וו לדעה נם אמנם (מא) סקכ״א. שם רבמ״ב ס״ד, ש״ם סימן (מ) מה. מש״כ כ׳ הערה

את לנער חייב אלא שעליו, המוקצה עם הבסיס את להגביה שאסור הרע״א בשם שיטלס כדי ד״ה שם
 את לנער לכתחלה יש שבהם בסים. נעשה החפץ אץ שבהם המקרים משאר יותר חמוד וה (מקרה המוקצה.
 ואילו המ^צה, צם החפץ אח לטלטל מותר המקום, את שצריך כנץ לנערו, יכול אעו אם אך המוקצה,

ה״כסיס״). את לטלטל אסור יהיה המוקצה, את לנער יוכל לא אם זה. כמקרה



.מהכז. סרק

 שחשיבותו היתר חפץ גם השבת, בכניסת הבסיס, על מונח אם אולם יב.
 נאסר הבסיס אין הבסיס, שעל המוקצה חשיבות על עולה (לא) הבסיס לבעל

ז׳-ט', סעיפים א׳ בסי׳ לעיל שהתבאר כפי ודינו (לב), בטלטול
 שאינם התכשיטים וערך ותכשיטים, כסף סכום במגירה מונחים אם לדוגמא:

בטלטול. המגירה נאסרה לא הכסף, ערך על עולה מוקצים
 לסעודת המיועדות החלות מונחות השבת בכניסת אם נוספת: דוגמא יג.
 מוקצים, שהם לנרות ל׳׳בסיס״ נהפך השולחן אין השבת, שולחן על (לג) השבת
(לד). הנרות מאשר יותר חשובות שהתלות משום

החשיבות הגדרת
 על נקבעת ההיתר חפץ של היחסית חשיבותו האם זמנינו פוסקי נחלקו יד,

 החפצים מכין איזה כלומר ־ כלל בדרך ערכו לפי או (לה), השבת לצורך ערכו פי
).1(ל וכדו׳ דליקה בשעת תחילה להציל האדם יעדיף

 וחלות בסף סכום השולחן על מונחים היו השבת בכניסת אם לדוגמא: טו.
 המוקצה, כסף סכום משווי פחות החלות של הכספי שוויין אם השבת. סעודת לצורך

לצורך דרושות שהחלות מכיון ל׳׳בסיס״, נהפך השולחן אין הראשונה הדעה לפי הרי

והערות- -מקורות

 ש׳׳י סימן (לב) שם. ס״ב (לא) סקל׳׳ג. ש־י בסיס-סימן מסעם אסור כחשיבוחם שווים וההיתר האיסור
 לעידו להניח בדעתו שהיה אלא אסור, דבר הבסיס ״ג ע מבעו״י הניחו באם ק ר׳) הערה (פ״ב ובשש״ב ס״ח,
 רעת את שם והביא לא, או בסיס הד אי להניחו, שכח ולבסוף יותר, חשוב שהוא מותר רבד גם שבת לסני

 ההשוב המותר לדבר גס אלא בלבד, למוקצה יהיה שהבסיס רוצה שאינו שמכיק שמסתבר וצ״ל הגרשו-א
 חאת לו יש אם (לג) מה. אסר נ׳׳א) (ח״ג, משה אגרות בשו־ת אמנם כשנה. שפיר דינו מהמוקצח, יותר

 שעתה מה אחר אזלען האם קפ״ס) (עמי תקr שבות בספר ק השולחן, על שמתחות מאלו חוץ אחרות
 שאולינן או מהנחת, יותר אצלו הן שחשובות הח אלו, בחלות להשתמש שדעתו שביק והיינו אצלו. חשוב
 הח ובדד, דליקה בעח אלו חלות מציל היה ולא אחרות תלות לו שיש וכיק יותר, חשוב שבעצם מה אחר

 השולחן על המונח שלחם משסע סקי״ח) רע־ז (סימן •ב הם דברי שמסחימח שם וכתב יותר. תשובים שהנרות
 מכיק נוספות, חלות לו שיש ואע־פ שכח, לסעודת שעומד לפי מהנר, יותר חשוב לעולם שבת סעודת לצורך

 שכן שם וכתב בסלסול, השולחן ומוחו מהשלהבת יותר הן חשוכות השולחן, שעל אלו חלות לאכול שדעתו
^ שליס־א. פהגריש־א שמע ע  בכרות גם השמשות בץ השולחן על מתח היה 'ואם שכתב: (שם) במ״ב ד
 סדבדו תראה עכ״ל. הנד־ שלהבת מן דהיינו מהנר, יותר חשובים שהם פשיטא לשבת שצריך דברים ושאר
 האיסור. מן יותר שחשוב המותר בדבר נחשבים בשבת להשתמש שבדעתו וכדו׳ הקיתש וגביע ה^ שאף

 אינו ״ץ לו שכשיש משום מהשלהבת, יותר חשוב לקיתש pm מהגריש׳א, עוד ששסע יצחק בשבות דינו׳ש
 לחם כדין ודינו שכת. סעודת מעיקר כחלק הד pn לכן תחילה, עליו שיקדש בלא סעודתו לקיים יכול

 רעי׳ז סימן מג״א (לד) דצ״ל. הנרשז״א בשם רט״ו) הערה כ׳ (פרק בשש״ב וכ״ב מהשלהבת, יותר שחשוב
 יקדס שהס אף לפמוטות לבפים נהפך השולחן אין מדוע ל׳ז בהערה לקמן דע״ע סקי״ח, שם מ״ב סק־ח,

 צדך שהאדם שדבר כתב. י״ז) אות כ״ב סי׳ ח״ה אג״מ (כשו״ת וצ״ל pפיעשט הגד־מ (לה) וחשובים.
 יוהד שווה שהכסף אף השולחן, על וכסף משקפיים שיש כנק בשבת, צריך שאעו מדבר יותר חשוב בשבת

 בדבר המשקפיי׳ם נחשבים צריך, אתו הכסף ואת המשקפיים את האדם צריך שבשבת כיץ ם-מ מהמשקפיים,
 הגרשו״א תשובת (לו) נ״ב). סי׳ ח״ה הלד שבט (בשו־ת שליט״א וואמר הגר״ש דעת נראה וכן יותר. חשוב
שם. שכת טלטולי כספר וצ״ל



.דנזכז. דק

המוקצה את משמש הבסיס ה׳: תנאי
 המוקצה את משמש הבסיס אם שעליו המוקצה כחן בטלטול נאסר הבסיס יח.

 שההיתר בכך יסודו בסיס חן שהרי (מב), ה&מוטות מונחים שעליו שולחן נון
 כח דפים על אבן שבת לפני שהניחו כגון הפיך, במקרה אולם למוקצה. תבטל

לאבן(מג). ל׳׳בסיס״ נהפכים הדפים ואין הדפים, את משמשת האבן הרי יעופו, •לא

לזה זה משמשים שאינם ובסיס וקצה
 הונח שהמוקצה אלא המוקצה את משמש אינו הבסיס שאם הסוברים יש יט.
 אפשר הצורך בשעת .rro( כ״בסיס״ נחשב התחתון החפץ אין הבסיס, על אקראי
(מה). המוקצה את ממנו שניערו לאחר הבסיס את ולטלטל זו דעה על :ומוך
 בנחם על במדף, פנוי מקום מחוסר כסף, ארנק הניחו אם לדוגמא: כ.

 מהמדף, הבגד את להוציא הצורך בשעת מותר הבגד}, בכיס (לא במדף מונחים
 שבארנו כפי מהבגד, הארנק את לנער יש (אמנם לארנק. כבסיס נחשב הבגד זין

א׳}. בסימן וניל
 לא דגים (כגון מוקצה מזון המקפיא, במגירת מונח אם נוספת: דוגמא כא.

את להוציא הצורך בשעת מותר בשבת, לשימוש הראוי מזון גבי על בושלים},

והעחת- ■מקוחת

 כסיס p יש האם תו האחרתים סק״ם. ס״ב ת״ם בסי׳ המבואר עסיי (מג) סקייה. רע׳־ן סימן מ׳׳ב וב)
 ש־ח לסימן בפתיחה מנדים הפרי המוקצה. את משמש שההיתר כאופן המוקצה על ההיתר נהנית !לו
nt שבד הגר־ש מבאר סט־ו) ש־ח (סי■ תודה רעת על ובהערות בבהיג. אף בסים איסור שישp ,זצ״ל 
 רק רצתו אם אבל ל״בסיסי. נהפך שההיתר לומר יש ההיתר. כרבו יגע שהמוקצה בדתקא pצ אט ־ק

 השמשות בק רטובים שהת שככסים כתב קניו) הערה (פיב וכשש״ב לבסיס. נהפך אין בו, שיגע וא״צ ׳כסהו
 שאסור דבר משמשים הם שהרי בטלטל, אסורים הכבסים את יסpמה שהם המקלות נם מוקצה) •הם

 בדור אם מוקצה, אינם רטובים שכבסים סוברים שיש ב׳ סימן כיו כפרק שכתמו כסה (דע״ע ולסל.
 פסק וכן קצ״ג, סימן הדשן בתרומת השואל כדברי הובאה המתירים דעת (מד) בשבת). להתייבש נומדים

 המיז רעת היא וכן ה,1 היתר על שחלק (שם) הדשן תרומת את הביא הביי אלם סק״ו, ש״ם סי׳ ע״א
 פסק'להקל ס״ט) ש״ט (סי׳ הרב וכשו״ע כיד, ס״ק שם הציון ובשער סקי״ח במ״ב שיט סימן (מה) ה.
 לפרוש דרכם (שהיה העליונה המפה את להסיר הנוהגים שלפי״ז המ״ב שם וכתב הצורך. כמקום שלא אף ה
 פרושה שהיתה שניה מפה ועוד השבת, כל פתשה והיתה שבת לכבוד השלתן על אחת מפה מפות: וי

 את ומסלק הגוי בא היה למחרת וש,Tהק אחר עד התלות את כה וסכסק הנרות תחת וגם השלחן בל
 לפי .p< עושין עיג) ח״ד, אג־מ בשו״ת כמבואר העליונה, המפה את הסירו ואח״ב השלחן, מעל !מוטים

 מניחים השלחן בגוף מקום שאין מפני אלא העליונה, המפה על דווקא הפמוטים את לשים הכוונה וץ
 שבמקום המיב שם וכתב כן, לעשות אסור הט״ז לדעת אך בסים, נעשית המפה אץ לפיכך המפה, על תם

 האג״מ ודעת הצורך. בשעת התחתונה במפה המיב התיר גם האם לעיץ (רש מה. להקל שיש נראה :ורך
 על פריסה שתשאר יםTDמק שהרי לפמוטות, כסיס היא התחתונה שהמפה וסובר מחמיר שהמ״ב היא ם)

t לכבוד, השולחן על המתח שד.פמוט בהכרח ואיב מכוסה, יהיה שהשלחן כדי השכח כל :לחן .t. דווקא 
 למעשה [אלם הצורך, במקום אף לטלטלה אסור רהא לפמוט בסים השלחן, כמו היא גם וממלא המפה

 אמנם הפמוטות], מאשר עתר חשובות והס עליה מתחים החלוח שהרי בסיס, אינה כלל בדרך התחתונה ;פה
 לפי״ו השולחן. על להאיר אלא המפה על מתח שיהיה כ^ הונח לא שהנר שכתב כ״ד) (ס״ק בשעה״צ ו

סותרת). התחתונה המפה



השבת משנתרגח.

 המזון אם אולם (מס. בידו) המוקצה את שיטול (מבלי המקפיא מן המותר המזון
 המגירה הומכת שבמגירה, המוקצה מאשר יותר חשוב איננו שבמגירה המותר
בשבת. לפותחה ואסור ״בסיס״ להיות

ערך פחות אינו המוקצה ר: תנאי
 נאסר הבסיס אין המותר הבסיס על המונח למוקצה חשיבות אין אם כב.
למוקצה. מתבטל שאינו משום בטלטול,

 ל״בסיס״ נהפך השולחן אין שולחן, על פחות־ערך מטבע הונח אם לדוגמא:
(מס. למטבע
חדר, של דלת על תלוי שהוא אלא המוקצה לחפץ חשיבות יש אם גם כג.

 ■למוקצה בטלה שאינה משום בטלטול, נאסרת הדלת אין מקרר, או ארון של דלת
ח).1(נ לארון או לחדר אלא עליה, התלוי

הבסיס של עיקרי חלק על מונח המוקצה ז׳: תנאי
 אולם הבסיס. של עיקרי חלק על מונח המוקצה אם בטלטול נאסר הבסיס כד.

<מם). הבסיס כל ולא ■הטפל החלק רק נאסר הבסיס של טפל חלק על המוקצה מונח אס
 כגון עצמו, מהבגד חלק איננו והכיס בגד, בכיס מוקצה מונח אם לדוגמא:

 הדברים (פרטי הבגד ולא הכיס רק נאסר לבגד, העליונה בשפתו רק תפור שהכיס
ד׳). בסימן לקמן יבוארו

והעחת- -מקורות

 שם שיישארו הנמזוהו פקדם שמחוסר אלא האוכל, גבי על הדגים שיהיו מיוחדח כוונה כאן אץ שהרי (מו)
 מקובצת ובשיטה ב. הrב כרשב־א דע״ע ארם. החיי כשם סקל״א במיב ש״י סימן (מז) השכת. כמשך

 זה שהיתר יתכן ולדעתו זה. בהיתר שפקפק א׳ הערה י־ט פרק יצחק בשבות (ויע״ע מה. שכתבו מה שם
 שיוצאת במגירה שמונח [כגץ הבגד או השולחן של צדדי חלק על מתח הערך פחות כשהמטבע דווקא הוא
 נחשב שהשולחן י״ל עצמו. השולחן על המטבע את הניח אם אולם לבגד], הקשור בכיס או השולחן מן

 שאץ החיא דברי את שהמא ע״ג) סי׳ ״ד (ח באג*מ דע־ע חשיבות). לו אץ שהמטבע אומרים ואין כ״בסיס*.
 אדעתיה אסיק שלא ■כשכח, רק כהכרח דהד הטעם הזתם פרוטות, כמה בשביל ושולחנו בגח מבטל אדם

 לאבן, בסים געשית שהחבית מ׳1ב המבואר תבית ״י עם אבן במניח אבל והשולחן, הבגד יאסר זה שבשביל
 במקום דווקא התת המוקצה שאם שכותתו תראה לו, צריך שהיה ספני היתה האבן הנחת שהא זה, שייך לא

 טלטולי ובספר חשוב. אתו המוקצה אם אף ״בסיס״, המקום נהיה דתקא, שם אותו שצריך משום המסדם,
 ברחוב, ימצאו אם להרימו מתכופף היה לא הבצלים שאם ״חשיבות״, של בהגדרה כתב )19ד (עט׳ שבת

 בביה״ל שם דעדץ סק״ז. בפ״ב רע״ז סימן («ח) למוקצה. טפל ההיתר ואץ אצלו חשוב זה אץ מסתמא
 להיתר, כתב שס ברורה כמשנה אך צ״ע, שלמעשה לבסוף וכתב הירושלמי, דברי מחמת זה בהיתר שפקפק

 מוקצה כה שמתח מקרר דלת ולענץ בזה. להקל יש שפרינא נראה ומשו״ה מה, פתיר ס״ב החב בשו״ע ען1
 מוקצה, סאה) מ׳ (שמחדק המקרר בדלת יש שאם קנ״ב) (עט׳ יצחק שבות בספר כתב תתפות) או קסת (כגץ

 שליט״א). אלישיב הגרי״ש בשם (שם עצמו למקרר אלא חשיבותה, מפני להמוקצה, בטלה המקרר דלת אץ
 המקרר דלת אץ ג״כ סאה, מ׳ מחדק אינו המקרר אם שאף שנ״ל כתב נ״ח הערה שס״ה עמ׳ ישראל ובנחלת

וסקל״א. סקכ״ט במ״כ ש״י סימן (מט) זה. בצ״ע ונשאר למוקצה, בטלה
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J השבת באמצע 0*בס
 היתר דבר האם דהיינו השבת, למקצת בסיס יש האם הפוסקים נחלקו א.
).1( עליו המוקצה עוד כל ל״בסיס״ נהפך בשבת מוקצה עליו הניחו

 הפוסקים נחלקו סכנה, בו שיש חולה לצורך בשבת נר הודלק אם לדוגמא;
לשלהבת. ל״בסיס״ והשולחן הפמוט הופכים אם

 ו״אין השמשות, בבין ההיתר על היה לא שהמוקצה שמכיון הסוברים יש ב.
 לקמן יבואר טלטולו (ודין <נא). ״בסיס״ ההיתר נהיה לא שבת״, לחצי וקצה

ד׳-ה׳). סעיפיס
J ל״-בסיס נהפך אך ■גמור, לבסיס נהפך ההיתר חפץ אין שאמנם הסוברים ויש 

 יבואר טלטולו (ודין הב), ״בסיס״ דין לז יש עליו המוקצה עוז שכל דהיינו !ועתו״
(נ;). ד׳-ה׳) בסעיפים :ןמן

הטלטול ופני
 חפץ את לטלטל אטור השבת, למקצת בסיס שאין הסוברים לדעת אף ד.

 המוקצה. את תחילה ממנו לנער יש לטלטלו רוצים ואם עליו, כשהמוקצה היתר
 ולא אפשרי, הרבר אם המוקצה, את לנער יש הצר״, מן ״טלטול כשהותר גם והרי

(נד). :ולטלו)

והעמת־ מקוחת

 ש-י סי' (ביה־ל המ׳׳ב ולדעת סק״נ, ש״ח סי' במג״א הובאה זו דעה (נא) מיטה. ד׳׳ה ביה׳׳ל ס״ז שם )
 וסותר השמשות. בץ עליה היו שלא כיק בסים, נעשה שלא ו1 לדעה נוטה המג״א דעת מיטה) ר״ה ז

 סו׳׳ס ובס׳׳כ רע׳׳ט. סי׳ סוף ׳׳א א הרמ׳׳ג סק-ת, ש״י סימן ט׳׳ז שם, כמנ׳׳א מובא התוס' דעת (נב) ער.
 רבר עליו להנתז יש הטלטול את להתיר וכרי בטלטול, אסוד עליו מתח שהאיסור ומן שכל כתב סקל־ו ׳י

 כהדעות הס׳ב החמיר ולכאורה משם. האיסור לנער אפשר אי אם כיתד, הנל ומטלטל יותר החשוב תר
 הנדות עם השולתן על הלחם היה שאם סקי׳׳ת) רעיו (סימן המ״ב ברברי ויעויין השבת, למקצת כסיס ש
 מתה שהיה כיק לאיסור, ■בסיס נעשה שלא ניק השולחן, לטלטל ומותו למוקצה, כסיס אינו שוב •ש :יה
 על היתר נתעת א׳־צ השולחן, על אינו כבר הלחם שכעת שאע׳׳ם מדבריו, ומשמע לשכת. הצריך הלהם 'יו
 שנות וכספר ש״י. כסוס׳׳י המ׳׳ב ההמיר מדוע ביאור וצריך ס׳׳ו), רע׳׳ז (סימן הרב בשו׳׳ע פסק וכן יו,
 ההיתר, ניטל •כ אח ורק השולחן, על שניהם התתו שבת ככניסת שאם ליישב כתב ו׳) אות י׳ז (פרק תק

 את לטלטל שלא להחמיר צריך איסור בשבת ע^ז מניחים אם אך כסיס, הד לא וכה״ג ממילא הנחה
 בכניסת שאם לדינא עולה זה תירוץ ולפי היתר. ג׳׳כ להניח וצריך עליו איסור רק שיש זמן כל שתחתיו !יתר
 השולחן מן לפנותה מותו־ ולכן לנרות, לבסיס הסבה לא שהמפה הרי המפה, על הנרות עם חלות היו זבת
 שהתלות אף הצד, סן בטלטול נעשה הפמוטות שטלטול דהיינו בתוכה, הפמוטות עם המותר) דבר צורך

 כבר החלית שאם מדבריו שמבואר סק־א) סוף משב״ו ש־ט (סימן נפרס*! pיע אמנם המפה. על אמן :ר
 בשם pnr כשבות שם נתב ולכן עליו. שד,נמת כעוד השולחן את לטלטל אסור השדלתן על מונתות גן

 אם לכתחילה ולכן הפסד, בו שאץ בדבר ובפרט הפרם״ג. כדברי להחמיר ראר שלכתחילה שליט׳׳א ריש״א
 וכך מהאיסור, יותר חשוב היתר רבר השולחן ע־ג יניה שעליו, הפמוטים עם השולחן את לטלטל נה

 נתור בץ לחלק סקכ׳׳ו) רס׳׳ו (סי׳ המ׳׳ב מדברי להוכיח רוצה ג׳ סי׳ י״ו פרק יצחק בשבות (נג) לטלנו.
 הט״ד בדעת שמפרש סקל״ד) ש״ח (סי׳ סהתהל״ד שם והביא שאסור. טלטול. לבץ שבת, לחצי בבסיס ,זותר

ס׳׳ד, ש׳׳ט סימן (נד) סק״ח. מ״ח סימן בהזו׳׳א משמע וכן אסור, ניעור «ף
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 הרי ̂להשבר), שעלול (כגון המוקצה את לנער אסשרות אין כאשר אולם ה.
 ■לדעת ואילו <נה), שעליו המוקצה עם ההיתר חפץ את לטלטל מותר המתירים לדעת

 ערך מאשר יותר שערכו היתר דבר ה״בסיס״ על תחילה להניח יש האוסרים
(נו). המוקצה

השבת שולחן - מעשיות דוגמאות ד.
השולחן טלטול
 אותו ההופכים התנאים בו והתקיימו השבת גרות עליו שהונחו שולחן א.

 בשבת הנרות ממנו הוסרו אם גם בטלטול, השולחן נאסר ננז), לנרות ל״בסיס״
(נח). נכרי) ידי על (-כגון

גשולתן שימוש
 מותר וכן (נם), עליו לאכול כגון לטלטלו, מבלי בשולחן להשתמש מותר נ.

שבשולחן(ס). במגירה להשתמש

השולחן מפת
 ל״-בסיס״(סב). היא גם נהפכת (סא), עליה עומרים שהפמוטות השולחן מפת .1

ל״בסיס״ השולחן הפיכת מניעת
 השולחן על להניח נוהגים לנרות, ל״בסיס״ יהפכו לא והמפה שהשולחן כדי ד.

 אחר היתר דבר כל או לסעודה המיועדות החלות את נסג) השבת כניסת לפני
הנרות. חשיבות על עולה (מז) שחשיבותו

והעדות- ■מקנחת
 מדעת השמשות, בק בכל מונתים היו שהנתת כגץ לעל, שבוארו התנאים כפי (נז) שם. (נו) שם. (נה)
 לרעת (אך ר׳. בסעי׳ לקמן שיתבאר וכפי תלות). (טון; מהמוקצה יותר חשוב היתר דבר ללא השלחן בעל

 לאתר הנר את לטלטל מותר שיהיה כדי שבת מערב תנאי מועל כ', סי׳ כ״ו בפרק לעל שהובא הב׳׳י,
 וכתב סנ׳׳ט. כ׳ p& שש״כ (ס) פ׳׳ב, פ׳׳ק ובמ׳׳ב ם״כ ש׳׳ח סימן <בט) ם״ד. ש׳׳ט סימן (נח) שכבה).
 את לטלטל (מבלי בו המותקנים המדפים באמצעות השלחן את לקצר או להאריך אף שמותר שם השש׳׳ב

 העליונה שהמפה המחמירים שלדעת כתב סקכ״ד) ש״ט (סי׳ הציק בשער (סא) הפמוטים). שעליו החלק
 המפה שכל משסע שרד ובלבושי הנרות, העמדת מקום אלא בסיס נעשה שאץ כפמ״ג משמע כסיס, היא

 לחלקה דרכם שהיה העליונה במפה תקא הוא הפמ׳׳ג של שחלוקו ק ר׳׳ו) (עט׳ יצתק ובשטת בסיס. נעשית
 מסירים הע הנרות לקח שהגוי לאחר למחרת הנתח מקום ער גללו ושTהק לאתר שכללה (כלומר בשימושה

 המפה. חלקי שני של דינם חלוק לכן מ׳׳ה), בהערה לעיל שמבואר וכפי לנרות שמתחת המפה חלק את גם
 סקי״ח, •בס׳׳ב ש׳ט סימן (סב) לאיסור, בסים בלה נעשית בשימושה. מתחלקת שאינה התחתונה בספה אך

 צריכים שאץ משום ׳׳כסיס־ להיות נהפכת המפה שאץ הסוברים כדעת להקל שיש המ׳׳ב כתב הצורך ובשעת
 מהאג״מ הביא ר־ה) (עם׳ יצחק שבות ובספר בסים. הר לא וכה״ג השולחן, על אלא המפה על הנרות שיעמדו

 שיהיו צורך שאץ מכיץ לבסיס, נהפכת שאעה הצורך, בשעת להקל יש העליתה במפה שדווקא ע״ג) (ח׳׳ד
 שתהא DיTשמקפ משום בסים, היא השבת, לכבוד השלתץ על שפרושה התחתונה המפה אך המפה, על הנחת
 ■לפני (סג) מ׳׳ה. כהערה לעל רע״ע עליה. מתחים יהיו שהנרות וברצתו השלחן כל על פרושה המפה

אדם החיי וכתב סק״ו). פ׳׳ט סי' שבת (מנחת השמשות בין לפני זה שיהא ובלבד כך, אחר או הנרות הדלקת
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בס«ס כשאיננו השולווץ לטול1
 גם השבת בכניסת עליו שהונחו כגון לנרות, בסיס אינו השולחן אם ה.
 (באופנים הנרות ממנו שהוסרו לאחר השולחן את לסלסל יהיה מותר זחלות,

השולחן}. מן אותם שניערו או הסירם שנכרי כגון זמותרים,
 (כגון המותר באופן השולחן מן הנרות את להסיר אפשרות אין אם ו,

 הנרות עם השולחן את לטלטל מותר - הפמוטות) ינזקו שמא לנערם !וחוששים
 זקוק או השולחן למקום כשזקוק כלומר ״מקומו״, או ״גופו״ לצורך (סה) !ועליו

 שחושש כגון הנרות, לצורך לטלטלו אין אך (סח. אחר במקום עצמו שולחן‘,
 טלטול (ובעגין (סח). אחר במקום הנרות מאור ליהנות שרצונו או »ייגנבו,
)}.0Q( בהערה בהרחבה ראו - החלות שהוסרו לאחר זשולחן

והעתת־ מקורות

 בנוח נביאות אינן ואב הנרות, הדלקת קורם השולחן על הלחם להניח הנשים יםT*שםקפ ס״ד) ס״ז כלל
 לפני ההיתר את להניח פתיריך מדבריזלם קצת נראה ולכאורה סקי״ח. חנ״ז בסי׳ המ׳ב הביא וכן הן־ ביאות
 לפני שכתבנו, כפי אלא ההדלקה, קודם דווקא להניח שצריך כוונתם אק שלדינא נראה אולם הנרות, ;דלקת

jr ,נשבות וב־כ ־בסים״, השולחן נעשה אין ג״ב ההדלקה אחד החלות את הניתו אם ואף השמשות rחק 
 גם בדיעבד השמשות. בין לפני החלות את להניח יש שלכתחילה ואף שליס״א. הגריש״א בשם קפ״א) עם׳

 דאיחקצאי־ ־מינו לבסיס נהפך הוא שהרי לבסיס, השרלחן יהפוך לא השמשות בין באמצע הניחום :ם
 ב־נחלח בזה שכתב כסה רע־ע השמשות, בק כל במשך היתר, דבר ללא עליו, מונח המוקצה היה אם ק

p שם. ויל־ז 1ל״ ובהערה חשיבות בהגדרת ג׳ בתנאי לעיל עיינו (סד) כ׳. אוח י־כ פרק שראל־ 5 n 
 את ומתיר (מהנרות) מהמוקצה חשוב יותר כרכק בנק קודש שספר שכתב ב׳) אות י״ב (פרק ישראל ׳גחלת
 בשבת לו דתש הספר אם p מהמוקצה יותר חשוב קודש שספר הסוברים שיש הביא אך השולחן, ילטול

 על תלד שהדבר או מהמוקצה יותר חשוב קודש ספר אכן האם הסתפק זצ״ל שהגרשז״א שם עוד והביא ־,
 הנחת עס השולחן אח לסלטל מותז (סדי) רחי׳ל. שריפה במקרדי בנק כדחו, בעל מוותר היה מהם ;י

 את לטלטל מאוד יוהד שמן של הנר שאם דעו־ש סקי־ח. במ״ב רע־ו סימן במב׳ דולקים אפילו זעליו
שם. ז)0( ס־ד. ש־ט סימן (סו) לחזק. או לפתילה השמן את לקרב יבוא שלא כדי בנחת. :שולחן

 היתר רבר שבת מערב עליו הניחו אס ומקומו, גופו לצורך הפמוטות עם המגש את לטלטל שהתיח יש סח)
 מער״ש עצמו הפמוט על היתר רבר חח1ה אמנם רע־ט). גזי׳ סוף (פמ״ג האיסור מאשר יותר לבעלים ;חשוב

 עם המגש את לטלסל מותר אולם השלהבת, כשביל כעיקר נעשה שהפמוט משוס טלטולו, אה סתרת עה
 על לחנית רגילים כלל שבדרך ביק יום מבעוד היתר דבר המגש על יש אם הנרות, שנכבו אחר פמוטות

 שבמקום (תראה דצ״ל. הנרשז״א בעום ט־ו תשובה שבת טלטולי - פמוטות) רק (ולא חשובים דבחם מנש
 אך היתר). דבר עליו להניח יועיל שלא הגרשזז־א גם יסבור הפמוטות עכור רק כמגש להשתמש זרגילים

 מועיל שאק כפמוט דינו לפמוטות, כלל כדרך מיוחד שהמגש שמכיק כתב זצ״ל פיינשטיין הגר־מ שם
 נחלקו (סט) מוקצה. אינו אחרים תשמישים בו שיש גדול מגש pו היתר. דבר עליו מניחים אם טלטלו

 למקצת כסיס ש״יש הפוסקים שלדעת איפוא מוכן נ׳). סימן לעל (ראו השבת למקצת כסיס יש האם פוסקים
p השבת. בכניסת כך היה לא אס אף לבסיס, להפוך השלחן עלול שבת״, p השכיחים המקרים את נבאר 

 נשארו אך מהשלהן, ההיתר דברי סלקו הסעודה סיום לאחר א׳: מקרה השתות. השיטות לפי בהם ;דק
 טלטלו להתיר וכדי בסיס, להיות הפך השלחן השבת, למקצת כסיס שיש הסוכרים לדעת דלקים. נרות ליו

 וה כמקחז השבת, למקצת בסיס יש שבדר״כ שאף הסוכרים יש ואת עם היתר. דבר עליו לשים לחזור צ
 זכפי החלות, כשסלקו ממלא נהיה הדבר אלא בשבת, הונח לא שהמוקצה משום לבסיס, השלחן יהפוך א

 פשוטים, הנרות אם כבו. שככר נרות נשארו אך סלקו ההיתר דבח כ׳: מקרה נ״ב. כהערה לעל יכיארנו
 שהנרות מכיון השבת, למקצת בסיס שיש הסובחם לדעת אפילו כסיס נעשה אינו השלחן יקרות, פמוטות לא
לעל שבארנו וכפי לנרות, לא לשלהבת בסיס הוא השלהן שלהבת, כשיש (שהח ״שלהבת״ כאן ואין בו



שגתדסב. שבת מ ה

מוקצה בביסו שמונה נגז
 אבסיס״ להפיכתו התנאים בו והתקיימו מוקצה בו שהניחו בגד של כיס ז.

 שיתבאר וכפי הכיס, בסוג מותנה כולו הבגד דין אולם ל׳בסיס״, יהפוך למוקצה,
להלן.

הבגד מן שדופנו כיס
 נהפך הבגד, מגוף היא שלו אחת שדופן באופן עשוי המוקצה שבו הכיס אם ח.

הבנד. על מונח המוקצה שהרי המתאימים), התנאים התקיימו ל״בסיס״(אם הבגד
 דבר (ללא בשבת שם שיישאר בכוונה חולצה של בכיס כסף הונח אם לדוגמא:

 הכסף נפל אם <ם לטלטלה ואסור ל״בסיס״, החולצה נהפכה ממנו), החשוב היתר
(ע). הכיס מן

הבגד מן דופנו שאין כיס
 הבגד מן עשוי ואינו הבגד אל בשפתיו תפור רק המוקצה שבו הכיס אם ס.
 מונח אינו המוקצה שהרי לבסיס, נהפך הבגד אין - המכנסיים) כיסי (כגון עצמו

 המתאימים) התנאים התקיימו (אם כ״בסיס״ נחשב עצמו הביס אולם הבגד, על
(עא). לתוכו ידו את להכניס אפילו ואסור

והעתת- מקורות
 אך סולקו ההיתר דברי ג׳: מקרה ה׳. הערה מ״ד סימן ספר במגילת באריכות שמבואר וכפי ט״), כהערה
 יש אך ״כסיס', אין ״שלהבת״ שאץ מאחר ב׳ במקרה שבאתו נפי יקרות. פמוטות בתוך שכבו, נחת נשארו

 השולחן יהפוך השבת למקצת בסיס שיש הסוברים ולדעת כיס״ חסרץ מחמת •מוקצה הם שהפמוטות הסובחם
 היתר, רכח עליו ואץ הפמוטות עליו כשמתחים אף השולחן את ולטלטל להקל רבים נהגו זאת עם ל״כסיס״.

 השבת״, למקצת בפיס ״אץ פוסקים הרבה שלדעת כך על מבוסס זה היתר שם. ספר במגילת שמבואר וכפי
 ההיתר שדברי לאחר אף ״בסיס״ השולחן נהיה לא ההיתר דברי השולהן על היו השבת שבכניסת ומאהר
 רי״ד) הערה פ״ב בשש״כ (הובא הגרשז״א לדעת השבת, למקצת בסיס שיש הסוברים לדעת אף אמנם סולקו.

 נוספת סברה לבית. וקישוט כתכשיט נחשבים שהם במקום כיס״ חסרץ מחמת ל״מוקצה נחשבים הפמוטות אין
 הונחו לא והפמוסות היתר, דבר עליו שהיה מכיץ כסיס, השולחן היה לא השבת ובכניסת שהואיל היא להיתר
 יש הפוסקים. סן לכמה לבסיס השולחן הפך לא א׳), כמקרה שבאתו (כפי ״ממילא״ נהיה הדבר אלא כשבת
 ורוצים לנעק (בשא״א ■בתוכה הכבדים כשהפמוסות מהשולתן המפה את הסעודה אחר לסלק שבת מידי שנהנו

 יישארו לא שהפמוטות כדעתם היה שמראש הח הקבוע מנהגם שזה שמכיק היא, וסברתם המפה), את להחליף
 שנראה וכפי השבת, למקצת כסיס שיש להדעות אף ל״כסיס״, הופך אתו השולחן ולכן השולחן על השבת כל

 שם פתח שיהיה דעתו אץ ונם השבת באמצע שמניח שבאופן סק״ב) רס״ה סי' המג״א (על הרע״א סדבח
 הופך הבגד ואץ סקכ״ט^׳. שם (עא) סק״ל. במ״ב ש״י סימן (ע) כסיס. נעשה שאתו וודאי השבת, כל

 הגדשו״א בשם כתב ״א) רם הערה כ׳ (פרק ובשש״ב הבגר. של טפל חלק הוא שהכיס משום לכיס, לבסיס
 סכיץ אולם הכיס), (כשפתי אחד בצד רק בבגד הכיס תפור אמנם שבהם שלנו כבגחם להסתפק שיש זצ״ל
 בטלטול. הבגד כל ואוסר עצמו הבגד הכיס שדין אפשר כפגום, נחשב ובלעדיו.הוא כיס לו יש מד שכל

 להעיר רק היא זו שטענה י״א) מכתב המאור כפנתי ה״א השבת מאור ספר (בסוף במכתבים הגרשז״א והוסיף
 שעדיף חאי כביה״ה) לתפא פנס (בגץ מדו בנים מוקצה להכניס צורך כשיש לדינא אך המעיינים, את

 רק זה הח מכנסיו בכיס כשמטלטלו (-שהח כחולצה תפור לבים ולא וכרד) (מכנסיים תלד בכיס להכניסו
 שהח ■בסיס טלטול ודאי זה הח עצמו, סהטד העשד בכיס מונח כשהמוקצה ואילו בסים, טלטול ספק

כ״כסים״). כולה נחשבת החולצה



.רסגכז. פדק

 לנערו המחמירים יש ללובשן, או ״בסיס״, שאינו הבגד את לטלטל צריך אם י.
 שהרי עצמו, הכיס את יהפוך לא (אך (עב) הכיס מן יפול שהמוקצה כדי תחילה

 או שיאבד, שחושש כגון המוקצה, את לנער אפשרות אין ואם ״בסיס״(עג)), הוא
 עם לטלטלו מותר ־ מעליו הבגד את לפשוט יכול שאינו במקום נמצא שהאדם
(על). ץאת יעשה לנערו שיכול למקום וכשיגיע המוקצה

השבת בבגדי שנשכח מוקצה
 בודאי שהדי לדין"בסיס״, לחשוש צריך אינו השבת בבגדי מוקצה המוצא <א.

 אך יום, מבעוד להוציאו שכח אלא השבת, בבגד מונח המוקצה שיהיה התכוון לא
 שחושש בגון המוקצה, את לנער אפשרות אין אם (עה). המוקצה את לנער ןליו

 לנערו שיכול למקום וכשיגיע המוקצה, עם הבגד את לטלטל מותר המוקצה, שיאבד
(עו). זאת ■עשה

מוקצה שבמגירתו שולחן
מוקצה בה שהניחו מגידה

 מהמוקצה, יותר החשוב היתר בה שאין או בלבד מוקצה בה שהניחו מגירה יב.
 המוקצה הונח לא אם אפילו הוא זה (איסור (עז). לפותחה ואסור ל״בסים״ ;הפכת
(שז>). הקבוע מקומו שזה אלא :כוונה

 ההיתר דברי ואין מצלמה או כסף בה שהונחו בגדים או כלים מגירת לדוגמא:
(עט). לפותחה אסור - המוקצה מאשר יותר לו חשובים הבגדים) או הכלים
 הדבר מאשר יותר המגירה לבעל החשוב היתר דבר במגירה נמצא אם יג.

 ומותרת יותר״ החשוב המותר ולדבר האסור לדבר ״בסיס המגירה נעשית זמוקצה,
).9( :טלטול
 לצורך לטלטלו שמותר לאיסור״ שמלאכתו כלי” הוא שבמגירה המוקצה אם יה

 ממנה להוציא בדי המגירה, את לפתוח מותר - ומבדג פטיש כגון מקומו. או .ופו
(פא). אחרים כלים או הללו הכלים ות

והערוחי •מקורות

 סכיק ניעור שא-צ הסוכרים יש ניעור. צריך ג״ב הכגר אל כשפתיו תלוי בכיס האם הפוסקים נחלקו עב)
 כתבנו ולכן סק-ל, ש״י סימן אופן־מ״כ ככל ניעור שצריך סתסירים דש הבגד, עיקר על אמו )הסוקצה

 את שכחו אם אבל שבת. כערב סוקצה שם הניחו שהרי ל״בסיס', נהפך עצמו הביס (עג) הבגד. נער
 פימן (עה) ס־ר. ש״ם סימן סקי״ח, רע״ז סימן (עד) לקמן. שיתבאר וכפי ל״בסיס״, הכיס נהפך לא ׳מוקצה

 שהרי (עכו) ו׳-ד. סעיפים ב׳ סימן לעיל ראו <עח) סקי״ח. כמ״ב ש״ם סימן (עז) שם. (עו) ס״י. ו״ט
 שש״כ (פא) י׳. סעיף מוקצה בכיסו שמתח בגד pב לעל עיינו (ם) האסור. לדבר בסים המגירה צשתה

 שמלאכתו בכלי ״בסיסי דין שיש להדעות אף כסיס, מלטל איסור המגירה כטלטול ואין ס״ו, סעיף כ' רק
 כפחיחתה ואץ ומקומה, גופה לצורך טלטל הוא בה דכר והכנסת פתיחתה שהרי א׳, בסיסן לעיל איסור-ראו

 :המגירה סגירת לענץ המותר. רבר לצורך הצר מן טלטול זה שהרי שכה. המוקצה כלי טלטל של איסור ס
הצר. מן טלטל זה שהרי שבה, המוקצה עם לסוגרה הפתוח-מותר כמצכה מפריעה היא ם



. ר ס השבת משגתד

לחן1הש טלטול
 גם נהפך האסור׳ לדבר ״בסיס להיות שהפכה מגירה מותקנת שבו שולחן טו.

 כבסיס נחשב והשולחן עצמה, בפני ככלי נחשבת שהמגירה משום ל״בסיס״, הוא
 דבר גביו על היה השבת בכניסת אם השולחן את לטלטל יהיה מותר (אולם לה.

(פב), שבמגירה) המוקצה דברי מאשר יותר שחשוב היתר

 ככלי נחשבת היא אין השולחן, מן להוצאה ניתנת אינה המגירה אם אולם
 נחשב השולחן אין ״בסיס״, עצמה שהיא ואף לשולחן, טפלה היא שהרי עצמה, בפני

(פג). מקומו או נופו לצורך לטלטלו ומותר לה, כבסיס

במגירה או בכיס כסף לדיני טבלה

iMfeBiM הבגד סוג

 נעשים אינם והבגד הכיס
בסיס.

 את לנער יש לכתחילה
מהכיס' הכסף

כסיס, נעשה הכיס
 בסיס. נעשה לא הבגד אך

 את לנער יש לכתחילה
מהכיס'. הכסף

 מבגסיים ביס
תפור) פיו (שרק

 נעשים אעם והבגד הכיס
בסיס

 את לנער יש לכתחילה
מהכיס הכסף

בסיס' נעשה הבגד כל
 חולצה כיס

תפור) (שבולו

 והשולחן המגירה
בסיס' נהיו לא .

 השולחן כל
כסיס' נעשה

 להוציאה שאפשר מגירה
 מהשולתן לגמרי

נשלפת״} (״מגירה

 והשולחן המגירה
“בסיס נהיו לא

 ולא כסיס נעשית המגירה
 את לטלטל מותר השולחן,
 אך המגירה, עם השולחן

“המגירה את לפתוח אסור

 מגירה
 אפשר שאי

 להוציאה
מהשולחן

 כז -פרק .3 ח. סעיף ד׳ סימן כז פרק .2 עב. והערה י, ט סעיפי□ ד סימן כז פרק .1
טו, סעיף ד סימן כז פרק .4 טו. סעיף ד סיכון

והערזת- ■מקורות

 להנחת כלל בדרך משמשת המגירה שאם אדם החיי בשם שם המ״ב וכתב סקל״א. במ״ב ש״י סימן (פב)
 י״ל השולחן ל1סלט לנכי ס״מ לפוקגה. בטיס היא שהמנירה אף מ^צה, דברי בה הניח ועכשיו היתר דבת
 ולהיתר לאיסור כבסיס נחשב השולחן הרי שבתוכה, המוקצה מאשר יותר חשובה כשלעצמה המגירה שאם

 בזה. בצ״ע אדם החיי ונשאר ג׳, תנאי כ׳ כסימן לעיל שביארנו כפי לצורך, לטלטלו ומותר יותר החשוב
 בשם רל״ב) הערה כ׳ (פרק השש״ב וכתב זה, כהיתר טוכא שדן ד׳} אות מ״ד (סי׳ ספר במגילת ויע״ע

 שבמגירה האיסור מן חשוב שהוא היתר הכר בה ויש כשולחן, נוספת סגיוח נמצאת אם שגם וצ״ל הגרשו״א
שם, (פג) השולחן. את לטלטל מותר הראשתה.



.דסהכז. 1פי«

אשסה פה
לאשפה בסיס

 מחמת "מוקצה היא זו ואשפה השבת, בכניסת אשפה בו שהיתה פח טז.
 דבר גם •בפח היה אם אמנם בטלטול. ואסור האסור לדבר בסיס נהיה ופד), גופו״
 עם לטלטלו ומותר ״בסיס״, נהיה הפח אין (פה) האשפה מאשר יותר החשוב היתר

.03( המותר דבר לצורך האשפה
 הפח אם אף לדעתם לפיכך <פז), השבת״ למקצת אף בסיס ש״יש הסוברים יש יז,

 במהלך לבסיס הפח יהפוך ריק), שהיה (כגון השבת בכניסת לאשפה בסיס היה לא
יותר. החשוב היתר דבר לפח יוכנס ולא מוקצה שהיא אשפה לתוכו תושלך אם השבת,

 את לטלטל יהיה מותר השבת״, למקצת בסיס ש״יש הסוברים לדעת גם אמנם
 לא שהפח ובלבד האשפה, מאשר יותר החשוב היתר דבר לתוכו יוכנס אם הפח
(פח). השבת בכניסת לאשפה "בסיס״ היה

בער״ש הפח ריקון
 השבת שבכניסת כדי השבת, כניסת לפני הפח את לרוקן היא טובה עצה ית.

ם),3( בהערות ראו י שבו לאשפה בסיס הפח יהיה לא

והערות- •מקורות

 כסוג תלד והדכר מוק«ה, Tתמ אינה זו פסולת סונים. מכמה כלל כדרך מורכבת לפח תpהנז הפסולת <פד}
 הפסולת-קייסיס סוג בהשלכתה). נמאנזה <האם ובמצבה בשבוז) או שבת (מירב הושלכה בו בזמן הפסרלת,

 חיים לכזנל הראדיס מאכל שיירי כגון לאשפה, שההסלכו אהר אף לשימוש, עדיין הראויים פסולת של סונים
 מאשר רבים, כמקרים יותר, קל דינה כשבת שהושלכה לאשפה-פסולת הושלכו בו הזמן לקמן, שיפורט וכפי

 היא באשפה, נמאסה הפסולת שאם הסוברים המצב-יש לקמן. שיתבאר וכפי השבת, לפני שהושלכה פסולת
 לקמן. שיבואר וכפי כ^מוקצה״, אותם קובעת אתנה לאשפה הפסולת השלכת שבהם מקרים באותם אף מוקצה
 יבשות עצמות ים,rכ קליפות בגון בהמה. למאכל אפילו ראדות שאמן וכדו׳ קליפות א. השונים: הסונים
 ראויות אך אדם למאכל ראויות שאמן קליפות ב. לאשפה. כשבת הושלך אם אף מוקצה, הוא זה סוג וכדר.

 נמאסה ולא כשבת הושלכה אס אך ״ס^צה׳׳. היא לאשפה, שבת לפני הושלכה אם זו פסולת בהמה. למאכל
 יכרי ג. ס׳׳ח. ד סימן כ־א בפרק לעיל שספורט וכפי זה כמקום כהמות מצויות אם מוקצה. איננה באשפה

 הסוברים יש אולם ס־ט), ד׳ סימן (שם town לפני לאשפה הושלכו אם אף מוקצה, אמס לאדם הראויים מאכל
 חד כלים :פעמיים חר כלים ד. (שם). בשבח הושלכו אם אף מוקצים, הם באשפה נמאסו אלו דברים שאם

 הושלכו אם אך הפוסקים, רוב לדעת מוקצה הם שבת לפני לאשפה שהושלכו נוסף לשימוש הראדים פעמיים
 שימושם לאחד טיט^ים ה. ס־ן). ה׳ סימן כ־א פרק לעיל (ראו מוקצים אמם הפוסקים הרבה לדעת בשבת

 בהמות בו שפצדוח במקום מתמה למאכל הראויה פסולת כגק (פה) מוכת. ההזלכו אם אף מ^ציס, הם
 (דע״ע נפרדת. בשקית כנץ; להוציאה, נמאסה שלא באופן לפת הושלכה אם ט״ז). ח״ז, יצתק סנתת (שו׳׳ת

 הפותר, הבר לצורך הצד מן טלטול לטלטל שמותר א׳ סימן כ׳׳ט בפרק ראו (פו) ד׳). סי׳ כ׳׳א בפרק לעל
 אחרת אשפה להניח שצריך כנק הפותר, לדבר צריכים אם שבתוכה האשפה עם השקית את לטלטל מותר וכך

 ש׳׳ט בסי׳ שנתבאר וכפי הבית, בתוך האשפה את לנער אפשר שאי מכיק ניעור, דין כאן שייך (לא זה. בפח
 סק־־ח) מ׳׳ת (סי׳ התזר׳׳א לרעת כן כסו נ׳. סעיף ג׳ סימן לעל ראו (פז) החבית). שעל pא לענין ס״ד
 האשפה של מקומה הוא שהפח מכיץ השבת, למקצת בסיס שאק הסוכרים לדעת אף לבסיס, להפוך עלל הפח
 לתוכו כשהושלכה *בסיס• יהיה האשפה שפח יתכן לכן ר, סעיף א׳ תנאי ב׳ בסימן לעיל שנתבאר וכפי

 יכניסו אס אף הוא הטלטל היתר (סח) השבח. בכניסת ריק שהיה אף השבת, במהלך מוקצה שהיא אשפה
הסוכרים לדעת (פט) ס״ה. ג׳ בסימן לעיל שנתבאר וכפי בתוכו, המוקצה שהונח אחר כשבת ההיתר רבר את



השבת משגתרסו.

המכסה &ת«חת
 משום בטלטול אטור עצמו שהפח אף הפח, מכסה את לפתוח מותר יט.
עצמו. הפח את בידים להזיז אין אולם <צ), ״בסיס״

האשפה פה פיגוי
 כרין רע, ריח ממנה מגיע אם שבחצר, לפח האשפה פח את לרוקן מותר כ.

י׳. סימן כ״א בפרק לעיל שנתבאר כפי (צא), דעי״ של ״גרף
 ״גרף אינו אם (אף נוספת לפסולת מקום לפנות כדי הפח את לרוקן מותר כא.

 המותר" ״דבר לצירך הפח אגב הפסולת של הצד״ מן ״טלטול זה שהרי רעי״), של
 -לעיל שנתבאר כפי לפסולת, ״בסיס״ היה לא שהפח ובלבד מקומו״), ״לצורך (כגון

.r׳H״o בסעיפים

אשפה שקית
(צב). הפח כדין דינה אשפה בה שמונחת ניילון שקית כב.

דוושה עם פח
 להשתמש אין נע, כולו והפת הדוושה, על הרגל לחיצת ידי על הנפתח פח צג.

 השבת), בכניסת אשפה בו שהיתה לאשפה״(כגון ״בסיס הוא הפח אם בשבת, בו
(צג), בסיס״ ״טלטול היא הפח שהנעת משום

מהשולחן פסולת פינוי
כשהפסולת (כגון מותר והפינוי מהשולחן פסולת לפנות צורך יש כאשר כז.

והעחת- מקוחת

 השבת* למקגת כסיס ש־יש הסוברים ולרעת לבסיס, יהפוך לא שהפח הרי השבתי, למקצת בסיס שיאק
 <חכנס אט גמלטול הפח את להתיר אפשרות תהיה עריץ ליבסיס״, הפח הופך בשבת לפח אשפה ובהשלכת

 נוספת ■פסולת הכנסת לצורך כגק הפח, של גופו לצורך לטלטלו מותר דהיה יותר, החשוב היתר דבר לתוכו
 ״בסיסי), שם סמנו יפקע לא שוב השבת, בכניסת ״בסיסי הפח היה אם (ואילו כמקומו, מפריע הפח אם או

 רק שבתוכו, והמוקצה הפת את משמש אמו שהמכסה ביק כסיס, משום בטלטול אסור אינו הפח כיסד (צ)
 כפת שאף שע״ה) (עם׳ ישראל בגחלת וכתב ריחה. את ירגיש ולא האשפה את יראה שלא האדם את משמש

 שיי (סי׳ לדוד התהילה שכתב וכפי סעמא, מהאי לפותחו סותר גיב וכדו׳ צירים עיי לפח מחובר שהמכסה
 עם בטלטול נאסר ולא ולסוגרו. הפתח את לפתות מותר לפתח, א״צ והבסיס לנסים פתח יש שאם ׳)1 אות

 היתה לא ואם לעיל, שהובאו בתגאים בסיס להיהז הופכת השקית (צב) סל״ר. שיח סימן (צא) הבסיס,
 בסלה השקית שאולי לדק דש הצר. סן טלטול כדק לטלטלה ומותר בסיס, השקית אק סעריש, אשפה בה

 גמצא שעליו חפץ שממלסליס הצד מן טלטול לכל דמי ולא ■כלי, חשיבות לה ואק כאשפה. ודינה לאשפה
 שעיא) (עמי ישראל נחלת בספר וצ״ע. בנדו״ד. משאיב העליק, לגבי בטל לא התחתק שהחפץ אתר. חפץ

 ■כל האם בידים, השקית פה את לפתוח צריך רכר כה להכניס שרוצה פעם וכל פסולת בה שיש בשקית ק
 אינו האשפה שמעל שהחלק שנאמר או השקית. את מלמעלה גם לפתוח ואסור בסיס להיות הופכת השקית

 -ואף (צג) דעו״ש. כפתיחתו. השקית של התחתון החלק אח מזח אינו אם לטלטלו, ומותר בסיס להיות הופך
 שלמה מנחת טלטולו-שו״ח דרך היא שכך מכיק מופו, לטלטול נחשב זה אץ ,Vבר« הפת את שמטלטל

״ו, ס ג' סימן כים פרק לקמן ויע״ע י״ד). סימן (חיא



סזכז. פרק ר .

 ■לאשפה ■כסיס הוא הפח אם השולחן, אל הפח את לטלטל אין רעי), של גרף היא
(צד). הפח אל הפסולת את לפנות יש אלא שבתוכו,

חשמל מכשירי טלטול ה.
הקדמה

 הנר כלומר לשלהבת". ״בסיס שהוא משום בשבת, נר לטלטל אסרו חז״ל
 כחשב גמור מוקצה היא שהשלהבת ומאחר הנר, עיקר שהיא השלהבת, את משמש

(צה). האסור" לדבר ״בסיס הנר
 העיקרי שהשימוש פי על אף גמור, מוקצה נחשבת שהשלהבת זה, דין בהסבר

סברות: שתי האחרונים כתבו השלהבת), מאור להנות מותר שהרי (-מותר בשלהבת
 השלהבת נעשית ■לטלטלו, הדרך ואין לנר מקום לקבוע שהדרך מכיון א)

(צו). מוקצה הוא כלל לטלטול עשוי שאינו שדבר כיון מוקצה,
 ואף בלי. איננה לפיכך עצמה, בבני לטלטול ניתנת איננה השלהבת ב)

 בכל ומתחלפת מתחדשת שהיא מכיון אך הנר, ידי על לטלטלה שאפשר
(צז). כלי שם לה אין ולבן הנר, עם אחד חלק בה לראות אין רגע,
 כשעובר המתלהט מתכת חוט דהיינו להט", ״חוט קיים רבים חשמל במכשירי

 אשר החשמלי והמכשיר כ״שלהבת״ פוסקים להרבה נחשב זה חוט חשמלי. זרם בו
לקמן. שיבואר כפי לשלהבת, כבסיס נחשב זה חוט בו מותקן

המכשירים סוגי
סוגים; לשני ״בסיס״ לענין מתחלקים החשמל מכשירי א.
 פלטת ספירלה, תנור להט, נורת כגון: להט, חוט יש שבהם חשמל מכשירי א)

וכדר. חשמל
וכדו׳. מאוורר כגון: להט, חוט בהם שאין מכשירים ב)

והערות- -מקורות

 לסלק גדי מוקצה לטלטל מותר האם לשאלה דוגמא הוא האשפה פעוי לצורך לשולחן הפח סלסול (צד)
 בשאלה אסור. הגרף את לסלק גדי מוקצה לטלטל אך הגרף, את לטלטל רק ההיתר שכל או רעי של גרף

 להיתר, הכריע ק׳־י) ס״ק שם כהעתת סס*ה ג־ב (בפרק השש״ר קצ״ו). סי׳ צבי(ח״א הר בשו״ת הסתפק וו
 מוקצה עפר לטלטל סותר האם זו: לשאלה דוגמאות לאיסור. הכריע ג׳) הערה נ״ב (סי׳ ספר המגילת ואילו

 לטלטל אך הגרף. את לטלטל רק הוא ההיתר שכל או אדם, לטי שמפריעה במקום המונחת צואה כיסד לצורך
 שבתוכו, האשפה מן האשפה פח לרוקן מותר האס נוספת, דוגמא אסור. הגרף את לסלק כדי אחר מוקצה

 ס״א רע׳׳ט סימן סקי׳׳ח, ■בסיב רע׳׳ז סימן מ׳׳ז., שבת (צה) רעי. של גרף שהיא אשפה בתוכו להניח כדי
 גחשבת מדרע השאלה על תירוצים שני מיישב ושם סקט״ז. ט׳׳א סימן חזו׳׳א )1(צ סק״א. שם ובמ״ב

 דרך שלעולם ג׳ ותירוץ תכבה, שפא בשבת לטלטל הנר דדך אץ שלעולם א׳ תיתץ ׳׳מוקצה״: השלהבת
 •בשבת מפנו שנהנה אע״ג לטלטל. כלל עשד שאעו ודבר לטלטלה, דרך ואץ במקומה היא הנר השתמשות

 להניע צריך אץ ראל״ב לנר ביהס ולא לשלהבת ביהס רק הס החזו״א שכתב אלה טעמים מוקצה. נחשב
 נעשה עצמו הנר אץ באמת מרוע כתוו״א שם וראה בטלטול, הנר את לאפור כדי לשלהבת״ ״במים לטעם

 שו״ת (צז) דבריו. בביאור באריכות שדן י״ד) (סימן שלפה מנחת בשו״ת דע״ע אלה. מטעמים מוקצה
מ״ג. סי׳ ״ג ח ^קr מנחת בשו״ת דע״ע י״ר, סימן ״א ה שלמה מנחת



תרסוז. נ ש ת מ ב ש ה

להט חוט בו שיש מכשיר
 מותקן שבו והמכשיר ״שלהבת", נחשב הלהט חוט הפוסקים רוב לדעת נ.

 חוט הוא ותכליתו ככלי השימוש עיקר שהרי האסור״, לדבר ״בסיס נחשב זה חוט
 שבהם חימום מכשירי או להט נורת שבו מכשיר לטלטל אסור לכן, שבו. הלהט
 אף השבת, ■בכניסת שדלקו ספירלה, תנור חשמלית, פלטה כגון המתלהטים, חוטים
(צח). שכבו לאחר

להט חוט בהם שאין מכשירים
 לשלהבת, כבסיס נחשבים אינם להט חוט בהם שאין חשמליים מכשירים ג.

 שבאותם הוא להט חוט המכילים מכשירים לבין בינם ההבדל שלהבת, בהם אין שהרי
 חשיבות וכל לחמם, או להאיר שנועד המכשיר, עיקר הוא הלהט חוט המכשירים

 בהם שאין במכשירים ואילו שבו. הלהט בחוט הוא חשמלית, פלטה כגון המכשיר,
 טכשירים גם אמנם (צם). להפעלתם רק משמש ממשות, בו שאין הזרם, להט, חוט
(?). בשבת להפעילם אסור כי לאיסור, שמלאכתו ככלי נחשבים להט חוט ללא

 מאוורר, כגון להט, חוט בהם שאין חשמליים מכשירים לטלטל מותר לפיכך,
 שאין הסוברים יש (אמנם לאיסור. שמלאכתו כלי ככל מקומם או גופם לצורך

 בפי השבת, באיסורי זלזול חשש משום ברגל, אלא ביד המאוורר את לטלטל
ג׳). סימן כ״ד בפרק לעיל שנתבאר

 שהנורה משזם ביקורת, נורת בו מותקנת אם גם המכשיר את לטלטל מותר
.im לנורה בסיס המכשיר ואין למכשיר טפלה

והערות- -מקומת

r סי' rn יצחק מנחת שו׳׳ת מ׳. סי׳ ח׳׳א יעקב חלקת שו׳׳ת (צח) a אמנם ו׳. סי׳ וז׳׳ו אליעזר ציץ רשו״ת 
 שלהבת שדווקא וכתב, בשבת, חשמלית בשמיכה להתכסות מותר אם דן נ׳) סי׳ (ח׳׳ג משה אגרות בשו״ת

 השלהבת אכל לשלהבת, בסיס נעשים והנר השמץ דהיינו הכלי וכל כלי שאמה כיון בטלטול, אסורה דנר
 אמנם גו״מ, לייוך ׳יייל' את לטלטל ומותר מוקצה, ואיננה מהכלי כחלק נחשבת החשמלי הכלי שבתוך
^ שמעיקר שבת, טלטולי בספר בשמו בחב למעשה  שיש סכיק אתים חשמלית, מנורה אף לטלטל סותר ה

 ויבואו אש של לנר שתמה מביק הוזש&ל, מנורת את גם לטלטל לאסור יש בסלטול, שאסור נר של אור
 ז״ו סי׳ זצ״ל) (להגרשז״א שלמה מנחת בשו״ח דעי־ע כטלטול. אסורה שוודאי שלהבת של כנר להחליפו

 חלק שיש משוס מוקצה היא ׳׳שלהבת״ שדווקא משום כשבת חשמלית מנורה טלטול להתיר סברא שכתב
 הזמן כל קבועה כו שהאש להט חום ״כ משא בשבת, הנולד דבר כדץ מוקצה והוא בשבת, שנוסף בשלהבת

 כבר אך לשלהבת״. כ״כסים ולא לאיסור״ שמלאכתו כ״כלי כולו המכשיר את לראות יש ולכן נולד, ואמה
 כילקוט וכ״ב למעשה. ולא דמעיינים את לעורר רק נכתבו שהדבתם שלמה, מנחת לספר במפתחות שם כתב
 או גופם לצורך אף חימום תנור או חשמל מנורת לטלטל שאץ שליט״א יוסף הגר״ע בשם תכ״ז) (עט׳ יוסף

 מנחת שו״ת קפ״א, סי׳ ח״ג יעקב חלקת שו״ת (צט) קע״ג. עם׳ מוקצה) (תני ^^ק כשכוח ויע״ע מקומם.
מכיק לאיסור, שמלאכתו ■ככלי נחשב מאוורר קפ״א. סי׳ ח״ג יעקב חלקת שו״ת (ק) ט׳). סי׳ <ח״א ^מה
 כהיתר-שו״ת היא פעולתו שהמשך ואע״פ כשבת, להפעילו שאסור החשמל הוא המכשיר את המפעיל שהכח
 כלי כרץ תנו בשנת שפועל מאוורר האם שדן ט׳) (סי׳ שלמה מנחת כשו״ת רע״ע מ״ט, סי׳ ח״ג אג״מ

 בשבח. גמור היתר שהוא למקום, ססקום להעבירו אלא מלאכתו אץ עתה שהת וסברתו להיתר, שמלאכתו
 ויעו׳׳ש. בסך, איסור עושה האדם אץ שהרי לאיסור, מלאכתו זה אץ להפעילו, החשמל לזרם שזקוק ואע״פ
ג. בהערה ט׳ סי׳ ת״א שלמה מנחת שתת (קא)



.רסטכח. רק1

כח פרק

חשמליים מכשירים טלטול

ה&רק של מפורט תוכן
המכשירים סוגי «.

היתד. שימוש בו שאין בלי ג. באיסור, שהפעלתו כלי ב, אסור. בו שהשימוש כלי א.
 אביזר ז. עליו. שמקפידים בלי ו. להט. חוט בו שיש כלי ה. מותר. בו שהשימוש כלי ד.

הותקן. שטרם

ודינם נפוצים חשמל מכשירי ״

הקדמה
השונים. המוקצה סוגי נידונו הקודמים בפרקים

לסוגיהם. הוזשמליים המכשירים היא הגפוצות הדוגמאות אחת
 המכשיר האם ויוסבר נפוצים חשמליים מכשירים של דיניהם יפורטו זה בפרק

שייך. הוא מוקצה סוג ולאיזה זוקצה,

המכשירים סוגי א.
 בהתאם הלכתיים יסודות כמה לפי החשמליים המכשירים את לאפיין ניתן

ולחשיבותו. למבנהו במכשיר, שימוש‘
 קומקום כגון בשבת, אסור בו שהשימוש כלי - אסור בו שהשימוש כלי א.
 כפי ומקוטו, גופו לצורך לטלטלו ומותר לאיסור״, שמלאכתו ״כלי הוא ריק, זשמלי

כ״ד. בפרק ונתבאר
 הפעלתו אך כשבת, בו להשתמש שמותר כלי - באיסור שהפעלתו כלי ב.

 הדעות לרוב הוא בשבת}, להדליקו (שאסור מאוורר כגון איסור, מלאכת ידי על זיא
 בפרק שנתבאר כפי ומקומו גו-פו לצורך לטלטלו ומותר לאיסור״, שמלאכתו ׳כלי
:״ד.

היתר, שימוש בו ואין לאיסור שמלאכתו כלי - היתר שימוש בו שאין כלי נ.
 שנתבאר כפי לטלטלו, שאסרו ויש מקומו, לצורך לטלטלו מותר מחשב־כיס, ;גון

ה׳. סימן כ״ד :פרק



תער. שנ שבת מ ה

 שעון כגון בשבת, בו להשתמש שמותר כלי ־ מותר בו שהשימוש כלי ד,
 או גניבתו למנוע כדי ואף שהוא, צורך לכל לטלטלו מותר סוללה, ידי על המופעל
כ״ה. בפרק שנתבאר כסי קלקולו,
 בגון להט, חוט ידי על נעשית שפעולתו כלי - להט חוט בז שיש כא ה,
 דהיינו לשלהבת בסיס הוא דולקים, חימום ותנור חשמלית פלטה חשמל, מנורת
 בפרק שנתבאר כפי ומקומו, נופו לצורך אפילו לטלטלו אסור זה כלי הלהט. לחוט

ה׳. סימן כ״ז
 שלא עליו ומקפידים לאיסור שמלאכתו חשמלי כלי - עליו שמקפידים כלי ו.

 מחמת ״מוקצה הוא תפירה, מכונת כגון יתקלקל, שלא כדי היתר שימוש בו להשתמש
כ״ב. בפרק שנתבאר כפי ומקומו, גופו לצורך אפילו לטלטלו ואסור כיס״, חסרון
 אינו חשמל, חוט כגון הותקן, שטרם חשמל אביזר - הותקן שטרם אביזר ז.

ומקומו. גופו לצורך אפילו לטלטלו ואסור גופו״, מחמת ״מוקצה והוא כלי,

ודינם נפוצים חשמל מכשירי ב.
 חשמליים מכשירים של דוגמאות הא״ב, סדר לפי מובאות, הבאה ברשימה

מוקצה. לענין ודינם רבים, בבתים הנמצאים
ויישרט. יינזק שלא עליו שמקפידים משום כיס, חסרון מחמת מוקצה - דיסקט א.
 אסורה המייבש פעולת כי לאיסור, שמלאכתו (אזכלי - יבוש מכונת דלת ב.

).1( בשבת
 אסורה הכיבוס פעולת כי לאיסור, שמלאכתו כלי - כביסה מכונת דלת נ.

).J( בשבת
 (שהיא המכונית מן חלק היא כי לאיסור, שמלאכתו כלי - מכונית דלת ד.

 - נורה או לאזעקה מחוברת הדלת אם אך .a( לאיסור) שמלאכתו כלי
(ה). מוקצה היא והרי לפותחה אסור

 מאכלים ולהכניס להוציא מותר כי ־ להיתר שמלאכתו כלי - מקדר דלת ה.
.0( בשבת למקרר

והערות- -מקורות
 אמה הדלת א□ אולם לסכשיר. המחוברת לרלת היא הכוונה כרשימה, הבאות בדלתות וכן זו, בדלת (א)

 שנפחם ממקררים שנפרדו (ובדלתות ו׳ סי׳ כ״א בפרק שנתבאר כפי כלים שברי משום בה לדק יש מחוברת
 של דינה אץ (ב) שם). שנתבאר כפי בתים, דלתות משום למלמלן שאסור לדץ יש סאה מארבעים יותר
 שימוש יש וו לדלת שהרי ומקומו), גופו לצו^ אף שאסור אומרים (שיש היתר שימוש בו שאץ ככלי זו דלת

 שימוש כו שאץ ככלי וו דלת של דינה אץ (ג) השבת. לפני שהתייבשה כביסה בשבת להוציא כגץ היתר,
 (שאמה למכונה להכניס מסויסים באופנים מותר שהרי ומקומו), נופו לצורך אף שאסור אומתם (שיש היתר

 שימוש בו שאין ״כלי היא אץ אולם פ״ב. סי׳ ח׳׳א נדברו או שו׳׳ת (ל) כשבת. מלוכלכת כביסה פועלת)
 ■כפי בשבת, היתר חפצי ממנה להוציא כת המכונית דלת את לפתוח מסדמים, באופנים מותר שהת היתר׳׳,

 כענץ (י) גופר. מחמת כמוקצה שתנו איסור, מחמת מוקצה היא הדלת (ה) סע״ז. כ׳ פרק בשש׳׳ב שנתבאר
י׳׳ג. הערה כ׳׳ס כפרק יערץ וכדו׳, קמח תרופות, כנץ מוקצה, חפצי בה שיש מקדר דלת
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).T(בו להשתמש מותר כי להיתר שמלאכתו כלי - מקפיא דלת ו.

(ח). לאפיה שימושו עיקר כי לאיסור שמלאכתו כלי ־ אפייה תנור דלת ז.
 הותקן שטרם חשמל חוט כי גופו, מחמת מוקצה - (גולמי) חשמל חוט ח.

 כעצים הוא והרי שימוש, שום בו אין לתקע, או למכשיר חובר וטרם
(ס). בשבת המוקצים ואבנים

 לחברו מיועד כי לאיסור, שמלאכתו כלי - מאריך) (-בבל מאריך חוט ט.
(י). חשמלי למכשיר

 של חוט לדוגמא: המכשיד, כדין דינו - למכשיר המחובר חשמלי חוט י.
 גופו, מחמת מוקצה הוא דולקת חשמלית פלטה או דולקת חשמל מנורת
(יא). לאיסור שמלאכתו כלי הוא חשמלי למאוורר המחובר חוט ואילו

 (עיינו בשבת. אסור בו השימוש כי לאיסור, שמלאכתו כלי ־ טלפון יא.
(יב)). בהערה

 עליו, מקפיד אינו בעליו ואם כיס, חסרון מחמת מוקצה - טלולרי טלפון יב.
(יג). לאיסור שמלאכתו לכלי נחשב לילדים, שנותנו כגון

 יוקרם מחמת כי כיס, חסרון מחמת מוקצה - חשמליים נגינה כלי יג.
 יתקלקלו, שלא כדי היתר תשמישי בהם להשתמש שלא עליהם מקפידים

(יד)}. לאיסור שמלאכתו כלי הם הרי - עליהם מקפידים אין אם (אולם
היתר. שימוש בו שאין לאיסור שמלאכתו כלי - חשמלית כף יד.
 או גופו לצורך לטלטלו ומותר לאיסור, שמלאכתו כלי ־ מאחדר טו.

 השבת באיסורי זלזול חשש משום לטלטלו שלא שהחמירו ויש מקומו(טס.
 ״טלטול כדין ברגל, לטלטלו התירו אך ג׳, סימן כ״ד פרק לעיל ראו -

כ״ט. פרק לקמן ראו - בנופו״

והערזת- מקזרזת
 שדברי מגירה במקפיא יש ואם בשבת. בו משחםשים שהרי מקרר, pכ להיתר שמלאכתו כלי התו מקפיא ז)

 •בבסיס המגירה גתשבת מבושל) לא בהמה בשר של בפות בה שיש (בגס מההיתר יותר חשובים בה זאיסור
 שכתב מה לפי לעיץ יש כשבח המקפיא טלטול (ולעגץ בשבת המגירה אח לפתוח ואסור האסור, ידבר

 קובע שאדם נהשב נם מקפיא האם כמוקצה. דינו מקום לו קובע שארם דבר שכל סקס״ז) מ״א (סי׳ :חזו׳א
 גם רבים במקרים בו שמשתמשים אסיה תנור (ח) וצ״ע). כשבת, המקפיא את לטלטל אסור דהא מקום יו

^ הדלת שדין הסוברים יש מאפה, מיני 'איבסק  ■כ*ד •כפרק לעיל שנתבאר וכפי להיתר שמלאכתו כלי כ
ככלי שדינו ונראה (י) נ׳׳ן, עם׳ יהודה שלמי (ט) בצ׳־ע. וה pכ נשאר שהכיה׳׳ל שם דע״ע ה׳, :ערה

 שמבואר כפי הכלי, pכ שדינו נראה לכלי, מחוכר החוט ואם היתר. שימוש בו שאץ לאיסור סמלאכתו
 pכ שדינו נראה ולכן מהמכשיר, חלק הוא החוט (יא) למכשיר. המחובר חשמלי חוט בדין הבא :סעיף

 יקר-הרי אלחוטי סלפץ כגץ אחר, לשימוש בו ולהשתמש לטלטלו שלא Tמקפ שבעליו טלפק (יב) זמכשיר.
 (תראה לאיסור. שמלאכתו ככלי ודינו עלת יםTמקפ אץ רגיל סלפק אולם כיס. pon מחמת מוקצה זוא

 היתר. דבר של שימוש שום בו משתמשים אץ שהרי היתר, שימוש מ שאץ לאיסור שמלאכתו ככלי זריגו
 היו כעבר (יג) היתר). שימוש בו שיש לאיסור שמלאכתו ככלי דינו וכדו׳ שעץ גם בו יש אם וולט

 יםTמקפ בעליהם שאץ מכשירים ינסנם כיום ותשיבותם. יוקרם מחמת כיס, pon מהמת מוקצה אלו *כשידם
 שמלאכתו בכלי אינו דולק טלפץ אולם היתר, תשמיש בהם שאץ לאיסור׳׳ שמלאכתו ל׳׳כלי תהשכים נליהם
 בלים הם בלל בדרך אלה כלים )T(׳ השעה. את כו לקרוא אפשר שהד היתר, מלאכת בו שאץ 'איסור

ה׳. סימן כ׳׳ז בפ^ לעיל ראו (טו) היתר. תשמיש להם שאין לאיסור ®מלאכתם



שנתערב. שבת מ ה

יז.

יח.

יט.

כ.

 בה להשתמש שלא עליה מקפיד כי - ביס חסרון מחמת מוקצה - מדפסת טז.
אחרים. לשימושים

 כניסת (פתחי התריסים את ולכוון לסובב מותר - תריסיו כיוון - מזגן
<טז). החדר) לחלל האוויר
 בו להשתמש שלא מקפידים כי כיס, חסרון מחמת מוקצה - מחשב

(יז). אחרים לשימושים
 מקפידים אם אולם היתר. לו שאין לאיסור שמלאכתו כלי - כיס מחשב

 כיס״. חסרון מחמת "מוקצה הוא הרי עליו
היתר. שימוש לו שאין לאיסור שמלאכתו כלי - סלולד♦ טלפון מטען

 שלא עליה מקפידים כי כיס, חסרון מחמת מוקצה - תפירה מכונת כא.
ממקומה. לטלטלה

 הלהט לחוט בסיס היא המנורה כי גופו, מחמת מוקצה - חשמל מנורת כב.
 אין בהם מקרים (ישנם <יח). גופו מחמת מוקצה שהיא לשלהבת הנחשב
<ירו)). בהערות ראו ~ לאיסור שמלאכתו כלי אלא גמור, מוקצה המנורה

 נחשב והמכשיר להט חוט בו יש כי גופו, מחמת מוקצה - חום מפזר
 אלא כמור, מוקצה חום המפזר אין בהם מקרים (ישנם זה, לחוט כבסיס

<ב>), בהערות ראו - לאיסור שמלאכתו כלי
 ראו - גופו מתמת מוקצה - בקיר הקבוע מתג) (שלטר, מפסק

(כא). בהערות
 שלא עליה להקפיד רגילים כי כיס, חסרון מחמת מוקצה - מצלמה

 שמלאכתו ככלי דינה עליה, מקפיד אינו (ואם אחר, תשמיש בה להשתמש
לאיסור).

כג.

כד.

כה,

והעחת- -מקורות

ואם )P( •ט. ס ס״ב יהודה ולסוגרה-שלמי לפותחה שמותר כדלת שנחשב לפי מותרת, התרינזיס החת (טז)
^ דינו עליו יםTמקפ אין  שם. ובהערות ם־ב ה׳ סי׳ כמ כפרק לע״ל ויע״ע (יח) לאיסור, שמלאכתו כלי כ

 כפי לשלהבת׳׳. ׳׳בסיס להיות הופך כזה חוט המכיל חשמלי מכשיר כ׳׳שלהבח׳׳. דינו דולק להט הוט (יט)
 וגם השמשות- ס״בץ דולק המכשיר א) מקרים: שלשה איפוא ייתכנו כ׳׳ז, כפרק כסיס כרני שהתבאר

 לאיסור• שמלאכתו כ״כלי עתה-דינו כבוי והוא בער״ש דלק לא המכשיר p מוקצה. והוא כבסיס עתה-דינו
 שעק ע״י שהודלק (כגק עתה דולק אך השמשות*, ב״בק דלק לא המכשיר ג) גו*מ. לצורך לטלטלו שמותו
 שמלאכתו ככלי שדינו ונראה י״ט. בהערה ראו (כ) ג׳. סימן כ*ז כפרק שהתבאר כפי הפוסקים, נחלקו - שבת)

 דאיתקצאי מיגו משום גופו• מחמת כ־מוקצה דינו השבת בכניסת דהיק חיה ואם היתר. שיסמז לה שאץ לאיסור
 העו שהמפסק מבאר •י) ק סי׳ ןח*ב יצחק מנחת כשו־ת (צא) י*ט. בהערה לעיל ויעיע השמשות, לבין

 אסור, מ״מ להשתמשות, שנעשה ניץ כלי חורת עליו שיש לדק שיש ואף כלי, תורת לו שאץ מכיץ מוקצה.
 היום. לכל הוקצה ולפיכך כביה״ש, רולק החשמל שהיה כיץ ומקומו, גופו לצורך גם ביהיש שהוקצה מטעם

 להזח מותר כיכהו), השבת ששעץ (כגץ פועל החשמל שאץ כזמן המפסק ע*י החשמל את לבבות רוצים ואם
 חקr מנחת בשו״ת וחנ״ע מוקצה, סלסול כל pכ הפוסקים, מב לדעת כגופו, או t כלאחר המפסק את

 כגופו, או יד כלאחר זה כיבד לעשות שהתיר ד׳} אות (פ״ו נתן מאורות כספר מש״כ שהביא כ*ו) סי' (ח*ח
 משום ומפסיקו החוט המחבר הכפתור תrבל^ יש שלדעתו התזו״א לו אמר החזו״א, לפני הדברים וכשהצת

 סכ״ח. י׳ג פרק בשש״ב ויע״ע רע״ש. החוו״א. של זה בחידושו רכות יצחק המנחת שם ודן וסותר, בונה
תמ״ן. ער׳ יוסף בילקוט דע״ע
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בו.

כז.

כח.

(כב). לאיסור שמלאכתו כלי - גל מיקרו
 שדיגו הלהט לחוט כסיס הנורה גוף בי גופו, מחמת מוקצה - נורה

 נכג). בהערות ראו - גו&ו מחמת מוקצה שהיא כשלהבת,
 ודינו לוהט החימום גוף כי גופו, מחמת מוקצה - חשמלית פלטה

 אין בהם מקרים <ישנם (מ־). לשלהבת בבסיס נחשבת והפלטה כשלהבת,
בהערות(יט)). ראו - לאיסור שמלאכתו כלי אלא גמור, מוקצה הפלטה

 היתר. שימוש לו שאין לאיסור שמלאכתו כלי - שיעד} (מייגש פן כט.
 שגנורה, הלהט לחוט בסיס הפנס כי גופו, מחמת מוקצה - דולק פנס ל.

 בו שאין לאיסור שמלאכתו כלי הוא הרי לבה) דולק הפנס אין אם אולם
היתר. שימוש

 יש אם אך לאיסור, שמלאכתו כלי - ריק הקומקום אם - חשמא קומקום לא.
(כו). לטלטלו מותר בקומקום מיס

 אולם בשבת. בו להשתמש מותר כי להיתר, שמלאכתו כלי - דיגיטלי שעון
(כז). מוקצה השעון בכפתור, לחיצה ידי על אלא השעה את רואים אין אם

 מחמת מוקצה הוא הרי וכח) דולק התנור היה אם - חשמלי חימום תנור
 שמלאכתו כלי הוא הדי - יט} בהערה לעיל (ראו דולק אינו ואם גופו,

לאיסור.
יינזק. שלא עליו מקפידים כי כיס, חסרון מחמת מוקצה - תקליטור

לב

לג,

לד.

מוקצה טלטול לדיני טבלה הבא, בעמוד ראה

והעהת- -מקורות

 מדרה (כג) מאכלים. בו להניח כגץ היתר, שימיש בו שיש לאיסור שמלאכתו כלי הוא גל מיקרו <ב)
 אינה הנורה אם ואף לשלהבת. בסיס שנהיה שלהבת בו שיש נר כדין ודינה לוהט, להט חוט יש •ולקת
 שתישבר. מחשש לסלסלה שלא o’TDpo אדם כני דוב שהרי בים״, תסיק מחמת כ׳׳סוקצה רינה עלקת,

 הוקצה השמשות שדלק &נם שהרי השמשות, בק דלק ולא (כה) צ״ו. הערה כ״ז פרק לעל ראו כד)
 לו, המיוהד דבר נמצא שבקומקום כיון (כי) כ־ז. כפרק שנתבאר כפי אח־כ, ככה אם אף השבת, !כל

 יהודה שלמי (כז) סקכ״ו. שם ובמ״ב פ״ה ש״ח כסימן שמבואר כפי ידו, על הקומקום אה לטלטל .?ותר
 שעתה אף השמשות. בין השבח בכניסת דלק היה אם ואף ה׳, בסי׳ כ״ז בפרק לעיל ראו (כח) ״ו. ס ״ב י

מ^צה. הוא תלק-הרי דנו



שנתעדר. שבת מ ה

מוקצה טלטול דיני

 ה סימן גד פרק A א. סימץ כד פרק .3 א. סימן כב פרק .2 א. סימן גא פרק .1
ד. סעיף ב סימן כה פרק .6 א. סימן כה פרק .5 א. סעיף



.ערהכט. פרק

כט פרק

בגופו וטלטול הצד מן טלטול

הפרק של מפורט תוכן
א1«ב

ה«נד מן טלטול מ.
 בסיס. אינו ההיתר חפץ :ב׳ תנאי המותר. דבר לצורך ;א׳ תנאי דיניו. א-ה. הגדרתו.

השולחן. ז-ח.-פינוי היתר. דבר באמצעות המוקצה הזזת ו. לנער. אפשרות אין ג׳: תנאי
הבית. טאטוא ט־י.

המוקצה ניעור נ.
לנער. חיוב אין שבהם אופנים ב. ניעור. חיוב א.

, בגופו טלטול
המוקצה. סילוק ד. הריוח. הפסד מניעת ג. מוקצה. הפסד מניעת ב. הטלטול. היתר א.
החזו״א. דעת ט. כך. שהרגילות בדבר ו-ח. לצורך. שלא ה.

מבוא
 הטלטול מדרך השונים באופנים מוקצה לטלטל מותר מסוימים בתנאים

־רגילה.
 הצד מן טלטול הרגילה: בדרך שלא מוקצה טלטול אופני שני יבוארו זה בפרק

מותר. הדבר שבהם והתנאים בגופו, ־טלטול

הצד מן טלטול א.
זגדדתו
 אלא (א), בידיו בו לגעת מבלי מוקצה טלטול הוא הצד״ מן ״טלטול א.

המוקצה טלטול עמו. המוקצה חפץ מיטלטל זה טלטול ואגב היתר חפץ !ומטלטלים

והערות־ מקורווז

 וכרד, <פפות כתוך נתונות ידיו ax אף אלא בידיו, במוקצה כשנוגע דווקא אינו כידיים״ ש״טלטול ונראה א)
כידיים. לטלטול נם תשב



השבת משנתרעו.

 ואילו המותר בדבר היא הטלטול שפעולת משום הצד״, מן "טלטול נקרא זה באופן
צדדי. וכדבר ממילא מיטלטל המוקצה

דיניו
 כך ידי שעל אף מוקצה, חפץ עליו שמונח היתר של חפץ לטלטל מותר
 התנאים שלושת מתקיימים אם <□, הצד״) מן ר׳טלטול המוקצה את גם מטלטלים

הסימן: בהמשך יבוארו שפרטיהם הבאים,
א׳). תנאי ■לקמן (ראו המוקצה לצורך ולא המותר דבר לצורך נעשה הטלטול

ב׳). תנאי לקמן (ראו למוקצה ״בסיס״ אינו ההיתר חפץ
ב׳). בסימן לקמן (יפורט ההיתר מחפץ המוקצה את לנער אפשרות אין

 שעליו שולחן לטלטל מותר אך לטלטלם, ואין ״מוקצה״ הם פמוטות לדוגמא:
הבאים: התנאים כל כשמתקיימים הפמוטות, מונהים
אחר. במקום השולחן את שצריך כגון היתר, לצורך נעשה הטלטול א)
 על מונחות היו השבת שבכניסת כגון לפמוטות, ״בסיס״ אינו השולחן ב)

החלות. גם השולחן
יתקלקלו. שמא הפמוטות את לנער אפשרות אין ג)

המותר דבר לצורך א׳: תנאי
 המותר החפץ לטלטל מותר לפיכך המותר. דבר לצורך רק הותר הצד מן טלטול א.

).J(למקומו שזקוקים או אחר במקום המותר לחפץ כשזקוקים שעליו, המוקצה עם
).T( האסור דבר לצורך הצד מן טלטול לטלטל אין אולם ב.

 האסור. דבר לצורך כטלטול נחשב גניבתו או המוקצה קלקול מניעת לצורך טלטול
 כל אם העגלה את לטלטל אין ילדים, בעגלת כסף ארנק שכחו אם לדוגמא:

 שיתבאר כפי "בגופו״, לטלטלה מותר (אמנם מגניבה. הכסף להצלת רק כוונתו
זה). בפרק לקמן

במוקצה מותר שימוש לצורך
הטלטול כשמטרת הצד״ ״מן מוקצה לטלטל שמותר הסוברים יש ג.

והערות־ •מקותת
 אח לנער שמותר זצ״ל הגרשז״א בשם קס״ב הערה פ״כ בשש״ב וכתב שם. (ג) ס״ח. שי״א סימן (ב)

ר או לגל מחסה ההיתר חפץ את לטלטל רצונו אם היתר חפץ מעל המוקצה  האם רצ׳׳ע יעבוהו. שלא ב
 פ״ח שי״א סימן (ד) ההיתר. של הפסח את למנוע בדי עליו כשהאיסור ההיתר חפץ את לטלטל גס יתיר

 אלא מותר ואעד הצר מן בטלטול נחשב עליו מונח שהוא היתר חפץ מעל מוקצה ניצור ל״ח. ס״ק ובמ״ב
 ע״ן, שפקפק י־ז באות שם הציון בשער (רע״ע המג״א, בשם סקי״ד ש״ט סי׳ המותר-מ״ב רבר לצורך

■האסור). דבר לצורך אפ״לו ומותר טפי קיל שניעור שאפשר



-יעזכט. גרק

גאוכן לטלטל שאסרו ויש ,cnj אחר במקום במוקצה מותר שימוש זיא
).1( יה

 דולקים פמוטות שעליו שולחן לטלטל מותר המתירים לדעת לדוגמא;
זאת. האוסרים ויש אחר, במקום הנרות שיאירו כדי ,0(בסים נעשה לא :שהשולחן

למוקצה בסיס אינו ההיתר חפץ ב׳: תנאי
 למוקצה, ״בסיס״ אינו ההיתר כשחפץ דווקא הוא הצד מן טלטול היתר ד.
 (התנאים בטלטול האסור המוקצה כחפץ חנו למוקצה, בסיס ההיתר חפץ אם זולם

ז).”כ בפרק ״לעיל נתבארו ל״בסיס״ החפץ של 'הפיכתו
 חלות (ללא דולקים פמוטות רק השבת בכניסת עליו שהיו שולחן לדוגמא:

 נהיה לא כסף, ארנק עליו ששכחו שולחן אולם בטלטול, ואסור ״בסיס״ נהיה כדו׳)
 הארנק עם בטלטול ומותר במתכוון) הושאר לא שהארנק (משום לארנק בסיס״

הצד״. מן :דין"טלטול

לנער אפשרות אין ג׳: תנאי
 מעל המוקצה את לנער אפשרות כשאין דווקא הוא הצד מן טלטול היתר ה.

 המוקצה, את לנער אפשרות יש אם אולם לנזק, יגרום שהדבר כגון ההיתר, כי
ב׳). בסימן לקמן יבוארו הדברים לטלטלו(פרטי ולא לנערו ;דך

:mt היתר דבר באמצעות המוקצה
 באמצעות המוקצה את כשמטלטלים הוא הצד״ מן ל״טלטול נוסף אופן י.

 בדירתן או דחיפתן יח על ועצמות מקליפות השולחן את שמנקים כגון היתר, בר
 נחשב אינו ולדעתם אסור, כזה שטלטול הסוברים ויש <ח>. יבשה במטלית או סכין

 אגב מאליו מיטלטל אינו שהמוקצה משום בידים, כטלטול אלא הצד, מן טלטול
(ם). האדם של ארוכה״ כ״יד משמש ההיתר חפץ אלא ההיתר, בר

והערות- -מקורות

 ■הפותר, הבר כלצורך רעו במוקצה מותר שימוש לצורך שטלטול סובר סקי־ה) ש״ח (סימן מגחם הפרי ־)
 המג״א רעת בביאור סש-ב ר אות י״ג פרק ישראל מתלת דע״ע ס״ג). חנ׳ז (סימן מאיר הבית דעה ן

 נראה מתירים, והבי־ם שהפמ״ג שביון זצ״(, הגרשז״א בשם כתב קס״ח, הערה ב׳ פרק ובשש־כ זה, גנק
 ברץ האחתנים תו וכן סי״ד. שי״א וסימן ס״י רעיו סימן הרב שו־ע (ו) לסמוך. ע״מ לו יש להמיקל

 קס״ח הערה פ*כ ובשש״ב ס״ה רע״ו סימן בתהל״ד ויעויין והאסור, המותר דבר לצורך הצד מן לטול
 הקליפות (ח) ד׳. סי׳ כ׳׳ז כפרק שנתבאר כפי הקיתש, p או חלות עלע שהונחו כגון )1( בזה. שכתבו ז

 ובסימן }.O’rn אף לטלטלן מותר נרולה, בכסות שהם <גק רעי״, של •גרף הן אם (אולם מוקצה הן עצמות
 שם שמונחים כמקום להשתמש צריך שאם סקי״ח) (שם הט׳׳ז של היתרו את המ׳׳ב מביא קט׳׳ו ס״ק ■׳ח

 מהצד, טלטול ע׳׳י אלא בידים מטלטלם שלא מכיק הספה, מן סכץ ע־י לגוררם מותר וקליפין, :מות
 באופן הוא הצד מן טלטול שהיתר וסברתו ג׳, אות קו״א ת״ט וסימן ס׳ סעיף ש״ח סימן הרב שו״ע )1

 ■מפה שמנער בגון •ממילא, מיטלטל והאיסור ההיתר, את בידיו ומטלטל היתר דבר ע״ג איסור דבר זונח
הצד״ מן כי׳טלטול נחשב זה אץ עי״ז, לדוחפו ובכוונתו סכץ ע״י מוקצה גורר אם אבל קליפות, עליה ש



השבת משנתדעח.

השולתן פ«נוי
 אופנים מספר ■לקמן הצד. מן •בסלסול השולחן, מן פסולת לפנות מותר ז.

זאת: לעשות מותרים
 את לאשפה ■להשליך אפשר ■פעמית, חד מפה על מונחת הפסולת אם א.

שעליה. הפסולת עם המפה
לאשפה. המפה את לנעד אפשר
 בסכין הפסולת דחיפת כגון אחר, כלי באמצעות האשפה את לפנות אפשר

 סעיף לעיל ראו - זאת לעשות שאסור הסוברים ויש יבשה, במטלית או
ו׳.

 שהימצאות דהיינו דעי״, של כ׳׳נדף נחשבת המפה שעל הפסולת אם
 מותר בשולחן), להשתמש מתכוון שאיננו (אף בחדר הנמצא לאדם מפריעה הפסולת
(י). בידיו אפילו לטלטלה

ב.
ג.

ח.

הבית טאטוא
 משום גופו, מחמת מוקצה הוא שהלכלוך אף הבית, את לטאטא מותר ט,

 או מוקצה שגרירת הסוכרים לדעת (גם דא}. הצד מן כטלטול נחשב שהטלטול
(יב)). בהערה ראו - ■הבית את לטאטא מותר הצד, מן טלטול אינה דחיפתו

 גם שהרי האשפה, לפח ולטלטלה ליעה האשפה את לאסוף אף מותר
(יג). הצד״ מן ״טלטול הוא זה טלטול

המוקצה ניעור ב.
 לטלטלו היתר אין ההיתר, חפץ גבי מעל המוקצה את לנער אפשר אם א.

).7מעליו(י יפול שהמוקצה כך -ההיתר, דבר את להטות יש אלא הצד״, מן ב׳טלטול

והערזת- מקורות
 באופן לטלטל אסור סקי״ד) «״ז (סי' החזו׳׳א לדעה גס סמש. טלטול והד האדם, של אריכתא כיד אלא
 לצורך אינו הטלטול עיקר שהרי אחר, רנר ע״י אף אסור המוקצה, בשביל הוא הטלטול עיקר שאם משום זה,

 ק״ל-קל׳׳ב) (עם׳ ^קr ובשבות שע־ז) .(עט׳ יקזראל מחלת ויע׳׳ע האסור, הדבר לצורך אלא המותר הדבר
 סימן (יא) קס״ו. •הערה ב״א •בפרק לעיל שכתטו פה ראו (י) הרב. וקזו׳׳ע החזו׳׳א שיטות בביאור שדנו
 שהוי משום הבית. את לטאטא התיר ס׳׳ב) של״ז (סי׳ הרב כשו׳׳ע (יב) סק׳׳ז, שם וכשעה״צ ס״ב של״ז
 וכפי בידים, בטלטול נחשב זה טאטוא שהדי מהצד, טלטול משום להתיר א׳׳א ולשיטתו רעיי, של יגדף

 הוא הבית את לכבד שההיתר השני, בתירתו סקכיא) מיז (סימן מבאר ובחזו״א ס׳. בהערה לעל שביאתו
 כסקטיו וכמשיב טלטול שם ע־ז ואק הפסלת, על מדובה אובל כמו כטלץ האח שעל ומוקצה שהעפר משום
 אק מהפסלת, מרובה האוכל שאם שכתבו (קמ״ב:) בשבת התוס׳ דברי לבאר שכתב למה וכוונתו עכיל.

 ונראה טוב). ביום זאת שעושה •כגץ בורר, איסור שאק כאופן (• בלל מוקצה סלסל איסור הפסלת בהוצאת
 לטלטל נחשב זה אץ בלל, מוקצה טלטל לא הדבר תיקץ פעלת היא פעלתו בוונת כל שאם החזו־א כותת

 זה נחשב אץ כזה, לכלוך קצת שמטלטל ומה הבית, את לסדר לטאטא רק כוונתו בנדויד רהינ מוקצה,
 (סימן וכחזויא ו-י״ר. י׳ ס״ק וכמ״ב סיג שיט סימן (יד) הקודמת. בהערה ראו (יג) מוקצה. לטלטל

 מתייחם שהטלטל הוא הצדי מן יטלטל של שההיתר משוס הוא, ניעור הוכת שטעם מבאר סקכ״ב) מיו
שחוקזש משום ברחו, ■כעל מטלטלו והוא המוקצה את לטלטל כוונתו אץ שהרי למוקצה. לא ההיתר לדבר



.רעטכט. ורק

ם מפגים ה לנער זזיזב א«ן שנ

 בטלטול לטלטלו ואפשר המוקצה את לנער חייבים לא הבאיס במקרים ב.
הצד: ן

 צלחות על מונח שהמוקצה מון ההיתר, דבר לקלקול יגרום הניעור אם א.
).1(ס הזכוכית צלחות יישברו ינערוהו ואם זכוכית,

 מצלמה שמונחת מון לאובדנו. או המוקצה לקלקול יגרום הניעור אם
 עלולה היא אותה ינער ואם כסא, על כיס״) חסרון מחמת ״מוקצה (שהיא

(טז). להתקלקל
 בגד על מונח שהמוקצה כגון פנוי, יהיה המוקצה שליד שהמקום צריך אם

(יז). לו שזקוק אחר בגד על יפול ינערו ואם בארון,
 חובה אין ההיתר חפץ של עיקרו על מונח אינו המוקצה שאם הסוברים יש
דט). לנערו שצריך וסוברים המחמירים ויש (יח), *.עדו

 עם הממסיים את לטלטל מותר (ס, מכנסיים בכיס כסף הניחו אם לדוגמא:
 כחלק נחשב לא הכיס שהרי הבגד, עיקר על מונח אינו שהמוקצה כיון מוקצה,

 הסוברים ויש ד׳). סימן כ״ז בפרק שנתבאר אליו(וכפי נטפל הבגד ואין בבגד, יקרי
המוקצה. את לנער יש

ב.

ג.

בגופו טלטול ג.
 האדם של בידיו שלא נעשה הטלטול אם מוקצה, לטלטל התירו חכמים א.

 מאופן שונה הוא זה טלטול שאופן משום איבריו, משאר באחד דהיינו ב״גופו״, לא
(בא), במרפקו ברגליו, מטלטלו בידיו לטלטלו במקום אס כגון הרגיל. לטול1־

והערות- -מקורות
 לכתחילה ולכן למוקונה, נם ר.טלטול מחילתס מנער ולא לנער שאפשר היכי אכל הפסד, ייגרם ינערו :ם
 הצד מן טלטול איסור שיש שכשם שליס״א הגריש״א בשם מביא י״ב) (פרק יצחק שבות ובספר לנערו. יך

 לנער יובל אם ואף בשבת, לטלטלו שיצטרך דבר על שמתח מוקצה סעריש להסיר יש ה־נ לנער, יכול
 להיפנע יש שאפשר וכיה הצד, מן טלטול חשיב הניעור אף שהרי .p על לסמוך אין בשבת, המוקצה
 מבושלים, שאינן קטנתת או קמת בנק מוקצה, שהם דברים המקרר בדלת יש אם שלפ״ו שם וכתב מניעור,
 ש״פ עם׳ ישראל כנחלת ויע״ע יותר, החשובים היתר רברי בח(ת בשיש אפילו יום, מבעוד ממנה להסירם

 אם שמסתפק רע״א, בשם יכול ד־ה בביה״ל דעו״ש סקט״ו. מ״ב ש״ט סימן (טי) זה, כדבר מובא ן
 דבר יקלקל לא שוב שהמוקצה למקום לסלקו רק או מקום לכל שעליו הס^צה צם הבסיס את לטלטל !ר
 פ״ב ש״י טי׳ סקי״ז, כשעה׳־צ ש״ט סימן סקי״ח, סוף רע״ו סימן מיב (טז) ינעתו. ושם ורו,rבנ ר

 ש״י סי׳ לדוד בתהלה ויע״ע וה, היתר על שפקפק ס־ה) ש״י סי׳ מאיר בבית (הובא ברע׳׳א רע״ע ל״ו.
 מ׳׳ב ש־י סימן (יח) י־ב. ס״ק כמ״ב ש״ט סימן (מ) מה. מש״ב כ׳׳ב אות מ׳׳ז סי׳ ובחוו־א ח׳ 1

 ל&כגסיים. בשפתו רק תפור הכיס אלא לבים, כדופן משמשים אמם שהמכנסיים באופן (כ) שם. (יט) ׳ל.
 כיס לו יש בנד שכל שלנו כבגדים שהסתפק זצ׳׳ל הגדשו-א דעת אח שהבאנו ע׳׳א העדה כ״! בפרק ״ע

^ הכיס pש אפשר כפגום. נחשב הוא 'עדיו  אמנם כצ׳׳ע, ונשאו בטלטול, הכנר כל ואוסר עצמו הבגד כ
 לקמן ראו (כא) ויעו־ש. המעיינים. את להעיר רק היא וו שהערה הגרש׳׳ו הוסיף ו׳) (י׳׳א. המאור יני

כ״ג. נרה



השבת משנתר&.

 ידו בגב טלטול (ולענין ובדומה. (כנ) בפיו בנשיפה בפיו, בכתפו,
(כג)). בהערות

ראו

המוקצה הפסד מניעת
המוקצה). (-לצורך האסור הדבר לצורך אף ב״גופו״ מוקצה לטלטל מותר ב.

 מותר מונח, הוא בו במקום יתקלקל או ייגנב שהמוקצה חוששים אם לדוגמא:
(כז). יישמר בו למקום ברגלו לדוחפו

הרוות הפסד מניעת
רווח. מניעת חשש אלא הפסד חשש בשאין אף מותר זה טלטול ג.

 ע״י תלקח במקומה ישאירנה שאם וחושש בשבת, מציאה שמצא מי לדוגמא:
 יעבור שלא באופן זאת שיעשה שמור(כה)(ובלבד למקום ברגלו לדוחפה רשאי אחרים,

־לרשות). מרשות הכנסה איסור ועל בכרמלית, או הרבים ברשות טלטול איסור על

המוקצה סילוק
 מותר לדוגמא: במקומו. מפריע הוא אם המוקצה את ״בנופו״ לטלטל מותר ד.
הספרים. להוצאת לו ומפריעה ספרים מדף על המונחת צדקה קופת במרפקו להזיז

לצורד שלא
 בגופו(כו>. לטלטלו רוצה אם אף כלל, לצורך שלא מוקצה לטלטל אין אולם ה.

בבן שהרגילות בדבר
 בגופו, לטלטלו אסור ביחו, ולא בגופו מסוים מוקצה לטלטל הדרך אם ו.
(כז!. מהרגיל שונה טלטול זה אין שהרי

והעדות- -מקורות

 לסלסול שנוזשב המ״ב <תכ ושם סקל״א, בס״ב רע״ו סימן (כג) מ״ג. וסעיף ס׳׳ג, ברמ״א ש״ח p<־D (כב)
 כזה שסלסול כתב ״י) ס (שם הרב בשו״ע אסנס הפותר. דבר לצורך רק לטלטל מותר יהיה ולכאורה הצד, סן

 פן ■לסלסול מונתו שאין הפ״ב, ככווגת גם שי־׳ל מביא שפ״ת) (עס׳ ישראל ומתלת בגופו. כטלטול נחשב
 יבפ״כ ש״וז ד&יםן ובהא הצד מן טלטול בשם נקרא ■בנופו שטלטול אשכחן וכבר בגופו, לטלטול אלא הצד
 גב אם שנסתפק זצ״ל פיינשטיין הגר״ם כתשובת שבתב ל׳־ב תשובה שבת בטלטולי דע״ע ויע״ש. פ־ב, ס־ק
 -בגופו. טלט^ כדין ודמו יד כלאהד השוב בפדפקו אבל גפור, טלטול שנחשב או בגופו טלטול חשיב ית

 הפוקצה את לדחוף אסור התזו׳׳א שלדעת לקמן ויע״ע סק׳׳ל. מ״ב שי״א סי׳ סקי׳ג. ס״ב ש*ח סי׳ (כד)
 בתורת וכ״ב סקכ״ה), שי״א (סי׳ השקל מחצית (כו) פן. ד׳׳ה כביה-ל סי״ג רס״ו סימן (כה) כרגלו,

 יבוא שלא כדי בגופו טלטול שהתיר סקי׳׳ג ש־ח כסימן המ״כ מרבד לדייק יש ובן י״ח), אות (שם שבת
 התורת לדעת לאיסור הניפוק שליט״א. הגריש׳׳א כשם ו׳) אות י׳׳ג (פרק חקr שבות כספר וב׳׳ב הפסד. יrל

 ואילו כלל. לצוק־ שלא לטלטלו שאין להיתר שמלאכתו מבלי גרע לא מוקצה של בגופו׳׳ ש׳׳טלמול הוא שבת
 ופותר הצד, מן כטלטול חמור בגופו שטלטול הסונר הר־ן לשיטת זה כמקרה לחשוש יש הגריש׳׳א לדעת

 לרעת לחוש כדי כלל, לצורך שלא בגופו לטלטל שאק הגריש״א סכור ולכן המותר, דכר לצורך לטלטלו רק
 נראה סי״א רסיו בםימן הפוסקים דברי שמפשטות כתב ו׳} הערה מ׳׳ה (סיסן ספר במגילת (סז) י הר׳׳ן.

הערה כ׳׳ב (פרק זבשש׳׳כ בי^׳ם. כטלטול נחשב בכיסן) מעות טלטול (כנק הרגל באופן בנופו שטלטול



.רפאכט. דק1

 ב״ז בפרק שהתבאר (כפי כ״מוקצה״ רבים במקרים דינו אשפה פח לדוגמא:
 כאשר ממקומו ויוצא הנפתח אשפה פח הרגיל באופן לפתוח אין לפיכך, ד׳). זימן

 הרגילה פתיחתו דרך היא הדוושה על ברגל שלחיצה משום הדוושה, על 'וחצים
בגופו״. כ״טלטול נחשבת ואינה הפח גול

 היד על טלטולו ואין גופו, מחמת כמוקצה נחשב לפעול שהפסיק יד שעון ז.
).TD( לטלטלו רגילים כך שהרי בגופו, כטלטול :חשב

 כסף, כגון מוקצה, דברי במתכוון בכיסיה שהושארו חול יום של חליפה ח.
 אינו בשבת אותה לבש ואם ),0(כ למוקצה״ כ״בסיס מסוימים במקרים :חשבת

 בימות הטלטול מאופן שונה זה אין כי גופו, על בלבישה כך לטלטלה ־שאי
(ל). זחול

התזו״א *עת
U. כשהטלטול דווקא הוא בגופו מוקצה לטלטל ההיתר איש״ ה״חזון לדעת 
 מוקצה) (שהוא קש מזרון על לשכב הבא כגון היתר, פעולת תוך ממילא עשה

 כדי תוך בדרכו הנמצא מוקצה דבר בדגלו המטלטל וכן בגופו. כך אגב מטלטלו
הפרעה. ללא הליכתו את לאפשר כדי !ליכתו,

 בפני כפעולה נעשה הטלטול אם בגופו מוקצה לטלטל לדעתו אסור אולם
 וכן ברגלו, זאת שעושה אף שמצא, מטבע לדחוף או במוקצה, לבעוט כגון ;צמה,
 הזזת אלא המותרת, ״הליכה״ מעשיו עיקר אין שהרי במרפקו, מוקצה 'פנות

 זאת כשעושה אף מוקצה, לטלטל מותר הפוסקים רוב לדעת אמנם (לא). זמוקצה
(לב). לעיל א׳-ג׳ בסעיפים שנתבאר וכפי המוקצה, 'ציירך

והעחת- •מקוחת

 ססד&ים כאופנים למוקצה נחשב בשבת שנקרע שסנדל שם שמבואר סט״ו, ש׳ח מםימן זה יסור הוכיח ״ח)
 אע־פ שם והרי רגלו, על כשהוא אפילו לסלטלו ואסור לטלטל), התירו הכתות כבוד חשש שיש במקום דק

 וצ״ל מהגדשז״א בהערה אמנם הסנדל. של טלטולו רוץ שכן מכיץ והטעם לטלטלו, אסור רגלו על •הסנדל
ת (כגץ ביתיו גם שסטלטלו שמדובר כיק מכאן, ראיה שאץ כתב ׳׳א) ח שש״כ :סוף  גסי עליו לכתך כ

 מסימן בכך שדרכו היכי בגופו לטלטל שאסור מוכיח קם־ג) (עם׳ יצחק ובשבות רגלו). על הסנדל את יחזיק
 מוליד שהוא ועוד ■בטלטול, שאסור משום משי, שעושים התולעים זרע אציליו תחת לשאת ״אפוד סמ״ו: ׳•ח

 שו׳׳ע ולדעת כך, לטלטלו שהדרך ביק אסור, מ״פ בגופו, טלטול הוא זד. שטלטול שאף מכאן ונראה חומו׳׳,
 שבבגדו בכיס מעות טלטול ולדעתו הרגלה, הטלטל דרך שזו אפי׳ מותר בגופו טלטול סי׳ט) רס׳׳ו (סי׳ רב

 לטלטל מותר האם הפוסקים כדעות כאתכות שק ת׳־ה) (עם׳ ספר •במגלת דע׳׳ע בגופו, כטלטל ושב
צל הגרשז׳׳א שם שהביא נ*ט בהערה ויעו׳ש סכ׳׳ד. כ״ת פרק שש״ב (כח) כשבת. בכיס וקצה  שמסתפק ו

 להורידר ש׳עתך או ,rr על הזמן בל תשאית בידים מעשה יעשה שלא מוטב האם בשבת, נעצר ששעונו סי
 פועל, כשאינו גס פית האדם מסיד שאץ והב ששעק שס דע־ע הזמן. כל מוקצה יטלטל לא מתו, ׳תם

 שהחליפה דהיינו מהחליפה, חלק הוא הכיס אם (כט) נעמד, כשהוא נס לטלטלו ופותר כתבשים, הוא -י
 החליפה אץ לבגר, בשפתו רק תפור שהוא כגץ מהחליפה, חלק אינו הכיס אם אלם לכיס, כתפן שמשת

 אותיות מ״ז סי׳ חזו״א (לא) כ׳׳ח. בהערה ראו (ל) ד׳. סי׳ כ*ז כפרק לעל שנתבאר כפי ל״כסיס״. ;פכת
 במאמר זצ״ל הגרשו׳׳א בתב ובן סט״ו, ש׳׳ח סימן הרב כשו״ע וכ׳׳ב סקי׳׳ג, ש־ח סימן מ׳׳ב (לב) ו־י״ג. ב

כהחזו׳׳א. דלא דובתי מבמה להוכיח השש׳׳ב ספר כסוף



תרפב. נ ש ת מ ב ש ה

ל פרק

היתר לשימוש מוקצה ייחוד

הפרק של מפורט תוכן
הקדמה

הייחח־ אופן א.
 ייחוד ו. המיועדים. השימוש סוגי ג־ה. הייחוד. אופני ג. היתר. לשימוש ייחוד א.

 לשבת ייחוד יב. שבת. מערב שימוש ט־יא. בחפץ. מעשה ידי על ייחוד ז־ח. לעולם.
קטן. ידי על ייחוד יג. אחת.

מעשיות דוגמאות ב.
בולים, ג. מטבע. ב. בחול, משחק א.

הקדמה
 בשבת. בו להשתמש שאסור מוקצה, חפץ של דינו התבאר הקודמים בפרקים

 יום מבעוד ייחדוהו אם בשבת זה חפץ לטלטל שמותר יתבאר שלפנינו בפרק
זה. -לייחוד וחתנאים האופנים ויפורטו בשבת, המותר לשימוש

הייחוד אופן א.
היתר לשימוש ייחוד

 לשימוש יום מבעוד ייחדוהו אם אולם בשבת. לטלטלו אסור מוקצה חפץ א.
 בשבת, המותר לשימוש בו להשתמש יום מבעוד שהחליטו כלומר בשבת, המותר
 היתר לשימוש החפץ עומד הייחוד ידי שעל הוא לכך ההסבר .w לטלטלו מותר
(□. בטלטול המותר כ״כלי״ הוא והרי

והערות. -מקורות

 ח<ןור <יס״ חסרץ מחמת ״מ^צה אולם לקמן. שיבוארו באופנים גופו״, מחמת ב־מוקצה מועיל ייחוד (א)
 ס״ט סי׳ ספר במגילת יעויין הדברים וכפרטי השונים, היחוד אופני לו יועילו לא ססדמים ובמקרים יותר,
 החזו״א דכת את תל׳׳א) (עם' ישראל הנחלת זזכיא לאיסור שמלאכתו בכלי ואילו לקמן. ז׳ ובהערה י״א הערה

 מפקיע אינו אחה לשבת שייחוד משום לעולם, ייחוד צריך אלא אחת לשבת בייחוד סגי שלא סק׳׳א) •ג מ (סי׳
 שו׳׳ע כ׳ב״ב, סעיפים ש״ח סימן (כ) לאיסור. שמלאכתו כלי נחשב ועדיין איסור למלאכת שעומד מה את

נ״ג. נ״א, סעיפים שם הרב



.ופגל. ורק

הייחוד וופגי

היתר; לשימוש מוקצה ייחוד של אופנים ארבעה קיימים ב.
לעולם. ייחוד א)
מעשה. ע״י ייחוד ב)
שבת. בערב שימוש ג)
אחת. לשבת ייחוד ד)

לקמן. יובאו האופנים מן אחד בכל הדינים ופרטי דוגמאות

המיועדים השימוש ווגי
 פי על נקבעים היתר, לשימוש חפץ לייחד אפשר בהם המועילים האופנים .1

המיועד; השימוש וג1
 ייחוד כגון; כזה, חפץ עבורו לייחד שרגילים שימוש דהיינו - רגיל שימוש א)

.U( לדלת במעצור לשימוש אבן
 כזה, חפץ עבורו לייחד רגילים שאין שימוש דהיינו - רגיל שאינו שימוש א)

יין. חבית בה לכסות אבן ייחוד כגון
 באחד בייחוד ))7( הצורך די(במקום רגיל, לשימוש החפץ את מייעדים אם ד.

 שיפורטו אחת״, לשבת ״ייחוד או שבת״ בערב ״שימוש שהם; הקלים !האופנים
 ההיתר לשימוש ראוי שהחפץ שכיון הוא, קל בייחוד שדי לכך, ההסבר קמן.

(ה). בשבת זה לשימוש להכינו קלה בהכנה לו די בכך, ודרכו עולם,
 יותר, קבוע ייחוד נדרש רגיל, שאינו לשימוש החפץ את מייעדים אם אולם ה.
 לחפץ ניתן בזה בייחוד שרק משום ״מעשה״, י^ על או לעולם״ ״ייחוד של אופן

״כלי״. ום
 לקמן. יבוארו הדינים פרטי

לעולם יחוד
 שם מקבל לעולם, בו להשתמש 0( שבת בערב אותו שייחד מוקצה חפץ ז.
 והן בו להשתמש רגילים אדם שבני לשימוש הן בשבת בו להשתמש ומותר כלי״,

).T( בו להשתמש רגילים שאין שימוש

והעתת- -מקוחת
 סכ״ב). ש״ח סי׳ כשו׳׳ע (הובאה אגחים לפיצרה באבן שימוש היא הפוסקים ברברי המובאה נוספת רוגמא ;)

 אגוזים לפצח בימינו רגילים שאק ביק רגיל, ■כשימוש נחשב כזד. שימוש האם לדק יש שבימינו נראה פנם
 הפוסקים. נחלקו הייחוד באופן (ו) סנ׳׳ג, שם הרב שו״ע (ד.) ט׳-י׳. סעיפים לקמן ראו (ד) וצ״ע. אכן,
 פרשת חי איש הנן דעת (יכן כפיו שיפרש שצריך הפמ״ג שדעח פ״ה) ס״ק שעה׳צ ש׳׳ח (סי׳ המ׳׳ב ;חב

 במחשבה. וסגי לגך אוחו שמייחדים כפיו להוציא צריכים אץ צ׳׳ג) ס׳׳ק (שם הפ״ב לדעת אמנם גש).
 שמותר סקכ״ט) ש״ח (סי׳ לדוד התהלה כתב מסדם לשימוש לעולם אותו מייחדים ואם סכ׳׳ב. ש׳׳ח סי׳ י)

 עט׳ ישראל בנהלת דע״ע ת׳, ■בסעיף לקמן המבוארת הרב שו״ע לדעת אף שירצה, שימוש לכל בו השתמש
 סופו רק שייחדו, התסז יקיים שלא בלבו יודע שאב י־ג) אות מ״ג (סי׳ החוויא וכתב מה. מש״כ :׳׳ו

מעשה ע״י שיותד מוקצה מר,ני. ולא אחת לשבח בייחוד הד אלא לעולם, לייחוד נחשב זה אין יורקו,
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זה, ייחוד מועיל לחבית, ככיסוי לעולם קבוע לשימוש אבן ייחדו אם לדוגמא:
זו. למטרה באבן להשתמש רגילים אין כלל שבדרך אף

 יבוארו הדברים ופרטי שונה, דינו אחת, לשבת רק החפץ את ייחדו אם אולם
אחת״). לשבת (״ייחוד לקמן

בחפץ מעשה ידי על ייחוד
 מערב בחפץ מעשה עשיית ידי על הוא לשימוש מוקצה לייחד נוסף אופן ז.
<ח). •לשימוש הוכן שהחפץ ניכר יהיה ובכך שבת,

לבלי. כיסוי שתשמש באופן אבן של ושפשוף החלקה לדוגמא:
ס) לשימוש החפץ את ייחדו שלא (אף מעשה ידי על ייחוד ח.  את מתיר •לע̂ו

 ויש (ם). זה בחפץ לעשות רגילים שאין לשימושים ואף שימוש, לכל בחפץ השימוש
(י). להם יוחד שהחפץ שימושים לאותם רק מועיל זה שייחוד הסוברים

שבת מערב שימוש
 שבת, מערב בו שישתמשו ידי על הוא לשימוש מוקצה לייחד נוסף אופן ט.
 כזה. חפץ של רגיל שימוש שזהו ובלבד היתר, של שימוש אחת, פעם אפילו

 רגילים שאין לשימושים ואף שהוא שימוש לכל בחפץ להשתמש מתיר ייחוד'זה
 ייחוד נחשב אינו שבת מערב ששימוש המחמירים ויש (יא). זה בחפץ לעשות
 דעת על לסמוך אפשר הצורך במקום (יב). לעולם ייחוד דווקא וצריך

(יג). המקילים
מותר שבת, מערב קדירה בהם לטמון כדי צמר בגיזי השתמש אם לדוגמא:

והערות- מקורות
 לשימוש ■לייחדו ורוצה כיס״) חסרק מחמת (״מוקצה למעות בו שהשתמש ארנק כגק בשבת, האסור לשימוש
 בגון מהמוקצה, להפקיעו מעשה וצריך הקודם. המעשה את להפקיע בדי במחשבה די אין בשבת. המותד
 •כ״ו. ס״ק ש״י כסי׳ המ״ב הביאו הגר״א למעות'■ביאור השימוש אפשרות את המונע בארנק מעשה שיעשה

 סי׳ (ח) אלו, בעניינים שהאריכו ה׳ סימן ט״ו פרק ישראל ובנחלת י״א הערה מ״ט סי׳ ספר במגילת ויע״ע
 שרצונו מלאכה לאותה לייחדו שהדרך לדבר מייחדים אם בץ מועיל זה ייחוד סקצ״ד. שם וכמ״ב סכ״ב ש״ח

 צ׳׳ד. ם־ק ש״ח סי׳ במ״ב שנתבאר וכפי לכך, לייחדו הדרך שאק לדבר אותו מייחדים אס וכץ בשבת לעשות
 ישראל בנחלת ויע״ע קנ״ג. אות החיים בף םנ״נ, ש״ח סי׳ הרב שו״ע (י) ס״ז. ס״ו כלל אדם חיי (ט)
 ואף סק״א. ■מ״ב שי״ג סימן ■ביחוד, ד״ה שם ביה״ל סכ״ב, ש״ח סימן שו״ע (יא) י״ז. הערה ט״ו פרק

 שהחפץ שימושים לאותם רק להשתמש שמותר בס״ח) לעל (הובא הרב שו״ע החמיר מעשה. ״י ע שבייחוד
 שדרבו כחפץ מדובר שכאן היא להבדל הסיכה סנ״ג). הרב (שו״ע שימוש כל התיר יחמיר לא כאן להם, יוחד

 בו לפצוע שחשב אק בגון יום), מבעוד כו שהשתמש <או יום מבעוד חשב עליו לשימוש מיועד להיות
 מוכן הוא וממלא בלי. שם החפץ על ירד יום) מבעוד שימוש או וו לשכת (ייחוד זו קלה בהכנה אגוזים.

 לשימוש לייחדם הדרן שאץ כחפצים מדובר מעשה״ ע״י ב״ייחוד ואלו להיתר), שמלאכתו (ככלי שימוש לכל
 שהחפץ שימוש לאותו רק בהם להשתמש לדעתו ומותר הרב. שו״ע לדעת כלי שם עליהם ירד לא לכן היתר,
 (סי׳ לדוד בתהלה דבריו שהסביר וכפי נ״א-נ״ג, סעיפים שם הרב שו״ע בדברי משמע זה הבדל להם. יוחד
 וכשו״ת בזה הרב שו״ע כדברי רבות שדן י״ו הערה ט״ו פרק ישראל בנחלת •ע דע ול׳}. כ״ם י״ט, אוח ש״ח

 שם הרב כשו״ע דע״ע סקצ״ז. שם מ״ב (יג) סנ״ב. ש״ח סי׳ שו״ע (יב) קכ״ט. סי׳ ח״ה יצחק מנחת
הצורך. במקום שלא אף בכה״ג שמותר שכתב סנ״ג
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 אולם צמר, כ<יזי לעשות שרגילים שימוש שזהו משום צורן, לכל כשבת לטלטלן
(יד). הצורך במקום רק הוא זה היתר
 בערב השימוש כאשד בשבת, הטלטול את מתיר אינו שבת מערב שימוש י.
 (צמר מוכיז לדוגמא: (מס). לעולם ייחוד היה (ולא הרגיל השימוש היה לא שבת
 קדירה שבת בערב טמן אם אף לכן לבדים. לעשיית כלל בדרך עומדים נפן)

 ואץ להטמגה מוכין לייחד רגילים שאין מכיון בשבת, לטלטלם אסור כמוכין,
כלי. תורת ;(ליהם

 אם רגיל, שאינו בשימוש בו כשהשתמשו המוקצה את לטלטל מותר אולם יא.
 הסתלק במוכין, להטמין רגיל אדם אם לדוגמא זה. אדם אצל רגיל היה זה שימוש

 ייחק אם לטלטלן מותר (וכן ז).0( בפירוש ייחח שלא אף מוקצה, שם :יהם
 לעיל שנתבאר כפי לעולם, בהם להטמין המוכין את שייחד דהיינו להטמנה,

רס). ר :סעיף

אחת לשנת יחוד
 שימוש לצורך דח), אחת לשבת יום מבעוד שייחדוהו מוקצה חפץ יב.
 בו להשתמש מותר כזה, בחפץ לעשות שרגילים שימוש והוא בשבת זמותר
 נחשב אינו אחת לשבת שייחוד המחמירים ויש היתר, של שימוש לכל :שבת

 דעת על לסמוך אפשר הצורך במקום (ינס. לעולם" "ייחוד דווקא וצריך 'ייחוד״
•P( זמקילים

 ייחוד זה היה אס המקילים, לדעת גם מועיל אינו אחת לשבת ייחוד אולם,
רגילים. שאינם !שימושים

קטן ידי על יחוד
 את מתיר ייחודו אין בשבת, לשימוש מוקצה במחשבתו שייחד קטן יג.

(כא). לעולם שייחדו אף בחפץ, ;שימוש

והערות- -מקוחת
 את שם והביא םק״כ, ת״ם סי׳ ״כ0 (טו) כ־כ. סעץ ש״ת סימן (טי) הקורסת. מזערה לעיל דאו יד)
 שו׳׳ע (יות) שם. הרב שו*ע ס׳׳א, רנ׳׳ט סימן (מ) פעמים. שתי אפילו כהם שהשתמש בכך שדי הכ״ת עת
 לשימוש ייחדו ולא כחול בו שימוש לצורך ייחדו אם גם מועיל (ס״כ) שם השו־ע ולדעת סכ׳ב. ש״ח יי

 ייחדו אס רק מועילה שמחשבה ראשונים כמה ■בשם הא-ר את מביא פ״ז) (ס״ק שס הסיב אולם שבת,
 ג׳, אות ט׳׳ו פרק ישראל* ב״נחלת ויעדק בחול. שימוש לצורך שייחח מה מועל לא בשבת, בו השתמש

 סעיף לעל ראו (ב) סכ״ב. שם שו־ע (יט) אחריה. הבאה לשכת גם מועל אחת לשבח ייחוד האם ידן
ק לדונמא: סקע־ב. א״א ש*ת סי׳ פמ״ג (כא) ׳,  אביו צריך מוקצה, שהם משמש כגלעיני לשחק הנוהג ק

 אעם המשמש גלעיני אלי מסחפק ל>) הערה ס״ו p(פ וכשש״ב שבת. לפני למשחק !,גלעתים אח ייהד
 וכמו כפירוש. לכך ייחדום לא אם אף לכך, כעומדים ונחשב בהם, לשחק רגלים והלדים הירח וקצה.

 שאם תל״א) (עמי ישראל כנחלת (וכתב וה, מטעם לטלטלם סותר בהמה למאכל שרארים וגרעינים קליפות
 פתיחה סהפמ״ג ואת ומוכיח הקטן, ייהוד אף מועל זה לשימוש לייחדו שרוצה שניכר מעשה הקטן שה

ויעז״ש), ו׳, אות א' פיק השני החלק יו״ס להלכות ללח



תדפו. נ ש ש מ זז1ה

מעשיות דוגמאות ב.
בחול משחק
 נחשב חול, לארגז הכניסוהו אם אולם גופו(כב), מחמת מוקצה הוא חול א.
 בך (כס, ועש דק יהיה שהחול ובלבד ,1(מ בשבת בו לשחק ומותר כ״ייחוד״ הדבר
 ■גס החול אם אולם הגומה. את וסותם הצד מן העפד נופל בו כשחופרים שמיד
 מלאכת בכלל שהיא גומות״ ״עשיית משום בו לשחק אין לח שהוא או וקשה
ובה). חורש

מטבע

 מטבעות לאוסף לנוי, לעולם ייחדו אם אך נופו, מחמת מוקצה הוא מטבע .3
 ייחדו שהרי קמיע, בתורת שקבלו במטבע הדין וכן (כס. לטלטלו מותד ־ וכדו׳

(כז). זה לשימוש לעולם

בולים
 בולים לאוסף ייחדם אם אך (כח>, בשבת מוקצים הם משומשים לא בולים .1
(כם). לטלטלם מותר

והעחת- מקורות
 אסור p כמו קמ״ד, ס-ק מ׳׳ב ש׳׳ח כסי׳ שנתבאר כסי מוקצה, הוא שבכית חול או הים שבשפת הול (בב)

 שנתבאר-לעיל כפי מהני, לא למשחק התעוק שייחדו ואע׳׳ג כשבח, בו משחק לצירך לבנץ המיועד חול לקחת
 אף בזה שדי מעשה, ע׳׳י בייחוד נחשבת לארגז החול הכנסת עצם האס לעח ויש (בג) סי׳׳ב, א׳ בסי׳

 להשתמש שהדרך ובמקום ■לעזלם, שייחתה וצריך כמעשה נחשב הדבר שאק או אחת, לשבת רק כשנעשה
 סעיפים א׳ בסימן לעיל שנתבאר כפי אחת לשבת בייחדו אף הצורך במקום די חול, בארגז למשחק בחול
 מן חול נפילת ע׳׳י Tמ נסתמת בו הנעשית גומה שהרי גופות, עשיית איסור אין דק כחול (בדד) ט׳-י׳.

 שיח סי׳ (כהה) קמיג, סיק מ*ב שיח ובסי׳ פיט וס״ק ע״ג ס״ק סיב תציח בסי׳ שנתבאר וכפי הצדדים,
 גומא. עביד קא והא דיה ה׳ ביצה ברשיי ויעיע ״בונה״. משום הוא האיסור כבית וכשהתול קמיג, סיק מ-ב

 לכך, לייחדו הדרך שאץ בדבר אף שמועיל לעולם ייתוד כדין (כו) עליה. פטור דיה עיג: שבת וברש״י
 להימלך Tnשע מכיץ לעולם. אפילו למטבע ייחוד מועיל שלא מבואר סקי״ג) מ״ב (סי׳ בחזויא אמנם

 קמיע, של זה שבאופן כתב תליח עמ׳ ישראל כנחלת (כז) בלי. שם ולא מטבע שם עליה ונשאר ולהחזירה,
 מצות, של לתשמיש יחדיו לא שבבהיג מביון לטלטלו, שסותר יסבור ביו בהערה לעל שהובא החוו״א אף

 חסרץ מחמת ״מוקצה הם מוחתמים לא בלים (כח) מטבע. תודת ממנו ופקע לעלם, כך ישאית אלא
 מותו׳ים וכדר בולים לאוסף ייוזרם אם אך סייגו. ״כ פ תקרעו-ששיב ינוקו שלא עליהם שמקפידים לפי כים״,

מוקצה. תורת מהם להפקיע שמועל לעלם ייחוד pכ (בט) נסלטל. הם



.רפזלא. £רלן

לא פרק

מהיכנו כל♦ ביטזל

הפרק של מפורט תוכן
v האיסור. טעם ג. הקדמה. א-ב. t. גלי יב-יג. האיסור. תנאי ז-יא. האיסור. אופני 

 מזגן. מי טז־יח. השימוש. אפשרות ביטול סו. בכלי. המוקצה כיסוי יד. לכך. המיוחד
סיכום.

;קדמה
 אפשרות את בשבת לבסל אסרו כלומר מהיבנו״, כלי אסרו"ביטול חכמים א.

(א). וטלטול לשימוש יום מבעוד מוכן שהיה חפץ של הטלטול או זשימוש
 מוקצה שהרי להיתר, שמלאכתו כלי על גמור״ ״מוקצה להניח אסור לפיכך ב.

 נופו לצורך (אף שהיא מטרה לכל בטלטול אסור )a(נופו מחמת מוקצה (כגון :מור
 )J( בהערה (ראו מהיכנו ההיתר כלי את מבטלת ההיתר כלי על והנחתו מקומו),

להיתר). שמלאכתו בלי על לאיסור שמלאכתו כלי הנחת :עוין

האיסור \עם
J דהיינו, מהיכנו, כלי שביטול הסוברים יש זה. באיסור נאמרו שונים טעמים 
 ״למלאכת הדבר ודומה הכלי סתירת כעין הוא בכלי, השימוש אפשרות :יטול

 קביעת כעין הוא והטלטול, השימוש אפשרות שביטול הסוברים ויש ,rn סותר״
(ה). ״כונה" למלאכת הדבר דומה ובכך במקומו, וחיבורו זכלי

והעחת- מקורות
אס דבק סמבה לזמן מהיכנו הכלי את מבטל אם כק הוא זה איסזר .1ס' ש׳׳י סימן ס״ג, ■ה רם סימן א)

לזמן מתח יהיה אס וכין רב, ׳לזמן ההיתר על מונח יהיה המוקצה הפץ אם p כלומר מועט, לזמן ;בטלו
 מחמת מוקצה <גק כלל, לטלטלם שאסור המוקצה סוני שאר רכן )3( ר. כסעיף לקמן שיבואר וכפי !ועט,
 לטלטלו פותר שהרי לאיסור־, שמלאכתו ׳׳כלי לא אך איסור, מהמת סוקצר, מצוד״ מחטת מוקצה כיס, וסרק
שנחלקו כתב ו׳ אות רס׳׳ו סי׳ לדוד כתהלה (ג) הכאה. כהערה להלן יתבאר ודינו ומקומו, גופו צורך

שכת (י) ה־}. אות י״א פרק ישראל בנחלת (ויע־ע להקל נקטינן הנראה שכפי שם ומסיק הראשונים. זה
 יכול שלא כיון (הן סק׳׳ו. רס־׳ה סי׳ מ״ב כ־ג, הלכה פכ״ה הרמב׳׳ם וכ*כ קמבמל, והא ד־ה רש־י נ־ד:
 למלאכה ודמי בטיט ומחברו מקום לו בקוכע הד המוקצה, את עליו שהניח אחרי ממקומו הכלי את יטיל

 שעמד רמכטל ד־ה שם בתום׳ (רע־ע ספני. ד*ה רס-ה סי׳ הביה־ל הכיאו כלי, ד׳׳ה ס״ב: שכת רש־י
 הפנ״י דברי את הכיא א׳ משב־ו רס־ה סי' ובפמ״ג לסותר. דדמי קנ־ד; נדף שכתב רש״י דברי סתירת
p ’ni רם־ה כסי׳ בפמ׳׳ג דע״ע שם. במאירי מבואר וכן ג׳), סי׳ כ׳ פרק יצחק נשבות דע״ע רש״י, דברי את 

 כלי על מוקצה שם לתת שאסור אחר, טעם משמע מפני) (דיה מיג. בדף שמרש״י שכתב סק״א משב־ו
שבת.



תשבו* משנתרפת.

האיסור אופני
 על 0( בידים המוקצה את מניח אם בין הוא מהיכנו בלי ביטול איסור ד.

 על מאליו יפול המוקצה שבו במקום ההיתר חפץ את מניח אם ובין ההיתר חפץ
 דולק נר ליד כלי בשבת להניח אסור לדוגמא: מהיכנו. יבטלו ובכך ההיתר חפץ

 ),1( מוקצה הוא שהשמן מכיון יאבד, ולא לתוכו יפול שהשמן כדי שמן, ממנו שניתז
(ח). בטלטול הכלי יאסר הכלי לתוך יפול ואם

 התרנגולת שתטיל ביצה לתוכו שתפול במקום כלי בשבת להניח אסור כן, כמו
וכדו׳. (ש בשבת
 שמלאכתו כלי שהרי לאיסור״, שמלאכתו ״כלי על אף מוקצה להניח אין ה.
 אסור גמור, מוקצה עליו כשהונח ואילו ומקומו, גופו לצורך לטלטלו מותר לאיסור
(י). ומקומו גופו לצורך אף לטלטלו

 י׳). בסעיף לקמן דוגמא (ראו מועט לזמן אף מהיכנו כלי לבטל אין ו.

האיסור תנאי
 את לנער אפשרות אין באשר דווקא הוא מהיכנו״ כלי ״ביטול איסור ז.

 או (יא)), לנערו ביכולתו שאין כבד מוקצה חפץ (בגון ההיתר גבי מעל המוקצה
(יב). שיאבד) שחוששים (כגון לנעח רוצים שאין

 טיפות את ולשמור לקלוט כדי דולק, נר ליד כלי בשבת להניח אסור לכן ח.
 השמן את לנער רוצה אינו ובעליו מוקצה, הוא שהשמן מכיון ממנו, הנוטפות השמן

 לכלי השמן גפילת לפעך <ינ), לאיבוד וילך השמן ייפסד ינערו שאם משום מהכלי,
מהיכנו. הכלי כביטול נחשבת
 להשהות רוצים או נאלצים אם אף דהיינו מועט, לזמן אף הוא זה איסור ט.

).7ר ההיתר גבי על מועט לזמן רק המוקצה את

והעמת־ מקורות
 שנתבאר כפי בגופו כשמטלטלו כגע המוקצה, טלטול איסור על עובר אינו אם גם הוא וה איסור (ו)

 רע״ט סימן מוקצה, שהיא לשלהבת בסים כביה׳׳ש שהיה מכיץ מוקצה, הוא השמן )T( ב״ט. בפרק לעל
שכמקוס ואף סק״ה. ובמ״ב ס״ג רס־ה סימן (ח) ה׳. סי׳ כ״ז פרק לעל דע״ע סק׳׳א. וכמ״ב ס״א

 אינו כאן מכ״מ בסי״א, ברעו לקמן שיבואר וכפי מהיבגו ביטל איסור אק המוקצה אה לנער שאפשר
ש״י סי' (ט) ז׳-ט׳, בסעיפים לקמן שיבואר וכפי בשמירתו, רוצה הוא שהרי השפן, את לנער עומד
ס״ט. רס־ו סי׳ (יא) מפני, ד׳׳ה ס׳׳א שם בביה׳׳ל הובא סק׳׳א משב׳׳ז רס׳׳ה סימן פמ״ג (י) ו׳. סעיף

ק אסור כשהניעור וכן  סק׳׳ה. רס׳׳ה סי׳ לחונוימ״ב שיפל הפתלה שבראש הפחם תחת כלי Tשמעפ מ
 דלק, הוא עוד כל מהפתלה, שנשר הדלק הפחם את לנער שאסור שהטעם ס״ז, שם הרב בשו׳׳ע דע׳׳ע

שס שו״ע (י!) שם, מ״ב (יב) מגתלים. החותה p< ומבעיר, מכבה משום יתחייב שלא כדי הוא
 סבטלם אם חו״ל הקילו מרובה הפסד ובמקום סקכ׳׳ז. רס׳׳ו סי׳ ובמ׳׳ב סק׳׳ה, שם במ׳׳ב )T( שם. ומ׳׳ב

 יש היום לכל מהיכנם בלים שלכטל שם המ׳׳ב וכתב סקכ״ו, מ״ב דס׳׳ו כסי׳ שנתבאר כפי שעה, לפי
 בביטל להקל מאוד שקשה שכתב לשמטן. ד׳׳ה שס בניה׳׳ל דעו״ש אוסרים, ויש הפ״מ כמקום המתירים

בהפ׳׳מ. אף היום לבל מהיכנו כלי



טלא. !רק פ ד _

 שהרי (מה, מוקצים זכוכית כלי תחת וכסתות כרים להניח אסור לפיכך י,
(סז). יישברו שמא באיטיות, אלא מיד, לנערם יכול !ינו

 מיוחדת כוונה ואין ההיתר, מכלי המוקצה את לנער אפשר אם אולם יא.
 כלי כביטול •נחשבת ההיתר על המוקצה הנחת אין ההיתר, כלי גבי על השאירו

היכנו(יז).1
 הוא שהאפרוח אף עליו, שיעלה כדי אפרוח תחת כלי להניח מותר לדוגמא;

(יה). מיד להפריחו שיכול משום !וקצה,

לכר המיוחד ;לי
 עליז להניח מיועד אינו ההיתד חפץ אם רק הוא מהיכנו כלי ביטול דין יב,

 מהיכנו״, כלי ״ביטול איסור בזה אין לכך, מיועד ההיתר חפץ אמ אך המוקצה, ת1
 ביטול זה ואין לכך, המיועד בכלי מוקצה לשים מותר לפיכך, מוכן. הוא לכך והרי

(ים). מהיכנו לי
 מוקצה, הפח נעשה כך ידי שעל אף הזבל, לפח אשפה לזרוק מותר לדוגמא:

מהיכנו. כלי ביטול משום בזה אין בתוכו, אשפה לנתינת מיועד האשפה שפח ;כיון
 או פעמיים, חד בכלים מוקצים אוכל ושיירי פסולת להניח גם מותר זה מטעם יג.

לבך(כ). שנועדו מכיון נוסף, משימוש הכלים מתבטלים שבכך אף פעמית, חד מפה ל

והעחת- -מקורות

U( שכת דם מקיד להקזת המיועדים זכוכית כלי של הדוגמא נזכרת כחז״ל) ,(סחמת מוקגים שוס קנ״ד• 
דייגו מותר, מיאוס מחמת שמוקצה ס״א) ש״י סי׳ (שו׳׳ע להלכה שנפסק ואע׳׳ס ס״ם), רס״ו (סימן יאום
אם (כלומר יישברו יפלו אם שהרי סנא, בו לכסות ראוי לא הכא אבל מנא, בו לכסות שחוי היכי ־וקא

סקי׳׳ג המג״א בשם סקכ׳יה שם מ״ב י כלי) •בהם לכסות דרך אץ ולכן ולהישבר, ליפול עלולים כלי בהם :סו
כים. תסרץ מחמת סוקצים גם הם אלו שכלים שהוסיף קנ׳׳ד: שכת בריא׳׳ז ויע׳׳ע הר׳׳ן. דברי הביא

 שם וכתב סק״ה. שם ובס־כ סק*ב רס׳ה סי׳ כסג־א הובא אשר*י הגהות (מ) ם״ס, רס׳׳ו סימן ז)1
 האיסור את לנער שאפשר שכיץ שתחתיו, סה דדליק יפול שמא שחושש שעוה נר תחת כלי לתת מותר

 הדבר מותר שמן, נר תחת כלי לשים שאסור לעיל שהזכא ואף מהיכנו״. כלי ״פבמל נחשב לא הכלי, זוך
 נטף, שאליו ככלי שיישמר ורצתו המטפטף בשמן מעונץ האדם שמן שבנר הוא כיניהם וההבדל שערה, ;ר

 מתעכב למעשה אם אף בכלי, להשאירה ברצונו ואץ הנוטפת בשעוה מעונץ האדם אץ שעוה בנר ;לו
 המוקצה, את לנער אפשר שאם סקי״א), בקו״א רס״ו (סי׳ הרב שו׳ע מוכיח אלו, מנ״א מדברי והנה לנערה.

 ץTשבנ שי״ל הרב, בשו׳׳ע שם עוד וכתב סהיכנו*. כלי כ״מבטל נחשב וה אץ סיד, לנערו בדעתו שאץ <
 מי בפרק הת״ה אבל לנער, שיכול במה שסני משמע והשו׳׳ע הרטב״ם הרי׳׳ף שמדברי הראשתים, נחלקו ;

 שכתב סק׳׳ס מ*ג (סי' ספד במגלת חע׳׳ע לנער, חיובית דעח לו שיש באופן דווקא שמדובר כתב החשין
 שכתב שם בקו׳׳א דע״ע לנער. חיובית דעה צריך שלא מהמנ״א הרב שו׳׳ע שמוכיח כפי לנקוט יש לדינא
 להכניס שרוצה -כגץ בכלי, עתה המוקצה שיישאר שרוצה מחשבתו ניכרת אם מהיכנו כלי כביטל ;חשב

 שאם לבטלו, שרוצה מחשכתו ניכרת ודאי שעה לפי מכ״מ אח״כ, לנערו שדעתו אף כלי. לתוך מוקצה :ר
 הגריש״א בשם רל־ג עם׳ יצחק שבות (יט) סל״ט. ש׳׳ח סי׳ (יח) עב׳׳ל. כלל, מקבלו למה Tמ נרו

 או ״בונה׳׳ ענץ שכל היא, שסכותם ונראה זצ״ל, הגרשד״א בשם ומ״ז ם*ו העתת כ״ב פרק שש״כ ליט״א.
 סתירה, כאן אץ שבוח־אי ונמצא מוכן היה כעצמו לזה הרי באן אכל מהיכנו. כלי ביטל אם רק זה וותר״,

c נחלת שם, שש״כ (כ) איסור. בזה אץ רלכן זה, לשימוש גם הכלי עשוי מראש שהרי באן, אץ כניה 
 פעם שימוש אחד לחרק שעומדים כיק מהיכנו״, כלי ״מבטל משום כזה שאין כזה, והסברא ש״ז, עם׳ ראל1

ומטעם אלו. לשימושים שעומדים בדברים שייך לא בבונה״ ״מיחזי משוס וכן כסותר. נראה בזה ואץ זח



השבת מ1משרצ.

בכלי המוקצה כיסוי
 הכלי אין ב<ך שהרי ■למוקצה, ככיסוי היתר של בכלי להשתמש מותר יד.
(כא). גביו על או בכלי המוקצה את להניח שאסור אף מהיכנו, מתבטל

 ־להניחה שאסור אף בשבת, שנולדה ביצה בכלי לכסות מותר לדוגמא:
(כג)). הביצה את יניע לא המכסה שהכלי להזהר יש (אך (כב). בכלי

השימוש אפשרות ביטול
 אפשרות את המונעים מעשים עשיית גם מהיכנו, כלי ביטול איסור בכלל טז.
<כד). טלטולו את מונעים הם שאין אף ההיתר, בכלי השימוש

 שלא ■לכך יגרום הדבר אם וכסתות, כרים על משקה לשפוך אסור לדוגמא:
(כה). לשימוש ראויים יהיו

מזגן מי
 אין לפיכך (כס. נולד איסור משום מוקצים הם המזגן מן הנוטפים המים טז.

<כז). מהיכנו הכלי את מבטלים בכך שהרי אלו, מים לקבל כדי כלי בשבת להניח

 משקה תחילה בו הניחו אם המזגן, מי לקבלת כלי להניח מותר אולם יז,
(כס). בו יתבטלו הנוטפים שהמים כדי יין, כגון (כח), מים שאינו

והערות- -מקורות

 נוסף, לשימוש ראויים יהיו לא כבר שבכך אע״ג פעמיות, חד נייר כממחטוח האף את לקנה מותר גם זה
 ■בזה נחלקו במוקצה יגע שהכלי ובאופן סקכ״ב, בס׳׳ב שם (כב) ס״ו. ש׳׳י סי׳ (כא) נועדו. לכך שהרי

 ■בזה מביא ס׳׳י) (שם הרב בשו׳׳ע אך מותר, הדבר החיים) והדרך הגר׳׳א באה״ג, (עפ׳׳י המ״ב לדעת הרעות,
 דשו אסור, המוקצה לצורך שהנגיעה כאן מ״מ במוקצה, לגעת שמותר ואף שאסור, אומרים יש דעות: שתי

 אסור ממקומו המוקצה ינוע המוקצה ביסד ע״י אם אך בזה. להחמיר נוטה שהוא מדבריו ונראה בזה, מתירים
 סכ׳׳ז, כ׳׳ב ■פרק שש׳׳ב (בד) סקכ׳׳ב. במ׳׳ב שם (כג) ס״ב. ד׳ סימן כ׳ בפרק לעיל שהבאנז וכפי לכו׳׳ע,
 סקל׳יב) ש׳׳י י׳0( המ״ב כתב (כי) שם. שש״כ (כה) ס״ט. ס׳יק שם וכמ׳׳ב סי׳׳ט ש״ה מס׳ זאת ומדייק

 המוגן מי שה׳׳ה האחרונים וכתבו נולד, משום אסורים ניסן בימי האלנות מן הנוספים שמים אדם, החיי בשם
 ישראל נחלת י׳׳ח. סי׳ ח׳׳ב שלמה מנחת בטלטול-שו׳׳ת ואסורים אדים) היו כן לפני (שהרי נסור כנולד דינם
 מתבטלים אינם הנוטפיס המים (כח) שם, ישראל נחלת (בז) קל״ז), הקהתי(ח׳־א שבם שו׳׳ת שכ׳׳א), (עמ׳
 מתירים לו שיש ודבר כמוצ׳׳ש), מותרים הם (שהרי מתירים לו שיש בדבר נחשבים שהם משום שבכלי. במים
 של׳׳ח (סי׳ המ׳׳ב כתב דו עצה (כט) ס׳׳א. ק׳׳ב סימן במינו-יו׳׳ד מץ כשהוא כאלף אפלו בטל אינו

 משום מוקצה, שהיין נדרכו, לא שעדין ענבים מגיגית שוב יץ לענץ המרדכי בשם מהד־מ ומקרהו סקטע),
 אחר, משקה בכלי יניחו וה״נ היק, אח לקבל מנת על מים בו שיש כלי להניח שאפשר שזכו׳׳, •משקים גזרת
טל pכ לתוכו, שנוטפים המיס כמלים יהיו שאו  בסופו ■רבה הנוספים המים שכמות ואף מינו. כסואינו מק בי
 הנוטפת טיפה שכל דהיינו בטיל, קמא שקמא משום מתבטלת היא בכלי, שהיה המשקה כסות על דבר של

 לפני בכלי היתר רבר להניח נוספת, בעצה ק שם ישראל כנחלת שם. כמ״ב שמבואר וכפי תחלה, סתבטלח
 ומכירן לכלי), המים כשיכנסו יתקלקל שלא היתר (רבר וכת׳ שחיה בקבוק בתוכו שיניחו כגק המים. כניסת

 בעצה של״ע שכתב אלא מהיכנו״, כלי ״מבטל משום בזה אק שוב ההיתר בשובל הכלי את לטלטל שמותר
 לנער אפשר שהד שבתוכו. ההיתר עם הכלי את לטלטל היתר אק ההיתר את לנער יכלים אם שהד זו,

 האיסור עם הכלי את לטלטל מותר שיהיה ומדוע הכלי, מן השתיה בקבוק את להוציא יכלים וה״נ אותו,
בלבד. ההיתר את לנער שיכל כזמן ההיתר. דבר אגב



.רצאלא. •ק

 לשימוש מיוחד הכלי אם המים, לקבלת ריק כלי להניח שהתירו יש כן, כמו ית.
י״ב. בסעיף לעיל שהתבאר כפי ,

זיכום:
הבאים: הכללים פי על נוהג מהיכנו כלי ביטול דין
 מחמת מוקצה כגון גמוד, מוקצה הינו המוקצה חפץ אם רק הוא האיסור א)

ג׳). בהערה ראו לאיסור שמלאכתו כלי הוא אם גופו(ואילו
 כלי הוא המוקצה את מניחים שעליו החפץ אם בין הוא האיסור ב)

לאיסור. שמלאכתו כלי הוא אם ובין להיתר שמלאכתו
 ההיתר את מניח אם ובין בידים המוקצה את מניח אם בין הוא האיסור ג)

ההיתר. על מאליו יפול שהמוקצה במקום
 אם ובין מרובה לזמן הוא אם בין שהוא, זמן בבל הוא הביטול איסור ד)

מועט. לזמן הוא
לנערו. רוצים שלא או המוקצה את לנער אפשר אי אם רק הוא האיסור ה)
האיסור. חפץ את עליו להניח מיועד אינו ההיתר חפץ אם רק הוא האיסור ו)



תוצב. השבת משנ

לב פרק

שחקים  בשבת מ

הפרק של מפורט תוכן
הקדמת

וצעצועים משחקים א.
בזמגינו. ובצעצועים בכדור משחק ב-ד. בכדור. משחק א.

בהם. לשחק שמותר וצעצועים משחקים ב.

בהפעלתם איפור שיש וצעצועים משחקים ג.
קפיץ. ידי על מופעלים ג. לכתיבה. מיועדים ב. חשמל, ידי על מופעלים א.

קול. המשמיעים צעצועים ד־ו.

כלי שאינם משחקים ד.

איפור עשיית חשש בהם שיש וצעצועים משחקים ה.
 איסור ח. כתיבה. איסור חשש ז. סממנין. שחיקת חשש .v< גומות. אשוויי חשש א-ב.

באילן. שימוש

בלי עשיית משום איפור בהם שיש וצעצועים משחקים ו.
 יצירת ה. פאזל. הרכבת ד. ולגו. פלא אבני ג. מטוסים. דגמי בניית ב. נייר. קיפולי א.

מילה. יצירת ו. אות.

דחול עובדין ז.
תלת־אופן. על רכיבה ג. אופניים. על רכיבה איב.

הקדמה
 בשבת. שוניס ובמשחקים בצעצועים לשחק מותר האם נדון זה בפרק

 גכדור לשחק מותר האם והרמ״א יוסף״ ה״בית במחלוקת נדון הפרק בתחילת
 בזמנינו. המיוצרים משחקים לגבי זו מחלוקת של ובהשלכות בשבת,

הבאה: החלוקה לפי השונים המשחקים בסוגי נדון מכן לאחר
ב׳). (סימן בהם לשחק שמותר וצעצועים משחקים א.
ג׳). (סימן בהפעלתם איסור שיש וצעצועים משחקים ב.
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ד׳). (סימן כלי שאינם משחקים נ.
ה׳). (סימן איסור עשיית חשש בהם שיש וצעצועים משחקים ד.
 עובדין משום או כלי עשיית משום איסור בהם שיש וצעצועים משחקים ה.

ו׳-ז׳) (סימנים דחול
 שרבותינו לדעת יש אולם שבת, דיני מצד רק השונים במשחקים ידון זה פרק

<ב). בשבת תורה חידושי לחדש בצורך ואף <א), בשבת התורה לימוד בחשיבות פליגו1
 לבס כתבתי לא לישראל הקב״ה להם ״אמר אליהו: דבי בתנא מובא וכך
 מלאכה עושים שאתם פי על אף },j< מפיך הזה התורה ספר ימוש ״לא :תורתי:

).T( תורה״ כולו יעשה שבת ימים, ששה ל

ומשחקים צעצועים א.
בבדוד ושחק
 לדעת בשבת. בכדור לשחק מותר האם נחלקו והרמ״א יוסף״ ה״בית מרן א.

מותר. המשחק הרמ״א ולדעת אסור, המשחק יוסף״ ה״בית ;רן
 מוקצה הוא שכדור משום בשבת, בכדור לשחק אסור - יוסף״ ה״ביח מדן לדעת

 הוא כדור יוסף״ ה״בית שלדעת הסבירו <ה) הפוסקים בשבת. לטלטלו !נטור
 שהוא בשבת שימוש לו שאין כדבר נחשב הכדור ״כלי״. נחשב שאינו משום ;וקצה,
 מחשיבו אינו זה שימוש בו, לשחק שימוש לו שיש פי על ואף גופו, מחמת ;וקצה

).1( בשבת לטלטלו מותר שיהא כלי
 ונחשב בו לשחק שעשוי משום בשבת, כדור לטלטל מותר - הרמ״א לדעת

).T( להיתר״ שמלאכתו ״כלי

- והעחת מקורות •
 הסזבאות הדעוח שתי את שיישב רפ׳ח סי' בכיי דעדין ח׳. כ׳, שמות עזרא אבן ר״ע, סי׳ טור ו)

 ושתיוז׳׳ לאכילה אלא ויו׳׳ט שבתות ניועו ׳׳לא אוסרת אחת דעה ג׳): הלכה ט״ו פרק (שבת ־רושלמי
 שזיזעוח התנתוסא כשם מיישב הב״י תודה״. בדברי בהן לעסוק אלא ויו״ט שבתות ניועו ״לא שניה עה
 שעסוקים הפועלים ופועלים. חכמים יTתלם אדם: בני של שונים לסונים מכוונות אלא חלהןות, נן

השבוע, ימות בכל בתורה שיגעים ההנמים יTתלמ אך תורה. כתלמוד כשבת יתעסקו השבוע כל סלאכתם
(ס״א) הרמ״א עוד והביא ס״ב. ר״צ כסימן הב־י דברי את הרמ״א והביא וכשתיה. באכילה בשבת מגגו

r (סק״ג) המ״ב כתב בך ועל לו״, הוא עונג כי יבטלנו אל צהרים בשיגת רגיל ״שאם הטור דברי 
 שמצוה השבוע בל שלומדים ת*ח שאפלו תורה, ביטול לשי יביאנו שלא סדי, יותר בו ירבה לא מ״מ

 דע״ע אדם״, ■כני משאר כתענוג יותר ימשכו p בתענוגים, היוס כל שיבלו הפירוש אין ביותר, יתענגו
 פמ׳׳ב (ת״ב לציק אור ובשו״ת ה׳. השבת שמידת שער עדלם שם בספרו וזיים התפץ בדה ש״ב
 אולם תורה. בביטול להרגילם שלא ■בדי ממשחקים, להימנע יש י״ג לגיל מתחת לילדים שאף כתב ׳ה)

 ק״י) (סי' קצוה״ש ובספר תורה. ביטול אצלן שייך לא שהרי כשבת, ממשחקים להימנע אין קטנות :גות
 היו לא שאנשים משום כנוח*. של •כדור הכתר את שקורא י״א) י״ב, (קהלת המדרש מלשץ ־ייק

 (דע״ע התינוקות. p בו משחקות היו לא גדולות כגות שאף והוסיף, תורה, ביטול משוס מר. חקים1
סק״ב שם חשובה שעת הווהר, בשם סק״ג ר״צ סי׳ מ־ב (ב) תט״ד). סי׳ וז״ג שבת נשמת זו״ת

שם וכמ״ב סמ״ה ש״ח סימן (ה) א׳. פרק רבה תדב״א (ד) ה׳. א׳, יהושע (ג) השל״ה. מם
שם. (ז) שם. (ו) קנ״ו. ׳ק



השבת משנתוצד.

בזמנינו ובצעצזעים בכדור משתק
 ̂לדיון יסוד מהווה בכדור, משחק בענין והרמ״א יוסף״ ה״בית מחלוקת ב.
כיום, המיוצרים הרבים והמשחקים הצעצועים של בדינם זמנינו פוסקי

 ולשחק לטלטלם שמותר כ״כלי" נחשבים אלו משחקים האם דנו הפוסקים
 אסור ואף בשבת, בהם לשחק ואסור כלי אינם שהם או בשבת, בהם

לטלטלם.
 בזמנינו ומשחקים צעצועים גם ולכן ״כלי״ נחשב הכדור הרמ״א לדעת ג.

 אשכנז בני נוהגים וכך נח), בשבת בהם ולשחק לטלטלם ומותר ״כלי", נחשבים
 חשמליים צעצועים כגון איסור, בהפעלתם שיש ומשחקים צעצועים (אמנם בזה.

 שיתבאר וכפי בהם, לשחק אסור אחרים חששות בהם שיש צעצועים או
לקמן).
 הפוסקים ונחלקו בשבת, בכדור לשחק אסור יוסף״ ה״בית מרן לדעת ד.
 של שדינם הסוברים יש בזמנינו. צעצועים ובשאר בכדור משחק בענין בדעתו

 ואין מוקצה, הוא יוסף״ ה״בית שלדעת בזמנו, הכדור כדין בזמנינו אלו משחקים
 פחות שגילם קטנים מילדים למנוע אין (אך (נס בשבת אלו משחקים ולטלטל לשחק

(י)). בהם לשחק שנה מי״ג
 משום בהם, לשחק מותר יוסף״ ה״בית מרן לדעת שאף הסוברים יש אולם
 מחמת ״מוקצה והוא ״כלי" הכדור שאין משום הוא לדעתו בכדור לשחק שהאיסור

 הכדורים ואילו וכד'), עץ בפיסת או באבן כ״כדור״ שהשתמשו (כגון גופו״
 יש ולכן עצמה, בפני לתעשיה שהפך מיוחד ביצור מיוצרים בזמנינו והמשחקים

רא). ל״מוקצה״ נחשבים הם ואין כלי, שם להם
השונים. המשחקים בסוגי נדון הבאים בסימנים

בהם לשחק שמותר וצעצועים משחקים ב.
 כ״בלי הרמ״א לדעת נחשבים בהם, במשחק איסור כרוך שלא צעצועים

 ה״בית לדעת (ואילו (יב) בשבת בהם ולשחק לטלטלם ומותר להיתר" שמלאכתו
(יג)). א׳ בסימן לעיל שנתבאר כפי הפוסקים נחלקו יוסף״

והעחת- -מקוחת

 שצ-ג. עם׳ יוסף לקרם (י) ב״ב. סי׳ למשה תפלה שו״ת ש״צ, עמי שם יוסף לקוט (ט) שם. (ח)
 אור ובשו׳׳ת עי׳ח. סי׳ ח׳׳ם הלף שנט ■בשו׳׳ת יכ״נ שליט״א, הגריש״א כשם ע״ט עס׳ pnr שבות (יא)
 שהובא הירושלמי משוס משתקים, משאר יותר חמור בכתר שמשחק כתב ח׳) אות כ׳׳ו פרק (ח״ב לציק
 אלא איסור אין הללו היתשלמי רבת לפי בכדור, משחקים שהיו אומתם יש חרב, למה שמעק טור בב״י;
 משחקים שאר אבל בכדור, ממשחק אלא להימנע שאץ זצ׳׳ל שאל אבא הגרב״צ כותב לכן בלבד, בכדור

 אסור שכתב: ■בקיצור ■בהלכה שם רע״ע לסמוך. ע־מ לו יש והמיקל מוקצה, משום התן מעיקר בהם אץ
ד בשבת, משחק או צעצוע שום לטלטל שלא להחהר וטוב בשבת, כדור לטלטל ל  עשרה שלוש גיל עד ל
ד׳. סעיף א׳ •כסי׳ •לעל ראו (יג) סמ׳׳ה. ש״ח סימן (יב) משחקים, מיני בכל לשחק להתיר אפשר
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זה: מסוג ומשחקים לצעצועים דוגמאות להלן
 כלז היא גה כשמשחקים קול המשמיעה בובה (אולם לסוגיהן בובות

ו׳}. סעיף ג׳ בסימן לקמן דינה ויתבאר לאיסור, שמלאכתו
א.

(יד). מנופח בלון ב.
ו).0( ג׳ולות ג.

קפיצה. נומי ד.
(יז). המשחק בסוף למיינם אין אך (נח). דמקה - דומינו ה.

).FT( אבנים חמש ו.
(כ)). בהערות ראו - רגל כדור (בענין (יס) בדודים כדור, ז.

(בא). באילן תלויה שאינה נדנדה ח.
הרי מצייר או מאיר  מנגן, סביבון אולם בהפעלתו. איסור שאין סביבון

לאיסור. שמלאכתו כלי הוא
ט.

המשחק). בסוף למיינו אין (אך (כב) שחמט י,

- והעחת מקורות

 •לקושרו, שיבואו חשש ומשום כלי), תיקון (- מנא' ״מחקן משום לנפחו אסור מנופח שאינו בלק אולם (יד)
 להחזירם (ורק •בשבת. ככפת מוכץ ליתן שאסור ס״ח ש״מ בסי״ להלכה ונפסק מ״ח.) בגמ׳(שבת שהובא וכפי

 ■גזירה כוה האיסור הכ״ג) כ״ב (פרק ולהרסב׳ם מנא' ״מתקן משום הסעם שס רש-י וכתב סוחר), לכסת
 הטעמים מפני •בשבת רגל בתר לנפח שאסור סקט״ז) השולחן וכבת ק״י (סי׳ קצוה׳׳ש וכחב יתפור•, •שמא

 (עם' יהודה בשלמי מש״ב ויציע בלון. לנפח שאסור ס״ם} (סי׳ אליהו מחזה כשו״ח וכ״כ לעיל. שהבאנו
 ועכ״פ בלק, בניפוח רחול ועובדא כפמיעזי •מכה איסור שאק נוטה שדעתו שליט־א, הגתש־א בשס צ״ב)
 ■כמשחק והד לכויע טלטול איסור אץ מנופח כבלון אכן דעו״ש. מוקצה אשנו ולכן לנפהו, סותר בודאי לקטן
 יש נעופח, שהוא אף כתרגל, לטלטל אסר שם השולחן שבקצות ואע־ג להיתר, שמלאכתו ככלי שתנו רגיל

^ בפטיש, •פכה או קושר איסור יTל דבוא האדר יצא שמא לחוש יש שככדור לחלק.  לחוש א־צ ■בבלק א
 מתפוצץ. שהוא משום או ממנו האדר שיצא שכיח שלא משום שנית, אותו מנפחים אץ כלל כדרך שהרי לזה,
 גבי על בג׳דלוח המשחק p כענץ (טו) מוקצה, שאשו מנופח בבלק יודה הקצוהיש שאף נראה לכן

 שאץ ■בורר,-כיץ איסור משום (מ) כיב. בהערה ראו (טז) א׳. סעיף ה׳ בסימן לקמן הבית-ראו שפת
 י׳ פרק ח״א השבוז לשימושם-משנת סמוך זאת עושים אם למיעם מחזר אולם לשימושם, סמוך בורר זוא

 לשימוש עומדת היתה שלא אבן במקומה לקחת אסור מהסשחק, אחת אק נאבדה אם אולם (יח) י״ב. :ימן
 שמלאכתו בכלי לטלטלו ומותר מוקצה אינו רגל כדור (יט) ע׳׳ג, ס״ק מ׳׳ב ש-ג היום-סי׳ כניסת עם ־יתר

 ומותר ■כשימוש מותר מיוחד פקק ע*י בו נשמר שהאדר כתר-ים לעיל. שמבואר וכפי הרמ״א לדעת להיתר
 נחשב אתו לכן סמנו), האדר אח ססירים השימוש אחר קצר(שהת לומן p הוא שניפוחו משום לנפחו, «ף

 הערה ט״ז שש*כ - מיוחד פקק ע״י סגירתו שחת פיו, את שיקשור חשש אין כן כמו מנא*. :•מתקן
 משום -כשבת לנפחו שאסור משום מוקצה, הוא מנופח שאינו דגל בדור (כ) זצ״ל. הגרשז״א בשם :־ד

 ק׳׳י (סי׳ קצוה״ש לדעת אמנם י״ד. כהערה לעל שהובא וכפי לקושת, שיבואו חשש ומשום מנאי ׳מחקן
 הכדור. מן האדר יצא אם לנפחו יבוא שמא גזירה מנופח, כשהוא אף מוקצה הוא רגל כדור ם*ז) ס״ק :כדה*ש

 שנוהגים ב״א) (ס״ק שם הס״ב וכתב כרס״א, ס״ה של־ח סימן (בב) ס״ז. ה׳ כפימן לקמן ראו :כא)
 ב״ז) סי׳ (ח״כ משה באר כשו״ת וכ״כ לשבת. מיוחדים שיהיו כדי כסף, משל לשכו! המשחק את לעשות
 עכ*ל. לחל. המיוחדים משל משונים מראיתם ידיו אפשר ואם לשכח, מיוחתם אלו משחקים שיהיו צראד
 לצורך שרק או לרים לצורך גם לשבו! אלו משחקים לכחחלה לייחד יש לדעתם האם להסתפק יש אמנם

 מכירן זה, במשחק לשחק אוסר ששון שמהר״א •כ הם שם וכתב מיוחדים). משחקים לייחד הצרכני :בוגרים
•מושב -משוס תהר בחול ואף אסור, שחוק מעי בל שלדעתו וה־ה ההוא, השחוק חכמת כידיעת תועלת צאץ



השבת משגתרצו.

בהפעלתם איסור שיש וצעצועים משחקים ג.
חשמל), ידי על שמופעליס (כגון בהפעלתם איסור שכרוך וצעצועים משחקים

 מקומו״ או גופו ״לצורך לטלטלם מותר אך לטלטלם. ואין בשבת, בהם לשחק אין
לאיסור. שמלאכתו כלי ככל

 איסור. סוג לכל ודוגמאות צעצועים בהפעלת שונים איסורים יובאו להלן

חשמל ידי על מזפעליס
 סביבון חשמלית, רכבת כגון חשמל, ידי על המופעלים ומשחקים צעצועים א.
 שמלאכתו ככלי ודינם בשבת, בהם לשחק אין - טוקי״) (־״ווקי קשר מכשיר מאיר,

לאיסור.

לכתיבה מיועדים
 ככלי דינם ־ וכדו׳ מכחול עטים, עפרונות, כגון לכתיבה, שנועדו כלים ב.

(כג). לאיסור שמלאכתו

קפיץ ע״י מופעלים
J וכדו׳ למיניהם רובוטים מכוניות, כגון קפיץ, ידי על המופעלים צעצועים

 עושים או קול משמיעים הם אם אבל (כז), בהם המשחקים בילדים למחות אין -
נכה). בהם לשחק אין אש ניצוצי

קול המשמיעים צעצועים
 שהוא, כלי בכל ובין נגינה בכלי בין שיר, קול בשבת להשמיע אסרו חכמים ד.
 בהם לשחק שאסור צעצועים ישנם לפיכך ).1נכ בשבת שיר כלי יתקן שמא גזירה

בשבת.

והעהת- מקורות

 אע״פ בעצמות, לשחוק ״וסותר ח״ל: בלבד המתירים דעות את שכתב נ״א) (שם הרב בשו״ע ויע״ע לצים״.
 היתר, תשמיש לו שיש כבלי נחשבים האם לעיין דש (כג) לשיר״. מתכותיט ואץ הואיל קול, שמשמיע

 בדוגמא ואת נקט ס״ו הערה ■ב׳ &רק ובשש״ב כספר, הקריאה מקום לסמן כאצבע בהם להשתמש אפשר שהרי
 וסברתו, וצ״ל, הגרשו״א בשם ל״ט הערה ט״ו פרק שש״כ (כד) בדבריו, וצ״ע היתר, מלאכת בו שאץ לכלי
 סשא״ב לשימוש, הבלי את מנץ הכמץ ששם מנא, חיקץ משום בשבת שעץ כינץ לאיסור שייך זה שאין

 סנא״. ל״תיקץ -נחשב זה אץ לדוחפו, צרימם ושוב לפעול, ומפסיק מטרים לכמה דוחפו שהקפיץ בצעצוע
^ ועוד  בחיקץ, נחשב אותו שמכונן פעם ובכל נכונה, השעה אם חמש להראות וTחפק ששעץ ביניהם יש חל

 להפסקת גם שצריכים מאחר לקלקל, וההפסקה כתיקץ נחשבת הקפיץ שהפעלת לקבוע ״א א כאן משא״ב
 שם השש״ב כתב זה ומטעם מנא. כמתקן נחשב וה שאץ לומר סברא יש לכן בו, צורך שאץ בומן המשחק

 לציץ אור וכשו״ת ל׳׳ב) סי׳ (ח״ו משה באר ובשו״ת וה. כמשחק המשחקים קטנים בילדים למחות שאץ
 שהביא סי״כ) ה׳ (פרק יהודה בשלמי דע״ע אלו, ■במשחקים לשחק לקטנים להתיר כתבו ס״ג) פמ״ב ״כ (ח

 שמלאכתו כלי אינם ואעפ״ב קצר, לזמן רק שפועלים אע״פ אלה, בצעצועים לשחק שאסור הגריש״א בשם
ס״א. של״ח סי׳ (כו) שם. שש״ב (כה) להפעילו. בלא בכלי לשחק שאפשר מכיץ לאיסור,



mלב. £רלן .

סוגים: לשני לחלקם ניתן אלה צעצועים
שיר. קול המשמיעים צעצועים א.
שיר. קול שאינו קול המשמיעים צעצועים ב,

 כגלי חנם וקסילופון, מפוחית מון שיר, קול להשמיע העשויים צעצועים ה.
 התינוק נטלם אם אך בהם, לשחק לתינוק ליתנם ואין (מ), לאיסור שמלאכתו

(מז). מהם להפרישו צורך אין ־ מעצמו
ורעש, קשקוש קול אלא שיד, קול שאינו קול להשמיע שנועדו צעצועים ג

 בשביל כן עושה אם גם קול, כל בהם להשמיע לגדול אסור קשקשן, בגון
(ל). בהם לשחק לתינוק ליתנם מותר אולם (כם). התינוק

כלי שאינם משחקים ד.
 אסורים פירות, וגלעיני אבנים כגון כלל, כלי שאינם משחקים

 ולשחק לטלטלם מותר (לב) יום מבעוד למשחק ייחדם ואם <לא), בטלטול
 <אף לטלטלם שאין הסוברים יש יוסף״ ה״בית מרן לדעת ואילו (לג>. בהם
 (לד). ל״כלי״ החפץ את הופך אינו למשחק שימוש שהרי למשחק), ייחדם אם

(לה)). בהערה (ראו

- והערות מקורות •
 שאסור הסונרים יש היתר, שימוש כל כהם שאין סכיק אך לאיסור, שמלאכתו כלי הם אלה נגעה בלי (כו)

 לטלטלם מותר האם הפוסקים שנחלקו כ״ו בפרק לעיל שהתכאר כפי ומקומם, גופם לצורך אפילו לטלטלם
 סימן (כט) ס״א. שמ״ג סימן (כח) כזה. המתירים על לסמוך יש הצורך ובסקום ומקומם, נופם לצורך
 להשמעת ומיועדת •בדלת הקמעה כטבעת הדלת על בשבת להכות שאסור שכתב ברמ׳א א׳ סעיף של״ח

 ויע-ע שיר. קול שאעו אף קול, להשמעת מיועדים אלו צעצועים כאן ואף לשיר, מכוץ כשאשו אף קול,
 להשתיק מותר האם שדן שטיב) (סי׳ שכת נשמת בשו״ת דע״ע מה. סש*כ י״א הערה טיו פרק כשש״כ

 הנרשז׳׳א בשם י׳ הערה ס״ז פרק שש״כ (ל) להרגיעו. בדי זה. בכלי קשקוש ע״י (כמפניע) מכה תינוק
 הקטן. לצורך זה אם דרבנן. איסור לקטן לתזז שמותר הרשב״א כדעת שהכריע החז׳׳א דברי על ונסמך וצ״ל,

 התינוק כוונת שאץ שמכיץ י־ל, נוספת וסברא הרע־א), כשם מר־ם ד״ה שם־נ (סי׳ הביה׳ל שכתב כפי
 מה, ■להקל נוהגים שהעולם אבל, ד׳׳ה כביה־׳ל שם שנתבאר (כפי להקל סייא של־ח סי׳ השו׳׳ע דעת לשיר,
 להשמעת עשרי הכלי ובגרו״ד אסור, קול, להשמעת מיוהר שהכלי שכל כתב שהרמ׳־א ואף שם). כהנר״א ודלא
 דתול, עוכדא משום אסור הדבר הרמ״א שלדעת השני) (בתירדן שכתב הואיל ד״ה ׳׳ל כביה יעו׳׳ש ם״מ קול,
 נהשב לא כלבד, לצעצוע עומד ובעיקר לשיר, ולא קול, להשמיע רק עומד שהכלי שבנדו״ד י׳ל וא״כ

p שש״כ (לא) ח׳. אות מ׳׳ו סי׳ ספר במגילת בזה מש׳׳ב רע־ע דהול. כעוכדא o טלטול ולענין ס״י. ט׳׳ז 
 מתשעים שילדים שידוע משמש בגלעיני לעיץ ״ויש שכתב ל׳} (כהערה שם בשש׳כ יערץ משמש גלעיני
^ שלגביהם די*ל עצמו, מהפרי יותר להם הס שיקרים עד מאוד אותם  לאכילת שראדים גרעינים ■כמו ה
 הקטן ייחדם ואם גדול, עי על להיות צריך הייהוד (לב) למעשה. וצ־ע כטלטול״. שמותרים בהמה

 ויע״ע הכללים), (סוף ■מוקצה להלכות כפתיחה שבח התוספת שכתב כפי טלטולו, את מתיר אם צ״ע למשחק
 הקטן אסף אם לרץ ויש בזה. משיב תל״א צם׳ ישואל בנחלת דצרין ע״ב, ״ק ם ״א א ש״ח סי׳ בפמ״ג
 דהא קטן, כשעשהו אפלו כלי כיתור שנתשכ כ״מעשה״, הדבר נחשב האם אחד למקום גלעינים הרבה
 בילקוט דע״ע א׳, בסימן ראו (לד) צ״ז. ם־ק כמ-ב ש״ח סימן (לג) הרמ׳א. לדעת לטלטלו מותר
 שנתבאר כפי למשחק, שי׳יחדום בגלעינים מלשחק קטנע מלדים למנוע אץ אמנם (לה) שנ״ד. עם׳ יוסף

ס״ד. א׳ בסיםן



השבת משנתרחצ.

איסור עשיית חשש בהם שיש וצעצועים משחקים ה.
 לכן איסור, על לעבור עלולים בהם המשחק שמחמת ומשחקים צעצועים ם1יש

 שיתבאר כפי מסוימים, בתנאים בהם לשחק התירו ורק בהם, לשחק חכמים אסרו
לקמן.

גומות אשוויי חשש
 שמא ־ גומות״ ״אשוויי מחשש קרקע, גבי על ובדו׳ בג׳ולות לשחק אין א.
 זה משחק (לס. המשחק לצורך הקרקע את ליישר כדי באדמה, גומות לסתום יבואו
(לז). מרוצף שאינו מקום משום גזירה לבית, מחוץ הנמצא מרוצף במקום אף אסור

 העיר בתי שרוב במקום אף הבית, רצפת גבי על בגולות לשחק שאסרו יש נ.
.1(לם זאת שהתירו ויש (לח), מרוצפים

סממניו שחיקת חשש
 שמא חכמים ואסרוהו להזעה, מביא שהדבר משום בשבת, להתעמל אסור ג.

(מ). ״טוחן״ איסור ' לתרופות סממנים לשחוק יבואו
 ככלי ודינם <מא), הגוף שרירי לחיזוק קפיציים במכשירים להתעמל אסוו .1

 כד^ במהירות היד כף את ולסגור לפתוח מותר אבל לאיסור, שמלאכתו
(מב). המתעמלים

).jn( לאיסור שמלאכתו ככלי ודינם בשבת משקולות להרים אין ה.
וכדו׳ מחבואים בחבל, קפיצה קפיצה, ריצה, משחקי תופסת, משחקי אולם ו.

).77(ל לתענוג אלא לרפואה נעשים אינם כי מותרים, -

כתיבה איסור חשש
כגון נקודות לצבור רגילים שבהם במשחקים בשבת לשחק שאסרו יש ז.

והערות- -מקורות
 לסימן. בהקדמתו של״ז סי׳ •נונה״-מ׳ב איסור על וכבית ״חורש״ איסור על על בשדה יעברו ובכך (לי)
 וטעמו מה. אסר ב׳) ענף ע׳־א (סי׳ אליהו מחזה כשו׳־ת (לח) סק׳׳כ. שם ובמ׳׳ב ס׳׳ה של״ח סימן (לז)
 בתי שרוב במקום ילו9א הבית. את להדיח שאוסר סקי׳׳ז) של״ז (בסי׳ פהמ-ב משסע הבית הדחת לגבי דהא

 ס׳׳ד של׳׳ד סי׳ הרב בשו״ע ויע׳׳ע מאוד, נחוץ דבר שהוא משום הכית, בכיבוד התרנו ודק מרוצפים, העיד
 שאסור והדחתה קרקע לסיכת וה (n והשוה מרוצף, קרקע ע׳׳ג במשחק שאסר שנראה ס׳׳ו של׳׳ח ובסי׳

 שרדב משום הוא וההיתר ס׳׳ה, פס׳׳ז שש״ב (לט) כן. כל עורך בהם שאק משוס במרחנף, אף לעשות
 נדרה לדמות שאק משום מה, להקל שמצדד ד׳ הערה י׳׳ג סי׳ ספר כמגילת דע׳׳ע מרוצפים, העיר כתי

 בשכל זו, גדיה באגתיס במשחק גם שנזרו מנ׳׳ל במרוצף, אף שגזרו מציגו הקרקע שבהדחת ואף לגזירה,
 ח׳׳ב לציק אוד בשרת (רעיע ד׳. סי׳ ח׳׳ו צייא כשו׳׳ת דע־ע ספ׳יב, שכ׳׳ח סי׳ (מ) מרוצפים. העיר בתי

 בוה). מש״כ ר׳׳ט סי׳ ׳׳ב ה שבת נשמת בשו׳׳ת רע׳׳ע להזיע, מתכוק אק אם להתעמל, שמתיר סי׳׳ב פל׳׳ו
 שלא ביק והטעם שם, צי׳׳א שו׳׳ת (מב) ל׳׳ס. כהערה לעיל דע״ע ד׳ סי׳ ח׳׳ו אליעזר ציץ שו״ת (מא)

 מש׳׳ב ל״ס כהערה לעיל ויע׳׳ע רכ׳׳ג, סי׳ ח׳׳א אפרים רבבות שו׳׳ת («ג) מזיעים. ולא מכך מתעייפים
סק׳׳ה. ובס׳׳ב ס״ב ש׳׳א סי׳ (מד) כזה. לציון האור



.רצטלב. פרק

 שצבר הנקודות מספר את לכתוב יבואו שמא וכדו׳, קליעה משחקי ״דוקים״, משתק
(מה). מהמשתתפים אחד כל

באילן שימוש איסור
 תלויים הם אם אך •באילן. תלויים כשאינם ובערסל בנדנדה להתנדנד מותר ח.

 על איסור גזרו שחכמים משום בהם, להתנדנד אסור אחד, מצד רק ואפילו באילן,
(מר). פירות או ענף ממנו יתלוש שמא בשבת, באילן שימוש

כלי עשיית משום איסור בהם שיש וצעצועים משחקים ו.
נייד קיפולי
 כובע אניה, כגון (״אוריגמי״ נייר קיפול ידי על צעצועים בשבת לעשות אין א.
 כעשיית נחשבת זו ופעולה המקופלת, בצורה להשאירם שרגילים משום וכדו׳},

(ש). כלי

מטוסים דגמי בניית
 לכך, המיועדים מחלקים וכדו' אניות דגמי מטוסים, דגמי להרכיב אין ב.
 כעושה זה והרי כך, -לקיימם ורגילים מדויק באופן מתחברים שהחלקים משום

<מס}. מוכן דגם לפרק אין וכן למח), כלי

ולגו פלא אבני
J בלגו שהחמירו ויש (נא). לגו או <נ) פלא באבני לבנות מילדים למנוע אין 
(נב). בחוזק בזה זה נתקעים שהחלקים מכיון

והעתת- •מקורות

 בזה, לההמיר צריך אץ שלדענזו הי׳׳ם סימן ח״ג שבת גשמת בשו״ת •ע (דע סי״א ל״ת כלל אדם חיי (מה)
 ם־ג, ס״ק שם ובטיב סי״ג של״ו סימן (מי) בתיבה). בלא בסשזזק לשחק פעמים הרבה שהד^ ובפרט
 להתנתד מותר ■לכן האילן. של צדדיו בציד* בשבת להשתמש סותר אולם שם, נ״ג וכהערה פניו שש״כ

 שהמוט משום הנתח־-שם, מהמה זז אינו האילן אם באילן, הקבוע מוט על יום מבעוד התלרה בנתדה
 הגרשז״א כשם פייט ט־ז סרק שש׳׳ב (מז) צדדיו־. ־צירי נחשב במוס התלד הערסל ואילו אילן לצירי נחשב
 לדעת שמותר פלא לאמי דומה ואעו גלי. עשיית משום ואסור להתקיים, עומד זה שדבר וסברתו, זצ״ל,
 באר כשו־ת דע״ע באן, משא־כ הפלא, אבני את לפרק היא הדרך ששם משום בשבת, לתבק פוסקים הרכה
 סי־ה שם ששיב (נ) שם. (מט) ם״כ. שם שש־כ (מח) מה. להקל שהעלה כ״ה) סי׳ (ת״ו משה

 שמתירים שמה <דן, שהוסיף אלא ס״א. שי״ד דסי׳ מהא וראייתו זצ׳ל מהנרשז״א בן הביא שם נ״ג ובהערה
 •באבני משא״ב למיסה, Tתמ שם שמשתמשים משום היינו ס־ו), שי־ג (בסי׳ ולהחזירה רפדה מיטה לפרק
 למצוות הגיע שלא לקטן אך חדש. דבר כעושה נחשב פעם שכל אפשר שונות, צותת לעשות שרגלים פלא
 אפלו נחשב זה אין לדים, צעצוע אלא אינו וגם כלל. לקיום עשד הטץ שאץ לכל שניכר ובפרט לחוש, אץ

 לחבר צורך יש שאם זצ״ל, הגועוז־א בשם שם כתב בשש־כ אלם שם. שש־כ (נא) ארעי. כנץ של בגדר
 אם שאפלו שאפשר סהנרשז״א, נ״ה כהערה שם וכתב אסור. היטב בזה זה לתוקעם או בכרניס החלקים את

 בלים לביסד זה דץ דומה לדעתו כשבת, בהם לשחק מותר כתקיעה, או בהברגה היטב מתהדקים החלקים
רגלים ■הדי •כמשחקים וה־נ תדיר, ולסוגרו לפותחו שרגלים משום ם־ו), שי״ג (סימן הברגה ע״י אפילו שמותר



תש. השבת משנ

פאזל הרכבת
 זה ומתהדקים מתחברים שתלקיהם (פאזל) וציורים תמונות להרכיב אסור ד.

ונג}. אותם המחזיקה מסגרת בתוך מוכנסים שהם או בזה,

אזת יצירת
לזה, זה החלקים קירוב ידי על חלקים מכמה ציור או אות ליצור אסור ה.

 החלקים קירוב ידי על ציור או אות יצירת המתירים ויש (נד). מחברם שאינו אף
(נו). מכך להמנע וראוי ננה). חיבור ללא

מילה יצירת
 אבל שלימה, מילה מהן ליצור כדי לזו זו כתובות אותיות לקרב מותר ו.
(נז). לזו זו לחבת אסזר

 אותיות מניחים שבהם וציורים אותיות במשחקי לשחק מותר לרוגמא:
 התמונה את או המילה את לקבוע אסור אבל שלימה, למילה אותם ומצרפים
במסגרת.

דחול עובדין ז.
אופנים על רכיבה
(נם). ילדים אופני על ואפילו <נח), בשבת אופניים על לרכב אין א.

והערות- -מקורות

 ■בזה, להתיר ד העדה ם*ו פרק ספר ■במגלת וכיב נ״ג), כהערה שם בשש־כ מש״ב (ויע״ע תדיר לשגותם
 ,TS לפרקו ברעתו שאץ אפלו פלא. ובאמי בלגו לשחק שמותר ם־״ה) פמ״ב •נ (ח לציץ אוד בשו״ת וכ״ב
 שלא נרי לפצוות, הנתו לא שעדיץ אפלו אלה, כמשחקים לשחק לכנים לחח להימנע שיש שם כתב אלם

 כוה. שכתבו מה ס״ם סי׳ אליהו מחזה וכשו׳׳ת ל׳ סי׳ חי׳׳ג צי*א כשו״ת דע*ע תורה, בביטל להרגלם
 מורכבים להשאיתם שרגלים ׳׳פלימוכל׳׳) (כנץ הרכבה םשחקי להרכיב שאץ יודו בלגו המתירים שאף וגראה
 שהרבה ״פלימוביל׳׳, •נ משא ,td לפרקם שרגלים משום בלגו, הוא לדעתם ההיתר כל שהרי רב. לזמן

 ■בםימן )33( שליט״א. הגריש׳׳א בשם ס־א ה׳ פרק יהודה שלמי (נג) טפי, חמיר רב, לזמן אותם מרכיבים
 בעץ דהוא לפרוכת בסף של אותיות לחבר שאסור המג״א את המ׳׳ב הביא ח׳ אות כ׳׳ב ס״ק כמ״ב ש״מ

 מתהדקים החלקים אם וכן כותב, משוס אסור כמסגרת התמונה או המלה את קובעים אם בפאל לפ׳׳ו כותב,
 סימן שבת נשמת בשו׳׳ת מבאר וכן סכ*ג, פט׳׳ז כשש״ב שמבואר כפי ׳׳כותב׳׳ משום אסור לזה זה ומתחברים

^ שש״כ (נה) ל״ג. הערה ל׳׳ו פרק ח׳׳א השבת במשנת ויעיע קנ׳׳ח. עמי ספר מגלת (נד) ק*י.  ט׳׳ז פ
 ל׳) סי׳ (ח״ז צי׳׳א בשו׳׳ת (נח) ח׳. אוח סקכ׳׳ב מ״כ ש״מ סימן (נז) שם. השבת משנת (נו) סב׳׳ג.
s שמא נדדה א) מעמים; מכמה אופניים על לנסוע שאסור כתב r עוב כ) לתחום. סתוץp שיבואר דחלבפי 

 ויבוא האויר טתתקן או לגלגל מסביב הגומי מתפוצץ פעמים הרבה שהרי מגא, יתקן שמא גוירה ג) בס״ב.
 צ׳׳ב) (עס׳ יהודה השלמי בחב ־מוקצה' הם אופגיים האם לענץ וכדומה. כגומי אדר למלאות או אותו לתקן

ם של שאופניים ח  שהם להקל יש הדחק (ובשעת מוקצה בם גחלים של אופניים אלם מוקצה, אינם קטנים ל
 חומרא מחמת כשבת האסור שדבר אוסחם שיש כתב )1תס־ (עם׳ יוסף כילקוט אלם לאיסור}, שמלאכתו ככלי

 סי׳ השלחן קצות (נט) בשבת. •מוקצים ואינם חומרא משום אסוחם אופניים לדעתו מוקצה, איסור בו אין
פקט״ז. ככדה־ש ק־י



.שאלב. !רק

 אינו שהרי חול), דחול״(-מעשי ״עובדין משום גה יש אופניים על רכיבה ב.
).0( העמל ומן הטורח מן ונח וובת1

זלת־אופז
 של צעצוע שהם שניכר משום תלת־אופן, על מלרכב ילד למנוע אין ג.

(סב). בדבר להקל אין - לאיסור שנהגו במקום אך (סא), לדים‘

והערות- מקורות

 הרםב*ן את שהזכיר צ״ג) (ח״ו, החת׳ם מדברי שד.ביא כ־ג) אות כ*א סי׳ ׳׳א (ח צי*א בשד׳ת דעדק )0;
 מלאכות מאמת שאינם מדברים אפלו לשכות הוא ״שכתק׳׳ שפירוש המכלתא, ע״פ שכתב אמור, זרשת

 במ׳׳מ דע׳׳ע ה׳׳א, ג׳׳א פרק רירמב׳׳ם פסק וכן העמל, ומן הטורח מן ומנוחה שביתה יום שיהיה ־תולדותיהן,
 שהגלגלים ביק לתקנו, שיבוא החשש את אץ שכאן וסברתו נ׳, הערה שם שש־כ (סא) הראשק. בפירושו ם1

 למחות אץ לכן ללדיס, משחק דרך הוא אופניים שתלת ניכר דחל, עוב^ לענץ מוצק, מגומי גשדים
 -להקל מיז) סי׳ (ח׳׳ו •משה באר ובשו׳׳ת ס״א), פמיב (ח״ב לציץ אור בשו׳׳ת וכ׳־כ מה. שנוסעים :ילדים

 שלא כדי פער׳׳ש, לסותמו או הפעמק את להסיר תכק טוב אבל קטנים. של שהם יודעים שהכל כיק :זה,
סי׳׳ז. מ׳׳ז פרק שש״כ (סב) בשבת. מ שתמשו



ת משנתשב. ג ש ה

לג פרק

שבת שכר

הפרק של מפורט תוכן
שבת שכר איסור א.

בנכרי. שבת שכר ו. האסורים. האובנים א-ה.

בהבלעה תשלום ב.
 פעולה ה-ז. ולשבת. לחול מחייבת התקשרות ג-ד. בחול. חלקה שנעשית פעולה א-ב.

חול. ביום שהכנותיה

מבוה עבור שבת שכר נ.
רפואי. טיפול עבור שבר ג. בהבלעה. שכר ב. הפוסקים. מחלוקת א.

שבת שכר איסור א.
האסורים האובנים

 השכרת עבור או ,w בשבת הנעשית עבודה עבור שפר לקבל אסרו חכמים א.
(ג). בשבת וממכר למקח שיבואו החשש משום לשבת חפצים או חדר

).T( ההשכרה או העבודה בעצם שבת איסור כשאין אף הוא זה איסור ב.
 על ועוברים המקבל את מכשילים בכך שהרי שבת, שכר לשלם גם אסור ג.
(ה). מכשול׳׳ תתן לא עור ״לפני

 לאחר או מראש משולם השכר אם בין הוא שבת שכר תשלום איסור ד.
).1( השבת
אולם (ז). מזון מוצרי אפילו תשלום, אמצעי בכל הוא שבת שכר איסור ה.

והעחת- ■מקורות
 סימן •מג״א )3( סקי״ס. שם וכמ״כ ם*ה תקפ״ה ירט-סי׳ של שכר בקבלת ס׳יד. ש״ו סימן (א)

מהרש׳׳ג כשו׳׳ת דע׳׳ע סקי״ט. שם המ׳׳ב והביאו סק׳׳ז ש׳׳ו סי׳ מג׳׳א בסק׳׳ג, שם המ׳׳ב והביאו סק״ג רמ״ו
ויע׳׳ע וכח׳, השכרה של שכר ולא פעולה של שכר רק אסרו שחכמים ורעתו המג״א על שחולק ס') סי׳ (ה׳׳ב

השכרת של שכר אף שאסרו שם והמ׳׳כ בהםג׳׳א וקטען לדעא אמם ב׳׳ח), סי׳ (ח׳׳ג אליעזר עין בשו׳׳ת
בשם סקכ״א כמ״ב ש״ו סי׳ (ה) ס־ד. ש־׳ו סימן (ד) סקס׳׳ז. במ׳׳ב ש׳׳ו סי׳ (ג) וכדו׳. וכלים דירה
סנ״ב. שס שש״כ (?) מ־׳ג. שם שש׳׳ב (ו) קי׳׳ב. הערה כ״ה פרק כשש־כ ריע׳׳ע ס״כ, כלל ארם החיי



.שגלג. דק

 שכר עבור תינתן שהמתנה מראש הותנה לא אם העבודה, עבור מתנה לקבל ותר
(ח). בדין לתובעה יכול המקבל ואין שבת

ננכרי שבת וכר
 שבת שכר לנכרי לתת מותר אך ),0( מנכרי אפילו שבת שכר לקבל אסור ז.

(י). ישראל חפצי על ששמר כגון ישראל, עבור בשבת שעשה מותרת פעולה בור

בהבלעה תשלום ב.
 בשבת, שנעשתה הפעולה כאשר דהיינו ״בהבלעה״, שבת שכר לקבל מותר א.

(יא). החול שבימות בפעולה ובלעת1
הפעולה: הבלעת של אופנים כמה נפרט

בחול חלקה שנעשית !עולה
 ביום נט בחלקה שנעשתה שכירות, או פעולה, עבור המשולם שבת שכר ב.

(יב). בהבלעה כתשלום נחשב וול,
 לזמן גם אלא לשבת, רק לא שנשכר חדר עבור שכר לשלם מותר לדוגמא:

(יג). יציאתה אחר או השבת כניסת לפני ה1

והעתת- -מקורות

סקי״ט. ה״ב ש־ו סי׳ סק״ג, שם וכמ׳׳ב ס׳׳א רמיו סי' ס״ו, רמ׳׳ה סי׳ (ט) ס׳׳ו. ס׳׳ק ש־ו סי׳ ס׳׳ב ז)1
 אץ באיסור שנעשית פעולה עכור אך סקכ״א. ש׳׳ו סי׳ הס׳׳ב מדברי זאת דייק סנ׳׳ז כ׳׳ח פרק שש׳׳ב י)

 לרעת סקכ״א. שם מ״ב (יב) ס׳׳ד. ש׳׳ו סי׳ (יא) מ״ד. ס״ק ס׳׳ב תקל׳׳ז בסי׳ שמבואר כפי שכר, שלם
 נעשתה שהעבודה בכך די שאץ כלומר בהבלעה, להיות צריך התשלום גם ג׳) הערה פ׳׳א (סי׳ ספר מגילת

 מלשץ זאת ומוכיה יחדיו, והחול השבת עבור התשלום את לשלם יש אלא חול. ביום גם אלא בשבת, רק א
 מדברי ומוכיח החודש״, או השבוע שכר לי תן אומר אלא שבת, של לי תן יאמר ״ולא ס״ר) ש׳׳ו (סי* :שו״ע
 שאפשר המגי׳׳ס, כדברי לרץ רש בהבלעה, יהיה התשלום נם אלא השבת, תשלום על לדבר שאסור :שו׳׳ע

 להחמיר מנלן אך בנפרד, שבת עבור שכר שרוצה ושTבפ שמדבר מיירי בשו״ע ששם מוכחת, אינה זראייתו
 כהערה שהובא המ׳׳ב ע׳׳ס סץ (סי׳ משה דברי שו״ת (יב) השבת. עבור שהשכר במפורש אומרים אץ אשר

 תורה בדעת כזה. נוספים היתרים ישנם והנה בהבלעה. נחשב החול בימות גם נעשתה הפעולה שאם ״ב,
 מצוה. במקום שכת שכר הותר שהרי אורחים, הכנסת מצות משום להתיר שאפשר כותב סי״ד) ש״ו סי׳

 אורחים מהכנסת שופר, ותקיעת תפילה כמו מצוה דשאני המהרש׳ם, על חמה י׳׳א) סי׳ צבי(ח׳׳א באר כשו״ת
 הסהרש׳׳ם דברי את מיישב צ׳׳ם) סי׳ (ת״א ישראל דברי ובשו׳־ת פתסה. בתורת ואת כשעושה מצוה זאינה
 כוונתו שאם שכתב (שם) משה רברי כשו׳׳ת ויע״ע בשכר, זאת שעושים אף אורחים הכנסת מצות זשייך
 הכנת עכור ■בהבלעה הוא שהתשלום הוא נוסף היתר מצוה׳׳. כ׳׳דבר חשוב להשתכר נם שמתכוק אף 'מצוה,
 בימות שהכנותיה פעולה הבלעת משום הוא שההיתר ק׳׳י) (סי׳ שלמה לך האלף בשו״ת שכתב וכפי :חדד,
 ■כתשלום נבלע השבת ושכר בהם. לישן וכסתות כרים בער׳׳ש לו מכעים וה־נ •ה), בס שנתבאר (וכפי :חול

 עיסקא, כהיתר שכת עבור שמשולמת יומית בנקאית ריבית חשלום כהיתר הפוסקים דנו וכן זו. עכורה’
 שהיו הימים מספר לפי הרווח את משלם המק שהרי אלה, שבימים השבחות על שבת שכר השש יש :אם

 שכיון כתב נ׳׳ם) סי׳ (ח׳׳ד אג׳׳מ וכשו״ת משכרו. להנות שאסור שבת הוא הימים מן וחלק בבנק, :מעות
 הוא השבת יום עכור שהתשלום נמצא שלאחריו, היום חצות עד היום מחצות נחשבים הבנק של הערך זימי

כתב רכך הריבית. את לאסור יש א׳, כיום או בער״ש יו״ט יחול אם לפ״ז אמנם החול. ימות עם :הבלעה



השבת משגתדש.

ולשבת לחול מחייבת התקשרות
 מהתקשרות חלק שהיא שכירות או עבודה עבור המשולם שבת שכר ג.

 שני אם אולם ).d בהבלעה כתשלום נחשב חול ביום גם המתקיימת מחייבת
 השבת שכירות אין תרעומת, ללא ההתקשרות, מן בהם לחזור יכולים הצדדים
החול. בימות כמובלעת נחשבת

 אף המעסיק, עם מחייב בהסכם בשבת וגם בחול גם העובד מלצר לדוגמא:
<םו), בהבלעה השכר נחשב עבודה, שעות לפי מחושב שהשכר
 השבת עבודת אין מחייב, אינו שההסכם או ביניהם הסכם אין אם אולם ד.
 לקבל ואסור עצמה, בפני עומדת אלא החול, בעבודת ומובלעת כקשורה נחשבת

עליה. שכר
 ■בחול מהם שחלק מעביד, אותו אצל אירועים בכמה שעובד מלצר לדוגמא;

 קשור שבת של האירוע אין להעסיקו, מתחייב שהמעביד מבלי בשבת, וחלק
 מובן שהמעביד אף בשבת, העבודה על שכר לקבל ואסור שבחול, באירועים
 בשבת, לעבודה מההכנות מקצת עשה אם (אלא האירועים. כל בשכר להבליעו

ה׳). סעיף לקמן שיתבאר כפי חול, ביום

והעדות־ •מקורות

 לזזחסיר נ*ם) סי׳ מנח״י(ח״ט בשו״ת וכע לצדקה, יתן האסור השכר שאת שס וכתב בזה. להחמיר האג״מ שם
 ק״ל). סי׳ (ח־׳ה משה באר כשו״ת בוה מש־כ ויציע ■מה). משיב קליג עם׳ שע סי׳ יוסף בילקוט (דעיע בזה.

 מקרה ככל שהרי ■להיתרא לדק יש (ועוד כזה. להתיר נוספת סברא שכתב קיי הערה כיוז פרק בששיכ דעיע
 הדבר ■בלבד, השבת יום אתר, םrל ממנו ללוות או למק להלוות מישהו יבוא אם שהרי בהבלעה, השכר ניתן
 שהיתר ופשוט תיל. רום שבת של בהבלעה ניתנת הלוואה כל וע׳־כ עסקים״ ״יום זה שאק משום לו, יינתן לא
 הריבית כאשר אולם יומית, -בנקאית בריבית רק הוא הדיון כל וכיו״ס). בשבת שסגורים כבנקים רק הוא וה

 או לשבוע פקרונות כגק מסרם, ימים למספר הסגורים בפקדונות או חסכק בתוכניות בנק בהבלעה, מתושבת
 לכו״ע ונחשב התקופה באמצע הכסף את למשוך אפשרות שאץ משוס שבת, שכר בכך אין (פק״מ), חודש

 ס׳׳ד ש״ו סי׳ (יד) סגור). הפקדץ היה בו הימים מספר לפי הוא הריבית שחישוב (אף בהבלעה בתשלוס
 משום אוסרים יש ליום״, וכך ״כך לו אמר ואח״כ לחודש שכרו שאם הרמ״א כתב ושם סקי״ט-כ׳. ובמ״ב
 כאמצע בו לחזור כעה״ב יוכל א״כ שעבד, הימים תשבץ עבור חודש לכל לו שישלם עסו שהתנה שכיח

 אף ולכן יום, כשכיר נחשב שעבד, הימים בעד אלא השבוע כל עכור לו לשלם יצטרך שלא ומכיק החודש,
 שיש שס המ״ב וכתב ט׳. אות שם הרב ובשו״ע סק״ו שם במג״א וכ״כ אסור. - החודש כל על לו ישלם אם

 שמסתמא כיק מ״ם ג״כ, הימים ענץ שהוזכר אף שלם, לחודש היתה השכיתת שעיקר מכיק ומתירים, חולקים
 חזתנה, ר״ה שס בביה״ל שכתב וכפי בהבלעה, השבר ״כ אח ונחשב חודש בשכיר נחשב באמצע, בו יחוור לא

 מחייבת התקשרות ■להיות צדכה שלכו״ע זו ממחלוקת ונראה כזה. שאוסרת הרמ״א כדעת פסק הרב ובשו״ע
 אץ אס ״כ משא בו, יחזור ולא לחודש עמו שמסכם נראה שמה ׳׳לחודש־ אמר אם הי׳יץ כל (שהרי ביניהם,

 ימים. כמה אצלו שעבד רק ביניהם, הסכם שום היה לא ואם בהבלעה). נחשב זה אץ השכירות כתנאי הסכם
 הערה פ״א סימן ספר במגילת רע״ע אצלו, -התול בימות גם שעבד אע״פ בהבלעה, שבת שכר נחשב זה אץ
 יכול המעביד שאץ מחייכת להיות צריך האם לחץ, יש מחייבת״ ״שכיתת ובהגדרת סנ״ח. שם ובשש״כ א׳

 מחייבת״, כ״שכיתת נחשב כן גם כך, על תרעומת לעובד תהיה אך בו, לחזור המעבת שיכול אף או כו, לחזור
 שלא השכר נותן על רק היא מחייבת ששכירות מבאר ב׳) הערה פ״א (סי׳ המגי״ס (טו) שם. בשש״ב ויע״ע
 ס״ה שם בביה״ל דע״ע בהבלעה, שבת כשכר נחשב ג״כ בו לחזור יוכל השכר מקבל אם אבל מ, לחזור יוכל
 לקחת התירו לא בהבלעה שאפילו זצ״ל הגתזז״א כשם קכי׳ט בהערה כ״ח פרק בשש״ב וכתב ״מקת״, ד״ה

בהבלעה. נחשב זה שאץ שכת״), (״תוספת הרגיל היומי התשלום על נוסף תשלום



.שהלג. פרק

חול ביום שהכנותיה פעולה
 חול ביום השלמה או הכנה לה שנדרשה פעולה עבור המשולם שבת שכר ה.
ז>.0בהבלעה״( שנת כ״שכר נחשב
 אף באכסניה, או מלון בבית חדר שכירת עבור לשלם מותר לדוגמא: ו.

 את ניקו שהרי הוא, ההיתר טעם עצמה. בשבת רק בו להשתמש כדי ששכרוהו
).D השבת אחר לנקותו צדין וכן חול, ביום לשבת והכינוהו החדר
 פעולות חול ביזם נעשות שהרי בשבת, במקוה שימוש עבור לשלם מותר ז.
(יח). המים וחימום המקוה נקיון כגון וזכנה

בשבת הנעשית מצוה עבור שבת שכר ג.
הפוסקים מחלוקת

בשבת, חזנות עבור בגון מצוה, דבר עבור שבת שכר לקבל המתירים יש א.
 אין המתירים לדעת גם אמנם (יס). בזה להתיר רבים ונהנו זאת, האוסרים ■יש

(כ). ברכה סימן זה כשכר

בהבלעה »כד
 הפעולה אם בכך, המחמירים לדעת גם מצוה לדבר שבת שכר לשלם מותר ב.
החול. בימות הכנה לכן נדרשת כאשר כגון בהבלעה, ;עשית

 כאשר או (כא), החול בימות קריאתו את המכין קריאה״ ל״בעל תשלום לדוגמא;
 לא התיכה לפני שיעבור לחזן תשלום כגון החול, בימות נעשה העבודה מן זלק
(כב). החול בימות גם אלא בשבת, *ק

והערות- מקורות

ו״עויין ס־«. כ״ח פרק שש״כ ־)P( ם״«. סעיף פב״זז שש״כ ס״ה, ש״ו סי׳ <בוםשאםש) אברהם אשל טז)
 בזה. םש״כ ס׳׳ו סי׳ ח־ט הלד שבט •בשו־ת רע׳׳ע מה, להיתר נוספות סברות שבארנו י׳׳ג בהערה יעיל
 חזנים לשכור ׳׳אסור המחבר: גתב ס׳׳ה ש׳׳ו בסי׳ (יט) כ״ו. סי׳ או״ח מהדו׳׳ח כיהודה נודע שו׳׳ת יח)

 חונים) <- לשכור להקל שנוהגים -כתבו שהאחרתים סקכ״ג) (שם המיב וכתב שטתיר״, מי ויש בשבת 'התפלל
 מתנה. דרך שהוא י׳׳ל שכר אח־כ שלוקח יסה כתחילה, יקצוב לא האוסרים לדברי והחושש לחוד, שבתות‘

 וכתב האוסרים, דברי כתחילה ■מביא שכאן ד״מתכר, כרכר־ סתירה יש שלכאורד. הקשר, חקפ״ה) (סי׳ הפר״וז
 וכתב מה, איסור שאק ומשמע ברכה. סימן דואה שאינו רק המחבר כתב תקפ״ה כסי־ ואילו שמתיר, מי יש11

 יש ולכן שם. מ׳׳ב )S( ויעו׳׳ש. להקל.בוה ■ר,מחבר שדעת נקטו שרכים כ״ה) סי׳ (ח׳יה אוסר יביע ;שו׳׳ת
 לבניו ת״ת והוצאות ויו־ט שבת הוצאות שהרי לטיו, לת׳׳ת או רו״ט שבת לצורך וה שכר להוציא «נהנו

 סיד) ש׳׳ו (סי׳ יוסף ילקוט ובספר ברכה. סימן חסרק בזה ואק השבוע. ימי של הוצאות מכלל נחשב יא
 שהמחמיר שם עוד וכתב דד׳׳ת. תסלין או קודש ספרי זה מכסף שיקנו שליט״א, יוסף הנר׳׳ע בשם ;תב

 לבעלי גם זה היתר כתב סי׳׳ב) ש״ו (סי׳ השולח! כערוך (בא) טוב. ■ברכת עליו תבוא בהבלעה השכר יקבל
ד וכ׳׳כ ההכנה, עטר שכר שנוטלים ופילוח ) ש׳׳ו. סי׳ חיים טנ » כשש׳־כ וכתב סקכ״ד. ש׳׳ו סי׳ מ׳׳ב (

 מנחה בתפילת השבר את שמבליע הנוראים בימים חון לגבי וצ״ל, הגרשז״א כשם קמ׳׳ה) הערה כ׳׳ה פרק
 להקל אין אך וכדו׳, סליחות אתר יום מתפלל אם רק אלא כהבלעה נתשב הדבר שאץ חול, ירם של ׳גילה

סי׳ אומר(ת׳׳ה יביע בשו׳׳ת וכתב זה, עבור שכר נותנים שאץ לכל ועT כי רגילה מנהה תפילת על לסמוך



השבת משנתשו.

רפואי טיפול עבוד שבד
 פעולתם עביר השבת, לאחר שכר ליטול ומיילדת אחות לרופא, מותר נ.
<כג). הבלעה ללא גס בשבת,

והעתת- -מקומת

 שדכד מכיק ע׳׳ז. שכר ולקבל בלבד כשבת אף להשגיח שמחות ואולמי מלק בבתי למשגיח שמותר בים)
 שבת. לפגי כה שיתחיל כגון בהבלעה, תהיה שפעולתו אפשר אם ראוי אך ממכשול, רבים להציל הוא מצוה
 כהרחבה שביארו פייג סטיו ח״ח ובצי״א קמ״ז הערה כיח פרק בשש״כ ויעיע סקכ״ד. במ״ב שיו סימן (כג)
וה, ענץ



לד. פרק

לד פרק

ת הכנה שג  לחול מ

הפרק של מפורט תובן
מעשית הבנה א.

חפצים. ופינוי החדר סידור ה< וסידורו. השולחן הבנת ג-ד. הכנה. איסור א-ב.
 הכנות יג. מוצ״ש. לצורך הסידור טלטול יב. הכלים. הדחת ח-יא. המיטות. סידור ז.

 הכנסת טז. בער״ב. החמץ כלי שטיפת טו. תורה. ספר גלילת יד. כאב. לתשעה בשבת
 לעשותם שרגילים מעשים יח-יט. המקפיא. מן מאכלים הוצאת יז. כלים. למדיח כלים
שבהם. התועלת על מחשבה ללא

הפסד מניעת ג.
•במים. .כלים השריית ד־ה. למקרר. אוכל הכנסת ג. למקום. ממקום סלטול א־ב.
גדולה. טירתה ט. החפץ. בגוף מעשה בה שיש טירחה ויה,

אטזי דיבוד ג.
 לימוד ה. רמז. בדרך דיכור ד. למעשה. המתלווה דיבור ג. מעשה. בו שאין דיבור א־כ.

לבחינה.

מעשית הכנה א.
הכבה איסור
 משום זו בטרחה אין אם אף לחול, נושבת ולהכין לטרוח אסרו חכמים א.
(א). מלאכה

 להכין אסור וכן ,0( אחרת לשבת או טוב ליום משבת להכין גם אסור ג,
וג>. השני ליום השנה ראש של הראשון מהיום

וסידורו השולוזן הכגת
 ■מוצאי לצורך האוכל ואת הבלים את השולחן, את בשבת להכין אסור ג.

).T( טוב יום חל שבת במוצאי אם אף שבת,

והערות- מקורות
 נ״ט סי׳ אליהו מחוה בשו״ח דע׳׳ע סק״ו, שם תהל״ד שנ״ט. סי׳ ראכ׳׳ן (ב) סקי״ט. במ״ב ש״כ סי׳ (א)

מועטת-סיסן שטירחתו כרבר אף הוא לחול משבת הכנה איסור (ד) ס׳׳א. תק׳יג סימן (ג) בזה. מש״כ
לסימן. בהקדמתו השקל ■במחצית תק׳׳ג



השבת מש<משח.

 אס שלישית, סעודה אחרי ואף הסעודה, אחר השולחן את לסדר מותר ד.
 את לסבות אסור אך ומסודר, נקי ייראה שהמקום כדי כגון: בשבת, צורך בכך יש

(ה). השבת צאת עד זה בחדר ישתמשו שלא כגון לשבת, תועלת בכך אין אם השולחן

חפצים ופינוי החדר סידור
 השבת. לצורך לסדרו מותר אך השבת, לצורך שלא חדר לסדר אין ה.

כגון לשבת, בכך צורך אין אם בחדר, המפוזרים צעצועים לפנות אין לדוגמא:
(י). הבית מן שיוצאים

שבת, במוצאי המקום את לעזוב ועומד בשבת המתארח אורח בן, במו ו.
 לצורך זאת עושה אינו שהרי למזוודה, להכניסם כדי בשבת, חפציו את יסדר לא

השבת.

המיטות סידור
שבת, מוצאי לצורך בה, שישנו לאחר המיטה מן המצעים את לפנות אין ז.

 המיטה את להציע אין וכן ,m בשבת מסודר ייראה שהבית כדי לפנותם מותר אך
(ח). בשבת השימוש לצורך אלא בשבת

הכלים הדחת
 בשבת שוב להם שיצטרך אפשר אם אלא הסעודה, כלי את להדיח אסור ח.

 לא שהרי השלישית, הסעודה אחר בשבת הכלים את להדיח אין לפיכך וס). זו
בשבת. למקצתם אף יצטרך
 לחלק רק שיצטרך יודע אם אף המין מאותו הכלים כל את להדיח מותר ט.

(י). מהם
 להדיחן מותר ובדו', ממתקים סירות, לאכילת המשמשות צלחות כוסות, י.
 •להם יצטרך שלא כשברור ידיחן לא אך בהם, להשתמש קבוע זמן אין שהרי תמיד,
(יא). בשבת

והעחת- •מקורות
ר (ה)  נ׳׳ט), (סימן אליהו מחזה שו־ח (י) חול, לצורך זאת לעשות ואסור כהטה נחשב השולחן ^ו

 מותר, לחרר צריך אם ורק שאסור, כשבח למקום ממקום חפץ כהבאת חזנו החדר שסיתר שם מבאר ובתשובה
 אוספם אינו אם צעצועים, לסדר שאסור זצ״ל pסיינשט הגר״מ כשם ׳׳מעמר*} (בפרק שבת הלכות בספר וכ״ב

 *ב0וב ם*ו שכ״ג סי׳ (ה) י*ם. ס*ק ם*ב ש*ב סי״ (ח) סע״ח. כ״ח pפ שש*כ (ז) השבת. לצורך
 רשאי המשפחה, •בני רק כבית סועדים ובבוקר רבים אורחים אצלו התארחו שבת שבליל p« (י) כ*ח, ס״ק

 הואל סקכ־ו, שם במ״ב נתכאר והטעם למחרת, ■בהם להשתמש Tשעת סוגים מאותם הכלים כל את להדיח
 מותר האם שדן שע״ב סי׳ שכת נשמת בשוית ויע״ע הכלים. כל את לשטוף אף מותו לו, ראד כלי וכל

 ס*ו שכ״ג סי' השלתן שבערוך שם וכתב בהם, לאכל כבית אתרים כלים לו כשיש מלוכלכים כלים לשטוף
 שפשטות שכתב מ״א ס׳ ח*ג הלכות משנה בשו״ת יעדין אמנם בזה, להחמיר נכץ לכתחלה בוה, מחמיר

י נהגו וכבד כבית, אתרים כלים לו שיש אף בהם, להשתמש כדי כלים להדיח שמותר הוא הפוסקים ל  עלמא ג
ל, האהרונים כדעת להקל סקכ׳׳ט. מ־׳ב שכ״ג סימן (יא) דבר. עמא מאי חזי ופוק ז



.שטלז*. פרק

 חושש אם בשבת, להם יזדקק שלא אף במים, סעודה בלי להשרות מותר יא.
רב), למקום זבובים יימשכו הלכלוך !ומחמת

מוצ׳׳ש לצייד הסידזר :\לטול
שבת, במוצאי שחל סוב יום ליל תפילת לצורך בשבת מחזור לקחת אסור יב.

 לצו^ בשבת אסתר מגילת בנטילת הדין וכן דג). בשבת מעט בו מעיין אם ̂לא
(יד). שבת במוצאי שחל פורים בליל בה חקריאה

באב לתשעה בשבה זכגות
 כגון שבת, במוצאי שחל באב תשעה לתענית הכנות בשבת לעשות אסור יג.

(סו), ונעליים בגחם החליף1

תורה ספר ;לילת
בספר, אחר •למקום לקרוא, שסיימו מהמקום בשבת תורה ספר לגלול אסור יד.

(מז). הבאה לקריאה מוכן שיהא :די

פסח בערב החמץ כלי !וטיפת
 שוב בהם ישתמשו לא אם בשבת, שחל פסח בערב חמץ כלי לשטוף אסור טו.
).D החמץ לסלק כדי וכדו׳ באצבעו יקנחם אלא זו, :שבת

כלים" ל׳׳מדיח כלים !כנסת
 משום בחול, רק שיודחו אף כלים״, ל״מדיח מלוכלכים כלים להכניס מותר טז.
 נקיים וכלים הדחתם, טרם מלוכלכים כלים מוחזקים בו כארון משמש והמדיח

(יח). שהודחו חר1

והעחת- ■מקורות
 השולחגות את לסדר שפותר שכתב ו׳ סוס׳ק כמ*כ תיס*ז פסי׳ זאת ופרכיח סע״ט, כ״ת סרק ששי־כ ■ב)

 שימשכו שחהסש השבת לגורך היא השדיה בנרו׳׳ד וה״נ סהורבה, הכית ייראה שלא כדי כבית :ספסלים
 הלכלוך יתקשה שלא כדי בסים הכלים את להשחת שהתיחו שיש סיד, ב־ כסי׳ לקמן ד«״ע לםקום. :הנים

 לאורן בשבח הס״ת לגלול שפוחר חרס״ז) (סי׳ השולחן מנמן וכתב סע׳׳ד. ב׳׳ח פרק שש״כ (יג) ליהם.7
 אות פ״ו (סי׳ ספר במגילת 5”5(ד לשם, שגדלל במקום פסוקים במה שיקרא ע׳׳י שלאחריו, ביו״ם קריאה

 מחגית )T( ■בכה׳ג). mלה ומו־ל חול, לצורך הנוירחה Tלהת רק כותתו שהרי ההערמה, בהיתר שק ׳>
 ג׳יח סימן אליהו מחוה ובשו־ת סק׳׳א תשובה כשערי תרצ׳יג כסיטז סש׳׳כ רע־ע סק׳׳י, ש׳׳ת סי׳ שקל
 לעיל ויעדיו סק״יז• ■כמ׳׳ב תרס״ו סי׳ (טז) סעיז. פכ׳׳ח שש׳׳ב (טי) י׳׳ג. בהערה לעיל דע׳ע ג׳, ערה

 לקנחו, אפשר ואי ■ככלי, דבוק המאכל ואם סקי״ג. שם ובמ׳׳ב •ברמ״א ס־ג תמ׳־ד סימן (יו) י׳׳ג. הערה
 שאק וסברתו שס. אליהו פחזד, שו*ת (יח) שם, הח^-רפ״א לסלק בדי כמים מעם להדיחו אף ותר

nm רבדיו ולסי אלו, כלים להחוקח חדאד המקום זהו שהרי לחול משבת הכנה משום למדיח הכלים 
 ליתן שמוחר סק״נ) (ח׳׳ד כתשובה האג׳׳ם שכ׳׳ב שם וכתב ולהיתר, לאיסור שמלאכתו ככלי המדיח זשב

r בלים יעמדו שלא עגמה בשבח גס הבית לבני נוח שהדי הבנה, משום כזה ואין כלים, כמריח הבלים 
וכד׳. בכיזר ״וכלכים



השבת משגתש«.

המקפיא מן מאבלים הוצאת
 לצורך אולם החול, ימות לצורך המקפיא מן מאכלים בשבת להוציא אין יז.

 להוציא מותר לדוגמא: (ים). גדול היום בעוד זאת שיעשה ובלבד מותר, הדבר מצוה
 שחל טוב יום ליל סעודת לצורך <כ), מוקצים שאינם מאכלים ושאר קפואות חלות

(כא). שבת מוצאי לצורך כן שעושה בפיו יאמר לא אך שבת, במוצאי

שבהם התועלת על מחשבה ללא לעשות שרגילים מעשים
 לעשותו רגילים וגם טירחה, משום בעשייתו שאין דבר שכל הסוברים יש יוז.

 תועלת מכך תצא אם גם בשבת, לעשותו מותר שבכך, התועלת על לחשוב מבלי
ובב). החול לימות מכין שהוא במפורש, יאמר שלא ובלבד החול, לימות

,CJD( השבת תפילת לאתר וסידור טלית הביתה להחזיר לדעתם מותר לפיכך יט.
 יבכיס, הבית •מפתח את ליטול מותר וכן בו, שלמדו לאחר למקומו ספר להחזיר או
(כד). שבת במוצאי רק למפתח וזקוק השבת לצאת סמוך כשיוצא אף

הפסד מניעת נ.
 אף הפסד, למניעת שנועדו בשבת מסוימות פעולות לעשות התירו חכמים

חול. לצורך נעשה שהדבר
 את למנוע כדי בשבת, שנולדה ביצה לכסות חכמים התירו לדוגמא: כך

(כה). לחדל הכנה הוא וביסויה בטלטול, אסורה שהביצה אף שבירתה,

והערות- מקורות
 להעכיר שמותר ס״ו קנ׳־ג •כלל אדם החיי סברת ע״פ היא להיתר וסברתו ס׳׳ד, סימז אליהו מתזה שו״ת (יט)

 (דעו״ש גדול. היום עוד שהרי סוצ׳׳ש, לצורך זאת שעושה ניכר אינו אם מצוה, לצורך למקום, ממקום חפצים
 שנם וכתנאי מצוה, אותה לצרדך היא החפץ שהעברת שניכר אפילו סותר גמורה, מצוה צורך שבמקום שביאר
 משום להכנתם, נישול או אפיה שנדרשת מאכלים לא אבל )S( אחר). כענק אפשר שאי מכינים חרדאים
 אף שם שהתיר שפ׳ו סימן שבת נשמת בשו״ת pויע סק״ד. מ״ב ד״צ סי־ (כא) מוקצה. טלטול איסור
 כשם ק־ע הערה כ״ח פרק שש״כ (בב) •ברכות. ושבע מלכה מלוה סעודת כגק מצוה, סעודות שאר לצורך

 שאוכל במי שוץ שפ־א-שס״כ) (סי׳ שבת נשמת כשו׳׳ת (ויע׳׳ע עירוב. שיש במקום (כג) זצ״ל. הנרשז״א
 מותר אך מה, •לאסור תוטה לביתו, הטלית את להחזיר הסעודה אחר לו מותר האם חותנו, או אביו בבית

 חשש שיש שבמקום שצ׳׳ז) (סי׳ בתשובה שם שכתב דע״ע עיטוף. דרך עמה ולילך הטלית את ללבוש לו
על ראו (כד) לבית). להחזירה מותו תגנב או תאבד שהטלית  פעולות להתרת נוספת סברה כ*כ. הערה ל

 להיעשות שזמנו •בדבר רק הוא לחל משבת מכץ שאיסור ס״א) סי׳ (ת׳׳א מהרש׳׳נ בשו׳׳ת הובאה אלו
 השב̂ו אחר לעשותו יצטרכו שלא הומן, או הטיחזה להרויח כרי ככוונה עכשיד לעשותו רוצה והוא בפרצ״ש,

 ■לא אזי כשבת, עתה ^שנה לא ואם הדבר, מהפסד להציל שנוערה פעלה אכל כשבת, הכלים בהדחת pכ
ת שזמנן ■בפעלות בנדויד 1ה״ לכאורה לחל, משבח לעשוחה שלא חו׳ל גורו לא בלל, לעשותה יוכל שו ^  ל

 אחר, בבית לסעוד טליתו עס ״מביהכ״נ שהלך מי בנק עתה, וו פעלה עושה היה החל כימות ואף היום,
 לזזל, משבת כהכנה נחשבת זר החזרה שאץ תמצא הסעודה, אחר לביתו הטלית את שיחזיר הד^ בודאי
 המהרש״ג, כדעת שסובר כ״ד) סי׳ ׳׳ח (ה יצחק מנחת כשו״ת רע׳׳ע עכשיו, לעשותה הוא הפעלה זמן שהרי
 והניאו המהרש׳׳ג של כהידושו רמת דנו ס׳׳ד סי׳ אליהו מחוה ובספר שפ׳׳ב סי׳ שבת נשמת כשו׳׳ת אמנם
ג׳. כיצה נם׳ <כה) שס׳׳ב. סימן שבת בנשמת ויע״ע כדבריו, שלא מקומות מכמה ראיות



ש*אלד. דה .

הטירחה: למידת בהתאם דרגות, שלוש זה בענין קבעו הפוסקים
למקום. ממקום טלטול א.
החפץ. בגוף מעשה בה שיש טירחה ב.
גדולה. טירחה ג.

לקמן. יובאו nהדב^ פרמי

למקום ממקום לטול
 אף מהפסד, הצלתו לצורף למקום ממקום היתר של חפץ לטלטל מותר א.
(כס. בשבת זה לחפץ זקוק אינו

מוצל, למקום צבעו, שידהה וחושש בשמש המונח בגד לטלטל מותר לדוגמא:
בשבת. בו להשתמש מתכוונים שאין ף

 איסור חפץ הצלת לצורך למקום, ממקום היתר של חפץ לטלטל מותר ב.
 מוקצות שהן לבנים, בו ולכסות היתר של כיסוי ליטול מותר לדוגמא: הפסד.
(כז). בגשם יירטבו שלא כדי צבת,

למקרר אוכל כנסת
מסעודת שנשארו מאכלים (כני) במקפיא או <כח) במקרר להניח מותר ג.
(ל). צבת

במים כלים שריית
 שיתקשו וחושש מאכל שאריות בו שיש כלי במים להשרות שהתירו יש .1

 אחר הכלי את להשרות אין אולם <לא), לנקותם עליו ויקשה לכלי ידבקו
(לב). בכלי ויבשו נדבקו כבר וזשאריות

ת ת קו מ ת- - ח ע ה ו

 למונעו.מהפסד, ומטלטלו לצל, מחמה להיתר שמלאכתו כלי לטלטל שמותר נתבאר ושם קכ״ד, שכת ־)
 גו״מ לצורך ווז כלי טלטול הד כשבת, הכלי את צריך אם (שהרי החול כימות לתשמישו ראד שיהא ־

 שיתבאר כפי אסור הרבו־ מאוד, גדולה מירחה בכך יש אם אמנם לאיסור). שמלאכתו כבלי אפילו :ותר
 כטלטול, אסורה שהיא אף הביצה, את לכסות כלי לטלטל הותר וכן ל״ו., ביצה (כז) הסימן. בסוף סן
 הגרשז״א של חידושו ע״פ ס״ם) י׳ (פרק שש״כ (כח) ס־א. שכ״ב ובסימן ג. ביצה כגט׳ שמבואר ־

 מותר וכן להול, משבת מכץ משום -מה אין שבעשייתה, התועלת על לחשוב רגילים שלא פעולה שכל יל,
me וסברתו ס״א), (סי׳ אליהו מהזה שו׳׳ת (כט) כ׳׳ד. ■בהערה לעיל שהובאה המהרש׳׳ג סברת לפי זאת 

 שלא המאכלים את לשמור רוצים וה״נ מהפסד, הדבר את להציל כדי מועטת טירחה לעשות מותר רי
 (דע־ע הסהרש׳״ג. בשם מה םש״כ ו<׳ח כ״ד כהערה לעיל דע׳׳ע זה, ענץ בהדחכד, שמאד דעוייש ןלקלו,

 להחדר מותר שלכו׳׳ע שפ״ר) (סי׳ כתשובה עור שם וכתב בזה. כאריכות שדן שפ״ג) (סי׳ שבת נשמת ו״ת
 למקפיא, משקאות להכניס אק אך (ל) למים). הלולב את להתדר אף מותר שהרי למקפיא. האוכלק

 י״ד. הערה י׳ פרק בששז״ב דע״ע נ־׳ה, סי׳ ״א ח מיעזרים רוכב כעזו־ת שמבואר וכפי לקרוז, שנהפכים ום
 לא השאריות עוד כל נ׳׳ה) (סי׳ אליהו המחזה לרעת להיתר: טעמים כמה בכך נאסרו הפוסקים בדברי ()

 נחשבת זו אין ולכן שינד. מניעת אלא המצב שינר אינה ההתייבשות שמניעת כיון לשרותן, מותר ייבשו
יצטרך זד השויה שללא מכיון מותר שווהבר ודאי ״ר) כ כהערזז לעיל <הוכא המהרש״! לדעת לחול. ה



השבת משנתש*ב.

 אם ■בשבת, להם יזדקק שלא אף ■במים, כלים ושאר סכו״ם לשרות מותר ה.
).T(? ■בידיו וישפשהם ידיחם לא אך <לג), המאכל משיירי ויוכתמו שיושחרו חושש

החפץ בנוף מעשה גה שיש טירחה
 היא הטירחה אם מהפסד, הצלה בכך כשיש אף חול, לצורך לטרוח אסור ו.
מאכל. בדברי ואפילו החפץ, בגוף מעשה

השומן הפרדת
 יושאר שאם אף (לס, חלב גבי על הצף שומן (לה) להפריד אסור לדוגמא; ז.

(לז). ביום בו החלב את לשתות צריך אם אלא החלב, להחמצת יגרום שם

כלים הדחת
 אף להדיחם ואין <לח), בשבת להם זקוק שאיגו כלים להדיח אסור כן כמו ח.
 הדחה שהרי הכלי), להשחרת יגרום או יידבק שרלכלוך (כגון הפסד חשש במקום

(לם). וכדו׳ בידיו שמשפשפו י הכלי בנוף מעשה היא זו

גדולה טירחה
 מניעת לצורך אפילו (מ), חול לצורך גדולה טירחה לטרוח אסרו חכמים ט.
מעשה. זו בטירחה שאין ואף הפסד,

 את למנוע בדי הגג, על השטוחים פירות לבית להכניס אסרו חכמים לדוגמא:
(מא). בשבת לעשותה ואין גדולה, טירחה הוא שהדבר משום בגשם, קלקולם

והעחת- -מקורות

 ■לא שאם במקום אבל בחול, במקום בשבת שנעשית פעולה רק נחשבת הכנה ולדעתו כסוע־ש, יותר לסרוח
 בזה .מש״ב ויע-ע ל״הכגה״. נחשב וה אץ בו. להשתמש קשה שיהיה או הדבר ייפסד בשבת הדבר יעשה

 כמיס, הכלים את לשתת שאץ שנתב שס״א) (סי׳ שבת נשמח כשו״ת ויע״ע פ׳׳א. סעיף כיח פרק כשש־כ
 הכיור במי להשתמש שמותר שם, הוסיף אך ממש, הפסד רק אלא הכנה, מתיר ק^ הפסד אין שלדעתו משום
 האדם, צורך עמר הוא שעושה ■הטירחה שעצם מכיק שם. הכלים נשספים אגכ שבדרך אף ,w שם לנטול

י הפסד למנוע נועדה לא זו שרייד, שהרי (לב) שם. שנתבאר וכפי ^  דהיינו קי׳ים, שכבר •הפסד אלא ע
 הפסד את למנוע נועדת דו שרייה (לג) כשבת. לעשות שאסור בודאי חה במרצ״ש, הכלי ניקוי על להקל
 להצל מעשיו שהרי -מותרת, ישחרו שלא כדי כלים. שהשריית שם, בתשובה כותב שכת הנשמת ואף הכלי,

 באופן אף (לה) שם. אליהו מחזה שוית (לד) במוציש. טירחה מעליו להקל כדי לא השחרות הפפד את
 סימן י' פרק ת״א השבת •במשנת (ועיינו לחלב. סמוך שאמו השומן את שמפריד כגץ בורר, איסור בו שאץ

 מג״א (לט) כ״ח. ס״ק ובמ׳׳ב ס׳׳ו שכ׳ג סימן (לח) שם. מג׳׳א (לז) סקי׳׳ג. חק״י סימן מג״א (לו) ג׳),
 כמעשה נחשבת כלים שהדחת מכיק הוא, האיסור וטעם סק״ו. נ״ד סימן אליהו מחזה שו״ת סק״ז, שכ׳׳א סי׳
 הכלי את לשרות הפסד כחשש סותר אלם כשבת, לכלים צריך אמו אם הפסד, במקום אף אותה התתו לא

 שסיד), וסי׳ שס׳׳א סי׳ שבת נשמת (ראוכשו׳׳ת למעשה נחשב לא זה שהרי זכדו', ייםT עליו ליטל או במים
הרב וכשו׳׳ע כ׳׳ה ס״ק של׳׳ח סי׳ להכניסם-מ׳׳ב מותר שבת לצורך אמנם (מ) ד׳-ה׳. בסעיפים שבאתו כפי
 השנת, לצורך שלא טירחה שזה משום במג׳׳א, מבואר האיסור וטעם ס׳׳ז, של׳׳ח סימן (מא) ס׳׳ח. שם

 משוס לטרוח אפור כאן מהפסד, הצלה לצורך לטרוח שמותר שאף מבאר )1תל״ סי׳ (ח׳׳ג שבח נשמת ובשו׳׳ח
 ובערוך דתל. ליפות שטורח לכל וניכר בשבת כלם את לאכל אפשר שאץ פירות, של נדלה בכסות שמדובר
בנשמת ויע׳׳ע הטירחה. באיכות שתלוי מדבריו ונראה ההל. לימות גדלה׳׳ ׳׳טירחה שטורח כתב השולחן



שיג .לי פרק

אסור דיבזד ג.
מעשה בו שאין דיבור

 ׳לעשותם שאסור בעניינים ךבר" ״וךבר משום בשבת לדבר אסרו חכמים א.
 על חול, ■לצורך בשבת לדבר מותר אולם, ד. סימן ל׳׳ה בפדק לקמן ויתבארו בשבת

לחול״. משבת כ״הכנה כלל בדרך נחשב אינו זה דיבור בשבת. לעשותן שמותר פעולות
(מב). בחול לבקרו שיבוא חבירו את בשבת להזמין לאדם מותר לפיכך ב.

למעשה המתלווה דיבור
A עצמו שהמעשה אף שב̂ח מוצאי לצורך מעשה שעושים בשבת לומר אסור 
מותר.

 אראסורלומר שבת. במוצאי עייף יהיה שלא כדי בשבת, לישון לאדם מותר לדוגמא:
 באכילה להרבות מותר וכן (מג), שבת במוצאי עייף יהיה שלא כדי לישון שהולך בפיו

זאת^מד). יאמר לא אך שבת, במוצאי שחל באב בתשעה לצום עליו שיקל כדי בשבת

רמז בדרך דיבור
 לעמוד שתוכל בעיניך ״הנראה ודה) ורמז שאלה בדרך לחבירו לומר מותר ד.

 שבת, במוצאי לעבודה להזמינו היא השואל שכוונת מבין שהחבר אף לערב״, עמי
(מו>. רמז בדרך רק זאת שאומר מכיון

. לבחינה לימוד
 החול, בימות המתקיימים לבחינה או לשיעור קודש לימודי בשבת ללמוד מותר ה.
בהערות(מזז)). ראו - קודש של אינו הלימוד (ואם מעכשיו(ש), כבד היא הידיעה שהרי

והערותי מקורות

 ולכן זו. סירתה רה׳׳ר לכגי שניכר וכפרט מלתא, אוושא זה הארובה מן הפירות שלשול שרק שי״ל שם שכתב וזבת
 יוצא שבת הנשמת דברי ולפי בכה*ג, להתמיד צורך אין הבית בתוך בצעעה שנעשה דבר אבל בשבת, לעשותו וסור

 שו״ת (מב) להוריד. אסור הארובה דרך ש^ ד״ל הגג, על השטוחים פירות להוריד שאסור ברור זה p ואץ1
 יאמר שלא חסידים, ספד בשם א־ר דברי בשע״ת שם והביא סקיד, במ״ב ר־צ סימן (מג) ש׳צ. סי׳ שבת שמת

 אדם אומר יאבל ק״נ. שבת (מה) סע׳׳ז. כ״ה פרק שש׳׳ב (מד) תורה, דברי שבת במוצאי לכתוב שכוונתו אף :ן,
 ■לפעולתו לשוכרו שע-מ יודעים ושניהם לבשתהשך, אלי תבוא ״אס שם ופרש*י לערב*, עמי שתעמוד הגראד. 'חכידו

 לומר p מותר ולכן מיתר״, החזור אנזור ריבוד לקמן טעמא כדמפרש שרי, בהדיא מפרש שלא וב^ מזהירו, זוא
 מותר, הרהור ורק פועלים) (-שכירת כשבת האסודם דברים על כשבת לדכי אסור שהרי ושאלה, רמז :דרך
 שמכץ כפיו לומר מותר האם קס״ט העדה שם כשש״ב ומסתפק ספיד, כ״ת pפ שש*כ (מז) ס״ז. ש*ז סימן מר)
 בפי חול כלימודי נם כן לעשות מותר אם מסתפק וצ״ל שחגרשו״א ר״ו הערה שם בשש״ב וכתב (מח) חול. 'יום
 הצורך ממקום להקל ק ש*צ-ב) (סיםן שכת נשמת ובספר בבתשה. להצליח p אלא לדעת, כשביל כוונתו זאץ

 היתר לפרסם שלא אחד, מחכם ששמע שם כתב (ושוב יעתו.Tכ תועלת לו יש מעכשיו כבר שהרי לילדים). ובפרט
 הנשמת לדעת אולם השי״ת). ולעבודת התוה״ק ללימוד ורק אך מיועד השבת שיום הנוער בלב לקבוע שיש מכיק ה,

 pבפ שיפורט כפי חפצך״. ״מטצוא משום לההמיר ראוי פמסתו, לצורך ואח העושה גדול הוא הלומד אם זבת
 ואע״פ סי״ז), ש״ז (סימן ריעות שתי המחבר הביא הול, דברי נשכת ללמוד מותר האם •בשאלה והנה ד׳. סימן ״ה

 והרץ הרמכ״ם בזה,<י להח™ לו ראד שמים שירא בא־ר כתב •ה), ס ם*ק שם להתיר(מ״ב מקום יש pה ומעיקר
מה. לילדים להחמיר הדין, מעיקר צריך, אץ ב׳) (ש*צ, שכח הנשמת לדעת כאמור אך שם) וסדים(מ״ב
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קבלה מדברי חז״ל גזירות

הפרק של מפורט תוכן
השבת של ייחודה שמירת א.

 דיבור איסור ג. חול. חפצי לשם הליכה איסור ב. חול. של בצורה הליכה איסור א.
ככחול. בשכוז דיבור איסור ד. חול. חפצי לשם

בגחת תהא הילובך - דרכיד מעשות וכבדתו ב.
המותרים. האופנים ב-ד. ריצה, איסור א.

חפצד ממצוא דרכיך מעשות ג.
 כסככת המתנה ו. דירה, ראיית ה. לכן. והתנאים חול לצורך בשבת הליכה איסור א־ד.

שמים. תפצי ח. ראווה. בחלון הסתכלות ז. אוטובוס.

הדיוטות בשטרי קריאה איסור ד.
הגוף, לצורך ה. מצוה. לצורך ד. וטעמו. האיסור א-ג.

מעשיות דוגמאות ה.
 עיתוני קריאת ח. כלללייס. עיתונים קריאת ז. ספרים. קריאת ד-<. אגרות. קריאת א-ג.

 קריאת יא״יב. המעציבים. דברים קריאת י. בעיתונים. תורה דברי קריאת ט. חדשות.
הצורה. שתחת כתב טו־כ. אורחים. ברשימת קריאה יג-סו. המודעות. לוח

דבר ודבר חפצך ממצוא ו.
 חשבונות ט. מצוה. לצורך ז-ח. רמז, בדרך דיבור ו. אסורים. בעניינים דיבור א-ה.

נדרים. התרת יב-יג. עליות. מכירת יא. ונדבות. נדרים י. צדקה.

דבר ודבר ז.
מותרים. חשבמות חשבונות. חישוב ד. לצורך, דיבור ג. אסור. במעשה דיבור א-ב.

בהשבונות. הרהור ט-י. בטלים. בדברים שיהה ח.

השבת של ייחודה שמירת א.
 ■בשבת הקדושה אווירת את לשמור בדי בשבת שונות פעולות אסרו ז״ל חכמינו

 מלאכות, לל׳׳ט דומות הללו הפעולות שאין אף זאת אסרו חכמים בה. המנווזה ואת
מלאכה. לידי מביאות אינן ואף



twלה, רק .

 ידי על שנאמרו (א)), הנביאים (-מדברי קבלה מדברי נלמדו אלו גזירות מקצת
ישעיהו: נביא

 לקדוש ענג לשבת וקראת קךשי, ביום חפצד ת1ץש לגלד, משבת תשיב ״אם
 ה׳ על תתענג אז דבר. וךבר חסצף ממצוא יד5ךך מעשות 1וכבךת מכבד, ׳

דבר״(ב). ה׳ פי כי אביף !עקב נחלת והאכלתיד ארץ במתי על ;!רכבתיד
 הם אם ומדיבור, מהליכה בשבת להימנע שיש חז״ל למדו הללו הנביא מדברי

חול: של באופן או חול צורך
 למדו דרכיך׳ מעשות ״וכבדתו הנביא מדברי הול, של בצודה הליבה איסור א.

 לדבר •לא (-אם בשבת גסה פסיעה לפסוע או לקפוץ לדלג, לרוץ, שאסור ־ז״ל
 יתבארו הדינים פרטי (ג), חול של כהילוכך שבת של הילוכך יהיה שלא כדי ;צוה),
ב׳. סימן
 רגלך... משבת תשיב ״אם הנביא מדברי חול. חפצי לשם הליכה איסור ב.
 - ״חפצך לצורך בשבת ללכת שאסור חז״ל למדו חפצך׳ ממצוא חפצך... שות
.a( חול ■פצי

 -להם דרושה האם לראות כדי בשבת בשדותיו ללכת לאדם אסור לדוגמא:
ג׳. בסימן יתבארו הדינים פרטי (הן. בשבת האסורה אחרת פעולה או שקיה
 "שלא חז״ל למדו דבר״ ״ודבר הנביא מדברי חול. חפצי לשם דיבור איסור ג.
 בשבת, חול בחפצי לדבר אסור לכן חול". בימי כדיבורו בשבת אדם של דיבורו זיה
 בענייני ולתת לשאת אסור כן כמו נס. למחר" אעשה פלונית "מלאכה לומר גון
ו׳־ז׳. בסימן יתבארו הדינים פרטי נס. בשבת וממכר קח

 שאסור חז״ל למדו דבר״ ״ודבר הנביא מדברי כבחול. בשבת דיבור איסור ד.
 בשבת האדם של דיבורו יהיה שלא כדי קודש, שבת ביזם בטילה בשיחה הרבות
ז׳. בסימן יתבארו הדינים פרטי נח). בחול
 לצורך דהיינו ״חפציך׳, לצורך אותם עושה כשהאדם הם הללו האיסורים כל
 חפצי אסורין, ״חפציך חז״ל שאמרו כפי מצוה, לצורך מותרים הם אולם צמו,
נם). מותרין״ ימים

זהערות- ■מקורות
t( שיטה ממשזז נבואתם את קיבלו הנביאים שכל לפי קבלה״ ״דברי נקראים הנביאים דברי-)מקובגת רבעו 

 ואילי והמעשה. והדור השעה צורך לפי ונבואה נבואה בל הקודש מרות שקיבלו לפי מפרשיס דש ב:), ״ק
 שנקראו מפרשים דש משה), תורת ד״ה קל־ז. חולץ (רש־י לדורות שניתנה לפי תורה, קרדה משה ■רת
 גשם שם מקובצת (-שיטה בחזק להם הנראות הצרות על וצועקים קו^ים שהנביאים משום קבלה, :רי

ש־ו סימן הרב שו״ע (ד) סק״א. שם וכמ״ב ס״א ש״א סימן (ג) י״ג-י״ד. נ״ח, ישעיה (ב) ־•פ).
 ה״א, פכ״ד רמב״ם (ז) ס״א. ש־ז סיםן (ו) ס״א. ש״ו סימן שו״ע ה״ב. ב״ד פרק דמב״ם (ה) ׳א.
 איסור ■בהם שישי הדבריום p יש אך ס״ו, ש״ו סימן (ט) ס־א. ש״ו סימן (ח) סע, ש״ז סימן ו״ע
 הפוסקים רוב לדעת בשבת. וממכר מקח אסרו הז־׳ל לדוגמא: יכתוב. שמא חשש כגק חפצך״, ל״ממצוא :וסף
 שם הדב ובשו״ע סקל״ג ש״ו סי׳ במ״ב הובאה הרמכ״ס (שיטת יכחוכ־. ״שמא גזירה משום הוא זה יסור

t,( סט״ז. כ״ט פרק בשש״ב דע״ע מצדה. לצורך אף התירוס לא ולכן



השבת משנתשטז.

גנחת תהא הילוכך - דרכיך מעשות וכבדתו ב.
 בשבת הילוכך יהא שלא דרכיך מעשות ״וכבדתו מהפסוק למדו חכמים א.

בחול. כהילוכך

חצה איסור
 (י> גסה פסיעה לפסוע או לקפוץ לרוץ, ולא בנחת, בשבת לפסוע יש לפיכך

(יא). החול כבימות

המותרים האופנים
 זה אין שהרי ■בשבת, אפילו מצוה, דברי ולשאר הכנסת לבית לרוץ מצוה ב.

(יב). שמים דרכי אלא ״דרכיך,
וכדו׳(יג). הגשם מן להינצל כגון הצורך, במקום לרוץ מותר ג.
 משחקי המשחקים ילחם כגון משחקם, בשעת לרוץ בכך למתעננים מותר ד.

).7וכדו׳(י ריצה

חפצך ממצוא - דרכיך מעשות ג.
 התנאים כל מתקיימים זו בהליכה אם חול, לצורך בשבת ללכת אסור א.

הבאים:
).TO( בשבת לעשותו אסור בחול, לעשותו שרוצים המעשה, א)
).TO( בשבת המעשה לעשיית מותרת דרך אין ב)
).1(י האסור המעשה את לעשות שברצונו מעשיו מתוך ניכר ג)

והעדות -מקורות
 (םק״נ) המ״כ שם ומבאר אחת, בפסיעה מאסה יותר לפסוע שאסור כותב (ס׳׳א) ש״א בסימן הרמ׳׳א )’(

 חהו התל, כף אורך של אמה וחצי לרגל רגל בק אמה חצי רווח של צירוף היא שהאמה היא שהכותה
 בנף ןדע״ע שלו. פסיעה שיעוד כפי ■ביותר הגדול ואדם אמה. הוא שלו בעוגיח פסיעה ששיעור בעוני באדם
 שהמהרש״א (סק״ב) החיים בכף שם וכתב הנעליים) עם הכתנה אמה, חצי היא הרגל שכף םק*ה, שם החיים

r ממאור מתיק אחת שנוטלת משום קי׳׳ג) (שבת בחול נם אסורה נסה פסיעה שהרי הקשה, r s האדם, של 
 לנוק גורם אלא איסור אץ שבחול סק״ב) בשעה״צ (הובא המהרש״א ומחלק בשבת, שאסור הרבותא ומה

 פסיעה לפסוע אסור לו שגם בסומא שנפ׳׳מ בתב שם השקל וכמחצית ג״ב. איסור שיש בשבח משא׳׳ב בעץ,
 במנהת (יג) שם. (יב) ס׳׳א. ש״א סימן (יא) בזה. שדן ב׳ עמ׳ ש־׳א סימן יוסף כילקוט רע׳׳ע בשבת, גסה

 גם שמותר אפשר ̂לסבול, יכול ואמו סוער שהרוח או ברחוב שוטפים שכשהגשמים כתב סק״ג צ׳ סימן שבת
 לפסוע שמותר כתב, בקו״א) ש״א (סימן הרב ובשו״ע לביתו, מהר שיבוא כדי ולתץ גסות פסיעות לפסוע כן

 סעיפים (שם ■השולחן בערוך בתב הענץ וכביאור ס״ב, שם )T( וטיט. מרפש להינצל כדי גסה, פסיעה
 מנוחה, יום שהיא בשבת חתעע מנוחה איש בשבת יהיה שהאדם היא הללו האיסורים ׳׳שמטרת מ׳׳ג-מ׳׳ד)

 אפילו לתענוג-מותר והמרוצה הקפיצה שאצלו מי לכן גסה. פסתה פרפעים ולא רצים לא המנוחה ובעלי
 ס״א. ש״ו סימן («ו) םמ׳ב. שכ׳׳ח בסימן שנתבאר ובפי בשבח, אסורה ד,העמלות אמנם לכתחילה״,

סק״א. במ״ב שם )r( סק״ג. במ״ב שם (טז)



.שיזלה. רק5

בשבת אסזר המעשה א׳: זנאי
 דהיינו בשבת, בהליכה לו המותר הגבול קצה עד בשבת ללכת לאדם אסור ב.

 היא ומטרתו זו בהליכה בשבת תועלת לו אין אם (יח), השבת תחום קצה ח־
 (יס). •פיחת לתלוש השבת במוצאי לצאת כדי השבת, מוצאי עד שם :■המתיז
בשבת. פירות לתלוש אסור שהרי א', תנאי מתקיים זו :הליכה

 •מותרת השבת, לפני תלושים כבר שהיו פירות להביא ברצונו אם אולם,
(ב). בשבת האסור מעשה זה ואין תלושים, פירות לטלטל מותר שהרי זהליבה,

בהיתר בשבת המעשה את לעשות דרך אין ב׳: זנאי
 •בל שאין מעשה השבת לאחר לעשות כדי התחום, קצה עד ללכת אסור ג.

 ללכת אין הקודם, בסעיף שביארנו כפי לדוגמא, כך בהיתר. בשבת לעשותו ־רך
בשבת. מחוברים שהיו פירות שבת במוצאי להביא כדי התחום, בקצה המתין‘

 המותר באופן בשבת המעשה את לעשות היה אפשר בו אופן קיים אם אולם,
 שבמוצאי כרי התחום, קצה ער ללכת מותר לדוגמא: בשבת. לצורכו ללכת מותר
 משום לתחום, מחוץ ונמצאים שבת מערב תלושים שהיו פירות ויביא יצא זשבת

 עושים היו אילו כגון - המותר באופן בשבת זאת לעשות היה אפשר בו אופן ויש1
<כא). שם נמצאים שהפירות למקום עד מחיצות או עירוב שבת :ערב

האסור המעשה את לעשות שברצונו מעשיו מתוך ניכר ג': זנאי
 מעשה שבת במוצאי לעשות האדם של כשכוונתו דווקא הוא זה איסור ד.
האסור. המעשה את לעשות שברצונו מעשיו מתוך בשבת וניכר בשבת, יאסור

 זאתלצורך שעושה ניכר השבת תחום קצה עד בשבת הולך האדם אם לדוגמא:
 תחום קצה עד ללכת אדם בני של דרכם שאין משום השבת, שאחר זעולה
(כב). זשבת

דידה *איית
 אסור שהרי לשוכרה, או לקנותה שחושב דירה לראות בשבת ללכת אסור ה.
<כנ). ב') תנאי (- זאת לעשות מותרת דרך ואין א׳}, תנאי (- ולמכור לקנות ;שבת

והעחת־ •מקורות
 האיסור (יט) העירוב). גבול ססוף (או העיר של האהרק מהבית אמה אלפיים עד ללכת מותר כשבת יח)
 הדבר ניכר אק התחום •כחוך אבל כהכנה, זאת שזנושה הרכר ניכר שבכך התחום, בקצה כשמחשיך דווקא :יא

 מ״ג, כ״ד פרק רמכ״ם (כ) סק׳ם. מ״ב ש״ז סימן סק״ב, ובמ״ב ס׳א ש״ו ומותר-סימן כדלקמן) ג' תנאי
 •הקובע הזמן ■מהו הפוסקים נחלקו (כב) ג׳. ס״ק מ*ב ש״ו סי׳ שם, רמב׳׳ם (כא) ה. סקל־ ש־ז סי׳ *ב1
 לסוף שהולך בגק עצמה, -כשבת הדבר ניכר שיהיה שצריך נראה הראשתיס דכרי מפשטות ־ניכר־: הגדרת’

 וכסי׳ סק״א ש״ו בסי׳ המ׳׳ב מדברי נראה וכן התחום, לסוף ללכת בנ״א של ררבם שאץ שכתבנו, כפי :תחום
 בוה. שהאריך ע״ח סי׳ ספר ובמגילת בסוגריים ס׳׳ג ש״ו סי׳ הרב בשו״ע מה מש־כ ויע״ע סק־מ. ז־ז

אח מגוי, דירה לקנות רצונו שאם וצ״ל, מהגרשז״א ששמע כתב י״ת, הערה כ־ם פרק בשש׳׳כ כג)  ישראל, כ
סי׳א), ש*ו כסי׳ שמבואר (כפי בבה״ג עתר



השבת משגתשיח.

 שהיא כגון לשוכרה, או הדירה את לקנות שרוצה ניכר אם רק זה איסור
 בדי דירה לראות ללכת מותר אולם ג'). תנאי (- מדיירים ריקה או חדשה

 שרגיל קרוביו גרים שבדירה כגון לקנותה, שרוצה ניכר אין אם לקנותה,
(כד). לבקרם

אוטובוס בסכבת המתנה
 כוונתו אם אף אוטובוס, בתחנת הסככה תחת הגשם בזמן להמתין מותר ו.
 גיכר אין הגשם, מפני שם לחסות שרגילים כיון שהרי השבת, בצאת מיד לנסוע
 מחוץ בתחנה להמתין אין אולם, <כה). שבת במוצאי לנסוע כדי שם שעומד הדבר

נסיעה. לצורך זאת מהנישה ניכר שהרי לסככה,
 המוצרים את לקנות בכוונתו אם גם הראווה, בחלונות להתבונן מותר ז.

 (כו)(אך המוצרים את לרכוש כדי זאת שעושה הדבר ניכר לא שהרי מתבונן, בהם
)}.0( במחירים להתבונן אין

שמים תפצי
 ״דרכיד זה אין שהרי בחול, המצוה לעשיית כהכנה בשבת ללכת מותר ת.

<כח). שמים חפצי אלא ו״חפצך,

 כדי לחשיכה, סמוך בה ולהמתין האוטובוסים לתחנת ללכת מותר לדוגמא;
 גבול קצה עד ללכת מותר וכן מצוה, דבר לצורך השבת במוצאי מיד לנסוע

 מצות לצורך לקנותו או אתרוג לקטוף השבת במוצאי מיד לצאת כדי תחום־שבת,
«כס). המינים ארבעת

הדיוטות בשטרי קריאה איסור ד.
האיסזר טעם

 חוב, בשטרי דהיינו הדיוטות״, ב״שטרי <ל) בשבת לעיין חכמים אסרו א.
 ודבר חפצך ״ממצוא משום בשבת, האסורים בדברים העוסקים ומסמכים חשבונות

(לב). ימחוק שמא גזירה משום הוא שהאיסור סוברים ויש (לא). דבר״

והעתת־ -מקורות

 זז1בתח להתיישב ימ1וה1 שאנשיס ובמקום ס״י, כ״ט פרק שש״ב (בה) קי״ח. עס׳ ש״ו סי' יוסף ילקוט (כד)
 שבוו, למוצאי הכנה שזו ניכר שאץ משום הגשם, כשעת שלא אף זאת לעשות שמותר נראה כדרכם, לנות כדי
 מנוחת בספר [וכ׳׳ב במוצ׳׳ש לנסוע שרוצה הדבר ניכר ששם משום מרכזית, בתתנה לשבת שאסור נראה אך

 שש׳׳ב (בז) זצ״ל. הגרשו־א כשם כ׳־כ הערה שם שש״כ (כי) מה. מש״כ כ׳׳ב בהערה ויע״ע ס״ץ אהכה
 סימן (כח) קי״ח, עס׳ יוסף ■בילקוט וכ״כ שם, כשש״כ שמבואר כפי הדיוטות, שטרי גזירת משום והטעם שם.
 ״מוקצה הם וכדר הוב שטרי שהרי בידו, מחזיקם שאעם אף (ל) סי״ב. ב״ט פרק שש״כ (בט) ס״ג. ש״ו

 נ״א. ס״ק וכמ״ב סי״ג ש״ז סימן (לא) סקנ׳׳ו. כמ״כ ש״ז בשבת-סימן לטלטלם שאסור כיס״ חסרץ מחמת
שם. המ״ב הביאו הי״ט, כ״ג פרק וסב״ם (לב)



.שיט.לה פרה

 פי על אף וחולין, רשות בדגרי והסתכלות קריאה ואסרו הוסיפו חכמים ב.
(ל». הדיוטות בשטרי יקרא שמא גזירה משום בשבת, המותרים בדברים שעוסקים

).T7( ועוד חולין ספרי ברשימות, קריאה אסרו לדוגמא כך
 דיבור דבר: ״ודבד חכמים שאמרו ואף דיבור, ללא בעיון אף הוא זה איסור ג.
 מעיין שכאשר משום דיבור, ללא אף העיון את אסרו כאן מותר״, הרהור אסור,
 איסור שטעם שכתבו ויש (לה), בעניינם ומתן למשא יבוא בוודאי הדיוטות בשטרי
 והוא בשטר הכתובים האסורים בחפצים מהרהר שהוא הדבר שניכר הוא העיון
(לו). חפצך׳ ״ממצוא בכלל

מצוה לצייד
( מותרים שמים חפצי שהרי מצוה, לצורך החוטות שטרי לקרוא מותר ד.

(לח). להחמיר ראוי אפשר אם אך (לס). בהערות ראו
בסף, סכונזי בהם שכתובים פתקים שבת מערב להכין לגבאי מותר לדוגמא:

 אפשר, אם אך לתרומתו. בהתאמה אחד כל התורמים שמות עם בשבת להניחם כדי
הכסף. סכומי את שיסמלו היתר חפצי להכין עדיף

 למחוק. שיבואו חשש אין כאשר רק הוא מצוה״ ״לצורך של זה היתר ה.
 לו אין שהרי הכתב, מתוך מצוה לסעודת מוזמנים לקרוא לשמש מותר לדוגמא:

 מרשימה לקרוא אסור עצמו הסעודה לבעל אך מהרשימה, לגרוע אז להוסיף רשות
).0(ל ימחוק שמא זו,

הגוף לצורך
 בריאותו, או האדם של נופו לשמירת הנוגע דבר לקרוא אסרו לא חכמים .1
(מ). בלבד ממונו צורך שהם הדיוטות לשטרי דומה זה שאין משום

 או השימוש אופן המיגון, כגון התרופה, הוראות את לקרוא מותר לדוגמא:
בה. להשתמש כדי התפוגה, תאריך

והערות- -מקורות

 סיפן (לה) שס. טיז ס׳ק ובמ״ב י׳ב-י״ז סעיפים ש־ז בסי׳ (לד) סב־ב. ש״ז סי׳ הרב שו־ע (לג)
 תשד׳׳פ), יםן0 ביצה (<אבי״ה בפה קתאה בלא בעיק שהקילו ראשתים דש סכ׳׳א. שם הרב שו*ע סי״ג. ש׳׳ז
 לסמוך שהנוהגים ונראה בזה. לאסור סי״ג ש״ז סימן בשו״ע נפסק רכך בזה, לאסור הפוסקים רוב הסכמה מ״מ

 יקראו ולא בעיניהם, כעיק רק שיקראו ראד ה׳) ■בסימן לקמן (ראו בשבת עיתונים לקרוא המתירים שיטת על
 במשיב לכך ■בהומה דערץ בסיד. בשקודא דווקא הוא הדיוטות שטרי קריאת שאיסור הסוברים יש שהרי בפיהם,

 שם שכתב דעויש סק״ב, שכיג סי׳ מיב (לז) סכיא. ש־ז סימן הרב שויע (לו) סקניד, שיו סימן המ״ב
 חפצי שהר משוס לזנרק, האיש שם על ליתן בפתקאות שמותרים אפשר צדקה יוגבאי חיל: אפשר כדרך ואת

 הדיוטות בשטרי דווקא היא מצוה, לצורך אף להימנע שראד החומרא האם לדק דש שם. מ״ב (לח) שמים״.
 שהיתר תראה סקניד, שיו סי׳ מיב (לט) הדיוטות. שטרי גדרת משום שנאסרו דבחם בשאר גם או ממש

 להלן ואו («) אגרות. קריאת לעגק סיב ה׳ בסימן שיתבאר כפי כפיו, יקרא לא אך כעיון, דווקא הוא וה
סיא. הערה



ת משנתשכ. ג ש ה

מעשיות דוגמאות ה.
אגרות קריאת
 ■גזירה מסחר, ענייני בהם שאין אף ומכתבים, אגרות בשבת לקרוא אסור א.
<נזב). תורה דברי של אגרות ̂לקרוא מותר אך (מא), הדיוטות שטרי משום

 בשבת ■לידו שהגיע במכתב <סו)) בשפתיו להוציא ^לעיין(מבלי מותר אולם, ג.
 צורך או השבת צורך בו שיש דבר בו שכתוב שיתכן מכיון עדיין, קראו ולא

(מה)). בהערות (ראו מח־}. הגוף
 לעיין אסור עסקים, או מסחר כגון ומתן, משא דברי בה שיש אגרת 4

(מו). בה

ספרים קריאת
 שטרי משום בזירה שהיו, מלחמות סיפורי כגון חולין, ספרי לקרוא אסור ד.

(ש). בהערות ראו - החוסות

והעדות- -מקורות
 רעת א. שע־ח); (עס׳ ספר כמגילת שביארם וכפי חול, דברי קריאת pכ שיטות כמה מצינו בראשונים (מא)

 שלא גזרו שחכמיס שאף צ׳ל (ולרעתו שלוס באגרות לקרוא נאסר שלא קנ׳׳א) שבת כר״ן (הובאה הרמבין
 צרכיו •בהם שכותב בדברים דווקא היינו הדיוטות, בשטרי יקרא שמא גדרה הכתב, מתוך אורחיו את ארם ימנה

 שאף א׳), סי׳ השואל פרק (שבת הרא׳׳ש דעת כ. גזרו). לא שלום באגרות משא״כ גזרו, זה ועל וענייניו
 שטרי אטו שלום אגרות על גס גזרו מ׳׳ם וממכר, מקח בשטרי הוא הריוטות שטרי על הוא האיסור שעיקר

 הגוף. מצרכי ■כאגרת יש שאולי משום שלום, כאגרות לקרוא שסותר קס׳׳ז;) <שמז התוס׳ דעת ג, הדיוטות,
 בספרי אפילו גזרו וע־כ הגביאים, כספרי זולת כשבת לקמא שאסור המשניות) (בפירוש הרמב־ם דעת ד.

 יעדץ הזמנות כרטיסי קריאת ובענק שמים. דראת תורה בהם שיעז כדברים אלא לקרוא התירו ולא חכמה,
 וכלה תתן של שמוח או לחתונה הזמנה משבת לקרוא מותר אם שק מ׳) סי׳ (ח׳׳ב, רוד מנחת בשו״ת

 במקום שמותר בתב ר׳׳ד) (עט׳ יוסף ובילקוט נ״ם), סי׳ ׳׳ט ח נדבת או בשו״ת (דע׳׳ע בכהמ״ז שמדפיסים
 בשבת, לקרותם מותר הרץ שמעיקר משום וכדו׳), סצוה כר נישואק, (כגק מצוה לסעודת הזמנות לחלק הצורך

 שמותר סקט׳׳ז ש׳׳ו סי׳ המג״א שכתב וכפי מצוה, בסעודת עוסקים שהם מכיון הדיוטות, שטת רץ להם ואין
 שם המ׳׳ב והביאו התוטות, שטת אטו כוה גזתנן ולא פצוה, בסעודת האורחים רשימת את לקרוא לשמש
 בלשק כתובים הם אם ובאגתת חולץ בשיחת לקרוא שמותר הרם־א דעת את להיתר לצרף יש וכן סקס׳׳ו,
 לכתחילה אך להיחרא, דעתו לצרף יש סצוה כסעודת מכ״מ בזה, האוסתם דעות את הביא שהמ׳׳ב ואף הקודש,

 מותר שבת לצורך הזמנות שלקרוא ונראה החול. בימות ההזמנות את לחלק שיש יוסף הילקוט שם כתב
 ד״מ ש־ז יום-סימן מבעוד לידו הגיעו אם אף לקרוא, מוונר תורה, רבת שבהם מכתבים (מב) לכו׳׳ע.
 סט׳׳ו, שם תורה-רמ״א דכת של שאמן אף הקודש, בלשץ הכתובות שלום אגרות לקרוא המחיתם דש סק׳׳ז.

 סקנ״ד. כמ״ב שם (מג) מה. שאוסתם והב״ח הט׳׳ז האגודה, דעות אח ס״ד) (ס׳׳ק שם הביא והסיב
 שאץ יודע ואפילו נפש, פיקוח ■בהם שיש שאפשר מפני בשבת, אנתח לקרוא שסותר כתב שם בתוס׳ (מד)
 מה שיודע לפי בה, שכתוב למה צריך שאץ כיץ הדיוטות, שטרי הד דלא ר׳׳ת מתיר נפש, פיקוח בהם

 הב״י רבו־י את מעתיק (סי׳׳ד) תורזז וכדעת נפש. פיקוח או גדול צורך בו יש שמא יודע, אמו ואם שבאגרות,
 לדעת (מה) עכ׳׳ל. בשבת, עוד לקתתה אץ כשבת, בה קראו שכבר או בער־ש, שהגיעה שאגרת דייו כשם

 רגילות אץ שהרי בשבת, אגרת לקרוא אסור בזמנינו כ״ט) תשובה שבת (טלטולי זצ״ל פיינשטיץ הגר־מ
 שיהנה יתכן כי לקתא, מותר י׳׳א), תשונה (שם זצ׳ל הנדשז׳׳א לדעת אך במכתב, גחוציס דברים לכתוב

 סיסן (מז) סקי״ט. א׳׳א ש׳׳ז סי׳ פמ׳׳ג (מו) ע׳. ם׳ ח״ו הלכות משנה בשו״ת דע׳׳ע ביום, בו זה ממכתב
בתב ״ד ם .כס׳׳ק שם המ׳׳ב אך לקתתם, מותר הקודש כלשץ כתובים שאם שם הרמ״א וכתב סט׳׳ז, ש׳׳ז



.שכאלה. פרק

 שאינם (מח) ולימוד חכמה בספרי בשבת לקרוא אין יוסף״ ״הבית מרן לדעת ה.
 ראוי אמנם <מס), ולימוד חכמה בספרי לקרוא שמותר הסוברים ויש תורה. רברי
([). בשבת אלה בספרים ולימוד מקריאה להימנע שמים לירא

 ותולדותיהם הנהגותיהם מעשיהם, את המתארים בספרים לקרוא מותר ו.
נגא}. ישראל גדולי של

כלכליים עיתזנים קריאת
 רגילים, בעיתונים כלכליים ומדורים כלכליים עיתונים בשבת לקרוא אין ז.
 פרסום מודעות לקרוא גם אין זה מטעם חפצך. ״ממצוא האיסור בכלל זה שהרי

(נ□. ושירותים מוצרים של ושיווק מכירה שמטרתן

חדשות עיתוני קריאת
 בנושאים שלא אף בשבת, חרשות עיתוני לקרוא האוסרים רבים וז.

מג}. :לכלייס

והעחת- -מקורות

 משולש איל <כםפר וכתב הקודש. בלשק כתובים אם אף לקרותם ואסור כהרמיא, דלא מהאחרתים הרבה זרעת
 שלא במקום וכפרט בשבת, אלו ספרים הקוראים ביר למחות שאק שליט״א. קרליץ הגר־נ בשם ע״ט) עם*

t יבואו יקראו לא שאם ונשים בקטנים וכן לנו, שמעו V’ .מחאה, ■לענץ רק הוא שכ״ז עוד שם וכתב ■בטלה 
 קודש מקרא כספר מש׳׳ב דע־ע בוה. להקל שלא הבית מי את ללמר ראוי וגם כוה, להקל אץ חות! לבן ך1

 כתב המתבר (מט) תול. לימודי ושאר רפואה תכונה, ספד כגץ (מח) שליט־א. הגדש״א בשם ב׳) פרק
 שמתיר. מי ויש אסור, חכמות בספד ואפילו תודה, בדבד זולת רו׳ט כשבת ללמוד שאסור סי־ז) ש״ז סימן
 ־כ״סתם״, לפסוק דעתו אוסדם, דש כותב ואתיע ר״שו״ע שסותם שהיכא קכ־נ) ס״ק (שם החיים ככף כתב
 כדעת להקל שמנהגנו ס״ה) (כס׳יק שם כתב המ׳־ב אולם בשבת. חכמות בספד ללמוד אץ המחבר לדעת לכן
 מותר וכן הדיוטות. בשמד מתחלפים לא חכמה שספד משום חכמה, בספד ללמוד שמותר שאומר מי !יש

 הא׳י דעת (נ) מה. מש״ב סל-א שיז סי׳ הרב כשזיע דע־ע אלד. בענייניס כתוב שכהן במתכרות למוד’
 עיתמים ^קדאת (נג) .rסס כ׳׳ט פרק שש״כ )3(נ סקנ״ה. מ*ב ש׳׳ו סי׳ (גא) ס״ה. ס״ק במ׳׳ב ,־ובאה

 לקרוא שיבוא תשש ב. הדוטות. שסד גדרת משום א. כקצרה: תחילה שנזכירם חששות מספר קיימים ולו
 הדכדם: ולהרחבת חפצך*. *ממצוא משום שאטודם בציתון הנמצאים פרסומת ומודעות ומתן משא :נייני

 מלחמות, וסיפוד חולין שיחת של ומשלים שמליצות המחבר בתב סט׳־ז ש׳׳ז בסימן הדיוטות: שטד גזירת ;.
 הקודש שבלשון שם הרס׳׳א שדעת ואע׳׳ס בשבת, לקרוא אסור כעיתוניס נם ולפ׳׳ז בשבת, לקרותם ■סור
 -ג3■ סי׳ (ח׳׳ג יעקב שבות ובספר ע״ז. חלקו האחמנים שמב שם המ׳ב כתב כבד חולץ, שיחת לקרוא :ותר

 לאדם לפעמים שיש משוס כעולם, כעת שמתהודם מלחמות סיפוד קדאח להתיר כתב שם) המ׳׳ב ניאו
 (ת׳׳ו משה באר כשו׳׳ת אמנם וכדו׳). בדאות ענייני כעיתון יש אם הדן שכן (ונראה אלו חרקוות לדעת ורך

 חדשות יעתT משום טעמו, עיקר כל שהד יעקב, השבות של היתרו שייך לא הזה שבזמן כתב ס׳׳ו) י׳
 שעזמעו אנשינז ע״י נשמע כבר בעיתון הגדפס כל כי ועוד כעם, שייך לא וכ׳׳ז מסכנה, עצמו להציל דובל
 ענייגי לקרוא שיבוא חשש כ. בהרחבד,. זה ענץ שביאר ר־ז<״ז). (עם׳ יוסף בילקוט דע־ע התקשורת. כלי
 שיש מפני אוסדם, אחחצים הרבה כזה, מיקל יעקב שבזת שבשו׳׳ת ׳׳אף שם, כתב המ״ב הנה :ומתן ,שא
 -מופיעות החדשות עמודי בתב שהד זה, ענץ יותר חמור שבימינו (תראה ומתן׳׳. משא מענייני ידעה הם

c הופ שלא קצת שנראה והיעבי׳ץ יעקב השבות שבזמן ככעיתזנים שלא פרסומת, מודעותrעמוד, באותו ו 
 מצות שאל׳׳כ תורה, לביטול גורם הדבר שאץ באופן אמור שכ״ז שכתב ר״ו) (עט׳ יוסף בלקוט דע׳׳ע נ׳׳ע).
יעו׳׳ש. והלילה... היום כל זמנה נמשך תורה למוד



השבת משנתשכב.

 יש לדעתם •גם אך (נד), בהערות ראו - החדשות בקריאת להקל שנהגו (ויש
בעיתון). הנדפסים וכדו׳ כלכליים מאמרים פרסום, מודעות מקריאת להיזהר

בעיתונים תורה דברי קריאת
 יש אך ובעלוגים, בעיתונים הנדפסים תורה דברי בשבת לקרוא מותר ט.

).Hj( שם הנדפסים וגזתן משא ענייני ושאר הפרסום מודעות את לקרוא שלא להיזהר

המעציבים דברים קריאת
 תיאורים או מעציבות חדשות כגון המעציבים, דברים בשבת לקרוא אסור י.

(נס. וכדו׳ שהיו ממלחמות מעציבים

המודעות לות קריאת
),0.( מסחר ענייני בהן שיש המודעות אותן את מודעות בלוח לקרוא אין יא.

בקריאתן(נח). שמצטער אבל מודעות לקרוא אין וכן
 תפילה, זמני על הודעות כגון מצוה, בענייני העוסקות מודעות לקרוא מותר יב.
וכדומה. (ס) השגחה ■הסרת אבדה, השבת ),0(נ תורה שיעורי

נהעחת- -מקורות

 שדגאנו נ״ג ■בהערה לעיל ס־ג(ועיינו ס־ק במ״ב שם שהובא יעקב השבות דברי על מסתמכים המקילים (נד)
 שמתיר שלום לאגרות דמי וא״כ קס״ב), סי׳ (ת׳׳א יעב״ץ בשאילת זו סברא כתב וכן דה), בהיתר התים רכרי

 בעיתון לקרוא שלא תכק ׳׳טוב ח׳׳ל: סכ׳׳ב) ר׳׳ו (עט׳ עסף ילקוט כספר וכתב הגוף. צורך מטעם השו׳׳ע
^ מעיקר וסכ׳׳ס תורה. בני ובפרט בשבת, דתי  ע׳׳ט להם יש בשבת, מהעיתון החדשות בקריאת המקילים ה

 אלוקים ׳׳דרא ם׳׳ע)<תב: ח׳׳ג (יו״ד חיים מחנה ובשו׳׳ח ׳׳. וכדו׳ מסחר בענייני יקראו שלא ובלבד שיסמוכו,
 ■להמון אלא להצדיקן דברתי ולא בשבת, כעיתון להביס שלא מעולם נזהר אני וכן כשבח, עיתון יקרא לא
 שו׳׳ת ה)1( מגור. זצ״ל אמת האמרי בעל האדמו׳ר פש׳׳כ ל׳׳ט סי׳ תודה מכתבי בספר ויעי׳ע סוחרים׳׳. עם

 קריאת את לאסור אץ תורה דברי שעיקרו שמכיק וסברתו, זצ׳׳ל הגרשז״א בשם ע׳׳ו) סי׳ (ח׳׳ו ישפה אבני
 השש ■כשאץ אף הוא וה איסור סק׳׳ג. כמ׳׳ב ש־ז סימן (נו) בו. פרסומת גס שיש אף שם, התורה דברי

 המתאר יהודה״ ״שבט הספר בענץ הזנה שמים. ליראת להביא הנועד עיתון או כספר סנוץ הדיוטות, שטרי
 משום בו, לקרוא שמותר נ״ח) (שם הם־ב כתב האתקתיציה, כתקופת ישראל עם על שניתכו הגדרות את

 כדי בחרל, בו לקתא שמצוה ״שאע־פ נתב (שם) וקציעה במור ואילו דראה, מוסר דברי מ ללמור שאפשר
 •לא בשבת עלעו, הקמים כל גגד רגלינו סלע על והקים לכלותמו אותנו עזב שלא הכורא, נפלאות את לראות

 ספרי שאותם נראה וקציעה המור דברי ולפי עכ״ל. הנפש• וסדאיכים המעציבים דברים בו יש שהרי בו יקרא
 מעציכיס-מותר תיאורים ללא חסד, וענייני ה׳ לתורת ישראל עם של הנפש מסיתת את המתארים השואה תאור

 שש״ב (נז) ■בשבת. לקרותם שאץ נראה מעציבים, דברים גם שם שכותבים אותם אך כשבת, בהם לקרוא
 (סי׳ כשבח עיתוגים קריאת כענץ כותב השולחן ובקצות סמ״ח, ב״ט פרק שש״ב (נח) סמ״ח. ביט פרק
 שם שרואה כגק כקריאתם, מצטער האדם שלפעמים משום בהם, הקריאה בהיתר לדץ שיש מ״ג) הערה ק״ז

 (חיב משה רשב שו־ת לדעת אמנם העולם. כרחבי היהודים צמת או צדיק העדר כגון טובה, לא שמועה
 &ותר שלדעתו (תראה ממש. וצער לבכי להביא עלולה בשהסודעה רק הוא מודעות לקרוא האיסור קל״ג) סי׳

 אץ אם אבל מצוה, צורך שזהו משום האבלים, את לנתם היק לדעת וכותתו בכך מצטער אתו אם לקוראן
 דברי את •הביא סקס־ן) ש״ז (סי׳ הסג״א <נט) הדיוטות). שטרי גדרת משום בכך לדץ יש לצורך בכוונתו

 לתוש שאץ שאע־פ כן, לעשות אסור הכתב, מתוך האורחים את לסעודה קורא שהשמש שנוהגים שמה הכ״ת
 וכתב עכ״ל, הדיוטות כשטרי יקרא שמא לגזור יש מ־מ ק, לעשות רשאי אתו השמש שהרי ימחוק שמא
חשמנות אטו גזמנן ולא מותמם, מצוה של חשכתות דהא הוא, תורה ישראל מנהג אומר ואני המג״א: ע״ז



.שכגלה. רק1

אורחים ברשימת !ריאה
 לסעודה שהמן אורחים ברשימת לעיין, או (סא>, לקרוא לאדם אסור יג.

 יבואו שמא גזירה שהכין, אחרת רשימה בכל לעיין אסור וכן בשבת, ;מתקיימת
 בשטרי לקרוא יבואו שמא תז״ל, גזרו וכן ברשימתו, הכתוב מן למחוק או הוסיף

.DO( ;דיוטות

 (לא פלוג״ ״לא משום החומות״, שטרי משום ב״גזירה החמירו חכמים יד,
ם כותל על הכתובה ברשימה לקרוא אף ואסרו זה), באיסור ילקו1 (סג). גבוה במקו

tV, (סד). וחנויות רחובות שמות שלטי לקרוא מותר

וציזרים תמונות שתחת תב
ת מתחת הכתובים הסבר דברי לקרוא אסור  יש אם וציורים, לתמונו

 ״מלחמת בגון שבתמונה, האירוע מהו להסביר שמטרתו דברים סיפור אלה דברים
 קריאת וכדו׳). התאריך האירוע, תחתיה שכתוב משפחתית תמונה (או וגלית״, וד

(סה), הדיוטות שטרי משום נזירה אסורה אלה ברים

והעתת- מקורות

 דבריו ולפי עכ״ל, מצווז בשל שמותרים חשבונות שטרי אטו גדהז גופא חזוא הכא כ־ש מגרה, של אינן
 לקתא להקל יש ולפ״ז המג״א, ■כדברי (סקמ׳ו) הם־ב פסק רכן מצרה. של חשבונות בשטוי לקתא ותר

 ופתיר בוזז, להתיר קצ״ז) (צמ׳ יוסף בילקוט וכ״ב מצרה צורך שהם פכיון תורה, שיעורי של מודעות שבת
 סקסיו] ש״ז סי׳ המג״א ןהכיאו בב׳׳ח (ריע׳׳ע החול. בימות שמתקיימים תורה שיעורי זמני על לקרוא אף ם

 גדרת שאיסור כ') סי׳ (ח״ב ורדג האור דעת היא וכן מצרה, לצורך אף הוא אורחים קריאת שאיסור כתב
 לאפתשי מצות צורך משום בהם יש השנתה הסרת של מודעות (ם) מצוה). לצורך אף הוא nה^וטו טרי
 אורחיו אדם מתה קמ״ת: שכת כמשנה ומקורו מ׳׳ז, ס״ק שם ובסיב סי׳׳ב ש׳׳ז סי׳ (סא) מאיסודא. עשי

 גזירה אמר אביי ימתוק, שמא אמר ביבי רב טעמים, שני -בגמ׳ שם ויש הכתב, סן לא אבל מפיו !רפרותיו
 הסעודה, כבעל רק שייך הואשק שהטעם אף וע׳׳ב הטעמים, כשני נקטתן ולהלכה הדיוטות. כשטד יקרא מא
 מצרה של חשכתות שהרי השני, הנועם שייך לא מצחז בסעודת אולם אתר, באדם גם שייך השני הטעם ;ה

 ולכן שםים״. ׳׳חפצי אלא ׳׳תפצך״ זה אץ שהת הדיוטות״, ״שטרי משום גוזרים ולא בשבת, לעשותם •תר
 לשמש שהתירו יש (אמנם מצוה. לסעודת הכתובות ברשימות לקרוא הסעודה בעל שאינו לאדם •תר

 שיש גזרו, ■לא מעיקרא השמש שעל משום התזות, בסעודת אפלו מהרשימה לקרוא האורחים את :!זמץ
 שם ״ב הם שכתב וכפי יטעה, שלא הכתב מחוך לזמן התירו לכן קמצא, רבו כעובדא ותקלה לחורבה זוש
 מצות, כסעודת מותר הדיוטות בשטרי יקרא שמא לטעם (סב) סכ״ג). שם הרב כשו״ע וע״ע ס״ז, ז״ק
 שם במ״ב שנתבאר כפי מצרה, סעודת במקום אף אסור ימתוק שמא לטעם ואילו הותרו, שמים שחפצי :יון
 שוקעת-מהתר. חקיקה ■בכותל תוקקים שאם נתבאר ושם סי״ב, ש״ו סימן (סג) לעיל. נ״ט ובהערה מ״ו, ״ק

 ברברי ומקורו דברים, סיפור בשלם בשאץ השלט, שע-ג שם קריאת להתיר ק ע״ז) ספר(סימן במגלת זד)
 לקרות, סותר האיש שם אלא מעות מכוס בתוב לא שאם סק״כ) הפ״ב הביאו סק״ה שכ״ג (סימן :ג״א
 מותר איך הפנ״א, על תמה שם רהא״ר עסק, אמה כו שכתוב שטר אלא הדיוטות שטרי מקד שלא זום
 שם ומייעזב לקרוא, שאסור הצורה התת מכתב עדיף לא דהרי האיזז, שם בו שכתוב בתב באותו ןרות

 לקרוא אבל הדיוטות), לשטרי רסיץ צד בו (שיש דברים סיפור אמהר שם כחוב אם רק שהאיסור !גי״ס
 להקל המנהג את מייעזב רל״א) (עט׳ אהבה ובמנוחת איסור. אץ ובה״ג דברים סיפור שם שאץ וכדו׳ זלט

 לא חשנתות לשטרי רומים שאמם משום כותל, ע״ג חקוק ככתב דינם בי בשבת, רחובות בשלטי זסתכל
 שהבאנו מ״ז בהערה לעל ראו סט״ו. ש־ו סי׳ (סה) בו. שכתובים המקום מצד ולא בו שכתובים הכתב יד
 קריאת ■האם לדץ ויש כשבת, חלץ בספרי הקוראים במ למחות שאץ שליט״א קרליץ הנר״נ של דעתו !
זה. בתב הקוראים ביד למחוה אץ בה ואף חלץ. ספרי כקריאת דינה הצורה שתחת ב1
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 מופיע הכיתוב שבהם (״קומיקס״) מצויירים ספרים לקרוא אין גם כך, יז.
בתמונות.

 ■לחיזוק המביאים וציורים תמונות שתחת כתב לקרוא שמותר הסוברים יש יח.
(סו). ובאמונה שמים ביראת

 מותר לדוגמא: כך כיתוב. ללא הוא הציור אם בתמונות להסתכל מותר יט.
(סס. כיתוב בהן אין אם משפחתיות בתמונות להסתכל

 אולם דברים, סיפור מספר הכתב כאשר רק הוא שהאיסור הסוברים יש כ.
 של תמונות כגון בתמונה, המופיע האדם של שם רק בו יש אם לקוראו מותר
(סח). וכדו׳ רבנים

דבר ודבר חפצך ממצוא ו.
אסורים בעניינים דיבור

 בשבת. ״חפצו״ את למצוא לאדם אסור חפצך", ״ממצוא הציווי משום א.
 לדבר אסור כלומר דבר׳, ״ודבר בדיבוד גם אלא במעשה, רק לא הוא זה איסור
בשבת. לעשותם שאסור בעניינים בשבת
 מותרת דרך בל שאין בדבר דהיינו אסור, במעשה דווקא הוא זה איסור ב.

(סט). בשבת לעשותו
 שבת, במוצאי עבורו מוכן להיות מונית לנהג בשבת לומר אין לדוגמא: ג.
(ע). זאת לעשות מותרת דרך ואין בשבת, לנסוע אסור שהרי

והעמת- מקומת

 או ציור שתחת כיתוב לקרוא שמותר שליט״א קרלץ הגר׳׳ו ■בשס כתב סכיא) ד׳ (פרק משולש כאיל (סו)
 כיתוב לקרוא סט״ו) ש׳׳ז (סי׳ המחבר שאסר שסה והסביר והשקפה, אמתה שמיס, ליראת כשמביאים תמונה
rעק שתהת ציור או וגלית דוד מלחמת ציור שתחת  nT,גכרים ע־י צויירו אלה שציורים משום הוא ^ק 

 או בספר תמתות שתחת צקדים או פסח של שבהגרה ציורים אבל יר״ש, להוסיף באים ואיגם אומנות, לשם
 או תורה דברי של מצויירים ספרים שלפ׳׳ז תראה תחתיהם. הכיתוב את לקרוא מותר ליר׳׳ש שמביא מאמר

 בקו״א הרב שו״ע סק״ד, א״א ש״א סי׳ פמ״ג (סז) כשבת, לקרוא טובות-מותר ותTולמ ליר׳׳ש שמביאים
 שם שיש רמים, לתמונות •מתחת סיתוב לקרוא מותר ׳׳ב) ם כהערה (הובאה המגי׳׳ס לדעת (סח) סק״ב. שם
 ובילקוט הצורה, שתחת ■לכתב תמה ואינו דברים, סיפור שום כתמונה כאן אין שהרי וכדו׳, הרב שם את

 -חפצי משום כשבת, ללדים אלו חמתות לחלק להתיר המנהג את מיישב י״ט) אות סי׳׳ב ש׳׳ז <סי׳ יוסף
 שאמרו במה לדבר זכר ובעץ הטובים, ממעשיהם וללמוד חטא ליראת לעורר כ^ בהם דש מאחר שמים״,

 אחיך״., עתי^ יוסף לו אמר בחלום, לו תתזית אביו של דיוקנו באתה שעה באותה לו;) (סוסה הצדיק ביוסף
 עמיך ״והיו חז״ל ואמרו הראיה, ע״י מתפעלת האדם שנפש מפני רל״ו) (ח״א, אהבה במנוחת להתיר וכ׳׳ב

 גם מוסיפה שמותם דדיעת וצדיקים, רבנים בתמתות המסתכל האדם בלב ה' יראת ונכנסת מוריך״, את רואות
 הקודש ככתבי שהם בתמתות, המודפסים ובשמות רבנים בתסתות להסתכל שאפשר שם כתב לכן שמים. יראת

ל בפה לקרוא בלי בעין להסהכל המקילים דעת ובציתף מסכת, בהם ללמוד שסותר  דעו״ש. שהוא, כתב «
 מתחת דברים סיפור ■כשמס לקרוא אף מותר שמים] ליראת שמביא שמים חפצי [היתר זה שלטעם (תראה

ב, ש״ז סימן (סט) הצדיקים). לתמונות  שאינם דיבררים p■ב ז׳ בסיסן לקמן וראו פ״א, שם הרב שו״ע ̂ס
 זהו ■במוצ״ש, עמי נכץ היה לו אומר שאם שמבאר פקנ״ט ש״ז סי׳ במ״ב יעדין (ע) למעשה. מסייעים

רמז. רק ולא ממש דיבור



.שכהלה, רק

 אין שהרי ̂לו, ויביא שבת במוצאי פירות שיתלוש לאדם לומר אסור וכן ז.
 פידות לו שיביא לאדם לומר מותר אולם בשבת. פירות לתלוש מותרת רך

 עירוב היה אילו שהרי לטלטל, ואסור עירוב שאין במקום שבת במוצאי :לושים
 מעשה נקראת התלושים הפירות הבאת אין ולכן הפירות, את לטלטל אפשר יה

(עא). :סור
 ).nu(לנכרי זאת אומרים אם גם הוא זה איסור הי

רמז בדרך יבור
 לך נראה ״האם ששואל כגון רמז, בדרך אסור מעשה בענין לדבר מותר וי
 מבין שהשומע אף הענין, מטרת את לפרט מבלי שבת״ במוצאי אלי לבוא ותוכל

ועג). וכדו׳ נסיעה לצורך השבת במוצאי אליו שיבוא וכוונתו

מצוה :ורך
 אמנם שמים״. ב״חפצי לא אך ב״חפצך דווקא הוא חפצך ״ממצוא איסור זי

 לצורך אפילו בשבת, לעשותם שאסור בדברים בשבת לדבר שלא נכון כתחילה
 שרואהו חבירו את שמזמין כגון בשבת, דווקא בהם לדבר צריך כן אם אלא :צוה,

(עד). מצוה לצורך שבת במוצאי אתו לנסוע בשבת, ק
 שכר, לו ולהבטיח אומנות או תורה ללמדו לבנו מלמד בשבת לחפש מותר ח.
).1(ע השכירות סכום את יזכיר לא אך (עה), שמים חפצי אלו והרי

צדקה :שבונות

 וצורכי מצוה של חשבונות (עז) ולחשב צדקה בעניני לעסוק מותר ט.
(עם). מצוה לצורך אף בשבת וממכר במקח לעסוק אין אך (עוס, יבור

זהערות־ -מקותת

 כ״ט. ס״ק ובמ״ב ס״ז שם (עג) סקכ״ח. שם וכמ־ב ס״ג פנ״ד רמב־ם (עב) ס״ח. ש׳ז סימן גא)
 רק הו״ל מוצ״ש, לצורך רמז בדרך רק בהףא מפרש שאינו סכיק היא, ההידור שסברת במ״ב שם זבואר
 ממש. דיבור שזהו זנסי״, נכק ־היה לו יאמר לא אך כשבח, להרהר שמותר ס״ח ש״ו בסימן שמבואר ■הור
 ש־ז בסי׳ המ״ב ס־ה, שס דרב שו־ע סקכ״ה, ש־ו סי׳ סותרים-ם־ב שמים חפצי אך אסורים חפציך נד)
 -כגק סצוה, מגנישי בשבת, האסורים דברים לסחר אעשה לומר סותר האם הפוסקים מחלוקת את הביא ;*א
 אס אולם בשבת, כדיבורו צורך כשאץ להחמיר לכתחילה נכץ שמב־ס שם ובתב תורה״, ספר אכתוב £חר

 כ״ט (פרק השזז׳ב וכתב כנדר. הד לגבוה שאמירה משום נפשיה, לורחי לכו־ע שרי בדבר, שיתרשל תיירא
 ביום, מ בעסקיו תועלת בו שיש מכירן סצוה, לדבר דשדינן הפצך ממצוא לאיסור דומה שאמו קס״א) גרה

 מצרה, לדבר הוא אפילו למחר, לעשות כוונתו על המם שמדבר ■במה כלום מועיל שאמו בדיבור, שא־כ
 ־ודווקא*, ד־ה ̂בביה״ל שם דונ־ע שם, (עו) ס־ו. ש־ו סימן (עה) המם-מותר. צורך בו יעז אם רק יכן

 לעבוד מוכן אם עמו לדבר (ורק מעות סכום הזכרת בלא אף אסור ממש שלשוכרו נראה שם המחבר מלשק
 שמשלם. המעות סכום כהזכרת רק הוא שהאינזור נראה שם המחבר רברי מסוף אך בשבת), מותר גלו
 כ־ת. ס־ק ובם־ב ש־ו סימן )1(עו התורה. מן שאסור ודאי בכתיבה אך פה, כעל לחשב רק ההיתר גז)

ל״ג. ם־ק במ״ב שם גט)
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ונדבות נדרים
 סכומיס שהרי ■לתורה, העולים את כשמברכים כסף סכומי להזכיר מותר י.

(פ). מצוה לצורך מיועדים אלה

עליות מכירת
 זה ואין וכדו', ההיכל פתיחת כגון ו״כיבודים", עליות למכור שנהגו יש יא.

 מסוימים, בדמים הנמכר חפץ כאן אין שהרי מצוה, לצורך אף שאסור וממכר כמקח
<פנ). •בשבת אלו מכירות לערוך שלא שנהגו ויש <פא), צדקה כנדרי אלו הרי אלא

נדרים התרת
 ההתרה אם אלא חפצף, ״ממצוא משום (פג), בשבת נדרים להתיר אסור יב.

(פה). מצוה לצורך או (פד) שבת לצורך היא
 אף בשבת, (פס הנערה או הקטנה ובתו אשתו נדרי להפר לאדם מותר יג.

 זה ביום יפר לא ואם שמעו״ ״ביום רק להפירם יכול שהרי השבת, לצורך שלא
(פז). עוד להפר יוכל לא

דבר ודבר ז.
• • ■ י ד ו ד

אסזר במעשה דיבור
 בדיבור שבת של דיבור יהיה שלא ךבר״ ״ודבר הפסוק מן למדו חכמינו א.

 אין אם אף בשבת, לעשותם שאסור מעשים בשבת להזכיר אין כלומר חול. של
(פון). לעשייתם מסייע זה ריבור

 לנסוע אסור שהרי פלוגי״, למקום אסע ״מחר לומר אסור לדוגמא: ב.
שאין מבינים שהכל אף פלוני״, למקום אלך ״מחר לומר מותר אולם (פני). בשבת

והערות- מקורות
 יש ■בביהכ״נ. וות1הס ועחה שבענץ ל׳׳ג בס״ק שם הפ״ב כתב (פא) ל׳׳ג. ס״ק ובפ׳׳ב ס״ו שם (פ)

 .DTב למחות אק היתר שנהגו ובמקום הנקנה, בחפץ אלא וממכר מקח שייך שלא משום טתיריס דש אוסרים,
 שכל יחליטו שהתורמים יותר נכון אך בדוחק, המנהג ליישב שאפשר שאף כתב סט׳׳ז) (שם הרב וכשו׳׳ע

 הTהמכ תהיה לא ובכך הסצוה, בקניית יזכה אחר מישהו אם אף לצדקה יתנו מפיהם שהוציאו הסכומים
 לדעת נם אולם שם. ס״ב (פב) סט״ז. שם השולחן בערוך דע״ע צדקה, לפסיקת אלא וממכר למקח דומה

 שם. מ״ב ״ מצוה לצורך אף שאסור וממכר למקח נחשב זה שהרי כבירג״נ, מקומות למכור אק המתירים
^ נערה בהגדרת (פו) שם. (פה) שם. (פד) סק״א. מ״ב ס־א, שמ״א סימן (פג) ע  רל״ר סי׳ כיו׳׳ד י
 לא ■בשבת שכשמפר שם בס׳׳ב רע*ע סק׳׳ג. שם ובמ׳׳ב ס״א שמ׳׳א סי׳ (פז) שם. הרס-א בדברי ס״א

 ושתי״, מלי ואכלי. ׳׳סלי לה ואומר ■בלבו הנדר ומבטל מפר אלא כחיל. שאומר בפי ליכי• ׳׳מופר לד׳ יאמר
 אחר אדט על בשבת לספר להתיר נוטה ס׳׳א ש׳׳ז סימן (כוטשאטש) אברהם ובאשל סי׳א. ש׳׳ז סימן (פח)

 האדם שאין מכיק הוא, וההיתר לירושלים, נוסע סחר שחבירו שאומר בגק שכת, לאחר מלאכה שיעשה
 בדברים לדבר שמותר וצ׳׳ל הגרשוז׳׳א כשם סנ׳׳ט) (פכ״ט השש״ב וכתב (פט) המעשה. את עושה המספר

 או היום במוצאי שיאכל האוכל על הכיפורים כיום לדבר כגק אחר, איסור אלא מלאכה איסור כהם שאץ
שבשבת שצריך שמכיון ק״ס, כהערה שם מובאת ■הגרשויא וסברת החג. במוצאי שיאכל החמץ על בפסח לדבר



p i .שכזלה.

 ■מותר אר-פן יש שהרי שבת, מתחום יותר מרוחק שהמקום ואף ברגל, ללכת ;כוונתו
<צ). המקומות שני שבץ הדרך בכל בתים היו אילו כגון זאת, עשות‘

לצודד •ינוד
 בדברי לא ב״חפצך, דווקא הוא הפצר ״ממצוא איסור לעיל, שהתבאר כפי ג.
 שאסור בדברים בשבת לדבר שלא ראוי לכתחילה אולם שמים״, ״חפצי שהם זצוה

 דווקא בבך ^דבר צריך כן אם אלא (צא) מצוה לצורך אפילו בשבת, !עשותם
 אליו שיצטרף בשבת, רק שרואהו חבירו את להזמין מותר לדוגמא: (צס. :שבת

 שעשוי אף בשבת, להזמינו מותר וכן מצוה. לצורך השבת, לאחר במכוניתו ,'נסיעה
 בעשיית שיתרשל ■לכך תגרום ההזמנה שהשהיית חושש אם החול, בימות גם !פגשו
<צנ). עצמו את לזח וכוונתו השבת, אחרי זמצוה

חשבונות וישוב
 לשלם עליו -כמה שמחשב כגון תועלת, בהם שיש חשבונות לחשב אסור ד.
בפיו(צה). כשמדבר דווקא הוא זה איסור (צד). עבודתו עבור !פועל

מותרים זשבונות
(צו). מצוה של חשבונות בפיו לחשב מותר ה.
של מחירו על שמדבר כגון תועלת, בהם שאין חשבונות בפיו לחשב מותר .1
(צז). עבורו שילם שכבר לאחר שקנה, זפץ

 לספר לאדם אסור לדוגמא: אסור. - תועלת מכך יש לשומע אם אולם ז.
 לחבירו, תועלת מהסיפור שתצא ומתכוון פלונית, בחנות מסוים חפץ שקנה 'חבירו

(צח). כזה חפץ לרכוש מתכוון חבירו שגם :גון

בטלים בדברים ויוזה1
ואף (צס), בטלים בדברים בשיחה מלהרבות להימנע יש דבר״ ״ודבר משום ח.

והעדות- -מקורות

 הוא שהדיכור (משום כשבת לעשותה שאסור במלאכה נם לדבר חזיל אסרו עשויה, מלאכתו כל כאילו היה
 וה, תשש שייך אץ הפסת, כמוצאי תמץ ואכילת יוה־כ במוצאי מאכלים אודות במדבר אך מלאכה).

 שהובאה הפוסקיס מחלוקת משום הוא מה להתמיד והפעם סק״א. שם מ״ב (צא) ס״ת. ש״ז סימן צ)
כאיסור כראשונים נאמדו טעמים ושני ס׳׳ו. ש״ד סימן (צד) שם. (צג) שם. (צב) ע־ד. בהערה עיל

 יודבר משום ה.) (כתוכות ולרש־י הי״ת) פכ־נ (רמכ״ם יכתוב שמא נזירה משוס הוא האיסור להרמכ״ם ה.
 סיו ש*ו סימן (צו) כ״ד). סימן (ת״ב ישפה אבני בשו־ת דע״ע סי״ג. שם הרב שו״ע (צה) כד*.
 אלה מתשכתות להימנע שראר בס״ח לקמן רעויץ כ״ז. ט-ק ובמיב ס״ו ש־ז סימן (צז) כ־ו. ס־ק :מ״ב
 התיד־א בשם שכתב רשלח) ב׳ (שנה חי איש בבן רע״ע בשבת. בה להרבות שאץ בטילה שיחה מכל

 מהם, ירחק נפשו ושומר בזה אוסרים יש שעברו, בחשבונות מתירים שיש שאף קנ״א) אות באצבע :מורה
 ס״א ש״ז סימן (צט) כ״ו. ס״ק במ״ב שם (צח) העתיד). של (דברים האסור באופן לדבר יבוא םא1

םק״ר-ה׳, :ס״ב



השבת משגתשכח.

 אלא בהם, להרבות שלא ראוי הדבר לו מותר אלו בדיבורים מתענג שאם
<קא). בשבת לו הדרושים ובדברים תורה בדברי

בחשבונות הרהור
 שלא מצוה שבת עונג משום אולם וקב), בשבת בעסקיו להרהר מותר ט.

 על חז׳׳ל שאמרו כבי <קג), עשויה מלאכתו כל כאילו בעיניו ויהא כלל בהם לתשוב
 בל לעשות לאדם אפשר ״וכי ap< מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ״ששת הפסוק

עשויה״(קה). מלאכתך כל כאילו שבות אלא ימים, בששת מלאכתו
 האדם לב נסרד זה הרהור מתוך אס מותר, שהרהור חכמים שאמרו אף י.

 ובטח והשקט ושלוה שלום ״מנוחת השבת שתהא כדי אסור, דאגה בלבו נכנסת או
בה״(קי). רוצה שאתה שלמה מנוחה

והעתת- •מקורות
 מי אכל בחול, כמו בשבח לספרם להם-מותר עתג הוא השמועות שסיפור אדם שטי שם הרס״א כתב (ק)

 במה מתעע המספר שאם (סק״ו) שם המ״ב וכתב חבירו. בהם שיתעגג כדי לאומרם אסור מהם מחענג שאינו
 מלדבר שהנשמר כסק״ה שס המ״ב וכתב סק״ד, שם מ״ב (ל!א) להקל. שיש אפשר מתענגים, שהשומעים

 הכרחיים דברים אפילו בשבת לדבר שלא מוה ביותר נחזתס מעשה ואנשי לו, יאמר קדוש בשבת חול דברי
 וכתב בםלה). לשיחה יבואו שלא מילתא, למגדר טעמם שכנראה שם המ״ב (וכתב הקודש כלשק אם כי

 דיבור או בטילה שיתה לדבר שלא נוהר היה גם חיל: האר״י רבעו על ע־ד) (עם׳ הכוונות כשער מהרח׳׳ו
 עיח בגוץ מנסקע-אסור, הכתב מתוך הרהור אמנם ס׳יח. ש״ו סימן (קב) הקודש. בלשק אפילו חול, של

 ע׳). ס״ק ש״ו סימן החיים בכף הובא סק׳ג תשובה שערי קס׳׳ב, סימן יעב״ץ (שאילת עסקיו חשבונות כדפי
 נ׳׳ט פרק שש״ב (קו) המכילתא, בשם םקל־ם -במ״ב ש״ו סימן <קה) ט׳. ב׳, שמות (קד) שם. (קג)
ס״ה. סעיף



.שכטלו. רה

לו פרק

לנכרי אמירה

הפרק של מפורט תובן
קךמה1

ל(כרי אמירה איפור .1
התורה. מן אסמכתא ג. האיסור. טעמי א-ב.

לגפרי עבודה מפירת
 ■כשאפשר ו. בקבלנות. העובד נכרי ג-ה. ההיתר. אופני ג. בשכירות. העובד נכרי א.

ההיתר. תנאי ח. שבת. ערב לפני מסרוה ו. יום. מבעוד לסיים

נכרי ממעשה הנאה .
 שעשה ממלאכה הנאה ג-ד. ישראל. לצורך נכרי שעשה ממלאכה הנאה א-ב. הקדמה.

ישירה. הנאה ח-יב. גמורה. הנאה ה-ז. עצמו. לצורך נכרי

מחאה חיוב ׳.
הנכרי. בבית מלאכה עושה ו-ז. ישראל. בבית מלאכה עושה ב-ה. מחאה. חובת א.
גמורה. לא בהנאה מחאה חיוב ח.

ברמו אמירה
בחול. ■למלאכה רמו ר. הנאה. איסור ג. ציווי, בדרך שלא רמו ב. ציווי. בדרך רמו א.
היהודי. לבית קריאה ו-ז. החול. בימות רמז ה.

דרבנן באיסורים לנכרי אמירה .
המותרים. האופנים כ-ד. אמירה. איסור א.

ק נכדי מלאכת ־. רישיה בכפי
ההיתר. טעם ב. ההיתר. אופני א.

r. מעשיות דוגמאות
מקרר. פתיחת ז. אויר. מזגן ה-ו. אור. הדלקת ב-ד. הבית. ניקיון א.



השבת משנתשל.

הקדמה
 כאשר אולם נכרים. עליה הצטוו ולא וישראל, ה׳ בין ברית אות היא שבת

 האיסורים על לעבור הישראל עלול ישראל, לצורך בשבת מלאכה נכרי עושה
הבאים:
לנכרי. אמירה איסור א)
בשבת. שנעשתה ממלאכה הנאה איסור ב)

 ידי על הנעשית מלאכה על מחאה חיוב קיים מסוימים, במקרים ל^ בנוסף
ד׳, בסי׳ לקמן שיתבאר כפי הישראל, עבור הנכרי

 פעולת בהן דוגמאות ויובאו אלה, לאיסורים הנוגעים הכללים יובאו לקמן
 אסורה, הנכרי פעולת בהן ודוגמאות איסור, כל בהן שאין משום מותרת הנכרי
שהזכרנו. מהאיסורים אחד לפחות בהן שיש משום

לנכדי אמירח איסור א.
 כשהציווי הן בשבת, ישראל עבור מלאכה לעשות לנכרי לומר חכמים אסרו א.
 לנכרי לומר חכמים אסרו לכך (בנוסף (ב). בחול כשנאמר והן (א) בשבת נאמר
)).1( ישראל עבור חול ביום מלאכה לעשות בשבת
זה: באיסור הוזכרו טעמים שלשה נ.

 את בעצמם לעשות ויבואו ישראל של בעיניהם קלה שבת תהא שלא כדי
).T( האיסור

 הדבר שנחשב דהיינו לחומרא, לנכרי שליחות יש שמדרבנן הסוברים יש
(ה). עושהו ישראל כאילו
 שאסור בדברים בשבת לדבר אסור - דבר״ ודבר חפצך "ממצוא משום

.0( בשבת לעשותם

א.

ב.

ג.

והערות -מקורות

כמ״ב ש־ז סימן (ג) ס׳׳ב. ש׳׳ו סימן ם׳, ס״ק במ״ב ש*ו סימן (ב) ס״ב. ש״ז סימן ק״נ., שבת א) (
 - השנת אזזר מלאכה לעשות לנוי לומר מותר מגוה ולצורך הפצך־, ־מפצוא משום היא וה ואיסור סק׳ט,
 שהביא א׳) הערה א׳ (פרק לנכרי אמירה בספר דעדין ה׳א. פיו רמבים (ד) ס־ה. ש״ו סי׳ הרב שו׳׳ע
 תשובות: ממה שם והביא לנכרי, אסירה אסורה התורה איסורי שהרי«ל וה, טעס דרוש מדוע הפוסקים שאלת

 רשי׳י (ה) כעולם. איסור אץ שעריץ אף בער״ש. אמירה לאסור כדי בן דרבנן. באיסורי אף לאסור כדי א)
 רשליוזו̂ו הנועם את כתחילה שהביא סיא רמ״ג סימן הרב כשר״ע דע״ע מ־מ, דיה קנג. שכת עא:, בים
ר הוא האיסור שעיקר שם הוסיף ״כ ואה  דע״ע מעצמן. לעשות דכואו העם כעמי קלה השבח תהא שלא כ

 ריה טיו. עיו רשיי (ו) תקכיו. סי׳ אבניו ובשוית סקיח קויא רסיג ובסימן סכיט שיה סי׳ הרב בשויע
 יודכר של שלטעם הטעמים, כץ נפימ שיש ת׳) אות נ״א וסי׳ ו׳ אות מיג (סי׳ אבניז בשוית וכתב כיץ,
 ״שליחותי של לטעם ומאידך -כזה, אף אסרו שליחות מצד אבל לשבת, מעריש האמירה מותרת היתה דברי
 ■כפסיג רע״ע האסירה, אסורה ״ודבר.דבר״ מצד אכל כמוצ״ש, מלאכה לעשות בשבת האמירה מותרת היתה
אסור. הטעמים לשאר אך דברי. ״ודבר איסור אץ מצוה שלדבר א׳) ס״ק סשכיז ש״ז (סי׳



שלאלז. פרק

התורה מן אסמכתא
J 1( •בהם״ יעשה ■לא מלאכה ״כל בפסוק בתורה נמצא זה לאיסור רמז( 

 יעשה ולא אתה, תעשה לא לומר: ״!עשה״, ולא בציר״י, ״!עשה" בו עונאמר
 על מצווה אינו עצמו שהנכרי אף מלאכתך, עכו״ם יעשה ולא הברך

<ח). השביתה

 לומר מותר בהם והאופנים המקרים יבוארו ד׳-ז׳) (בסימנים הפרק בהמשך
בשבת. מלאכה לעשות לנכרי

לנכרי עגודה מסירת ב.
בשכירות העובר נכרי

 מלאכה עבורו לעשות חול, ביום אפילו נכרי, על לצוות לישראל אסור א.
 עליו ציוה כאילו הדבר נחשב ישראל בבית כשכיר מועסק הנכרי ואס .m כשבת

 אף בשבת, מלאכות הישראל עבור לעשות לו אסור ולכן הנדרש, כל את לעשות
 נכרי מצוי רבים בבתים לתגמא: .n אלו פעולות על במפורש ציווהו לא אם

 ועל שכיר כלל בדרך הוא זה נכרי השונים. בתפקודיו זקן לאדם לסייע שתפקידו
 חולה נכה, הישראל (אם אסורות. מלאכות בשבת ישראל עבור לעשות לו אסור כן

חכם). שאלת ישאלו ־ וכדו׳

ההיתר אופני
 יעשנה אם אף חול, ביום עבודה לנכרי למסור מותר מסוימים באופנים .3

בשבת.
הם; אלה אופנים

לקמן). שיפורטו (בתנאים בקבלנות א)
שבת. לפני הפעולה את להספיק כשאפשר ב)
הרמ״א). (לדעת שבת ערב לפני כשמוסר ג)

והעמת- מקזדות

 ע*פ (ח) ס״א. רמ-ג סי׳ הרב שו״ע רמ־ד, ”סוס לשבת-כ״י וקיו ביו׳׳ט נאמר זה פסוק ס׳׳ז. י״ב, שמוח (ז)
 פה־ת אסור לדעתו האם ■כדבריו הב׳׳י ומסתפק רם־ד, בסו״ס הב־י והביאו ע׳׳ה, ל׳ת בסס״ג הובאה ״מכילתא

 כ׳׳ר, סי׳ ה״ו חת־ם מדאורייתא'שו׳׳ת הוא ושהאיסור נמוד לימוד שדהו שסברו יש בעלמא. אסמכתא שוה או
 וכשעה־׳צ התורה. מן רמז דק שזהו המכילתא שכותת הסמ׳׳ג בדעת כתב ס־א) רמ׳׳ג (סימן הרב בשו״ע וומנם
 המכילתא. על בהגהותיו הגר׳׳א הסכים וכן כסכלתא, היא מוטעית שנוסחה הרמכ׳׳ן את הביא ז׳) ס׳׳ק (שם

 כו העשה כל קרש... לכם יזזיה השביעי וכיום מלאכה תעשה ימים ־ששת עה־פ הקדוש החיים באור ■יע־ע
 גד. ע*י אף אסור השביעי שביום לך לומר כצירי, מלאכה תעשה שפירש: ב׳) ל״ה, (דקהל יומת־ מלאכה

 הד הישראל כחפצי שכשעושה שחילקו דש הסמ״ג). דעת (- התורה מן אסורה לגוי אמירה כהאומרים תהו
 סימן (ט) ד־ש. סי׳ השלם יראים דרבנן-ספר הר הישראל עבור עצמו בחפצי הנוי כשעושה ואילו מה־ת

סק״ל. ובמ׳יב ם־ה רמ״ד סי׳ (י) ס״ב. ש״ז



וזשבת משנתשלב.

בקבלנות עבודה מסירת א: אופן
בקבלנות עבודה

 קשר ללא מראש השבר נקבע שבה עבודה היא ב״קבלנות״ עבודה ג.
 עבור לשלמו שמקובל שכר שיש (כלומר קבוע שהשכר או העבודה, למשך
 בענין עמו שיתבשר לעובד הבטיח רק המעביד אם אפילו או זו), עבודה
(יא). המחיר
 של כשכיר עובד אינו הנכרי כאשר לקמן, שיתבארו מסוימים, בתנאים ד.

 ישראל, של הוראתו פי על כנעשית נחשבת פעולתו אין בקבלנות, אלא ישראל,
 אין בשבת לעשותה בחר ואם בוחר, הוא אותם בזמנים נעשית פעולתו שהרי

הפעולה. את לו שמסר לישראל מתייחסת זו בחירתו

בקבלנות עבודה מסירת

 מתייחסת ־פעולתו אין בקבלנות, עבודתו עושה הנכרי כאשר שבארנו, כפי ה.
 עבורו שיעשה שבת, בערב אפילו לנכרי, לומר לישראל מותר לפיכך, לישראל.
 שהרי בשבת, יעשנה שהנכרי מסתבר אם אף הוא זה היתר בקבלנות. מלאכה
(יב). ישראל עבור ולא עצמו עבור היא בשבת פעולתו

יום מבעוד לסיים כשאפשר ב: אופן
 תנאי התקיימו שלא אף שבת, בערב אפילו עבודה לנכדי למסוד מותר ו.

 לפני לסיימה מספיק זמן יש אם העבודה, שכר על כלל דברו שלא כגון ״קבלנות״,
 •פעולתו אז שהרי יום״, ״שכיר הוא כשהנכרי חל איננו זה היתר אולם <יג). שבת

ישראל. של שליחות כפעולת נחשבת בשבת

שבת ערב לפני מסרוה נ: אופן
 תנאי התקיימו שלא אף עבודה, לנכרי למסור הרמ״א, לדעת מותר, ז.

 ביום מק שבת, ערב לפני לנכרי מסרוה אם שבת, לפני אותה יסיים ולא "קבלנות״
 שלוחו)(יד). הוא שהנכרי הדבר נראה שבת בערב לנכרי כשמוסר שרק חמישי(משום

(לי). בזה להתמיר יש יוסף״ ה״בית מח לדעת אולם

והערות -מקורות

 מכיק שבזמננו זצ״ל. הגרשז״א בשם ס״ה, דערה ל׳ פרק כשש״ב וכתב סקי״ד. ובמ״ב ס״ב רנ״ב סי׳ (יא)
ע) כ׳׳קצץ־. הדבר נחשב כדרישתו, לפועל לשלם מתפשרים שמסתמא  סק״א. ובמ״ב ס״א ר&״ו סי׳ (

׳במוער. ״א ם רמיז סי׳ (טו) סק״י. שם וכם״כ ם״א רמ״ז סי׳ רמ׳׳א (יד) סקי״ט. ס״ב דנ׳׳ב סי׳ (יג)



.שלגלו. פרק

ההיתר תנאי

הבאים: התנאים של בקיומם מותנים ההיתר אופני שלשת ח.

בשנת. המלאכה לעשות הישדאל יאמר לא א.
 את שיעשה במפורש לנכרי אומר לא הישראל אם רק הם ההיתר אופני

 המלאכה את צריך ״אני לנכרי לומר אסור ,p כמו (טז). בשבת המלאכה
 לפני המלאכה את לסיים מספיק זמן לנכרי שאין ברור אם שבת״ במוצאי

 החול בימות לתיקון מכשיר לנכרי למסור אסור לדוגמא: ).n שבת
 הזמן שאין ברור אם שבת״, במוצאי המכשיר את צריך ״אני לו כשאומר

שבת. לפני המכשיר תיקון את לסיים מספיק
ישראל. בבית יעשנה לא ב.

(יח). ישראל בבית נעשית אינה בשבת שהפעולה הוא להיתר נוסף תנאי
 בבית הטלפון או החשמל רשת את לתקן נכרי להזמין אין לדוגמא:
 (ובן ישראל בבית בשבת התיקון את לעשות שמתכוון ידוע אם ישראל,
 שיתבאר בפי בשבת, שיבוא מראש ידעו לא אם אף בו למחות חייבים

ד׳). סימן לקמן
בפרהסיא. יעשנה לא ג.

 ואין בצנעה תיעשה בשבת, הנעשית שהפעולה הוא להיתר נוסף תנאי
 מלאכת היא המלאכה אם אולם הישראל. בשביל שנעשית מכירים

 הרי - (ים) הישראל בשביל שנעשית ומפורסם שידוע דהיינו ״פרהסיא״,
 נעשית שפעולתו יודע אינו הנכרי את שהרואה משום אסורה היא

 את עבורו לעשות הנברי את שכר שהישראל לחשוד ועלול בקבלנות,
(כ>. בשבת המלאכה

והעמת- ■מקורות

 לדעת (יט) סקי״ז. מ״ב ת־כ סי׳ (יה) סקט״ז. ס׳׳ב ת״כ סי׳ (יז) ס״ב. רנ״ב סי׳ ס׳׳א, רמ׳׳ז סי׳ (טז)
 מי יודעים אץ אם אף ישראל כשכיל שהוא כשידוע אסור הדבר סקכ׳׳ה) ת׳־כ סי׳ במ׳׳ב (הובא המג׳׳א

סי׳ (כ) כ׳). כהערה דוגמא (ראו מותר הוא מי יודעים אץ אס שם, כמ״כ הוכא התו׳׳ש, לדעת ואלד הוא,
 טוב ד׳׳ה ס׳׳ג ת״ב סי׳ ■בניהל סש״כ דע״ע סקכ*ה, מ״ב ת׳׳ב כסי׳ דע״ע סק׳׳ג, שם ובס׳׳ב ם*א רמ׳׳ד

 נכרים של במוסך לתיקץ רכב מסירת כגץ בקבלנוו^ לעשותה העולם כל שדרך מלאכה ובענץ להחמיר.
 ל׳ (סי׳ ספר במגלת ק לישראל) ששייך ברור שילוט עליו שיש (כגץ ישראל של הוא שהרכב לכל וניכר
 שאם כ׳׳ה) ס׳׳ק רנ״ב (בסי׳ המ׳׳ב שהביאו ארם החיי על בהסתמכו בזה, להתיר ונוטה י׳׳ב) הערה
 וה*נ יום, שכיר שהוא לחושרו יבואו שלא משום מותר, בקבלנות, לכובס הכלים למסור העיר בני שד^
 (סי׳ במגי׳׳ם רע׳׳ע בפרהסיא. אף ופותר בקבלנות, שדרכו כדבר נחשב במוסך תיקץ עבודות המגייס לדעת

 כלס שנוהגים ברבר אף שהתמיד שנואה לקצור״ ״או דיה ס״א דמיד בסי׳ להביהיל שציין ו׳) הערה ליא
 יש [שאז מפורסמת תלוש מלאכת בץ לחלק אפשר שהיה שם (וכתב בפרהסיא הוא אס בקבלנות, ליתן

 בדכר אף אוסרים ,pה מעיקר אסור שאז בנץ לגבי שדנים רסיד בסי׳ משא״כ בזה] המתירים על לסמוך
 pה מעיקר תלוש במלאכת שאסור משמע רמ״ד שמסי׳ לבסוף כתב אך בקבלנות, אותו עושים שכלם
 סי׳ הרב כשו״ע ויעיע מה). כצ״ע המגייס ונשאר בקבלנות. נוהגים שכולם בדבר המיב שם התיר ואפיה

בזה. משיב ם־ח רגיב



השבת משנתשלד.

ריyi ממעשה הנאה ג.
הקדמה
 של שבת ממעשה הנאה <ם חכמים אסרו לנכרי" ״אמירה איסור את לחזק כדי

מסוימים. בתנאים נכרי
הבא: בסדר ההלכות יפורשו בהמשך

נכרי. ממעשה ההנאה נאסרה בהם המקרים א.
שנאסרה. ההנאה מהי ב.

נכרי ממעשה ההנאה נאסרה בהם המקרים
הישראל של בציוויו שלא אפילו ישראל, לצורך בשבת מלאכה שעשה נכרי א.

 עם גם כלומר, שיעשה״. ״בכדי ועד שבת, מוצאי עד ממנה ליהנות אדם לכל אסור -
<כא). בהיתר מלאכה אותה לעשות אפשר שבו זמן שיעבור עד אסור, עדיין השבת צאת

 של זמן מצריכה זו ופעולה בשבת, ישראל בשביל פירות שקטף נכרי לדוגמא;
השבת. צאת לאחר שעה חצי עד הפירות מן לאכול אסור שעה, חצי

 שבת במעשה קיים ואינו נכרי של שבת במעשה קיים שיעשה" ״בכדי איסור ב.
 "אמירה איסור קל העם שבעיני מכיון חששו, בנכרי כי היא, לכך הסיבה ישראל, של

 שבת למוצאי מוכנה שתהיה כדי בשבת, מלאכה לעשות לנכרי לומר עלולים לנכרי״
 אין יהודים לגבי אך שיעשה״. עד מהמלאכה ההנאה את אסרו לכן מיד,

וכס. לאומרים ישמעו לא - יאמרו אם וגם שבת, לחלל להם שיאמרו לחשוש
הישראל בשביל במלאכה שיוסיף חשש וקיים לצורכו, מלאכה עשה נכרי אם ג.

 גזירה אלו, ממים ליהנות לישראל אסור ־ עצמו בשביל מים הנכרי שהרתיח כגון -
 מיד. זו ממלאכה ליהנות מותר שבת במוצאי אולם בשבילו. מים הנכרי ירבה שמא
<כג). שיעשה״ ״בכדי עד ליהנות אסור הישראל, עבור הרבה אכן הנכרי אם ברם

נכרי ממעשה ההנאה נאסדה לא בהם המקרים
 עבוד זו במלאכה שירבה חשש ואין לצורכו, מלאכה הנכרי עשה אם ז.

 בשבת, גם ממנו ליהנות ישראל מותר - החדר את להאיר נר שהדליק כגון הישראל,
(כד). למאה״ נר לאחד ״נר שכן

 אין אך תוספת, של אפשרות בה שיש מלאכה לצורכו הנכרי עשה אפילו וכן
שלא המלאכה, מאותה ליהנות מותר - ממלאכתו הנהנה הישראל את מכיר הנכרי

והערות- ■מקוחת

 גם או ענמה הפעולה רק <לרלה דה ממן האם שיעשה״, ״ככדי שיעור וכענק ו׳. סעיף שכ-ה סימן (גא)
 סימן (בב) קל״א. הערה ל׳ פרק ■כשש״כ יעדין סמנו, ולחזור הפעולה למקום להגיע לנכרי שנדרש הזמן
 מה שפ״ד עמ׳ ח״א השבוז מאור בספר pיע מוסר של שמז ממעשה הנאה איסור ובענץ סק״ה. מ״ב שי״ח

 ס״ז. ס״ק שם ובמ־כ סקכ״ה, מ״ב ס״ה שכ״ה סימן סקי״ד, ומ״ב ם״כ שי״ח סי׳ (כג) בזה. שהביא
י׳-י״א, בסעיפים שם (כד)



»לו. פיק של .

 שירבה חשש אין היהודי, את מכיר שאינו ומכיון הנכרי, בשביל אלא נעשתה
(כה). בעבורו

(כו). עיקריהם רק כאן והובאו זה, בדין ההלכות פרטי הם רבים

שנאסרו ההנאות סוגי
גמורה הנאה

גמורה, הנאה היא כשההנאה הוא נכרי של שבת ממעשה ליהנות האיסור ה.
 כדוחק, כי אף מהן ליהנות היה שאפשר הנאות אותן ממעשיו ליהנות מותר אך
מעשיו. את הנכרי שעשה לפני גם

זה, מאור ליהנות אסור לגמרי, חשוך במקום נר הנכרי הדליק אם לפיכך ג
 ליהנות מותר קלוש, אפילו אור, כבר בו שהיה במקום הנר את הדליק אם אך

 של הדלקתו לפני ליהנות בדוחק אפילו היה שאפשר הנאות אותן הנוסף מהאור
 הנכרי, שהדליק מהאור ההנאה אסורה ככה, הראשון האור אם (אולם נכז). הנכרי
(בח)). גמורה הנאה זו עתה שהרי

 באור גם לקרוא מותר בספר, לקרוא הקלוש באור היה אפשר אם לדוגמא;
 אסור כספר, קריאה כלל איפשר לא הקלוש האור אם אך הנכרי, ידי על שהודלק

(בס). גמורה הנאה זו שהרי הנכרי, ידי על שהודלק באור לקרוא
 גם כהן לעלות מותר אור, ללא במדרגות לעלות אפשר אם נוספת: דוגמא ז.
הנכדי. יח על שהודלק באור

ישירה הנאה
 שההנאה דהיינו ישירה, כשההנאה נכרי ממעשה 0( בשבת ליהנות אסור ה.

איסור. בו שעשו או באיסור שנעשה מהחפץ היא
 זו שהרי הנכרי, ידי על בשבת שבושל מאכל בשבת לאכול אסור לדוגמא: ט.

באיסור. שנעשה הדבר מגוף הנאה
 שהרי לגמרי, חשוך שהיה במקום שהודלק הנר מאור בשבת ליהנות אסור וכן
ישירה. הנאה היא וההנאה זה בנר איסור נעשה

והערות- ■מקורות

ד־ה כיוזיל ס״א רע״ו סימן (כו) שכ״ה. ש־ז, רע״ו, בסימנים חנוץ (כי) י״א. סעיף שכ״ה סימן (כה)
שם דע״ע ס״ד. רע־ו סי׳ (כח) ע׳׳ו. וס״ק סקי׳א במ׳׳ב ש׳׳ז סימן ל׳׳ד, ס׳׳ק ובמ*ב בס־ד ושם אסור,

 ליהנות שבת, עתג בזה שתלד במקום החזק, בשעת שהמתיר שכתב הט״ז דעת את שהביא אבל ד׳׳ה בביה׳׳ל
 שהב׳י משום במ׳׳ב, העתיקו שלא בביה׳׳ל שם וכתב לסמוך, ע׳׳ם לו יש הראשק, הנר שכבה לאחר אף

 תלד שבת שעוסג דהיינו גדול, צורך שבמקום שכתב י־ד סעיף הרב כשו׳׳ע דע־׳ע בזה. עלע חלקו והמג״א
 אפשר הקלוש כאור אם וכן ל״ד. ס״ק ■במ׳׳ב רע״ו סימן (כט) מה. המקילים דבח על לסמוך יש מה,
 אותיות שהודלק באור לקרוא אץ הגמרא), בדף הגמרא לשץ את רק (כגץ: גדולות, אותיות רק לקרוא היה

 כדי זמן שיעוד שימתינו עד שבת, במתאי אף הוא זד. איסור (ל) הגמרא}. בדף דש״י לשק :(כגק קסנות.
ס״ו. שכ׳׳ה סימן ס״כ, ש״ז המלאכה-סימן אותה עשיית



השבת משנתשלו.

 איגה הזזנאה אם נכרי, ממעשה מסוימים במקרים ליהנות מותר אולם י.
 הסרת ידי על ההנאה את איכשר שהמעשה אלא המעשה, מגוף אינה דהיינו ישירה,

ההנאה. את שמנע דבר
 ■ליהודי מותר לישון, היהודי שיוכל כדי האור את כיבה נכרי לדוגמא; יא.
(לא). ישירה הנאה וו ואין שהפ^ע, דבר סילק רק הנכח שהרי מכך, ליהנות
 שאלת לשאול יש מקרה בכל ולכן שונה שדינם דומים מקרים קיימים יב.

(לב). חכם

מחאה חיוב ד.
 בפי מחאה, חובת גם מסוימים באופנים קיימת לנכדי אמידה איסור מלבד א.

לקמן. שיפורט

ישראל בבית מלאכה עושה
 חייב ישראל, לצורך ישראל, בחפצי ישראל, בבית מלאכה העושה נכרי ב.

 שכרו אם אף דהיינו ב״קבלנות", מלאכתו את עושה אם אף בו למחות הישראל
ב׳(לג). בסימן לעיל שנתבאר כפי עבודתו, זמן פי על נקבע אינו

 מביתו לגרשו חייב להפסיק, ומסרב הישראל של כרחו בעל זאת עושה ואם
(לד), בשליחותו זאת עושה שהנכרי יחשדו שמא השם, חילול מפני

 אין עצמו, לצורך אך ישראל, בחפצי ישראל, בבית מלאכה העושה נכרי ג.
(לה). שעשה במה להשתמש ומותר בידו למחות צריך

 מותר ואף בידו, למחות צריך אין עצמו, לצורך נר הדליק הנכרי אם לדוגמא:
 ■ממכשיר עצמו לצורך לטלפן לנכרי מותר וכן הנר, לאור כך אחר להשתמש לישראל

ישראל. של טלפון
הנכרי, של בחפציו אך ישראל, לצורך ישראל, בבית מלאכה העושה נכרי ד.

(לו). בו למחות חייבים אין כך, על שציווהו ללא

והעחת- מקורות

 סש״ב סט״ז י׳זז סי׳ ח״א השבת במאור ויע״ע סקנ׳׳ה, ש׳׳ז סי׳ במ׳׳ב דערין ס׳׳ג סיב כלל אדם חיי (לא)
 שיאמר שכתב ■האגודה את המ״ב הביא מ׳׳א ס׳׳ק מ״ב ש׳׳ם בסי׳ (לב) שליט׳׳א. אלישיב הגרי׳׳ש בשם

 מותר״. רפתחנו מעצמו הגד יבץ ואם פתוחה, שאינה ב׳׳ז האיגרת את לקתא יכול יr'יא לנכדי הישראל
 ■במג׳׳א שכתב (וכפי ■לפותחה לנכרי לומר שאסור אע״פ הנכרי, ע׳׳י שנפתחה איגרת לקרוא שמותר ומשמע

 טמתים שלפתות •בור פתח עבו׳׳ם שאם המג׳״א, בשם סקמ׳׳ה תקייח סי׳ בס״ב מובא גיסא וסאידן םק״נ), שם
 דעדין המקרים, p ההבדל בביאור הפוסקים ונדחקו הרחק, בשעת אף אסודם הלפתות ישראל, לצורך כתוכו

סי ח׳׳א השבת מאור י״ז, פרק לנכרי אמירה כ׳, אות ה׳ סי׳ ח׳׳א שלפה מנחת שו׳׳ת ה׳, אות שבח בכלכלת
 סי׳ וקו׳׳א ס׳׳ו, הרב שו׳ע רע׳׳ו סימן (לה) שם. (לד) י־א, ס׳׳ק במיב חנ״ו סימן (לג) סט״ז. חי

 בו שמשתמש וסדורה בנר שרק שמחה) רבינו ■בשם סק׳׳א רמ״ר הט-ז(סי׳ בדעת הסוברים דש סק׳׳ה. ת׳׳ב
 שיש משום למחות, צריך מלאכות בשאר משא׳׳נ למחות, צריך אין עצמו לצורך שהדליק תיכר תיכף הנכרי

 סימן (לו) סקיה. רנ׳׳ב סי׳ בקו׳׳א הרב עושה-שו״ע הוא ישראל מלאכח יאמרו שלא הרואים מפני לחשוש
למהות מותר בנכד, למהות הייכים שאק שאף הרס״א שם וכתב ם־י, ת״ב סי׳ הרב שו׳׳ע כרמ׳׳א, ״ד ם רע״ו



.שלזלו. :רק

 אך הנצח, של בחסציו ישראל, לצורך ישראל, בבית מלאכה העושה נכרי ה.
 אצלו שהזמין כגון החול, בימות כך על שציווהו ישראל, של בציוויו זאת :ושה
 שעושה משום בו, למחות חייב - ב״קבלנות״ היא זאת שהזמנה אף וכדו׳, בגד לי,
«ז). בשבת לעשות שציווהו יאמרו שלא כ^ ישראל, של בביתו את

הנכרי בבית מלאכה :ושה
 ישראל, עבור ישראל, בוז&צי הנכרי של בביתו מלאכה העושה נכרי ו.

בו(לזז>. למחות צריכים אין (׳׳בקבלנות״) - שכר לו וקצץ זו מלאכה לעשות וציווהו
 מבלי הישראל, עבור ישראל, בחפצי הנכרי של בביתו מלאכה העושה נכרי ז.

 לסיימה יכול שהיה בזמן המלאכה את לו נתן הישראל אך שכר, לו קצץ והישראל
 רואהו שאם הסוברים ויש «ם), בו למחות צריך שאין הסוברים יש - שבת פני

(ש. בו למחות צריך המלאכה, את :ושה

גמורה הנאה :שאין
 •לא בהנאה (כגון הנכרי ממעשה הנאה איסור אין שאם הסוברים יש ת.
 חובת שקיימת מקרים שבאותם סוברים ויש (מב), מחאה חובת גם אין <מא)) מורה
).1מז הנאה איסור כשאין אף זו, חובה קיימת ו-ה׳), ב׳ סעיפים (כדלעיל ;חאה

והערות- ■מקורות

 ההדלקה -מעוק ברT שלא גדי בידו ימחה שלא נאמר שלא הוא, למהוח שמותר ד.רמ*א בדברי ושTnוה ו,
 שמותר קמ״ל האור, גיבד למהירות לגחס יכול מחאתו שע־י אומר שהייחי או סקל״ה) שם (מ׳׳ב עמו לל

nine שנתבאר גפי בו. למחות היהודי היהודי-חייב של שכיח הנכח היה ואם ס׳׳ה). שם הרב בידו(שו׳׳ע 
א) ס״א. כי סימן י׳ל1  בביח זאת עושה אם אולם סק׳א. רע׳׳ו סי׳ תהל״ד ס׳׳י, ת״ב סי* הרב שו׳׳ע (

 ס״כ-דאו ת׳׳ב סי' (לח) דמים-שם. שקצץ טכיץ הישראל, תאהו אם אפילו בו, למהות ציח־ נכח-אין
 שהובאה ס״א) רמ׳׳ד (סי׳ הרמ׳־א ולדעת ראהו. ואם ד׳׳ה ס׳׳ב ת*ב סי׳ ביה׳׳ל (לט) ס׳׳ב. ב׳ בסימן *יל
 לסיים היה גשא׳׳א אף למהוה, חייב אעו ה׳, כיום גגון ער״ש, לפני העבודה את מסר אם אף ב׳, בסי' *יל

 מלאכה עבורו לעשות ורוצה שכיח הנכח היה ואם למחות. חייב שם הב׳׳י ולדעת שבת. לפני העבודה ת
 סי׳ הרב שו׳׳ע (מ) סק׳׳ל. מ״ב רס׳׳ד לו-סי׳ כשנודע וTב למחות הישראל הנכח-צחך גביה צינעא

 שהישראל יודע שהנכח אלא רואהו, הישראל אץ אם שאף שאפשר שכתב סק׳׳ז שם בקו״א ויע׳׳ע ס׳׳ז, ;*כ
 הנאה (מא) ואסור. מזה. ליה דניחא אדעתיה גלי מוחה, ואעו בקל בו למהות ויכול בשבת מעשייתו דע

ק מעשיו, את הנכח שעשה לפני נם בדוחק, כי אף מסנה ליהנות אפשר היה  ■כמקום נר הדליק שהנכח גנ
 ונשמת ב׳-ג׳ סעיפים ס׳׳ב כלל אדם חיי (מב) ס׳׳ד״ ג׳ כסימן לעיל שנתבאר כפי אור. קצת היה ככר

 הוא וההסבר מחאה. חובת כאן קיימת ואץ ציווי בלשון שלא לרמז מותר מדוע מוסבר דבחו ולפי שם. רם
 תחב אץ גם זה ובאופן לעיל שנתבאר וכפי גמורה או ישירה ההנאה אץ כאשר רק הוא לרמז ההיתר אבן

 הנר גשעושה למחות א-צ והרס׳׳א הטוש־ע שלדעת רס׳׳ג, סי׳ בתוא במהחרא הרב שו׳׳ע סוכר וכן תאה.
 7צר •בעשייתו, נהנה גשגופו או כשבת) ■לעשות צווהו שלא (אף הישראל אמירת ע׳׳י כשעושה ורק עצמו,
 ס׳׳ו), ש־ו (סי׳ הרב שויע הסכר ע״פ סק׳׳י) רעיו סי׳ סק׳׳ט, תיב (סי׳ המג״א שיטת (מג) בידו. :!חות
 רע׳׳ו (סי׳ שם גתב שמן כהוספת ולכן ■נהנה, גשאמו אף הישראל, כחפץ פעולה שעושה כנכח למחות צחך
 םק״כ) &ג״א ש״ז (בסי׳ שהתיר ומה למחות. צחך ישראל של בשמן אך נכח, של בשמן שמדובר קי״ד)

 הרע״א גתב מחאה, לחיוב חשש ולא סגור, שהמכתב ומן גל המכתב את לקרוא יכול שאעו בדמו לגר ימו
 סקל״ו רעיו שבסי׳ המ״ב כדכח לע^ ויש שם. שנתבאר וכפי הומרא משום רק אסורה איגרת שפתיתת ם

תוספת גלעדי שאפשר אף ישראל, גשל מעצמו שמן גשסוסיף הנכח to למתוח שצריך המג״א כדעת זב



השבת משנתשלת.

ברמז אמירה ה.
ציווי בז־יד רמז

 עגור גשבת מלאכה לעשות בשבת לנכרי לומר חכמים שאסרו כשם א.
 או ציווי בלשון נאמר הרמז אם בתנועה, או בדיבור לרמוז גם אסרו כך ישראל,
(דד). ציווי של באופן נעשית התנועה
 שעברה״, בשבת האור את כיבית לא ״למה בשבת לנכרי לומר אין לדוגמא: כך
 בראשו או בידו להצביע, אין וכן (מה), האור את שיכבה ציווי בלשון רמז זה שהרי
(מס. כציווי מבינו שהנכרי באופן וכדו׳

ציוד בדרך שלא רמז
אם .(מז), מלאכה לעשות ציווי, בדרך שלא בשבת, לנכרי לרמוז מותר ב.

לדעת (אולם (מח). הבאים בסעיפים כמבואר מותרת, תהיה הנכרי ממעשה ההנאה
 באותם לרמוז אסור יהיה הנאה, באיסור תלויה המחאה חובת שאין הסוברים

 חייבים שהרי ו-ה'], ב׳ סעיפים ד׳ סימן לעיל [ראו בו למחות שחייבים מקרים
בו). למחות

 בו שיש בחדר לישון "קשה לו לומר מותר ציווי: בדרך שלא לרמיזה דוגמאות
 •כדי אוד׳, מספיק אין כי לקרוא לי ״קשה או האור, את לכבות שיבין כדי אור״,

האור. את שידליק
J ,דהיינו מותרת, אלה ממעשים שההנאה בכך מותנה הרמיזה היתר כאמור

בסימן לעיל שביארנו כפי גמורה, הנאה לא או ישירה לא הנאה היא ההנאה אם
ג׳.

 הנאה זו שאין מכיון הנכרי, י^ על האור כובה שבו בחדר לישון מותר לדוגמא:
 אפשר היה כן לפני גם אם נר, הנכרי שהדליק לאחר לקרוא מותר וכן ),0(מ ישירה

.0( גמורה הנאה זו אין שהרי אחד, נר במקום דלק שכבר כגון לקרוא,

והעתת- ■מקורות

 לאור כדוחק לקרוא היה שאפשר מהנר, הפחם ■בהסרה אורה שבתוספת כתב סקע״ו ש׳׳ז בסי׳ ואילו זו,
 סי׳ י״ב (תלק נדברו אז ובשו׳׳ת ציווי. בדרך שלא לרמז אף מותר הפחם, את הסיר שהנכה לפני נם הנר
 ■פעולה לכץ לעשותה, לנכה לרמח אף שאסור הנר, הדלקת סנק גמורה מלאכה בק להבהל שיש יישב י־ז)
 כאופן ליישב יש (ואולי עכתו׳׳ד. ממש מלאכה שאינה הפחם כהסרת כנץ האיסור, הוא בעניינה ההבור שרק
 יכלה כאשר גמורה הנאה מזה ייהנה הישראל שהה גמורה, כהנאה הדבר נחשב שמץ מוסיף שכאשר אחר.

 את הגהל רק והנכה קיימת אש יש שכבר סקע׳׳ו) ש־ז (סי׳ המ׳׳ב בדכה משא״כ בתחלה, שהיה השמן
 סכ׳׳ב ש־ז סימן («ד) וצ״ע). גמורה, להנאה נחשב זה אץ דליקתה, זמן שיתארך גרם לא אך המדורה,
 בצל ושו׳׳ת ס׳׳ב ס׳׳ב כלל אדם חיי (מו) סק״י. ובמ׳׳ב ס׳׳ב שם (מה) סקע׳׳ו. במ״ב ויעו׳׳ש ברמ׳׳א,
 ■כאשר שאף הסובהם שיש ה בסיסן לעיל ראו (מוז) סקע׳׳ו. במ׳׳ב ש׳׳ז סי׳ (מז) ע׳׳ם. סי׳ חי׳ד החכמה
 וממילא ישראל), בבית נעשית שהפעולה (כגץ מחאה תוכת שקיימת ייתכן מותרת. הנכה ממעשה ההנאה

 סעיפים ג׳ בסימן לעל ראו (נ) סי׳׳א, ג׳ כסימן לעיל ראו (מט) ציוד. בדרך שלא אף לנכה לרמוז אסור
דלק. הראשץ נר עוד כל הוא זה שהיתר שם דע׳׳ע ה^׳.



.שלטלו. פרק

בחול למלאכה רמז

 הוא שהרמז אף השבת, אחד מלאבה לעשות לנכת בשבת לרמוז מותר ד.
(נא). חפצף ״ממצוא משום במפורש זאת לומר אין אולם ציווי, כדרך

החול בימות רמז

 בדרך שהרמז אף בשבת, מלאכה שיעשה בחול לנכרי לרמוז מותר ה.
 בשבת האור את •כיבית לא "מדוע בחול לנכרי לומר מותר לדוגמא: (נב). ציווי

ננג)). בהערה (ראו הבאה. בשבת שידליק כציווי זה והרי שעברה״,

היהודי לבית קריאה

 גחשבת ישראל לבית במיוחד לבוא לנכרי הקריאה שעצם הסוברים יש ו.
 אפילו או לו לרמוז רק הישראל מתכוון בבית שיהיה שלאחר אף ציווי, בלשון :רמז
 במפורש •לנכרי לקרוא אין לדעתם, pלפי ).7(נ לעשות עליו מה מעצמו הנכרי ■בין

 כבון לביתו, שיבוא שרוצה ברמז לו לומר מותר אולם, ישראל. לבית במיוחד לבוא
<נה). בחדר״ לישון יכול ״איני לו: שאומר
 לרמוז מותר וכדו', משרתו שהוא או בבית כבר נמצא הנכרי אם אמנם ז.

(ני). לעיל שנתבאר וכפי המותרים, בתנאים מלאכה לעשות לו

והעמת- מקורות
סק״י, ובמ׳ב סלב ש׳׳ז סימן (נב) ס״א. שם הרג ובשו׳׳ע ו<״ט כ־ח ז׳ ס׳׳ק ובמ׳׳ב ם־׳ז שיו סימן ;גא)

ג״ג. גהערה שיתבאר וכפי גיווי, כלשון שלא ברמז רק שהיקל שנראה סיח שם הרב כשו״ע ■יע״ע
 ׳׳מותר ס׳׳ת): ש־ז (סי׳ הרב stto ח־׳ל זו. הלכה של בטעמה שנחלקו נראה הרב ועוו׳׳ע המ׳־ב מדברי ;ע)

 שחנונו דבריו מתוך שמבין אע״פ שעברה, ■בשבת פלוני דבר עשית לא מדוע השבת אתר לנכרי ומר‘
^ כלום, בכך אץ הבאה, בשבת !זיעשנו  לעשותה רסז(ציווי) שום דו באמירתו אץ כחול, כן לו שאומר כ
איגוז זו •בלשון החול בירות שאםיח^ מדבריו תראה עכ׳׳ל. סעצמו...״, כן pם שהנכרי אלא הבאה, :עזבת

דבריו מהון• שמ^ ׳׳אע׳׳פ שנתב: סק׳׳י שם במ׳׳ב יעריץ אולם מותרת. היא לדעתו ולכן ציווי, ;חשבת
תו1 ^ מותו. הבאה, בשבת שיעשנה ת  ■הרמ׳־א שכתב ■למה ול׳׳ד רמז, ד^ רק כפימש לו אומר שאתו כ

 טפי״, המיר ע״ז גופא בשבת לו כשמרמז התם אסור, כשבת לעשות רמז ד^ שאפילו בסכ״ב, ;הג״ה
 נאמרה שהיא אף כ׳׳ציווי׳׳, גחשבת וו שאמיחז מדבריו תראה כדה. הפמ״ג לדברי בשעה״צ שם ׳מציין

 ולא ■ההול, כיפות אסור מפורש ציווי רק שלדעתו משום זה, באופן הסיב התיר זאת ועם השבוע, :אמצע
 הרב, שו־ע לדעת גם אסור ציווי, דרך ברסז שהוא אף כשבת, נאמר הציוד כאשר אולם ציור, בדרך ־מז

 משא׳׳ב ציוד, ■בגדר אלא *רמז׳׳ בנדר ואתו בשבת. שיעשנו אומרו באילו הד בשבח, שכשאומרו *שוס
 אדעוזיה ואת שעושה תכרי הבאה, בסזבת שיעשנו pשמתכ מאמירתו מוכרח אינו בחול שאומרו זיכא

 א׳) סי׳ (ביאותם לעכו״ם״ אמירה ״הלכות בספר (נד) ל״ח. סי׳ אליהו מחוה בשזו״ת וכ״ב עבת, תפשיה
 <תב ובן רמז. ׳כלשק אפילו ואסורה כציווי‘ נחשבת לנד שהקריאה וצ״ל פיינשט^ מהגר״ם שסזמע :תב

 לנכרי לקתא המתידם מנהג על שתמה וצ״ל פהגתוז״א תקי״ח) <עמ' המאור כפנתי השבת מאור :ספר
 כתב אך דאורייתא, במלאכה היתר לדה אץ מצוה לצורך אף ולדעתו המלאכה, על אח־כ לו ולרמז .'ביהם

 דע״ע בזה. היתר ■לומר רוצה אינו גם אך מה, להקל שנהגו מאחר לאיסור, כשמו שיכתבו רוצה שאתו בם
 ראו (נו) מ״ג. בהערה לעל ויע״ע ז׳. הערה ל׳ סימן ספר מגלה (נה) ש״כ. עמ׳ לנכד״ :״אמיהז

כ׳-ג׳. בסעיפים עיל‘



השבת משגתשם.

דרבנן באיסורים לנכרי אמירה ו.
אמירה איסור
 (נז). מדרבנן איסור אפילו ישראל עבור לעשות לנכרי לומר אסור א.

המותדיס האופנים
 או (נח), במקצת חולה לצורך מדרבנן איסור לעשות לנכרי לומר מותר ב.
(נם). מצוה ■לצורך או גדול, הפסד במקום

 לבית אחד מבית נס) השבת לסעודת אוכל להביא לנכרי לומר מותר לדוגמא:
 הוצאה ואיסור מצוה, צורך זה שהרי עירוב, שאין במקום כרמלית, דרך אתר,

(סב)), בהערות (ראו (סא). מדרבנן רק אסורים בכרמלית וטלטול לכרמלית

 אופן יש בהם במקרים דרבנן איסור לעשות לנכרי לומר מותר כן כמו ג.
 שמלאכתו כלי לטלטל לנכרי לומר מותר לדוגמא: הדבר. את לעשות ליהודי שמותר
 גופו לצורך זה כלי לטלטל מותר לישראל שהרי (סג), ייגנב שלא כדי לאיסור

ומקומו(סד).
 <ק מותר הדבר שהוזכרו, במקרים לנכרי מפורשת אמירה שהותרה אף ד.

 (־ מדאורייתא שאסורות במלאכות במפורש לנכרי לומר אין אבל דרבנן, באיסורים
(סה)). בהערות ראו

והערוה- -מקורות
 שיתבאר כפי הגוף ככל מורגש שאינו חולי לו שיש סי נחשב במקצח וחולי שם. (נח) ס׳׳ה. ש״ו סי׳ (נז)

 לעשות ■לנכרי לומר אף מותר הגדרתו) ל׳ח כפרק (ראו סכנה בו שאץ חולה עבור ואלו ר. סי׳ ל״ח בפרק
 כסי׳ המ׳׳ב (ם) שם. סקכ׳׳ב במ׳׳ב דע״ע ס׳׳ח. ש׳׳ז סי׳ (גט) סי׳׳ז. שכיח עבורו-סי׳ דאורייתא מלאכה
 •כדבר נחשב שזה משום השבת, לסעודת חמץ או ועוTלק יין להביא לנכרי לומר שמותר כותב סק־ם שכ׳׳ה
 ואף מה). מש״כ תס׳׳ב סי׳ ח׳׳א שבת נשמת ובשו׳׳ת ש׳׳ז סי׳ מהד׳׳ת אברהם באשל (ויע׳׳ע גמורה. מצוה
 כפי קצת, בדוחק אלא בלעדם שא״א בשבת, הדרושים מהדברים וכיו׳׳ב שכר נכרי ע׳׳י להביא להקל נהגו

 ובספר להביא. שאין ס׳׳ב כס׳׳ק שם כתב פירות כפו כ״כ להם צריכים שאץ דברים אלם שם. המ״ב שכתב
 שתשוב אנשים ישנם וכיום והמקום, האדם לפי מה שדנים כתב ס׳׳ז) ו׳ סי׳ לנכרי אמירה (דעי עלם כריח
 שעיקר לאדם ■נכרי ע״י פירות להביא לדעתו סותר וכן בכך) שתייתו שעיקר (למי קפה או תה ביותר להם

 הנכרי על אמנם (סב) ס׳׳ב. וס׳׳ק ס׳ ס׳׳ק כמ׳׳ב שם ויע״ע ס׳־י, ברמ׳׳א שכ׳׳ה סימן (סא) פיחת. אכלתו
ח ישראל, לירי יתננו לא וכן ישראל, של מיחיו ולא האוכל, את בעצמו ליטל  את בעצמו יעשה שהנכח ב

 ש׳׳ח סי׳ (סג) ס׳׳א. ס׳׳ק במ׳׳ב האחרת-שם rmn כרשות ההנחה ואח הראשונה היחש מרשות העקירה
 דע׳׳ע סקל׳׳א. שם ובמ׳׳ב ברמ׳׳א ס׳׳ג רע׳׳ו בסי׳ רע׳׳ע סקכ׳׳ט, א׳׳א ש׳׳ד סי׳ הפמ׳׳ג בשם סקס׳״ו במ׳׳ב

 דה). בענץ שהאחך מה ס׳׳ה הערה ל' פרק כשעו׳׳ב (דע׳־ע סק׳׳ט. המג׳׳א על סש׳׳ב רע׳׳ט סי׳ כרע׳׳א
 אפלו •נכח ע׳׳י אסור התורה סן שאיסוח שרכר כתב י״ט ס־ק ש״ז סי׳ כמ׳׳ב (סה) ס׳׳ג. ש׳׳ה סי׳ (סד)
ח נר להדליק לא׳׳י לומר אסור וע׳׳ב ס׳׳ו, של״א בסימן בדלקמן סצוה לדבר  רע׳׳ו ובסימן להתפלל. ללמוד ב
 שס׳׳ל משום שבת, לסעודת נר לו להדליק לא׳׳י לומר שמותר העיטור בעל דעת את הרמ׳׳א המא ס׳׳ב

 לא׳׳י לצוות כדבר להקל רכים גהגו זה וע״פ מצוה. כמקום גמורה במלאכה אפילו ״י לא אמירה שהותרה
 להחפיר רש הרמ׳׳א ע׳׳ז וכתב בידם. מוחה ואץ מלה, או חתתה בסעודת ובפרט סעודה, לצורך נחת להדליק
 שהשל״ה כ׳׳ד) (ס׳׳ק שם המ״ב וכתב זו, סברא על חולקים הפוסקים רוב דהא נדל, צורך שאין במקום
<ח בשבת שנתקלקל העירוב את לתקן לגד לומר שמותר המ׳׳ב כתב כ׳׳ה בס׳׳ק אך גדול. לצורך אף מחמיר



.שמאלו. פרק

רישיה״ ב״פסיק נכרי מלאכת ז,
 תיעשה מפעולתו כתוצאה אם אף בשבת פעולה לעשות לנכרי לומר מותר א.

 הוא זה היתר (סו) הפוסקים מן הרבה לדעת מתכוון"). (״אינו כוונה ללא "מלאכה"
 ■כתוצאה בהכרח תיגרם שהמלאכה דהיינו דישיה״, ״פסיק היא המלאכה אם אף

(ש). מפעולתו
 שבפתיחת יודעים אם אף למקרר אוכל להכניס לנכרי לומר מותר לדוגמא:

 שבהכרח ואף דלת״ ״פתיחת היא הנכרי פעולת שבתוכו(סח). הנורה תידלק המקרר
לכך. התכוון לא הנכרי הנורה, תידלק גם

 אף החשמלי(בוילר), מהדוד חמים במים להשתמש לנכרי לומר מותר כן כמו
(סס). בדוד שיתחממו קרים מים לכניסת יגרום זה ששימוש

 שישראל כיון ישראל, בשליחות געשה לא שהאיסור הוא, ההיתר טעם ב.
 האיסור, נעשה שמאליו ואף איסור, לעשות ציווהו ולא מותר דבר לעשות שלחו

 כלל מוזהר אינו והגוי כך, על ציווהו לא שהישראל ישראל, בשליחות נעשה לא זרי
(ע). איסור לעשות לשלחו לבו שאסור אלא השבת, על

דאורייתא, באיסורים או דרבנן, באיסורים דווקא הוא זה שהיתר הסוברים יש ג.
 אולם מדרבנן(עא))(עב). אלא אינו איסורו ליה״(שאז ניחא דלא רישיה הוא"פסיק אך

(עב). דאורייתא באיסורים אף הוא ההיתר הפוסקים מן הרבה לדעת

מעשיות דוגמאות ח.
הבית :קיון

 מרוצפת, אינה שהקרקע במקום אף הבית, את לטאטא לנכרי לומר מותר א.
לטאטא, היה שהציווי משום הוא ההיתר גומות". ״השוואת מלאכת תיגרם בפעולתו

והערות־ ■מקורות

 ■בסלאכה אפלו ראמירה שבות להתיר עליו לסמוך העיטור ■כעל הוא •וכדאי מכשול יTל רכים יבואו לא4
 קריאה בהיתר הפוסקים מחלוקת שהביא ס״ה סימן שבת גשמת בשו׳ת דע״ע דרבים*. מעוה כמקום ■אורייתא

 ■לומר טנק דרבים, תורה לתלמוד או ציבור, לתפילת טנק דרבים, מצוה לצורך דאורייתא מלאכה לעשות !נכרי
 סימן (סז) ג׳. בסעיף לקמן ראו (סו) ויעו-ש. תורה, בהם שלומדים מדרשים כבתי החשמל להדליק !נכרי
r r ובתיקתיס א׳ בהערה דעו־ש ס״א ל*א פרק שש־כ (סח) סקניא. במ״ב רנ*ט סי׳ צ׳ט-ק׳. ם־ק במ״כ 

 בפתיחת נורה שנדלקת יודע איננו כשהגוי רק להתיר שיש שאפשר דצל, הגרשז־א בשם שכתב זה לסימן מלואיס
 שנחשב אפשר הדלת, פתיחת •י ע רק ההדלקה נעשית ומתוכנן קמע שבאופן שמכיק היא הנרשויא וסברת ידלח.

 מופעל הדלת את כשפותחים Tותמ אחת. במקשה היא והכפתור שהדלת משום •ר, כפ ולא כידים מעשה ;עושה
 את שביאר רנ*ג בסו״ס הנר*א בביאור רעו״ש ם*י. רנ*ג סי׳ הרב שו׳׳ע (ע) שם. שש־כ (סט) הכפתור. ם

 בלומר ליה* ניחא רלא רישיה ׳׳פסיק (עא) ̂קליס. איסורים ששניהם משום רישיה, בפסיק באמירה :היתר
 הפמ״ג לדעת (עב) סקנ*נ. ש״כ סי׳ במ*כ שמבואר בפי מדרבנן, רק אסדר לו, מועילה אינה האסורה !והתתאה

 ובמ״ב ומבערת). בד״ה רנ״ג הגר״א(בסי' דעת שהיא וכ״נ בדרבנן, רקבפ״ר שמתיר נראה סקמ״א) רנ״ג סי׳ א״א
 רנ״ג בסי' המ״ב דעת נ)1(ע פ״ר. שם שהוי אף מה, המקילים על לסמוך יש שבת שלצורך כתב סקנ״א זם

 צ״ג סי׳ שבת נשמת ובשו״ת א׳ הערה ל*א פרק בשש״כ ויע״ע ד׳. אות של*ו סי׳ לרוד תהלה ק׳, וס״ק זקצ״ט
תורה. איסור it על בשנעשה אף אופן. בכל להקל שיש פוסקים הרכה ממשמעות זהביאו



ת ת1מששמב. שג ה

 (כ&י רישיה •פסיק שהוא אף מתכוון״, שאינו כ״דבר נעשית גומות השוואת ואילו
ז׳)(עד>. בסי׳ לעיל שנתבאר

אזר הדלקת
 הנכרי אם בחדר, אור ■להד־ליק רמז יבדרך לנברי לומר שמותר הסוברים יש ב.
לישראל. תועלת גכך שיש אף עצמו, לצורך זאת עושה

̂גה שאני בירה בקבוק זה גחדר לי ״יש לנכרי לומר מותר לדוגמא: לך, לתת רו
. (עה). חשיד׳ החדר אך

 אף עצמו, לצורך •מלאכה לעשות לנכרי מותר שהרי הוא ההיתר טעם
ישראל. של ובכלי ישראל בבית זאת שעושה
 זאת שעושה אף האור, את להדליק מפורש באופן לנכרי לומר אין אולם ד.
(עו). עצמו לצורך

אויר מזגן
 קטנים ילדים יש כאשר או הקור, מחמת ומצטערים גדול הקור כאשר ה.

 מזגן, להפעיל או החדר את להטיק לנכרי לומר מותר ־ הקור מחמת המצטערים
 שיבואר כפי חולה, לצורך לנכרי אמירה והותרה צינה״ אצל חולים ש״הכל משום
.m ג' סימן ל״ח פרק לקמן

 החום כאשר לקירור מאוורר או מזגן להפעיל לנכרי לומר המתירים יש ז.
(שז). ביותר גדול

והעדזת־ מקורות

 בסימן שותסור כסי גומות, אשוד משום או עפר הזזת משום הוא מרוצפת שאיגה קרקע טאטוא איסור (עד)
 מלאכה תעשה זו ממלאכה שכתוצאה אף מותרת, מלאכה לעשות לנכרי לומר מותר אולם ברמ״א, ס״ב של־ז

 שו־ת (עה) סק׳׳י. ובמ״ב ס־כ של׳׳ז בסי׳ לעיל שנתבאר וכפי האסורה, למלאכה מתכוין אינו אם אסורה,
 הוא הדבר שכל מבץ הנכרי שאס -לעכו״ם', 'אמירה ספר בשם בתשובה שם וכתב י״א. סימן שכת נשמת

 עצה מועלה לא ■הנכד ואת עושה דהכי ואדעתא בשכלו הנר שידליק רק הוא היהוד כוונת וכל עורמה, רק
 יבשל בשר תלך לעכו״ם לומר שאסור &שומ הוא באמירה והאיסור שם, שבת נשמת (ער) ריעויש. זו,

 להדליקו, במפודש לו לומר •מותר הנכד, של הוא האור אם אלם סכ״א. ש״ז בסיםן כמבו׳ לעצמך, אותה
 ו<״ד. ב״ג סימנים ת־ג ^^ק מנחת שו״ת (עח) ס״ה. רע־ו סימן (עז) עצמו. עבור זאת עזשה הנכד אם

 דרבנן כאיסור מדובר ■באשר ובפרט גדל. חום לענין גס בך צינה, אצל חלים שהכל שכשם היא, וסכרחם
 כפי בהפעלתם. דאודיתא איסור אץ פוסקים הרכה לרעת חימום. גופי בהם שאץ ומזגן מאוורר הפעלת של

 בה יש בשבת. חשמלי מעגל סגירת כל החזו־א לדעת (אלם ג׳, סי׳ ס־א פרק ח״א השבת כמשנה שנתבאר
 וזלקת ובשו״ת ס״ג סי׳ ח־ז משה באר בשוית דע־ע שם). שנתבאר וכפי ״בתהי, משום דאורייתא איסור
 ■מדאודיתא), הדלקתה (שאיסור המוגן בהפעלת נורה נדלקת כאשר נם הוא זה היתר קל־ט. סי׳ ח־ג יעקב
 מתכוץ, שאינו ■כדבר דשיה־ ׳׳פסיק משום שאסור דבר לנכד לומר ומותר הנורה, להדלקת מתכוץ אינו שהד

ד ■ברמז, לנכד לומר שראד תראה ז'. בסימן לעל שנתבאר כפי  כשאלה לנכד אמירה האוסדם •לרעת לחוש כ
 •להיתר דומה ואתו נכד, ע״י מזגן הפעלת להתיר שאץ ר), סי׳ (וז״ב יהושע דבר כשדת שכתב מה ראו וו,

 משא״ב מחלה, יr^ לבוא ויכלים לגוף חודר שהקור ממש, חלי הוא ששם לפי צינה, כמקום לנכד אמירה
 לכדאות להזיק עלל אם ורק ככה״ג, לנכד אמירה להתיר כחלי נחשב ואץ כלבד כצער נחשב הקיץ בחום
■ממעשה •הנאה לענץ אמירה, איסור אץ שאו ברסו, לנכד ואת לומר שראוי בתכנו לכן לנכרי. לומר מותו



.שמגלו. »מן

המקרר פתיחת
 אם אף מקרר, ■לפתוח לנפרי לומר מותר <עס), הפוסקים מן הרבה לדעת ז.
 לכך מתכוץ שאינו מכיון פעולתו, עקב תיכבה או תידלק שבמקרר שהנורה ורעים

ז׳. בסימן לעיל שנתבאר וכפי רישיה״) ״פסיק שהדבר ;אף
 את יסגור שאם לו לומר מותר הנורה, ונדלקה המקרר את פתח הנכרי אם
 המקרר, את לפתוח ליהודי אסוך יהיה לנתקה או הנורה את להוציא מבלי ־מקרר

).3( הנורה את להוציא שעליו הנכרי יבין ■בכך

והערות- ■מקורות

 שנתבאר וכפי ■ככית, לשהות אפשר המזגן הפעלת כלא אף (שהרי כהנאה זאת נתשבת האס לחץ יש זנכרי
&ותר גדול ובמקום ם־א. פל־א שש״כ (פ) ג*. סעיף ד סימן לעיל ואו (עט) ס״ה). ג׳ בסימן יעיל

 סי׳ ת׳־א שבת נשמת ובשו״ת ס׳׳ת סי׳ ח׳׳ב או׳׳ח אג״מ בשו׳׳ת שכתב כפי הנורה את שיככה לו לומר !ף
 סותר) איסור (״משוס ההברגה מן לגמרי הנורה את להתיא לגד יאמר שלא שם. שנת כנשמת וכתב נב־ג.

המקרר. בפתיחת שוב הנורה תשלק שלא כך ההברגה. את קצת לשחרר רק !לא



השבת משנתשדמ.

לז פרק

סכנה בו שיש חולה

הפרק של מפורט תוכן

הגדרתו ־ פכנה בו שיש חולה א.
סכ<ה. למצב דוגמאות ך. הסכנה. מצב קביעת ב-ג. הגדרתו. א.

סבנה בו שיש בחולה הטיפול ב.
החולה, חיזוק ה. המציל. שכר ד. קטן. הצלת ג. מועט. לזמן הצלה ב. בהם. וחי א.

החולה. צרכי ו.

הטיפול דחיפות ג.
בהול. שאינו חולי ד. בהול. חולי ב-ג. משובח. הזריז א.

הגדרתו - סכנה בו שיש חולה א.
הגדרה
 יטו&ל לא שאם או לחייו, סכנה שנשקפת חולה הוא סכנה בו שיש חולה א.

(א). חיים סכנת לספק או חיים לסכנת יגיע

הסכנה מצב קביעת
 של הרגשתו פי על או נב), רופא דברי פי על כמסוכן נחשב החולה ב.
 לקמן שיפורטו במקרים או <ד)). מסוכן אינו הרופא לדעת אם (אף <נ) החולה
ד/ בסעיף
 בענין במקצת המתמצא <ה) יהודי על לסמוך יש רופא, שאין במקום ג.

),0( בהערות (ראו סכנה זה בתולי שיש ואומר המתלה,

והערזת- ■מקורות

סקב״ה. וכס״ב ס*ד שס (ג) *י.0 שכיזז P( 'ט•0 י־יי׳ק וכס׳ב ס״ה שכ׳ח סימן (א)
 כ״ה הערה סל״ב בשש״ב דע״ע ורופא. ד״ה ובביה״ל סקכ׳ה ובמ״ב ס״י שכ״ה סי׳ ס*א, תרי״ה סי׳ (ד)

 שהחפא שאף •הרופא, דעת את נוגדת כשהיא המתלה סוג בקביעת נאמן התולה שאץ זצ׳׳ל, הגרשז׳׳א בשם
 שם וכתב םקכ*ז-סק״ל, כמ׳׳ב שם (ה) אלו. כעניינים מכין אעו בודאי עצמו החולה פ׳׳ס לטעות, עלול

 ע״י -ההצלה פעולות את לעשות ראוי מוסתה, שאמו מי ע׳׳י נעשתה הסכנה מצב קביעת שאם סקכ׳׳ח, במיב
 לדבר חרד הוא אם רק המחלה כענץ קצת שמתמצא יהודי על סומכים ס׳׳י) (פל׳׳ב השש״ב לדעת (ו) נכרי.

(אע״פ נאמנים ישראלים שדווקא סקכ״ט שכ״ת ■בסי׳ שכתב הס״ב מלשק זאת ומוכיח לו. קדושה והשבת ה׳



.שמהלז. פרק

סכנה למצב דוגמאות
 בחולה לנהוג ויש סכנה, בהן שיש למחלות דוגמאות הם הבאים המקרים ד,

ם אף סכנה, בו שיש חולה כדין רופא: ידי על הדבר נקבע לא א
),T( הכרה איבוד א)
לב. התקף ב)
ם נקבעה שטרם רעה הרגשה עם - גבוה חום ג) ת (ח). סיב
).0( פנימית ממחלה או ריאות מדלקת הנובע - גבוה לא חום ד)
(י). התייבשות חשש בה כשיש שמש) (מכת - חום מבת ה)
ד רך תינוק ו) ע ) (יא)). בהערות (ראו עלה שחומו חודשים) שלשה י
ת ־ רעילים חומרים מבליעת הרעלה ז) ת תרופו כנו ובדו׳(יב). מסו

(יג). ורידי או עורקי י דם שטף ח)
הארוכות, בעצמות העצם שברי קצות של תזוזה עם שבר או - פתוח שבר ט)

(יז). השדרה עמוד בחוליות שבר או בגולגולת שבד שכן וכל
 מהאיברים באחד דלקת או שבר חבלה, דהיינו ־ הגוף שבחלל מכה י)

 מערכת הנשימה, מערכת הפה, בחלל כגון ולפנים, השיניים מן הפנימיים
אף הכבד הלב, העיכול, ב בגון ספק, של במקרה וכדו׳(ו א כ  המעורר חזק נ

ט) דלקת כגון פנימית למחלה חשד צי (טו)). התוספתן(פנדי

והערות- מקותת

 השש״כ לרעח אף אמנם המחאתו. על סומך ודאי לחללו ואומר השבת על מצווה שהוא מכיון מומחים). שאינם
 ספק זהו עכ״ם שהרי שכח, שומר שאיעו אף דבריו, על לסמוך יש ברצינות, מדבר שהוא דבריו מתוך ניכר אם

 גבוה חום כהגררת זצ׳ל. הגרשו־א בשם ל׳ הערה שם שש״כ (ח) סי״א. ל״ב פרק שש־כ )t( נפש. פיקוח
 כשו״ת-באר אמנם סכנה. ספק שבודאי חום זהו צלזיוס 40̂ש כתב, ל״ו) הלוי(ת׳ג, שבט בשו״ת הפוסקים. דנו

 ויע״ע אתרים. מחלה וסימני המצב פי על לשקול אלא קבועה, חים תTמ לקבוע שאץ כתב נ*ו) (ח״ו, משה
 102ן צלזיוס f.(38 תTלם קתב כשהחום חוששים אדם בני שפתם שכתב קכ״ט) סי' ח״א (או״ח אג״מ :שויח

 ורחנה פתהייס) 101J 38.3̂ל בקרוב נם חושש אדם ואם להחמיר. ואץ שבת, מחללים זו הTמ ועל פרנהייט)
 כשלא צלדוס, 39“ מעל שחום כתב פל׳׳ו) (ח׳׳ב לציץ אוד דכשו׳׳ת עליו. מחללים כן נם שבח, עליו שיחללו

 גבוה, לא כחום אף סכנה בו שיש כחולה בו נוהגים תקן ובקםן שיב״ס. לחולה נחשב כבר החום סיכת דועה
 שש*כ (י) קביט. סי׳ ח׳׳א או־ה משה אגרות שו״ת (ט) לקמן. שיתבאר וכפי חנה,T טרם החום שסיבה :ל

 סי׳ ח׳׳ח צי׳׳א בשו׳׳ת תע־׳ע הוא, סכנה בכלל כלשהו חום גם שבתמוק כתב סק׳׳ד נ׳׳ט סי׳ בתדו׳׳א (יא) שם.
rc רפואת ובספר מה. פש׳׳כ רם־ט) (סי׳ שבת נשפת בשו׳׳ת דע׳׳ע כך. הדבר שאץ הרופאים בשם שכותב פ*ז 

 מעל תינוקות רפואי. לטיפול להחישו יש צלזיוס מעלות 37.8^ עלה שחומו רך שתמוק כתב דל״ד) (עם׳ זשבח
 סכנה׳-שו׳׳ת כר כ׳׳יש נחשב ביותר מצטער שהתעוק ורואים צלזיוס 37.7מ= יותר חום לחמוק יש אם זה: :יל

 רפואית שטבחמה בחב שבת) ערך 333 (עם׳ רפואית הלכתית אנציקלופדיה וכספר קכ׳׳ט). סי׳ (או־ח משה )גרות
 לרופא לפנות יש לדבריו השחי). לבית מתחת (במדידה 36.8° פר 36.2ס- הוא שנה חצי ניל מעל כילדים תקץ זום

 נמשך אשר צלדוס 3^ פעל חום שנה; חצי גיל מעל חום. שנד,-בכל חצי עד גיל כדלקמן: ילדים אצל :חום
.מעל חום או שעות, 24מ- יותר  39̂ם גבוה חום חום, להורדת תרופה פתן לאחר כשעה יורד שאיעו צלדוס 38/

 ;בנץ רגילה, בלחי בהתנהגות מלווה אשר התקץ מעל חום ימים, שלושה נמשך אשר לתקץ מעל חום נלדום,
 פרק שש״כ (יג) סי׳׳א. ל״ב פרק שש׳׳כ (יב) דעו׳׳ש. וכדו׳ צמרמורות פרכוסים, וכדו־, בלבול מצב שנוניות,

 להפסיקה אפשר רוב ע׳׳ס כי כלל, בדרך השבת את עליה לחלל אץ איטית ורירית דליפה אולם ד׳. הפרה סי״א ̂׳׳ב
 בסק־ה. סי׳׳א ל״ב פרק שש״כ )T( סי״ג. ל׳׳ה פרק שש״כ - הפצוע האבר הרמת ע׳׳י או הפצע על ישיר לחץ נ׳׳י

ג׳. בס״ק שם שש׳׳ב ודוקא, ד׳׳ה שם ובביה׳־ל ס׳׳ג שכ״ח סימן ;טו)
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יא)

יב)

יג)

יד)

טו)

 (טז). אחר מתכתי כלי או סכין ידי על שנגרם עמוק חתך או - עמוק פצע
 פצע ),D אדמה ידי על שזוהס פצע מזוהם, דבר ידי על שנעשה חתך

 (יח). דם להרעלת חשש ויש אדום קו שנמשך
 שריטת (יס), מסוכן שהוא חשש שיש או - ארסי חיים בעל נשיכת
 - כאלו לעקיצות יבמיוחד שאלרגי •למי דבורה או צרעה עקיצת <כ), חתול
(כא). בהערה עיינו
 נפילה או אדם על כבד חפץ של מנפילה כתוצאה להלם חשש או - הלם

(כב). גבוה ממקום אדם של
שבת הלידה שאחר הראשונים בימים וכן הלידה, בעת - יולדת  כ״חולה נח

(כג). בהערה ראו - סכנה״ בו שיש
 חשמל חוטי מונחים כאשר כגון; - אדם לחיי חשש קיים שבהם מצבים
ר חבלה, כמטען החשוד חפץ גלויים,  שריפה, הרבים, ברשות שנפער בו
(כד). אדם חיי להציל כדי שבת עליהם מחללים וכדו׳ שיטפון

סבנה בו שיש בחולה הטיפול ב.
ם וחי ה ב

ת שהוא חולה א.  שבת לחלל מצוה י <בה) סכנה בספק אפילו או נפשות בסכנ
תם יעשה אשר משפטי ״ואת שנאמר להצלתו,  ודורשים (כס בהם״ וחי האדם או

(כז). בהם שימות ולא חז״ל:

מן הצלה מועט לז

 היא שהצלתו ברור כאשר אפילו מסוכן, חולה עבור השבת את מחללים נ.
(כח). הם השובים האדם של שעה חיי גם כי בלבד, מועט זמן למשך

ח ח קו מ ת- - ח ע ה ו

 שם וכתב ד. ס״ק שם שש״ר (מ) בסק״ז, שם שש״כ 4מחמו ד׳׳ה שם ובכיה״ל ם״ז שכ״ח סימן (טו)
 שם שש*נ (יח) שעות. מספר הטטנוס זתקת את להשהות אפשר למחי־ש, קרוב הדבר שאם מ״ג בהערה

 הטיפול י״ג. כס־ק שם (כא) שם. בשש־כ הובאה רופא דעת (כ) י*ד. ס־ק שם שש׳ב (יט) ט׳. ס׳׳ק
 לא אם אך ,T1 או סעצטה ע״י הדבורה של העוקץ הוצאת הוא לאלרגיה, רגישות של אלו כמקרים המוצע

 יש אתרים, אלרגיים סימנים שיש או מאוד נפוח או אדום כתם <גק אלרגיות תופעות והתחילו העוקץ הוצא
 שם (כב) רס״ו. עם״ השבת חולים-רפואת לבית במהירות האדם את ולפנות העקיצה מקום על קרם להניח
 (סימן סכנה •מ שיש כחולה היולדת p שעות) 72 (שהם הלידה אתר ימים שלושה כמשך (כג) ט׳׳ז. בס״ק
 צודך לה שאץ אומרת היולדת אם אך שיב״ם, •כחולה דינה גם מכן שלאחר הימים ארבעה כמשך ס״ד). ש״ל

ל ל ח  חלהי יבהס שיש פעלות עבורה ■לעשות שצריך אומרים מומתים שאעם שאתדם אפלו עבורה, השבת ב
 אופתת חברותיה אם לילדת, שומעים אץ הראשונים ימים !שלושה (אך לחברותיה לא לילדת שומעים שבת,

ל מהם שיש פעלות עבורה לעשות שצריכים ל  שם שש־ב (מד) סקי־ד. ובמ״ב ם־ד ש*ל שבת)-סימן ח
 ■בהגדרת שק ב׳ הערה שם בשש״ב ויע״ע סיג, שביט סימן סקי״ז, ובמ״ב ם־ה שכיח סימן (כה) סטיו.

 איבה, תשש משום נכרי, להציל שיש הפוסקים וכתבו פיה:. יומא (כז) ה׳, יית, ויקרא (כו) סבנה. ספק
 סי׳ ח״ד אג״מ שו״ח קציר, סי׳ וחוים קל״א סי׳ יריד סופר, חתם (שו׳ת ■כישראל במצוות חייב שאינו אף

שכ״ט סימן (מח) שבת. מתורנות להימנע יכול ואינו וכדו׳ בכייה תפא הוא כשישראל הדבר ומצוי עיט),



שמזלז. £יק .

טן ;צלת ק

 (כס). שעה חיי לצורך אפילו קטן, חיי להצלת שבה מחללים נ.

מציל »כר ה

 צורך היה שלא מכן לאחר והתברר נפש, פיקוח לצורך שבת שחילל מי ד.
הנדרש את עבורו עשה כבר אחר שאדם או החולה, של מצבו שהשתפר כגון :כך,

 מחשבתו עבור יתברך ה׳ מאת טוב שכר לו ויש מצוה עשה כן פי על אף
(ל), זטובה

החזלה זיזוק

 על ־להקל גדול צורך בו יש אך המסובן, החולה רפואת שאינו דבר גם ה.
(לא). תורה איסור בכך יש אם אף בשבת, לעשותו מותר ־ לחזקו או זחולה

ם משקה או מאכל עבורו לחמם מותר לדוגמא:  ■מותר וכן •לכך, זקוק הוא א
(לב). הרגעה חומרי או ויטמינים זריקות לחולה להזריק

החולה :ודכי

 כדי החולה מן במניעתו אין אך המסוכן, לחולה מסוים צורך בו שיש דבר ו.
 איסור הוא אם לעשותו מותר לרפואתו, הסיכוי את להקטין או מחלתו את .'החמיר
(לד). התורה מן איסור הוא אם לעשותו אין אך (לג). זדרבנן

הטיפול דחיפות ג.
שובח ;זריז מ

ח ספק (או נפש פיקוח של במצב א.  <ל את בזריזות לעשות יש נפש), פיקו
 הרי והשואל משובח, זה הרי ״הזריז חכמים אמרו כך ועל החולה, להצלת !נדרש

(לר.). דמים״ שופך ה

והערות־ -מקורות
 שם ביותר-שש״ג קלושים הם ההחייאה שסיכויי חולה עבור שבת לחלל פותר וכן אלא. ד׳׳ה ובביה׳׳ל ׳׳ד
 סקמ״ב. שם ובס״ב סט-ו שכ׳׳ח סיסן (ל) -במצוות. סתדב אעו שהקטן ואף שם, בביה״ל (כט) ׳׳כ.
 ק״נ כהערה שם דע׳׳ע סנ״ז פל״ב שש״כ (לב) כל. ד׳׳ה שם ובביה״ל סקי׳׳א בשעה׳־צ שכ׳׳ח סימן לא)
 ודומה רפואה אעה שהרי וכדו׳, מורפיום הזרקת לצורך השבת את לחלל אץ שלכאורה זצ׳׳ל הגרשז״א שם

 ■כתב לבסוף אך סק׳י). בם־יב שכ׳־ח (סי׳ גמורה רפואה שאינה משום ישראל ע׳׳י לעשות שאסור שן עקירת
 הרגעה, גלולות לתת שפותר שכן וכל ארס, חיי לסכן עלולים כאבים גם שהרי לחלל, שמותר לומד מקום דש

 שאף סכ׳׳ד) ל׳׳ב (פרק בששיכ וכתב י״ד. •׳ק ם •כמ״ב ס׳׳ד שב־ח סי׳ (לג) מררכגן. רק לנוטלם יאסור
w אפשר אם דרבנן. איסורים r לדעת (לד) ■בתול. מאשר שתה באופן שיעשוהו כלומר בשינד, המלאכה את 

 כלבד, מדרבנן אלא התורה מן איסור ככה׳׳ג לעשות אץ כל) ד׳׳ה שם ובביהיל י׳׳ד ס׳׳ק שכ׳׳ח (סי׳ מ׳׳ב
 כרעת שפסק ל׳} סי׳ (ח׳׳ר רעת יחוה כשו׳׳ת ויע׳׳ע בזה, מש׳׳כ ס־ד סעיף שכ״ת סי׳ הרב בשו׳׳ע ־ע׳׳ע

 ומום סק׳׳ו, וכמ׳׳ב •ב ם שכ׳׳ת גיימן (לה) עבורו. דאורייתא מלאכה לעשות אף ככה״ג שמותר מחבר
הילך שהוא שבעוד דמים. שופך הוא הרי הוראה, מורד. ע׳־פ אם כי שבת לחלל דרא שהמתחסד נואר



השבת משגתשמח.

בהול חולי
 לסיכון יגרום בטיפול עיכוב שבו מצב דהיינו בהול״, ״חולי של במצב ,3

 את ולהזעיק בחולה המטפלים האנשים במספר להרבות מותר להחלשתו, או החולה
(לס. בהצלתו לסייע שיכול מי כל

 סוברת), (-עקב היפוגלוקמיה לב, התקף הכרה, איבוד בהול״: ל״חולי דוגמאות
ת רעילים, חומרים שתיית נחש, הכשת אונ וכדומה. דרבים ת

 יותר יזדרז היהודי כי נכרים, ולא יהודים שיתעסקו רצוי אלה במצבים ג,
(לס. בהצלה

בהול שאינו חולי
שתו, או החולה לסיכון יגרום לא בטיפול שעיכוב ברור כאשר ד.  יש להחל

 (לח) האיסורים בחומרת האפשר ככל ימעטו שבו באופן העזרה את להגיש להשתדל
(לם). ובמספרם

 פעולה עשיית ידי על להציל אפשר אם האיסורים: בחומרת למיעוט דוגמא
 על זו פעולה לעשות אפשר אם <מ). תורה איסור על לעבור אין מדרבנן, האסורה

גמא). בשינוי יעשנה שינוי ידי

והערות- -מקורות

 שיבואר כפי כאיסורים להפעים צריך ודחוף בהול החולי אץ אם אבל רסתכן, יותר החולה יחלש לשאול.
א) סיב. שב״ח סימן השולחן לקמן־עדוך  טיפול כרכר הראשתים נחלקו (לז) סט*ו. שכ״ח סימן (

 עכו״ם, ידי על ■פקו״נ ענייני לעשות שלא משתדלים סי״ב} שכ״ח (סי׳ המחבר לדעת עכו״ם. ע״י נפש כפיקוח
 שסא שחוששים לע) ס״ק שם כס״ב ובר־ן(הובא כרא״ש מבואר והטעם דעח, וכני גדולים ישראל ע״י אלא

 ל*ח) סי׳ ער*ש (הלכות זרוע אור ובספר השבת. את מלחלל ישראל ויימנעו נכדים ימצאו לא אחרת בפעם
 אם (-לברר שאילה יTל אותו סכיא אתה א׳׳ב שם, הסזומז עכו׳׳ט ע״י לעשותו נצריך שאם נוסף סעם כתב

 אוסרים שיש ■מכיא שם הרפ״א אכל דמים'. שופך הוא הרי ־השואל חז־ל אמת וכבר מוופן) עכו״ס שם יש
 עכו״ם, ע־י זאת עושץ העכו״ם, שיתעצל לחוש ואץ איחור, וכלי תהד כלי עכו״ם ע־י לעשותו אפשר שאם
 ותיקץ, מנהג לא שזה הרא״ש על הט״ו רבת את הביא ל״ו) (ס־ק שם והמ״ב נוהגים. שכן שם הרמ״א וכתב
 דש הצלה ספק יש אם אף ולכן יותר. בדבר מח שהוא ישראל, ״י ע יעשה עכו״ם ע״י לעשותו שאפשר ואף

 (-דעת ראשתה כסברא לתנא שהעיקר כתב סי״ג) (שם הדכ ובשו־ע משובה. ה־ן הזרז כל בביתר סכנה
 כי כן, לנהוג שלא סוב אבל הרמ״א), (כעת האחתנה כסכרא אלו במתנות המנהג ואעפ״ב והס־ז), המחבר

 ולפעסים ישראל, ע־י לעולם מה איסור שיש יסבת נכת. ע־י רק ואח עושץ שאץ עכשיו יראו שמא חשש יש
 לרכים ינלה נכת ע־י לעשות הרוצה ועכ״פ הנכת, על שימתינו כסה החולה יסתכן ועי־ז מצוי, נכת יהיה לא

 רכ״א) (סימן שבת נשמת כשו־ח דע״ע כאן. מזומן הוא שהנכת אלא עצסו לישראל היתר שיש פעם כאותו
 חולה להסיע יש שכאשר יודה, ־א הרס שאף רכ־כ) (סי׳ שם וכתב מה. הפוסקים שיטות בביאור שהאתך

 גם חץ התולה. להצלת בנהיגתו יותר יח־ח שהוא משום ברכב, ישראל שינהג עתף לביה־ח, בדחיפות מסוכן
 בהסעת כנץ כשבת, בהצלה לטפל שתפקתס נכתס יש שונים הצלה שבארנתי ביום שנהוג במה כאתכות שס

 ע״י ההצלה את לעשות להעתף יש האם הפוסקים נחלקו בהול, אעו החולי כאשר אולם וכדר. אםבולנס
 הכלל ע״פ סי״ב שם (לח) רכ״א). סי׳ שכ״ח סי׳ (שו־ע שבוז נשמח בשו־ת סש־כ דע״ע נכת, או יהודי

 סש״כ ל־ז בהערה ■לעל דע־ע בזה. מש״כ פ״ה הערה פל״ב שש־כ p71 תחלה*. הקל הקל אותו ־מאכלץ
 סי־ב. שם רמ*א (מא) סקל־וז. שם מ*ב (נ«) סט״ו. שם (לט) נכת. או ישראל ע־י ההצלה אופן לענין

אות שכ״ח (סי׳ ההיים ככף דע״ע המרפק. ■באמצעות חשמלי מכשיר של מתג הפעלת כשינד: לעשייה דוגמא



טלז. רק מ ש .

 הפעלת דורשת רפואי מכשיר הפעלת אם האיסורים: במספר למיעוט דוגמא
 החולי אם לפיכך, עצמו. בפני איסור היא כפתור הפעלת כל הרי כפתורים, ספר

ת לכוון אפשרי, כשהדבר עדיף, בהול, ינו ק כשהמכשיר הכפתורים כל א ת  מנו
(מב). החשמלי התקע את לתקוע כך אחר ורק החשמל

והעדזת- ■מקורות

 בשו״ת וכ״כ סמה, -בו שיש כתדלה לשנוח שא־צ נראה שסהרםכ״ם שכתב ,Tהםג הרב דעת את שהביא *ד)
 החולה שצריך הרופאים אמדוהו שאם השו״ע כתב םם*ז שב־ת בסיסן (מב) רנ״ה). ע&׳ <ח״ב לציק ■ר
 ג׳(-שמה שיש.בו העץ בורתים אחד. בעוקץ ׳1 או עוקצים בשני גתגתת שתי אלא מצאו ולא גרוגרות תי

 יכרתו לא שני, מנוקץ וג׳ אחד בעוקץ ב׳ היו ואס אחת), פעם אלא קוצר שאמו ד,שבת, חילול את מעט
 את -לבתץ ניתן אם בנדו״ד ולבן אסור). לצורך שלא כשיעותם שרימי (-משום שנים בו שיש העוקץ לא

 אץ בהול החולי אם אולם טפי, עדיף בהפעלתו אחד איסור רק יעשה שאו כבוי, כשהמכשיר :פתורים
שם. שמבואר כפי ועיכוב, דיחד לידי יבואו שלא כדי בכך, דקדקים



תשג. נ ש ת מ ב ש ה

לח פרק

סבגה מ שאין חולה

הפרק של מפורש תוכן
הגדיתז - סבנה מ שאין חולה א.

סכנה. בו שאין כחולה החולה נחשב שבה□ המצבים

סבנה בו שאין בחולה הסיכול ב.
 נדרשת הפעולה ד. מדרבק. האסורה מלאכה ג. התורה. מן האסורה מלאכה א-ב.

החולה. לריפוי

החולה לבורן שהותרו מדרבנן איסורים ג.
 שקילה ה־ו. חמיס. במים רחיצה ד. מדרבנן. האסורה מלאכה ג. לנכרי. אמירה א-ב.

סממנים. שחיקת גזירת י. חום. מדידת ז-ט. ומדידה.

תרופות נטילת ר.
תרופות. הכנת ג-ה. העטיפה. נייר קריעת ב. בשבת. תרופות נטילת א.

אבד סכנת ה.

במקצת חולה - מיחושים ו.
מלאכה. איסור ה, בריאים. מאכל ד. תרופות. נטילת ב-ג. הגדרתו. - קל מיחוש א.

דינו. ח. דוגמאות. ז. הגדרתו. - במקצת חולה ו.

 בכאבים בטיפול והאסור המותר ו.
שיניים. כאבי ר< ראש. כאבי א-ג.

בפצעים הטיפול ח.
 שטיפת ה-ו. שטחיים. פצעים ד. מסוכנים. שאינם פצעים ב-ג. מסוכנים. פצעים א.

קוץ. הוצאת י. הפצע. גלדי הסרת ח־ט. הפצע. חבישת ז. הפצע.

ובמשחות גאיספלנית בתחבושת, השימוש ש.
במשחות. שימוש ה-ז. התחבושת. הסרת ג-ד. וקשירתה. התחבושת חתיכת א־ב.



pii .שגאלת.

הגדרתו - סכנה בו שאין חולה א.
 שאסור הפעולות מן מקצת סכנה, בו שאין חולה לצורך לעשות התירו חכמים

ב׳(א). בסימן לקמן שיתבאר כפי בריא, לצורך !עשותן

סכנה: בו שאין כחולה החולה נחשב הבאים במצבים
ת ראו - q( חוליו מחמת למשכב נפל א) (ג). בהערו
בל ב)  הסובל כגון ,a< ■למשכב נפל שלא אף נופו, כל מהם ונחלש מכאבים סו

ממיגרנה.
בל ג) ם סו ם הבית מן לצאת שלא רגילים אך גבוה, לא מחו חו (ה). זה ב
ת יטופל לא אם למשכב שיפול מי ד) פו ת, בתרו  אסטמה חולה כגון מתאימו

.0( פרקים ודלקת
ח סכנה ה) ב א  אינו שהמצב ברור אם <ז), התקין תפקודו לאבדן או אבר ל

<ח). הגוף לכל לסכנה להתפתח עלול
(ם). עיניים מדלקת סובל ו)
(י). השלושים היום סוף עד ללידתה השביעי היום לאחר יולדת ז)

(יא). בהערות ראו - קטן ח)

סבנה מ שאין בחולה הטיפול ג.
התורה מן האסורה מלאכה
 בו שאין חולה לצורך התורה, מן האסורה מלאכה לעשות לישראל אסור א.

(יב). זכנה

והערות- מקורות

 ■פרק לעיל ראו סכנה״״ -בו שיש כ״חולה כו לנהוג יש סכנה סצב יתפחח שמא ספק שיש במקום אולם א)
כאבו על ומתגבר ■במיוחד pמתא אם שאף הסוכרים רש (ג) סי־ז. שכ״ח סי׳ (ב) א׳-ב׳. סימנים '׳׳ו
 במיטתו-שו־ת לשכב נשאר היה דו מיוחדת סיבה ללא אם למשכב״, כ־נפל נחשב וכדו׳ הכנסח לכית ללכת :די

 שם. שש״כ (ז) שם. שש״כ (ו) ס״א. פל״ג שש־כ (ה) שם. רמ״א (ד) שע״א. סי׳ שבת שמת
 שלא אבר סכנת כמעט אץ הרופאים שלדעת שכתכ פ״י) ם־ו סי׳ (ח״ח צי״א בשו״ת רע״ע שם. שש״כ ח)

 ■גמצכ הנחשבות חריפות דלקות ישנן אולם ס״ח. ל״ד פרק שש״כ (ט) האדם. לגוף סכנה גם בה :תכה
 תוך לחץ הקרנית, של חתפה דלקת מוגלחית, העפעפיים ושל הלחמית של חתפה דלקת לתגסא: סכנה, זל
צורכי (יא) ס״ד. ש־ל סי׳ (י) ״עץ״. ערך רפואית הלכתית שהוא-אנציקלופתה סוג מכל מוגבר :יני
 חולה כשביל לעשות שהתית מה כל בשבילו לעשות חז״ל התירו ולכן סכנה, בו שאץ כתולה נחשבים ןטן

 דעות את שד,םא נ״ד אות שכ״ח סי' ח״א אברהם משמת דע״ןנ כרס־א. ס״א חנ״ו סכנה־סי׳ בו זאץ
^ שאיב״ס תולה ■לצורך כשיגוי דאורייתא מלאכה עשיית ובענץ סי״ז. שכ״ת סי׳ (יב) מה. :פוסקים ע  י
 דאורייתא מלאכה לעשות ליהודי שאסור סק״ט) ״צ שעה תצ״ו (סי׳ המ״ב דעת את שהביא ס״ב פל״ג :שש״כ
 דאורייתא מלאכה לעשות ליהודי המתירים שיש עוד שם בשש״ב וכתב סכנה, כר שאץ חולה לצורך ;שיגר
 בשש־כ וכתב סי״ח). (טוחן ובאג״ט סי״טן שכ׳׳ח (סי׳ הרב כשו״ע שכתב כפי שאב״ם חולה לצורך :ערנד

 כשינר, ראותיתא מלאכה לעשות שהתירו גדולים שיש שמכיון זצ״ל מהגרשז־א ששמע י״ז.) (כהערה צם
 שלכתחילה )1צ״ תשובה (ח״ח הלר שבט כשו״ת וכ״כ נכרי. ע״י אפשר אי אם בזה להקל שיכולים נסתבר

ספר המגילת לדעת אולם בשינוי. דאורייתא מלאכה תשה א״א ואם בשינד, שבות תשה ״א א ואם לגר, תן



השבת משנתשנב.

 לצורך התורה, מן האסורה מלאכה לעשות ■לנכרי לומר לישראל מותר .1
ג׳. •בסימן לקמן שיתבאר כפי סכנה, בו שאין חולה

מדרבנן האסורה מלאכה
 ־לצורך מסוימים, באופנים מדרבנן, האסורים דברים לעשות לישראל מותר ג.
ג׳. בסימן לקמן יבוארו הדברים פרסי סכנה. בו שאין חולה

החולה לריפוי נדרשת הפעולה
 דרושות הפעולות אם רק הוא החולה לצורך פעולות לעשות ההיתר ד.

(יג). זה ■לצורך שאינן מלאכות לעשות אין אך לרפואתו,

א יוכל שהחולה כדי אור להדליק לנכרי לומר אין לדונמא: (יד). לקרו

החולה לצורך שהותרו מדרבנן איסורים 4
לנכרי אמירה
שות לנכרי לומר אסרו חכמים א. שבת, מלאכה לע שהמלאכה (אף ב  אסורה ג

 סבנה), בו שאין (אף חולה עבור מלאכה לעשות לנכרי לומר התירו אך מדרבנן),
 הפעולות את לעשות אפשרות יש אם אולם (סו). התורה מן אסורה כשהמלאכה ואף

לעשותן(מז). לנכרי לומר אין ישראל, ידי על המותר, באופן

ח חשמל אור להדליק לנכרי לומר מותר דוגמאות: ב.  החולה, את לבדוק כ
ובדומה. רפואיים חשמליים מכשירים להפעיל יישן, שהחולה כדי האור את לכבות

מדרבנן האסורה מלאכה
 שאין אף חולה, לצורך ב׳׳שינוי״ לעשותה מותר מדרבנן, האסורה מלאכה ג.

ת יש ואם ),d סכנה בו (יח). שינוי ללא אף זאת לעשות מותר אבר סכנ

והערות- מקורות
 שזומו שינד -לבץ ■המלאכה, איכות על המשפיע שינד דהיינו גמור, שער p להבהץ יש ד׳} הערה כ׳׳ז (סיסן
 בפיו היתק חולה (לדוגמא המלאכה. נוף על השפעה לו אץ ■מהרגיל. השתה ■באופן נעשה שהדבר שאף גמור,

 שינוי זה אץ במרפקו, נורה שמדליק סי אך היסב, נהלב החלב שאץ משום גמור, שינוי וה הרי הבהמה סן
 שמותר המיב <ם ירדה שם, המגי׳׳ס לדעת רגילה). הדלקה •במו איכות כאותה מודלקת הגורה שהרי גמור,

 חולה לצורך זאת לעשות יתית לא נמוד שאעו בשינד אך שאיב״ס, חולה לצורן גמור בשינד מלאכה לעשות
 מותר האם ק מ״כ) סי׳ (חי׳׳ב אליעזר ציץ כשו״ת )T( סקמ׳׳ו. מ״ב שכ׳־ח סי׳ (יג) סכנה. בו שאץ

 והעלה בספר, •ללמוד ווזצה להירדם יכול שאינו שאיב׳׳ם חולה לצורך בשכח החשמל להדליק לנכרי אסירה
 כדרך ואת לנכרי שיאמר המובחר מן שמצוה שם סיים ומ״מ חולי, כקצת וגם סצוה דבר דהר משום להתיר
p לעיל שהתבאר (כפי ציווי בדרך ולא רמעה, D i (סי׳ הסג״א וכתב סי׳׳ז. שכיח סי׳ (טו) ה׳). סימן ל׳׳ו 
 הערה כ״ז (סי׳ הסגי׳׳ם וכתב עצמה. כשבת לרפואה כשצריך רק הוא לנכרי לומר שההיתר כקי־׳א} שכ״ת

 •בדעתו אם אך כמוצ״ש, לחולה התרופה את לתת כשמתכוונים היא שכותתו שנראה המג׳׳א, של דבריו על ח׳)
 וכתב לסוצ׳׳ש, לדחיה ניתן היה שהסיפול אף בשבת. להכעה לנכרי לומד מותר כשבת, התרופה אה לתת

 ■במוצ-ש התרופה את ■מקדימים כשבת העשייה •י ע שאם זצ׳׳ל, הגרשז״א כשם י׳׳ג) הערה ל׳׳ג (פרק השש*כ
״.ב) ם (פל׳ג ׳השש״ב וכתב נ׳׳ז. ס-ק ובמ-ב סי׳׳ו שכ׳׳ח סי־ >r( ס׳׳ב. ל״ג פרק שש׳׳ב (טז> מותר. ג״כ



«לח. ׳רק ש .

דוגמאות:
 בשינד, דט), מדרבנן הוא סחיטתם שאיסור רימונים, לסחוט מותר א)

 בלא אף מותר - אבר סכנת יש (ואם סכנה בו שאין אף חולה לצורך
שינוי).

 אולם סכנה. •בו שאין חולה לצורך מוקצה, שהוא דולק, נר לטלטל מותר ב)
 מאופן השונה באופן כלומר שינוי, ידי על לטלטלו להשתדל ראוי

 בלא אף מותר - אבר סכנת יש (ואם .p< החול בימות הרגיל הטלטול
שינוי).

חמים במים רחיצה
 <כא). שבת מערב חוממו אם אף חמים, במים בשבת להתרחץ אסרו חכמים ד.
(כב). שבת מערב שהוחמו חמים במים להתרחץ לחולה מותר אולם

ומדידה שקילה
 עצמו את לשקול לאדם אסור לכן <בג). בשבת ולמדוד לשקול אסרו חכמים ה.

 <ו שאין אף לחולה זאת לעשות מותר אולם נכד), בשבת גובהו את למדוד או
(כה). סכנה
).1<כ לתינוק הדרושה האוכל כמות את ולמדוד לשקול הצורך בשעת מותר .1

 במשקלו הוסיף התינוק אם לדעת כדי דרוש הדבר אם התינוק את לשקול מותר וכן
).0( הארוחה אחר

והערות- מקורות

 על וך9ומסת שעד. בלי אף היהודי נכדי-יעשנו אץ ואס נכרי, ידי על לשנות-יעשנו אפשרות שאץ שבמקום
 כלקיחת רק מתיר שהמ״ב כתב בץ תעדה כ״ו (סי׳ המגי״ס אך ארם. החיי בשם ק״ב ס״ק שכ״ח בסי׳ המ״ב

 איסורים בשאר אבל שאיב״ס), אף כחולה בוה שמקילים בסל״ו סהרמ־א משמע (דבלא׳ה שינד בלא תרופות
 היא אבר שסכנת י־ח) ס־ק בבדה״ש קל׳׳ח (סי׳ השולחז־ ב״קצוח וכתב שם. (יח) לשנות. חייבים ררכנן

 כדרך למלאכתו ראד יהיה ולא ימיו כל חלש יישאר כשהאבר אפילו אלא לגמרי, האם־ בכיסול דווקא לאו
■המ״ב מדברי (כ) ס׳׳א. ש״כ סי׳ (יט) כראוי. תפעל לא Tשה או ירכו על צולע שיהיה כנץ העולם,
 לאם מותר לדוגמא כך דרבנן. איסורי שאר מאשר חולה לענץ יותר קל מוקצה שדץ נראה מקומות בכמה

 המ׳׳ב והביא אמו, ע׳׳י דווקא לאכול הרוצה חמוק לצורך נכרי) ע׳׳י בשבת שנחלב (כנץ מוקצה חלב לטלטל
 שאפשר סק׳׳ג, שעה׳׳צ תרנ׳׳ח טי׳ במ׳׳ב ויע׳׳ע שתוי. שצריך קצת המצדד הפמ׳יג את נ׳׳ח) ס׳׳ק שב־ח (סי׳

 ובבדי סנ׳׳א שכ׳׳ח ובסימן סי׳׳ח שט׳׳ו סי׳ הרב בשו״ע (ויע׳׳ע מוקצה. טלטול איסור החיח חולה שלצורך
 לטלטל מותר האם הפוסקים שנחלקו שכתב שכ״ט סי׳ שבח נשמת בשו״ח ויע״ע סק׳׳ו). קל׳׳ה סי׳ השולחן
 בגופו). לטלטלו ישתדל יכול, (ואם לסמוך ע״מ לו יש והמיקל כשינד, לטלטל תכץ חולה, לצורך מוקצה
 בחולה (בב) מער״ש-שם. שהוחמו חמים במים לרחק מותר ורגלע יוT פניו, אולם ס״א. שכ״ו סי׳ (כא)

 סי׳ (כג) הרע*א. בשם בסים ד״ה שם הביה׳׳ל שכתב בפי מרחצאות גזירת גדדו לא גופו, כל במצטער או
 סקל׳׳ו. כמ׳׳ב ש׳׳ו סי׳ (כה) סל״ד. י״ד מרק שש״כ (כד) סיז. ש׳׳ו סי׳ סק׳׳ד, וכמ׳׳ב ׳׳א ס שכ׳׳ג
 שכתב י׳׳ג בהערה שם וביאר ובפדידה, בשקילה לחיק שלא שטוב שם וכתב ס׳׳ה, ליו פרק שש׳׳ב (כר)
 שממעט בגץ לגמרי, לסחה מכוץ אתו שאם המקלים רעת את שהביא ס׳׳א) שכ״ג (סי׳ הרמיא ע־פ זאת
p מעיקר אך ומשקל. מדידה איסור מה אץ קצת, מוסיף או n שכותתו ביץ לכך, לחוש אץ yrV כמות את 

שם. שש׳׳ב (בז) שמותר. מצוה של כמרידה והד האוכל.



השבת משנתשגד.

תום מדידת
 במכשיר דם לחץ •למדוד מותר וכן כספית, במדחום בשבת חום למדוד מותר ז.

כמ).7 חשמליים או דיגיטליים במכשירים דם ולחץ חום למדוד אין אך (כח), ידני
 מכשירי אין אם אלקטרוניים במכשירים גם למדוד מותר סכנה חשש במקום

(ל)). בהערות (ראו ידניים כספית
 אין אד באלכוהול, השרייתו או שטיפתו יח על תום מד לנקות מותר ח.
 לשפשפו ומותר <לא), סחיטה) איסור (משום באלכוהול הטבול גפן בצמר לנקותו

יבש. גפן בצמר לנגבו או
 •מותר־גם שמן, לו אין ואם ■בשמן, המדחום את להטביל מותר נחוץ, הדבר אם ט.

ממרח(לב). איסור משום המדחום, על משחה למרוח אין אך וכדו', וזלין במשחת להטבילו

רפואיות פעולות עשיית
 שמא תרופות, נטילת כגון בשבת, רפואיות פעולות לעשות אסרו חכמים י.
 זה מטעם סחינה מלאכת שהיא סממנים, שחיקת ידי על תרופות להכין יבואו
 לחולה מותר אולם, (לי). התעמלות תרגילי כגון רפואיות פעולות שאר גם אסרו
 ״שתיקת משום שנאסרו פעולות (אותן רפואיות פעולות לעשות סכנה בו שאין

 לצורך פיזיותרפיה לעשות סכנה בו שאין לחולה מותר לדוגמא: כך סממנים״).
ד׳. בסימן שיתבאר כפי תרופות ליטול לו ומותר <לה), הבראתו

תחפות נטילת ד.
).1(ל ׳למחלתו המיועדות תרופות ליטול סכנה בו שאין לחולה מותר א.

והערות- -מקורות

 שהוא הרם״ ״גלאי מדחום ישנו שכ״ח. סי׳ יוסף ילקוט (מט) סקל״ו. שם ובס״ב ס״ו ש״ו סימן (כח)
 האותיות מתגלות החולה מצח על אותו שמניחים וכשעה ניכתת, שאינן אותיות בו הבלוע פלסטיק רצועת

 את וכשמסלק ״כותב״, איסור משום -בשבת כוה למדוד שאק הסוכרים יעז חום, לחולה יש אם המראות
 ב״ב. סי׳ ח״ז מנח״י דרבנן)-שו״ת איסור יש מתקיים, שאמו (ואף ל״מוחק״ נחשב מהמצח-הוא המדחום

 חולי במקום להקל ויש דרבנן, תרי הד קיום, כר דאעו חום ע״י מתגלה שהכתב שביק הסוברים יש אמנם
 הסוברים דש ל׳, סי׳ rיn צי״א רגילן־שו״ת במדחום להשתמש קרשי לו בשיש או רגיל סדחום לו (כשאק

 מופיעה ולא בלבד צבע שעד ע״י ניכר החום אם וכן בו, להשחמש מותר השימוש לפני ניכרות האותיות שאם
 המוציא במכשיר (ל) ס״ב. '0 פרק בו-שש״ב להשתמש לדעתם מותר אחר, סימן או ספרה אות. צורת בל

 ס״ב. מ׳ פרק שש״ב (לא) ■בשבת. השימוש אופן על חכם שאלת לשאול התוצאות-יש של הדפסה
 על שחרם היינו מתעמלץ, אץ סמ״ב; שכ״ח בסימן המחבר <תב (לד) ס״א. שכ״ח סי׳ (לג) שס. (לב)
 הוא והחשש רפואה, איסור ■בכלל הוא זה שאיסור ק״ל) (כס״ק שם המ״ב וכתב דזיע. שייגע כדי בכח, הגוף

 שכאן חיישינן סממגים, ע״י ■החולה על הדעה את מביאים שלפעמים מכען סממנים, שחיקת גדרת משום
 משבת, ■פתיוסרפיה תרגילי ולעשות להתעמל שאץ כתב סל״ח) י״ד (פרק ובשש״ב זו. למטרה סממנים ישחק
 בלל בהם משתמשים שאץ למטרות המיועדים התעמלות שתרגילי פל״ו) (ח*כ לציץ אור בשו״ת דע״ע

 קכ״א. ס״ק וכמ״ב כרמ״א מל״ז שכ״ח סימן (לו) סכ״ג. ל־ד פרק שש״ב (לה) בשבת. ברפואות-מותרים
 •מלאכת שהיא סממניס שחיקת ע״י תרופות להנץ יבואו שמא גזירה כשבת, תרופות ליטול אסרו שחכמים ואף

כסי׳ שמבואר כפי ה׳), סימן לקמן (ואו קל״ ״מיחוש חש אלא חולה שאינו במי דווקא היא זו גוירה טחינה,



.שנהלח. יק

העטיפה נייז* דיעת
 לקרוע שלא להיזהר יש אך ),0( הגלולה שסביב עטיפה נייר לקרוע מותר ב.
(לח). אותיות שכתובות מקום

תחפות כגת
 בכך ואין <מ), אותה לפורר ואף (לס), במים גלולה להמיס מותר נ.
 אחר טוחן ו״אין טחונה מאבקה נעשתה שהגלולה משום טוחן, יסור
(מא). וחף
(מג). לישה איסור ■בכך ואין מאבקה תרחיף להכנת מים להוסיף מותר ד.

 שקילה מותרת שהרי הבקבוק, על המסומן הקו עד המים את להוסיף מותר
(מג). מצוה לצורך חשמליים) לא (במאזניים בשבת זדידה
משום איסור בכך ואין שווים, חלקים לשני גלולה לחתוך מותר ה.
(נח־). חתך

והערות- מקורות

 הררב*ז, בשם כותב קכ״א) ס״ק שכ״ח (כסי׳ שהמ׳׳ב ג׳) אות כ״ז (סימן ספר במגילת וכתב סיא. ב־ת
 בשינד שהותר דימן איסור (ננל בשינד זאת לעשות טרדr תרופה, הנוטל שאיב״ס שתולה לומר מקוס היה

 שאץ לפי בשבת, תרופות יטול שלא חולה על גזרו לא כלל שחז׳׳ל משום כך, הדבר אץ אך דה), זולה
 גמור •בתולה ולכן םמסנים. שחיקת משום גורו מיחוש לו שיש למי ורק מותר לבריא שהרי מלאכה, סרך יה
 שנעשות כתרופות דווקא נאמרו לכאורה ׳׳ב הם שדברי העיר, ג'} אות כ׳׳ז (סימן ספר כמגילת אולם גזרו. ו

 אוכל שבדר״ב אלא לאוכלם, אפשר אבל לאוכלם, בריאים דרך אץ שאמנם רפואה צמחי מיני כגון מאכלים,
 לבריאים אסרום לא אך מיחוש, לו שיש למי בשבת חז׳׳ל אסרום אלו מאכלים מיחוש. לו שיש מי •תם

 אץ כדורים. כגץ זמנשו תרופות אך סכנה. בו שאץ לחולה אותם והתירו אותם) אוכלים הם לפעמים זהרי
 והתירו שאיב״ס חולה על אף חכמים גזת זה שככגץ לומר מקום היה ולפיכך לבתאים, כלל לעשותם דרך

 והנשמת שם המגי׳׳ס כותבים זאת, עם שאיכ׳״ס). לחולה כשינד רק מותר דרבנן איסור (שהרי שינד ע׳י רק *
 הרב שו״ע דבת על נסמך שם שבת ובנשמת שינד. כלא אף אלו תרופות לקחת שמותר שי׳׳ד) (סי׳ בת

 מרבת איסור בוה שיש אע׳׳פ לרפואה, שהם הניכתם מאכלים לאכול צריך ׳׳ואם שכתב סי׳׳ט) שכ׳׳ח י׳1
 גופו ככל חולה והוא) נכת ע״י לעשותו שא״א (דבר שהוא כיון מ׳׳ם סממנים, שחיקת גדרת משום ■פתם
 (סי׳ נאה הגר׳׳ח רבת את עוד שבת כנשמת והביא המיקל. אחר הלך הלכה ולענץ ,pאום דש לו, תית
 הדרך שאץ בזמנעו, כ״כ שייכת אינה סמפנים שחיקת גדרת ביום שלדעתו ז׳) הערה השלחן ככדי ל׳׳ד
 להיתר, זו מסברה סניף לעשות יש בטילה, הגדרה שאץ ואף מוכנות, אותן קונים אלא לבד תרופות זכץ

 שם שבח בנשמת כתב ולכן גופו, בכל חולה הוא אם בספק כשהאדם או הפוסקים שנחלקו במקום -ץ
 שש״כ (לח) סקכ׳׳ה. בסיב שי״ד סימן (לז) שינד. בלא אף תרופות ליטול לחולה ממנינו להתיר נהגו

 שהוא כדבר רק הוא לישה איסור (לש) זציל. הגרשד׳׳א בשם משיב כ׳׳ט כהערה שם רע׳׳ע ס״ד, ל־׳ג דק
 לטחץ אץ אמנם (מ) סק׳׳ט. נ״ת סי׳ בחדו׳׳א שנתבאר כפי מותרת, לנוזל אבקה הפיכת אבל ניבול, ד

 לחם. לפורר ר׳׳ה שם ובכיה׳׳ל סקל׳׳ו מ־כ שכ׳׳א לטחשה^סי׳ המיועד ככלי שנחשב משום וכדו׳. מכתשת
 סימן (מג) סקי׳ם. נ״ח בסי׳ החזויא ע׳׳ס ס׳ אות שכ׳׳ח סי' אברהם נשמת (מב) םי״כ, שכ׳׳א סימן מא)

 מחתך שמלאכת משום הוא, שההיתר זצ׳׳ל, הגרשז׳׳א כשס שם וכתב סיד, פליג שש״כ (מד) ס״ז. ׳״ו
 הקפידה שעיקר ועוד כאוכל, דחשוב לבלוע כשרוצה ולא החתוך. כרכר להשתמש אחיה רוצה אם רק ■ייכת

 או לב׳ יתפורר אם לאדם אעפח לא נחלק שככר שלאחר מקרים דש למידה, ולא התרופה של לכמות יא
דעויש. נ׳,
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אבד סכנת ה.
 הרובא אם אולם סכנה. בו שאין כחולה נחשב אבר סכנת בו שיש חולה א.
 לחלל לו שומעיו כללית, סכנה ליח לבוא החולה יכול זו אבר סכנת ידי שעל אומר
התורה. מן האסורות במלאכות אפילו שבת עליו

הגוף, לכל סכנה היא אבר סבנת מקרים שבהרבה היא, כיום הרופאים דעת נ.
 להתפשטות תגרום מטיפול שהימנעות חשש יש אם לכן וכדו׳. הרעלת־דם חשש עקב

 באבר לטפל כדי התורה, מן באיסורים אפילו שבת, לחלל מותר הגוף, בכל המחלה
(מה). הפגוע
 אף שמותר הסוב^ם יש הגוף, לכל סכנה בכן שאין אף אבד, סכנת כשיש נ.
(מו). באבר לטפל כדי בשינוי, התורה, מן האסורה מלאכה לעשות

במקצת חולה - מיחושים ו.
הגדרתו - קל מיתוש
 ואינו האדם של גופו את מחליש שאינו קל, כאב של מצב הוא קל מיחוש א.

 כאב לדוגמא: היומיומית. בהתנהגותו ממשיך הוא אלא במיסתו, לשכב לו גורם
האדם. של הרגילה בפעילות פוגעים שאינם שיעול, או נזלת רגיל, ראש

תרופות נטילת
(מז). תרופות ליטול קל, ממיחוש לסובל אסור ב.
 הרגיל, באופן זאת כשעשה הוא התרופות נטילת שאיסור הסוברים יש ג.
 יום מבעוד שעירב או אחר, במשקה או במים גלולה יום מבעוד המיס אם אולם

 שלא ובלבד (מס)), בהערות (מח)(ראו בשבת לשתותם מותר במשקה, תרופה טיפות
.0( לרפואה המשקה את ששותה לאחרים ניכר יהיה

ת- -מקורות ת ע ה ו

 דצ׳ל, הגרשז״א בשם י־ז העתז ל״ג פרק שש״כ (מר) ט׳. אות ם*ו סי׳ ח״ח אליעזר ציץ שו״ת (מה)
 ־׳ח שב סיםן (סד) שם. שכתבנו «ה ו-י׳׳ח י״ב -בהערה לעיל דע׳׳ע צ־ג), סי׳ (ח״ח הלד שבט בשו״ת וכ״כ
 נשמת ושו״ח ס״ה מל״ד שש״ב - במשקה-בער״ש או במאכל שעירבוה תרופה לקיחת שהתירו יש (מה) ס״א.
 •במאכל נתערב שאם שכתבו נ׳) (סי׳ התשובה עמק ושו״ת ם׳) (סי׳ צדק משפטי שו״ת בשם שי״ז) (סימן שבת
 חייעוינן ולא בשבח, העין ע״ג ונותן סער״ש pלו’ק אדם ששורה סכ״א, שכ״ח כסי׳ שמבואר מה כפי רינו

 (ה״ו מנח״י בשו״ח ויע״ע בכך, היכר יש פער״ש אלא לשתתן לו התירו שלא דכ^ סממנים, שחיקת משום
 זה. בענץ נחלקו זמננו פוסקי (מט) מה. להקל יש גדול צער שבמקום וכתב זה כהיתר שדן כ״ח) סי׳

 רגיל שאמו בתרופות רק הוא ההיתר זצ״ל אדעדבך הגרשיד בשם כ״ז) ובהערה ס״ה (פל״ד השש״ב לדעת
 יודע שהאדם משום הדבר, את מתיר התרופה נטילת באופן השינוי כזה במקרה במשקה. חול נימוח לערבבם
 דווקא הוא ההיתר פ־ו), סי׳ •ב (ח משה האגרות לרעת אולם סלמנים. לשהוק יבוא לא ולבן מהדניל שמשנה

 מבעוד ■במשקה התרופה אח שהכק הוא השינד נזה במקרה נטילתם. בעת כמשקה לערבבם שרגילים כתרופות
 בשמערבם אף היתר אין במאכל לערכם הדרך שאץ תרופות אכל התרופה, נטלת כתחילת נחשב והדבר יום

ס״ה. ל״ד פרק שש״ב (נ) צ׳. סי׳ ח״א ישפה אבני ושו״ה ל״ו סי׳ ה״ג הלר שבט בשו״ת ויע״ע מער״ש.
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בריאים מאכל
 שיש פי על אף בריאים, מאכל שהם מאכלים ולשתות לאכול לו מותר .1

(נא). מלאוכלם הנמנעים בריאים

 ■למצוץ או ב)3( בדבש מעורב חלב לשתות בגרונו שחש למי מותר לדוגמא:
(נג)). מציצה ככדורי הנלקחות תדופות לא וכד׳(אך דבש סוכריות

מלאכה איסור
 מלאכה ואפילו מלאכה, לו לעשות לנכרי לומר קל ממיחוש לסובל אסור ה.

(נד). מדרבנן האסורה
 לגכרי לומר מותר לקמן, שיבואר חולי״ ״מקצת הנקרא צער במקום אמנם,

מדרבנן. האסורה מלאכה עבורו לעשות

הגדרתו ־ במקצת חולה
 סכנה בכך אין אך מאבריו באחד לקה או שחלה מי הוא במקצת״ ״חולה ו.
 לא כלומר, הרגילים, בעיסוקיו ממשיך הוא הכאב, מן מצטער שהאדם ואף לאבר,
(נר•). למשכב נפל ולא גופו כל נחלש
במקצת״: ל״חולה דוגמאות ז.
ושפשוף. נפילה מחמת פצע כגון לכאבים, הגורמים פצעים א)
גופו. כל את מחלישה שאינה קשה, נזלת ב)

דינו
 לכך ובנוסף במקצת״, ל״חולה גם מותר קל״ מ״מיחוש לסובל המותר כל ח.
 ״חולה לצורך מדרבנן, האסורה מלאכה לעשות לנכרי לומר במקצת״ ל״חולה מותר

(נס. במקצת״

 או קשה, מנזלת שסובל למי אף טיפות לשים מנכרי לבקש מותר לדוגמא:
<נז). לכאבים שגורם פצע על תחבושת להניח לבקשו

בכאבים בטיפול והאסור המותר ז.
 בהתאם שונים כאבים בסוגי בטיפול והאסור המותר ויודגמו יבוארו זה בסימן

ולחומרתו. הכאב לסוג

והעמת- ■מקורות

 שש״ב )M( ם״ד. ■ליד סרק שש״כ <נג) סמ׳׳ג. הרב srw קי״ז, ס״ק שם מ״ב סל־ז, שכ׳ח סי׳ (נא)
מ״ב ס׳׳ב, שכ׳׳ה סי׳ הרב שו״ע ה)1( פ״ג. וס׳׳ק סק־ג וכמ׳׳ב ס׳׳א, שכ׳׳ח סימן (נד) ס׳׳ד. ל׳׳ד פרק
■פרק שש״ב (נז) ם״כ. שם הרב שו׳׳ע סקפ׳׳ג, במ׳׳ב שב׳׳ח סי׳ ס׳׳ה, ש״ז סי׳ (ני) פ״ג. ס״ק שם

סט׳׳ו. ל״ח
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ראש כאבי
 שהתבאר כ&י תרוכות, בנטילת ואסור קל׳/ כ״מיחוש קל ראש כאב א.

ה׳. בסימן לעיל
)),ni( ■בהערות ראו (-גופו בכל חולשה חש האדם שבגללו חזק, ראש כאב ב.

 המקרים שם שהתבארו א׳ סימן ל״ז סרק לעיל מסוכן(ראו שאינו בחום שמלווה או
תרופות. ליטול •לו ומותר (וס), סגנה בו שאין כחולה דינו סכנה), נחשב החום בהם

 שיש לאדם מותר וכן סכנה, בו שאין כחולה דינו מיגרנה של ראש כאב ג.
).0( מיגרנה התפתחות למנוע כח תרופות ליטול למיגרנה נטייה לו

שיניים כאבי
 מנתר אך <סא>, תרוסות בנטילת ואסור קל״ כ״מיחוש דינו קל שיניים כאב ד.

ה׳. בסימן לעיל שהתבאר כפי בריאים, מאכל של ושתיה באכילה
 אף ■ברנדי, או שרף יין כגון חריף משקה שתייה, כדרך לגמוע, מותר לדוגמא;

 משום אותו, יגרגר ולא המשקה את יפלוט לא אולם, (סב). לכאב הקלה בכך שיש
(סג). רפואה כדרך שנראה
 סכנה, בו שאין כחולה נחשב כללית, לחולשה הגורם חזק, שיניים כאב ה.
(סד). הכאב להרגעת תרופה לקחת ומותר
 כחולה דינו - מוגלתיות בדלקות כגון סכנה, חשש יש הרופא לדעת אם ז.
(סר.). סכנה בו שיש

בפצעים הטיפול ח.
מסוכנים פצעים
 כל בהם לעשות ומותר סכנה״ בו שיש כ״חולה נחשבים הבאים הפצעים א.
).10( החולה במצב הרעה למנוע כדי שדרוש רפואי טיפול

 כלי או סכין ידי על שנגרמו חזקה הכאה או עמוק חתך או עמוק פצע א)
(סז). אחר ברזל

- והערות מקורות -
 לסשככ', כ׳נפל נחשב ג״ב לביהכ׳ינ ללכת כדי כאבז על ומתגבר סמיחזד מתאמץ אס שאף הסובריס דש (גח)

 -בסימן לעיל ראו (נט) שע״א. סי' שבת נשמת •שו״ת במיטתו לשכב נשאר היה זו מיוחדת סיכה ללא אס
) ל*כ.0 שכ*ת סי׳ (סא) שע־נ. סי׳ שבת נשמת שו״ת סט׳׳ז. ל־ד פרק שש״ב )0( א׳. » שם. (

 בפיו להשהותו גם להקל ז«!שר גדול צער שבמקום אדם החיי בשס ״ב) ק (ס־ק שם המ׳׳ב וכתב שם. ג)0(
 שבט ■ובשו׳׳ת ט׳׳ז, ואות י*א אות שכ׳׳ח סי׳ החיים בכף מה מש״כ דע׳׳ע שם. ם״כ (סד) אח׳ב. ולבלחנ

 ככה׳׳ג. ופולט גומע של בדרך אפילו וחומץ חריפים משקאות לגרנר גם שמותר ונראה ע׳. סי׳ ת׳׳ט הלד
 לדתותן שאפשר פעולות (סו) ע׳. סי׳ ת׳׳ט תלוי שבס בשו׳׳ת רע׳׳ע סק־׳ז-ח'. ובמ׳׳ב ס׳׳ג שכ׳׳ח סי׳ (סה)

 יש - שעות בכמה לדחותה כלל כדרך שאפשר טטנוס זריקת בגון החולה, כמצב הרעה ללא שבת למוצאי
ס׳׳ז. שכ׳׳ת סי׳ )TO( שבח. למוצאי לרתותן



,שגטלוז. &דק

ב)
ג)

ד)

ה)

ו)

 (סח). אדמה לתו<ם שחדרה או מזוהם, דבר ידי על שנגרמו חתך או פצע
 הנשימה במערבת פצע כגון ולפנים, השיניים מן הגוף, שבפנים ומכה פצע

וכדו׳(סס). העיכול או
 אפשר שאותה איטית, בדליפה ■לא <ע)(אך דם בזרימת המתבטא דם שטף
 האבר הרמת ידי על או הפצע על לחץ ידי על להפסיק כלל בדרך

(עא)}. הפצוע
 <ף או ■היד כף של העליון הצד (כלומר הרגל או היד גב שעל מכה

(עב). הרגל)
 דבורה עקיצת נחש, הכשת בכלבת, חולה שהוא חשש שיש כלב נשיכת

(עג). לזה במיוחד שאלרגי למי

מסוכניס שאינם פצעים
 שאין כחולה דינו נופו, בכל חש שהחולה לכאב גורם אך מסוכן שאינו פצע ב.

 בו יש ואם (עז), בשינוי מדרבנן איסורים עבורו לעשות מותר לפיכך, סכנה. בו
(עח). שינוי ללא אף מדרבנן איסורים עבורו לעשות מותר אבר סכנת

רפואתו, צרכי <ל את סבנה בו שאין חולה לצורך לעשות מותר כן, כמו נ.
(עו). נכרי יח על

שטחיים פצעים
 כ״חולה דינם אין הנוף, לכל לכאב גורמים ואינם מסוכנים שאינם פצעים ד.
דלקמן: באופנים בהם לטפל מותר אך סכנה״, בו שאין

 ידי על מתאים חומר בכל כזה פצע ולחטא לשטוף מותר - פצע שטיפת ה.
 אין אך (עח), כפן צמר או ■גזה ידי על כך אחר לייבשו ומותר (ש), וכדו׳ טפטפת
(ענו). סחיטה איסור משום לח, גפן בצמר הפצע את לנקות
 אבקת פיזור ידי על ואף לחיצה, ידי על הפצע של קל דימום לעצור מותר ו.

).9( דרמטול
 אין אך א),9( חבישה בחוטרי הפצע את לחבוש מותר - הפצע חבישת ז.
ב),9( סממנים שחיקת גזירת משום ממרח, איסור בכך כשאין אף משחה, לשים

והערות- -מקורות

 שכ׳׳ח סימן (עב) שם. (עא) סי״ג. &ל״ה שש״כ (ע) ס״ג. שכ״ח סי׳ (סט) סיא. פל״ה שש־כ (סח)
ג׳ לעיל.בסימן ראו (עד) א׳. סימן ל׳׳ז מפרק לעיל ראו (עג) סכ״ה. שם השולחן בעתך ויע״ע ס״ו,
שנחשב משום ההיתר וטעם שם, (עח) סי׳א. פל*ה ששע (עז) בס״א. שם (ער) שם. (עה) ס׳׳ג.

 משם שם (עט) זג׳יל. הגרשז״א משם י׳׳ג •בהערה שם לסחוט־ ולא לעב כוונתו שהרי ,T כלאחר כסחיטה
 סימן (פא) םי״כ. שם שש״כ (פ) מה. סקי־א סי־ר ט־ו סי׳ ח״ח צי״א בשו׳׳ת משע דע׳׳ע וצ׳׳ל, הגרשז״א

 חבישתו לפני הדם מן הפצע את לשטוף יש לחבישה, וכדו׳ ■כטנד ומשתמש דם שותת הפצע ואם סכ׳׳ג, שכ׳׳ח
 למך-שש׳׳ב לחשוש אק גדה, מגון להכישה המיחזדים מחומדים אולם סמ־ח, שכ״ח צובע-סימן איסור מחשש

 אף תחילה שטיסה כלי הפצע את לחבוש מותר לשתות, מפסיק אינו הדם אם או הדחק, ובשעת סי׳׳ח. שם
ם׳׳כ. שם שש״כ (פב) רגיל־שם. כבד



מ0שס. נ השבת ש

 מבלי הפצע על משחה להניח רשאי בו חש גופו שכל עד מכאב סובל החולה (ואם
(פג)). ז׳ סעיף ט׳ סימן לקמן שיבואר באופן אותה, למרוח
 אם אך (פד), שהתייבשו פצע גלדי ביד להסיר מותר - פצע גלדי הסרת ח.

(פר,). להסירם אין י דם ליציאת יגרום שהדבר יודע
(פו). וכדומה עור דלדולי יבלת, להסיר אין ט.
 ויש וכוחס, פינצטה ידי על אפילו קוץ להוציא מותר ־ קוץ הוצאת י.

 להוציא מותר אפשרי, הדבר וכשאין (פז), דם להוציא בלי זאת לעשות להשתדל
(פח). דם יצא כשבוודאי אף הקוץ את

ובמשחות באיספלנית בתחבושת, השימוש ט.
זקשירתה התחבושת חתיכת
 ■ואין <פמ), התחבושת את לחתוך אין סכנה, בו שאין שטחי פצע בחבישת א.

 ואם בטחון(צא), בסיכת לסוגרה או בעניבה לקושרה מותר אך כפול(צ), בקשר לקושרה
כפול(צב). בקשר לקושרה אף בכך, צורך יש אם מותר, יום, בכל אותה להחליף רגילים
 להשתמש אין וגם (צג), לחתיכות (איספלנית) פלסטר לחתוך אין ב.

(צד). בהערה ראו - להדקה כדי התחבושת קצות על להדביקה חתוכה באיספלנית

התחבושת הסרת
 לעצמה התחבושת קצה את להדק כדי תחבושת על איסבלנית הדבקת ג.

 נחשב הדבר (שהרי שהודבקה איספלנית לפתוח אין ולכן כתפירה, נחשבת
על זה הודבקו שקצותיו מדבק אגד לפתוח אין גם זו מסיבה (צה). כ״קורע״)

והערות- מקורות

 ומוכיח *ט, ע וכהערה סל״א ל״ה פרק שש*כ (&ה) סכ״ב. שכ״ח סימן (פד) ״כ. ס ל־ה פרק שש״כ (פג)
 סימן (פז) סק׳ו-סק״ז. שם ובסיב ס״ב שים סיסן (פו) סיז. ס*ק שם ושעהיצ סק״צ. שם מהמ״ב זאת

 שאם י*ז0 פל״ה משש״כ דע״ע ס־ג. ס״ק בשעה״צ שם (פח) ס״ג, ס־ק ובשעה״צ פ״ח ס״ק במיב שכ״ח
 שם שש״ב (פט) לטיפול. דרש1ה כל לעשות ומותר סכנה, מ שיש כחולה נחשב לציפורן, מתחת הקת

 נ״ב. ס״ק גשעה״צ שכ״ח סי׳ (צב) םכ״כ. שם שש״כ (צא) סקפ״ב. •כ בם שכ״ח סי׳ (צ) סכ׳׳א.
 שאסור דצ״ל הגרשז׳א של דעתו את הביא ס״נ-ם*ד) הערה ליה (פרק כשש׳׳כ (צד) סכ׳׳ג. שם שש״כ (צג)

 וא״כ התחבושת. על שדמקה האיספלנית אח להסיר יםTםקפ שאץ מכיון התחבושת, על הפלסטר את להדביק
 ובשו״ע ם״א תו־נ־א (סי׳ קיימא של כקשר שנחשב לולב של לאגר דומה זה והרי לעולם, כקשר זה נחשב

 נראה שס ומילואים •נתיקתים אולם הסוכות. חג אחרי גם אגור יישאר אם Tמקפ שאינו אע־פ ס׳׳ו). שם הרב
 סתכוזגים דבר של •בסוסו שד,די קיימא, של לקשר נחשב זה שאץ מד. רזץ כזד,, טוכא הנרשז׳א שמסתפק
 הקשר הוא הרצץ עיקר שם אשר ל״ל^ב׳׳ דומה זה שאץ שם ומבאר לאשפה, התחבושת כל את להשליך

 מבלי יחד, קשורים כשהם הסצוה לקיום נעשה ווזקשר ואנוהו״, קלי ׳׳זה משום או אגד צריך שלולב מפני
 אץ האיספלנית. בהדבקת משא׳׳ב ■לא, או קשור יישאר אם ליה איכפת לא כי הקשר, התרת על כלל לחשוב

 אליעזר ציץ בשו׳׳ח משיב ויע׳׳ע מק. שלאחר ההפרדה לצורך רק נעשה והכל רב, זמן שם שיחזיק דעתו
 שם שש׳׳ב (צה) ■מה. שכתבנו מה כ׳־ה הערה כ׳׳ז פרק ח׳׳א כספתו ויע׳׳ע בזה, סק׳׳ו פי׳׳ד ט׳׳ו סי׳ ח׳׳ח

מה. שכתבנו מה צ׳׳ד בהערה לעיל ויע׳׳ע םנ*ח.



.שסאלח. פרק

 (אפילו קלקול בדרך לחותכה מותר - מפריעה התחבושת ואם זה. גב
(צו). במספריים)

 מודבקים האגד שקצות (באופן האדם גוף על מדבק אגד להדביק מותר ד.
 במקום מודבק האגד אם אולם (צס הגוף מן להסירו ומותר זה) על זה ולא הגוף על

(צזז). שערות ייתלשו בוודאי בהסרתו שהרי להסירו אין שיער, בו שיש

במשחות שימוש
 חשש גם סממנים שחיקת לגזירת בנוסף יש רפואית, במשחה בשימוש ה.
 בו שאין לחולה אף אסורה זו ומלאכה ממחק), תולדת (שהיא ממרח מלאכת

(צס). סכנה

 תחבושת שבת מלפני יכין במשחה, לשימוש הזקוק סכנה בו שאין חולה ו.
 ובשבת סטרילית) שתישאר כדי וכדו׳ בניילון אותה (ויכסה המשחה משוחה שעליה

).P( הפצע על אותה יניח
t, או השפופרת מן משחה להוציא רשאי יום, מבעוד תחבושת הכין לא אם 

 את למרוח שלא יזהר אך <קא), מובנה גזה על או הגוף על ולהניחה מהצנצנת
הגזה. על או הגוף על המשחה

 נמרחת בכך אם גם בתחבושת, לכסותה מותר המשחה את שהניח אחרי
(קב). המשחה

בחולה הטיפול דיני לסיכום טבלה הבא, בעמוד ראה

והערות- -מקורות

 קג־ו (סימן שבח בנשמת ויע־ע סכ״ו, ל״ה פרק שש״כ («נז} זצ״ל. הגרשז״א בשם ע״ב ובהערה שם, (צו)
 את להניח בדעתו שאין לכל וניכר ועTש וכפרס בכה״ג, האדם בגוף תופר איסור שאץ שכתב ר״ג) וסי׳

 האדם גוף על מדבק אגד ■להדביק שסותר ס־ו) סי׳ פל״ו (ת״ב לציץ אוו בשו״ת וכ״כ בקביעות, ההדבקה
 שמא משום היינו לקיימא, שלא תפירה אוסר שהרמיא ואף לקיימא, ואתו הואיל תפיחז משוב בוה שאץ

 אופן ובענץ ארם. בני כעמי בחפירה נראה אמו וה אבל לקיימא, כשהוא אף הTכתפ להקל מזה ילמדו
 צדדי את המכסים הניירות את שבת מערב להסיר שיש שכתב שם, כשש־כ יערץ כשבת. באגד השימוש

 ויע״ע הסטריליות). שתישמר כך נקיה בגזה האגד את ״כ את (ויכסה לתקן ע״מ קורע חשש משום האיסלפנית
 בשם ע״ג בהערה שם וכתב סכ״ם, שם שש״כ (צח) בזה. ב׳ סימן כ״ז פרק ת״א השבת במשנת מש״כ

 באופן ,t כלאחר היא השערות שחלישת מכיון להורידה, מותר מהאיספלנית מצטער הוא שאם זצ״ל, הגרשז״א
 יצחק מנחת בשו״ח וכתב פ־א. ס״ק ובם־כ סכ־ו שב־ח סימן (צט) ליה. ניוזא רלא רישיה ופסיק קלקול,

 בולה להבליעה רק כעץ בלל להשאירה שלא רפואית מבחינה עליה מקפמים אשר שסשחה כ׳) סי׳ (ת*ז
שש׳ב (ק) נ׳׳ח. הערה פל״ג כשש״כ ויע׳׳ע למורחה, סבנה, כו שאץ אף הול' במקום לסמוך יש הגוף, בתוך
 ע׳׳י נמרחת שהמשחה שמה שם וכתב ס׳׳ג. ובהערה שם שש״כ (קב) שם. שש׳׳ב (קא) סי״ד. ל״ג פרק

 מקום ככל המשתה שתתפשט רק כוונתו שהרי ועוד יד, כלאתר סמרה שהוי י*ל התחבושת, את שם שהוא
 שנחשב תינוק עבור שאצל״ג מלאכה להתיר שמצדד דלא, בביה״ל ס־י ש׳׳ב בסי׳ ריערין להחליקה, ולא

סכנה. בו שאץ כחולה



השבת משנתשסב.
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.שסגערכיס. מפתח

ערכים מפמח

 והערות. סעי&ים סימנים, מכיל פרק כל )1
כך: בנוי המקום מראה לפיכך
^ - ד ג, יד, ד׳ סעיף ג׳ סימן י*ד פ
^ - ג יד, ג׳ סימן י־ד פ
ג׳ הערה י־ד פרק - (ג) יד

 •באות יימצא בשבת* ״משחקים הערך היריעה. ה׳ הושמטה הפעמים ברוב }2
בשבת*. ״המשחקים ה׳ באות לא מ/

״משקים״}. ולא (״משקה״ יחיד גלש^ הערך יבוא הפעמים ברוב )3

אגרטל — א —
ד א, -בה, טלטולו —

הרחמים אב
או&נייס ר ג, יד, ברית בר שיש בביהכיג אמירתו —

ז •לב, בהם רכיבה — ה ב יד, הפרשיות בד־ אמירתו —

מבושל לא אורז ג ג, יד, מברכים בשבת אמירתו -
K ב, -בא, טלטולו — העומר ספירת שבימי בשבתות אמירתו —

הברה איבוד T, .ג ג

ד א, ■לז, חושיב״ס -לענץ - ב׳ה ג, יד, אומרים שאץ שבתות —

יבער׳־ש חלות אפיית להבדלה אבוקה

ג(ב) בזמעו המנהג - ג׳ה ד, יט, הגדרתה -

גנב) האפייה זמן — פלא אבני
א ג, המצוה טעמי — נ ו, לב, בהם משחק -

המינים ארבעת מרק אבקות
כ בג, טלטולן - ח בא, טלטולן — ט-י ג, בא, א(



השבח משגתשסד.

ט,-בב ה,
חולים בית

■בו נרות הדלקת - ו ה, בא,
 קרועות ארתות

טלטולן —

ב לב,
בלונים

בהם משחק — ה ה, כד,
ארנק

טלטולו —
^לב,(יח ניפוחם — אשה

חיים בעלי הנרות הדלקת אחר ושתייתה אכילתה —
K ,KD, (ב) טלטולם — P ח, ה,

הבנים ברכת א א, ג, בעריש חלה הפרשת —

ד א, ח> שבת ■בליל - ב-ג ד, ד, שבת קבלתה זמן —

0(א, ח, ידיים בשתי — נ א, יס, בהבדלה חובתה -

שלוש נועץ ברכת
הקחעש שלאחר מזתות אבילת אחר -

ג״-כ-ג «ו,
K ג, סו, ושTהק יץ שתיית אחר —

טז(יב) שלישית בסעודרז חובתה —
ו-ז ד, טז, הבוקר דשTק קודם טעימחה —
בבוקר קצרה בקשה שאמרה לאהר טעימתה —

ה ד, טז,
ד א, יט, לעצמה כשמבדילה הבדלתה סדר —

החודש ■ברכת ט ח, יט, במוצ״ש מלאכה עשיית —
כ יד, ב, בעמידה אמירתה - ד א, ח, י לבנה קידוש -

יד,<י) רב תפילת בזבות — ג ז, יט, ^ שת״יתה - הבדלה מ
 ב ■ב, יד,

(ד) יד,
ר ג, יד,

ב< ו, יא,

המולד הכרזת —
בה נשים חיוב —
תשרי לחודש -

הנוזץ ברבת
רצה לומר שכח -

 ב ב, ת,
ג-ד ב ח,

תוננתנו אתה
י״ח בתפילת הזכרתה —
לאומחז שכח —

ב —

vn ג, •בא,
 מבושל שאינו בשר

טלטולו — ב יב, א,
שבת בגדי

לשבת נאים בגדים —

— ג —

■בער׳ש ציפורניים גזתת

 ב יב, א,
(קח) א,

ב לב,

לביזזזתס מצות -
לשבת מיוחדות נעליים -

בובות
בהן משחק -

אחר ביום והרגליים הידיים צי&ותי גזחת - מהיכנו כלי ביטול
ה(פח) ,0 א, ג-יג לא, —

 ו ט, א,
ז ט, א,

חמישי ביום גזחחם -
חודש בראש גדזתם — השמזןוות בץ

(צא) ס, א, תורש ראש בליל גזיזתם — יג(כב) ג, ד, מלאכה איסוד —

ד ט, א, וטעמה הציפרחניים גזיזת מצות - ד ב, ד, השמשות בץ זמן -

<צז) י ט, א, ■קציצתן ידיים-לאחר נטילת — י-יב ב ד, הקהילות מנהגי —

 ח(צד) ט, א,
ט ט, א,

טח־גזחתן —
עליהן שחדך ■למי סכנה -

ד ב, טז,  בו שליסזית סעודה -

ביצה
ז)3( ט, א, הרגליים ציפורני — ח ג, בא, טלטולה -
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גפרורים
 טלטולם -

גריסים
 טלטולם -

וקליפות גרעינים
טלטולם -

(לו) כד,

ד ג, בא,

ד כא,

א־ב ד, יט, הנר ברבת —
ט,ו, השומעים של והבשמים הנר ברבת — ה י
ג ב, יט, מריח שאינו למי בשמים —
ו ז, יט, אחתונה בהכה —
ב ה, יט, הבוס דיני —
n ד, יט, השלהבת מן הנאה —
ב ו, יט, הבשמים ברבת בעת הבוס הנתת —
והעיפוחניים הידיים בבפות הסתכלות —

ג ו, יט, _ ך _
א נ, ט, י בשמים הרחת —

ז-ה ז, יס, הפיוטים ומיחת - דגים
ב,ב-ג יט, הגדרתו - מרינה חמר - ב,ג בשבת אכילתם —

א ג, ת, במחנ״ש לפניה טעימה — (כה) ז, ג, 4כי טלטולו - חי דג —
א יס,ד, הנר ברכת טעם - ב,(טו) אכילתם טזגם —

ה-ז ה, יט, חובה ידיי השומעים יציאת — דומינו
ד ו, יט, השומעים-לצאת כוונת — ב לב, בו משחק —
ג ה, יס, פגום בוס - בשבת דיבור
א א, יט, מצודתה — ו-ז ז, לה, חפץ מחיר אמירת —
ד ה, יס, בוסה מילוי - א-ה ו, לה, האסורים דיבורים גדר —
ט ז, יט, במוצ׳ש הבדיל לא — ח ז, לה, בטלים בדברם דיבזד —
ז ו, יט, הדזבדלה בל את שמע לא — ו ו, לה, רמז בדרך דיבור —
ג יס, א, בהבדלה גשים - א־ה ו, לה, אסורים בעניינים דימר -

<-ה ד, יט, באבוקה מצוותה - להבדלה נר — א-ב ז, לה,
ו יט, ההבדלה סדר - ד א, לה, כבחול בשבת דיבור —
ב יט,ב, בירה על — ד א, לה, מצוה לצורך רבוד —
ב יס,ב, מדינה חמר על - ז-ח ו, לה,

ב א, ט, י יין בוס על - ג לה, ז,
א יט,ב, ג א, לה, חול חפצי לשם דיבור -

יט,(טו) פיתת מיץ על — ט-י ז, לה, מנפקים הרזזור —
ד,ז יט, להאיר שעשוי נר על — ח ו, לד,, לבנו מלמד חיפדזז —
ב ב, יט, סח־ה על — ה-ן ז, לה, חשבונות חישוב —
ת ה, יס, בהבדלה עמידה - ט ו, לה, בהם דיבור מצוה, של חשבונות —

ד־ה ג, יז, לפניה מלאכה עשיית —
א ו, יס, הבדלה לפני פסוקים — ה —
ה ז, ים, העעיים רחיצת — הבדלה
ד ז, יט, הנרות בכיבוי היין שפיכת - א J ת, במרצ*ש לפניה אכילה —
ב ז, יט, מלואלוגמיו שתה — ו ד, יט, אבוקה לו אץ —

(כב) א, ג, ת, ■במוצ׳ש לפנמז מים שתיית — ב ב, יט,בשמים לו אין -
א ז, יט, רביעית שתיית - ב ד, יט, נר לו אין -

הגרות הדלקת א ה, יט, שבת בבגדי —
ט ה, הדלקתו מקום י אורח - ד-ה ג, יט, הבשמים ברכת -
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יז טז״ ט, ה, באכסניה המתאכסנים אורתים —
(צב) (צא), ב, ט, ה, נשואה אורחת -

יז ח, ה, ההדלקה אחר דשתיה אכילה -
ד ט, ה, כ ט הדלקתם חיוב - בחורים -

ד א, ה, ת — נרות בהדלקת טו
כה ט, ה, ת - בפנימייה הדלקתן - טו
י״יב ט, ה, ס — הדלקתם חיוב - נשואים טי

י ח. ה, ההדלקה ברבת —
יא ח, ה, שהחייט ברכת -

ד ה, הנרות נודל —
כ-כב ם, ה, יולדות בבית הדלקה -

ב-ג ו, ה, אחרים בהדרים הדלקה -
יח-יט ט, ה, במלץ הדלקה —
<לט) א, ו, ה, האכילה במקום הדלקה —

(יט) ה, חשמל טרות הדלקתם —
יג-טו ם, ה, שמתות באולם נרות הדלקת —

א־ב א, ה, בהדלקתם התייבים —
ה ו, ה, הנרות ומנבחז -
ג ב, ה, הנרות ממספר הפחתה -
טז ח, ה, בהם נפחד הצתת -

(נ) ה<, ז, ה, יא-יב ב, ד, ההדלקה זמן -
ג ה, הנרות טיב —

א ה, ההדלקה טעמי -
ה ה, הנרות בבו —

ט ח, ה, מי — הנפרור כי
ע-טו ח, ה, ההדלקה בשעת החשמל כיבוי -

ד ב, ה, להדליק כשעזכחו —
א־כ ב, ה, הנרות מספר —

ג ב, ה, לבית מחוץ כשטזובתים מספרם —
ו-ט ט, ה, הוריה אצל המתארהת משפחה -

ז ה, ה, בקובת שכבה נר —
ב ח, ה, ההדלקה קודם צדקה נתינת —
ד ו, ה, בחרדים ההדלקה סחר -

רכ ח, ה, הנרות הדלקת סדר -
שבת קבלת ראו - שבת קבלת —

א א, ה, בהדלקתם האשה קדימות —
(כא) כ, כ ה, זית שמן —
הקדמה ט, ה. אורה תהזפת -

ג א, ה, הבעל ע״י הנרות תיק^ -
יב ח, ה, ההדלקה בשעת האשת תפילת —

בשבח קוץ הוצאת
לחול משבת הכבה

איסורה —
הטה משום האסור דיבור —
למרג־ש כלים הדחה —

כוסות הדחת —
המקפיא מן מאבלים הוצאת —
לבית הטלית החזרת —
ה — מ ליו-ט משבת ה
מה — אחרת לשבת משבת ה
למקרו אוכל הטסת —
כלים למדיח בלים הטסת —
החלב מן השומן הפרדת —
במים סעזדה כלי השריית —

(פחן י, ח, לת,

א ה ל  
 ג-ד ב לה
ה  ח-ט א, ל

ה  ח כ, ל
 י א, ילה
ה  P א, ל
 יט א, לה

ה  ב א, ל
ה  ב א, ל
 נ ב, לג,

 טז א, ■לד,
 ז ב, לד,

 יא א, לד,
 ד ב, לד,
 ה ב, לד,
 יב א, לד,

 ה ג, לד,
ה-( א, לד,

כמים סכו-ם השריית —
מוצ־ש לצורך הסידור טלטול —
החול בימות לבחינה לימוד —

— tito והמיטות החדר
מדזפסד להצלה שנועדה פעולה —

־)D(א-ב, ב, לד,
טו א, לד, בעריפ ההמץ בלי שטיפת —

שבת צדבי הכנת
ב ד, א, בהכנתם קודש שבת לכבוד אמירת —
א,(קכ) בהמתם הזעה —
י א, בהם ההייביס —
ב ד, א, שבת בערב השכמה —
(בא) ה א, עשייתם זמן —
י א, מבשלוחו יותר בו מצוה —

השבוע במשך לשבת הבנות
א כ א, ושמאי הלל של מידותיו־ם —

בשבת הליבה
א א, לה, הול של בצודה הליבה —
ב א, לה, חול לחפצי הליבה —

לה,ג
ת נ. לה, שפים לחפצי הליבה —

ם בסבבת המתנה ו ג, לה, אוסוגו

הפטרה
ב ד, יג, הקריאה טעם —
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עבוו־ו בשינד דאורייתזו מלאכות עשיית — ה ד, יג, ■ הקריאה מנהגי -
לת,^<יב} ד ד, יג, נביא ספר מתוך ־

ג ג, •לח, עבוח בשיטי דרבנן מלאכה עשיית — ז נ, לה, ראווה בחלון !תבונגות
ב ב, לח, נכרי ע״י רפואתו צורכי עשיית -

א-ב ג, לח, ד א. לו, שיב׳ס לענץ לב !תקף חו

ג ד, לח, עבורו גלילות והמסת פירוד — יב-יג ו, לה, בשבת נדרים !תרת
ב ד, לח, תרופותיו עטיפות קריעת -
ד ג> לח, חמים במים רחיצה — — ו —
ה ג, לח, ומדידה שקילה - ז ב, ח, במוצ*ש קדוש אתה

סכנה בו שיש חולה נועם יהי
ד א, לו, זה למצב דוגמאות - ה ב, מ, במוצ*ש אמירתה -
א א, לז, הגדרתו — ט ב, ח, השבוע באמצע יו״ט כשחל -

ג לז, הטיפול דחיפות —
ב ב, -לז, מועט לזמן הצלתו —
ד א, לי״ הרעלה — — ז —
ד א, לז, גבוה חום —

(כג) ד, א, לו, ידלדת — השבת יום ׳בירת

ד א, לז, הגוף שבחלל מבה — (יד) א, בשבת ׳ראשק* יום אמירת -

ה ב, לז, לחהוקו פעולות עשיית - ב א, שבת הלמת לימוד -

ב,ו לז, לצורבו פעולות עשיית — ב א, שבת לשם הימים מנק -
א ב, א, השבת זכירת מצות -

ד א, לז, עמוק פצע -
ב-ג א, לז, הסכנה נחנב קכיעת — א ה, יא, שבת זמירות

ד א, לו, פתוח שבר —
ד כ, לז, המציל שכר —

ד א, לז, תינוק אצל חום — ח —

חלה חשמל חוטי
J ,ה ה אטריות — ב נח, טלטולם —

י ר, ב בשבח הפרקזתה איסור — סבנה בו שאין חולה
כ נ, ,1 ההפרשה ברבת — א לח, זה למצב דוגמאות —
ז-ט ו, ,1 ילדים כגן חלה הפרשת — (יד) ד, ב, לח, עבורו גברי ע־י חשמל הדלקת -
■ה-ז ■ב, ג, ההפרשה זמן - ג ד, לח, עבורו תחפות הכנת —
ח-ס ב, ב ההפרשה במות — ד ד, לח,
י-יא ג ג, המוקף מן - ו-ח ו, לח, חנו - במקצת חולה —
ח<ז ג, ג, שריפתה מקום — ה ד, לח, עבורו לחצאים גלולה חיתוך —

ר ג, ג, שריפתה מצות — ג ג, לח, עכוח מוקצה טלטול —
ה ג, ג, צדקה נתינת - י ג״ לח, תרופות לקיחת -

ג ג, ההפרשה סדר — (לו) א, ד, לח,
א-ד ה, ג, בחלה החייבות מניסות סוגי — (כט) ז, ג, לח, חומו מדירת —

ו ג, להתחלק העומדת עיסה — ו לח, חנו - קל מיחוש -
א-ג כ, ג, בוזלה החייבת עיסה — א ב, לוז, י עבורו דאורייתא מלאכות עשיית —
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רטובה כביסה ט ו, ג, חל ידי על - נ
ח-ט ב, יכו, סלטולה — ר ד, ג, נפרדים כלים צירוף -

כדור ד-י ד, ג, סל ציחף -

א לב, בו משחק — ה ה, ג, קוגעל -

ב,-(כ) לב,
רגל בדור

ב,ג ג,
י ו, ג,

הפרשתה המחייב העיסה שיעור —
שבת לפני להפריש שכחו —

בו משחק — ו ה, ג, בעיסה משקים תערובת -

כ ט,
קידוש בוס

החזקתה אופן - - U _ ־
י ז, ח, בעמי חד כוס — ג כט, בגופו מוקצה טלטול

 ז־מ ,t ח,
ד< ז, ח,

מדגתה —
מלאה - א בט, הצד נון מוקצה טלטול

ג ח, ז, שטיפתה - טלית

בגדים כיבוס יט א, לד, לבית החזרתה —

K, ,ב ג השבוע כאמזנע — י ח, יט, במדצ-ש קיפולה -

(יח) ג, א, רביעי ביום - טלפון
ב ג, א, חמישי ביוס — ב פח, טלטולו —
ג ג, א, שישי ביום - בתפילה טעות

0ג,( ג, א, במכונת-כביסה שישי ביום — א ז, חול תפילת בשבת התפלל -
טלטולו - בלי א-ב ב, ז, התפילות בץ והחליף טעה -

א, ד ה, ג לאשפה שהושלך אחר — M ב, ז, התפילות בשאר מוסף והחליף טעה -
ה כלים שברי — ו א, ז, רצה אחר נזכר —

לאיסור שמלאכתו בלי ז א, ו, תפילתו סיים -

לאיסור שמלאכתו כלי - מוקצה ראו — ח א, ז, שטעה ציבור שליח —

א, ה ו, ג

להיתר שמלאכתו כלי
להיתר שמלאכתו -כלי מוקצה ראו -

■כפתור
טלטולו —

ל

 א א, יד,
ג א, יד,

(א) יד,

פורקן יקום
אמירתו -
ביחידות אמירתו -
ארמית בלשון -

ד-ה ב, יא,
 משגה לחם

דבוקים בלהמים -
ב —

ראש כאבו
ה ד, יא, גודלפתסותיו — א-ג ו, לח, בהם הטיפול —
 ב,(ט) יא,

י ג, יא,
דרבנן או דאורייתא —
הנחתו דרך - שיניים כאבי

א-ר ג, יא, חובה ידי המסובים הרצאת — ר^ ז, לח, בהם הטיפול —

ו ב, יא, משנה ■ללחם ציחופה - קפואה חלה — שבת כבוד
זז ג, יא, המסובים טעימת — נא) א, דרבנן או דאוחיתא —
ר ב, יא, אחד בכר - ה א, א, המצוה חשיבות -
ר ד, יא, הבציעה סדר - ב א, א, מצוותו -
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טלטולן - המינים ארבעת א ד, יא, החלה על בסכין רישום -
O(ב, בג, מזנוה אתתג — )T(ב-ג ב, יא, החלות שלימות -

ד ב, בג, נוצרה הדס — בשבת תורה ימוד‘

עבודה בלי ארגז ו סו, בשבת הלימוד תשיבות -

ה ה, כד, טלטולו — ד ו, טי, בשבת הלימוד מעלת -

ארנק — מ —
ה ה, בד, טלטולו —

ברכות ואה
בגד ו ה, ■יא, בשבת השלמתן -

ז-יא ד, בז, מוקצה כשבכיסו טלטולו — ו ה, יא, ביום ברכות מאה היוב -
ביצה ואוורר

ח ג, בא, טלטולה — ב בה, טלטולו -
ירוקה בננה דיגיטלי תום זד

ד ג, בא, טלטולה — (כס) ז, ג, לח, בשבת בו שימוש -
מהיבנו כלי ביטול אסתר זגילת

vד לא, האיסור אופני — נ ב, כה, טלטולה -
יב-יג לא, לזה המיועד בכלי - שבת ווצאי

לא,(יח מתבה הפסד במקום - ב-ג א, יו, שבת מוצאי ומן -
עז לא, לשימוש ראוי לאק כלי הפיכת - 0(ד, א, יז, תם רבם זמן -

(ה) ג, לא, האיסור ט׳נם — ח ח, יט, במוצ״ש מלאכה עשיית -
(ח־) ט, לא, מועט לומן — י ח, יט, הטלית קיפול -

האסור לדבר בסיס א א, ח, שבת תוספת -
ב בז, ולהיתר לאיסור בסיס -

ו א. בז, לבסיס כסיס —
ה צ ק ו מ

ג בז, השבת באמצע ■בסיס - טלטולן י למיניהן מרק !בקות
א א, בז, הגדרתו — ™ א, כא, מרק אבקת -

ב בז, לבסיס לדביבתו התנאים — י ג, כא, אינסטנט מרק אבקת -

ז-י א, בז, מתקיימים תנאיו כשאין טלטולו — ט ג, כא, אדמה תפוחי לביבות אבקת -

זז א, בז, האיסור טעם — ט ג, בא, פלאפל אבקת ־

ב א, בז, המוקצה ממנו בשהוסר - ט ג, בא, קורנפלור אבקת -

(ג) בז, לאיסור שמלאבתו כלי כשהמוקצה — (בם) י, ג, כא, מרק קוביות -

ד בז, בשעליו^פמוטות טלטולו שולחן, — .גרטל
ב בז, תנאיו — ד א, כה, טלטולו -

0( א, בא, חיים בעלי מבושל לא ,ורז

טלטולו - בשר א ב, בא. טלטולו -

(כא) ה, ,1 בא, מברשזל שאינו בהמה בשר - ד א, כו, שבת לחצי מוקצה .ץ

ר ג, בא, מבושל שאינו עוף בשר - ה ד, ב, ,כילתו

גפרורים קרועות .ריזות
(לז) ■כד, טלטולן — ו ה, בא, טלטולן -
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(ה) ב, ,K בא, טלטולו המשך גריסים

ד ד, כ, מהמוקזנה הנאה ד ג, בא, טלטולן —

ב ג, בא,
חיים זיתים

טלטולן — ה ד, בא,
 טלטולן - וקליפות גרעינים

אבוקדו גרעיני —

חיים חבושים ה ד, פא, אפרסמק גרעיני -
ב ,1 בא, טלטולן — ה ד, כא, אפרסק גרעיני -

טלטולן - חשמל חוטי (לט) ד, בא, שזיפים גרעיני —

ב בח, חשמל(גולמי) חוט — ה ד, בא, שסק גרעיני —

ב בח, מארון) מאריך(כבל חוט — ו-ז ד, בא, מהפה הועאתם -
ב בח, ■למכשיר המחובר חשמלי חוט - ה ד, בא, בהמה למאכל ראויים כשאינם —

א ד, כ, במקזנת טלטול (לו) (לה), נ, ד, בא, בהמה למאכל כשראויים —

 א ג, בט,
ו ג, בט,

טו מוקצה טלטול נגו
אופניההיתר —
•ק שהדרך ■בדבר —

ח ד, בא,
 ט ד, בא,

(לב) ב, ד, כא,

בשבת לאשפה כשהושלבו -
שבת לפני לאשפה כשהושלכו -
פת קעת עליוזם כשיש -

ט <, כט, החזו׳׳א דעת — ה ד, בא, אגחים קליפות -

ב ב בט, האסור דבר לעורך — ה ד, בא, יבש ובעל ביצים קליפות -

ה ג, בט, לעורך שלא - ב ד, בא, ואגסים תפוחים קליפות —

ו א, בט,
הצד מן מוקצה טלטול

המוקעה דחיפת - א-ב י, בא,
רעי של גרף

מצויות דוגמאות -
א בט, הגדרתו — (קיד) א, י, כא, הגדרתו —
ב בט, המוקעה ניעור חיוב — ה י, בא, בחול כדרכו -

ב ג, כט, האסור דבר לעורך — (קית) י, בא, משומשות ממחטות —
(ה)ג א, בט, במוקצה מותר שימוש לעורך — ד י, נא, לכחחלה עשייתו —

א בט, ההיתר תנאי — מבא) י, בא, בספק לכתחלה עשייתו -
ב בדו, טלטולו - טלפץ חי דג

«בוא ב, האיסור טעמי ז נ, בא, טלטלו -
ש מוקצה ייחוד שימו ל (כה) ג, בא, הפסד במקום טלטלו -

 ב א, ל,
א נ, ל,

אופניהייחוד -
חול ארגו — ב בה,

דיסקט
טלטלו —

 (א) ל,
ל,(י]

לאיסור שמלאכתו בבלי —
במחשבה ייחוד - טלטולן - דלתות

m ו, א, ל, לעולם ייחוד — הקדמה ו, בא, שנתפרקו הבנק דלתות -
יא א, ל, אחת לשבת ייחוד — ו בא, שנתפרקו הבלים דלתות -
ז-ח א, ל, מעשה ע־י ייחוד — ב כה, פתיחתה - ייבוש מכתת דלת -

יב א, ל, קק ע״י ייחוד — ב בה, פתיחתה - כביסה מכונת דלת —
יט א, ל, מער״ש שימוש ע*י ייחוד — ב בח, פתיחתה - מכתית דלת —

ב כ, ל, לשימוש ייחודו - מטבע — ב כה, פתיחתה - מקרר דלת —
רטובה בבימה ב כה, פתיחתה - מקפיא דלת -

ח-ט ג בו, טלטולה - ב כה, פתיחתה - אפייה תטר דלת -
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K א, כדו, שהוא כל עורך — לסחורה העומד כלי

כפתור ב בב, טלטולו -

ה ו, כא, טלטולו — טלטולו - שהתפרק כלי

טלטולן - מאבלים א־ג ו, כא, ממנו חלק התפרק —

ב •בא, באכילה האסורים - יב-יג ו, כא, לגמרי התפרק —

ב ב, כא, בהנאה האסורים — ו-ט ו, כזק הדחק ע״י לשימוש כשראוי -

א ג, כה, •לצורך שלא טלטולן — ד ו, נא, גמור תיקק בשצדיך -

י ד, בא,  לאשפה בשהושלכו —

מאוורר ג ב, בב,
להחלפה שעומד בלי
טלטולו -

ב כה,  טלטולו —

אסתר מגילת
ז ה, כא,

פעמיים חד כלים
טלטולן -

ג ב, ׳כה, טלטולה —

מוקצה כה שהגיחו מגירה
ב בח,

שמליים נגינה כלי ח
טלטולן —

סעודה כלי
יב-יד ר, ■כז, טלטולה —

ד ב, בה, לזנורך שלא טלטולן —
כ,«} איסור מחמת מוקצה לאיסור שמלאכתו כלי

חסרץיכים מחמת מוקצה ו״ז ה, כד, בשימושו שמתבלה דבר —
(ג) בב, להיתר שמלאכתו בכלי — א בד, הגדרתו -

א א, •בב, דוגמאות — (ג) ג, א, כד, טלטולו המשך —
ה א, כב, ג ב, כד, אחר בשביל טלטולו —
נ א, כב, הבעלים דעת — ב A בד, היתר כלי לו כשיש טלטולו —
א א, •בב, הגדרתו — (י) ב, כד, גוי לצווך טלטולו -

כב,(ח קפידה בלא מקום ייתור - א א, בד, גופו לצורך טלטולו -
יא א, ■כב, פסח כלי — א נ, בד, מקומו לצורך טלטולו —

כב,.(ח מקום לו קובע כשלא — ב א, כד, לצל מחמה טלטולו -
ח א, <כ, כובדו מחמת מקום קביעות - א-ב ד, כד,
יא א, כב, שונים בזמנים שימושו — ב ג, כד, בושה משום טלטולו —

אוס מחטת מוקצה מי ח ה, בד, ד ד, בד, המותר דבר ע־י טלטולו —

א נ, כג, דינו — ג ד, כד, ולהציל להשתמש במנתו —

כ ,1 כג, דינו - ביותר מאוס —
(ל) א-ב, ה, בד,

היתר תשמיש בו שייך כשאין -

א כ. ■כג,
 סצוה מחמת מוקצה

הגדרתו —
C1(כד, לאיסור דווקא מיוחד כשאינו -
(טת כד, לו מפרתנה המוקצה בשהימצאות -

כ,כ-ד כג,  דוגמאות —

אויר מזגן
 ה א, כד,
ב א, כה,

ולהיתד לאיסור כשתשטישו -

•(כט) טז-יח, לא, תחתיו בלי הנחת - ג-ד ה, כד, חשמל מכשירי -
ב •כח, תריסיו כיוק — ה ה, כד, איסור חפץ לצורך שימושו -
א בג, ממנו שנוטפים מים — להיתר שמלאכתו :לי

מחשב א א, כה, טלטולו -
כ •כה, טלטולו — א א, כה, לצורך שלא טלטולו -
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דאיתקצאי מינו
K א, נו, הגרחתו —
)X(א, כי, - p rn הקובע

ב נו, להקצאה התנאים -
ג פו,

ט ג, נו, בשבת שנתייבשה רטובה כביסה —

תפירה מכונת
ב כח, טלטולה -

חשמל מכשירי
ה בו, טלטולם איסור —

כז,ג להט חוט בו שאץ מכשיר —
ב ה, כז, להט חום בו שיש מכשיר —

א בח, המכשירים סוני —

השמל מגורת
ב נח, טלטולה -

חום מפזר
ב נח, טלטולו —

מצלמה
ב נח, טלטולה —

מסמכים
ה א, כב, טלטולן -

מקפיא
ב נח, טלטלו -

טלטולן - מהם חלק שנפל משקפיים
א ו, בא, הידית מהם התפרקה —
א, נ ז, נ אבד ודיבורג הידית התפרקה —
ג ז, כא, הידית נשברה -

(צה) ד-ה, ז, כא, מהמסגרת שנשמטו עדשות -

טלטולו - מת
א ט, נא, טלטלו איסור —

ב-ד ט, :א, 1 לארץ הורדתו -
א ט, כא, אהד אבר החת —
ה ט, כא, בטלטל המותרים האופנים —
ו ט, פא, נהגים צורך -

במוקצה נגיעה
ב נ, כ, במוקצה עיעה -

נולד
 א ■כג, מוקגה סוג —

נודה
•בה,ב טלסולה —

טלטולו - לכתיבה העותר נייר
יג א״ כב, «תבים בלוק —
יב א> ,3ב נייד דפי —
יג א, ■כב, יקרים נייר דפי —

טלטולן - גרות
ב-ג ^ «ו, שכבו לאחר —
ב כו״-ב״ שדולקים בשעה —

סבץ
 (לז) ■כד, טלטולו —

טלטולן - סכינים
C(באה ב, <ה, ■לצורך שלא טלטולו - סכין —
ה א, ■כב, שחיטה סכין —

הסוכה סכך
טלטולו —

קודש ספרי
לצורך שלא טלטולן —

מרגליה אחד שנשמט תינוק עגלת
הגלגל דין —
העגלה דין —
השונים הדגמים —

ג ככ ב,

א ב, בה,

עיתונים
קריאתם —

עציץ
טלטולו —

אשפה פה
דינה - שבפח הפסולת —
טלטולו - דוושה עם פח —
כיסויו טלטול —
אשפה בו כשיש טלטולו —
אחר פח לו ואץ כשהתמלא —
מהשולחן פסולת פינוי —
ריקתו-מנר־ש —
אשפה שקיות —

 י ו, כא,
(פה) י, ו, כא,

(פס יא, ו,

ח ה, לה,

ד א, כה,

 (פח כז,
 ד,.כג בז,
 יט ד, כז,
 טז ד, כז,
א כז, כ  ד,
 כד ר, כז,
 יח ר, ■כז,

(צב) ד,כב, כז,
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טיש
K ב, כד, טלטולו -

שמלית לטה ח
ב כח, טלטולה ־

נס
כ כח, טלטולו -

סולת
מ־ ד, כז, מהשולחן פינוידז -

ז-ח ,K כט,

שמלו ומקום ח
ב כח, טלטולו ־

טלטולן - למיניהם מחים
א ב, כא, חיטה קמח -
(ח) כא, נמנה קמח ־

טלטולן - כלים ברי
ה בא, בימינו - ה,
א ה, כא, לשימוש ראו״ים כשאיש •
נ ה, כא, לאשפה כשהושלבו •
ב ה, נא, לשימוש כשראויים •

ולתן
ה ד, כז, בטיס כשאינו טלטולו

ר כז, פמוטות כשעליו טלטולו ■
ב ד, כז, פמוטות כשעליו בו שימוש ■

ש ג ד, כ, בו ימו

שמלית טיבה ח
(עת) ה, בז, טלטולה

טלי יד עץ דיגי
ב כח, טלטולו

מלבת שנעצר פץ
<כח) ,1 ג, בט, טלטולו

שמלי חימום ;ור ח
ב בח, טלטולו

אדמה וחי1
א ב, בא, טלטולן

;ליטור
ב בח, טלטולו

— מוקצה באן עד —

טז-יח(כט) לא, תחתיו •כלי הנחת -
ב כח, — ^ תריסיו כי
א בג, מהמזגן שנוטפים מים —

מחשב
ב בח, טלטולו —

יא ו, לה, בשבת עליות מכירת

ד א, לז, חושיב״ם לעגץ חום טבח

חשמל מכשירי
ה בז, טלטולן —

בער״ש מלאכה
י א, איסורה —

א ז, א, זמנה -
א ז, א, איסורה טעם —

ג-ה ז, א, שכת לצורך -
ו ,1 א, עראי מלאכת —
ז ז, א, ומתן משא —
ר ז, א, המלאכה עבור שכר —
ר ז, א, חשמלי קצר תיקץ —
ד ו, א, תספורת -

בשבת שתסתיים מלאכה
א א, ד, בעו״ש טפטפות הנמנלת —
ב א, ד, כער׳־ש ■כביסה מכונת הפעלת —

חשמליים למכשירים שבת שעון חיבור —
ה א, ד,

מלכה מלוה
ב ת, יט, שבת בבגדי —
t ח, יט, בה זמירות —
ה ח, יט, זמנה —

»ו) א, ח, ים, חשיבותה —
זג ח, יס, מאפליה -

א ח, ים, השולחן עריבת —
ח ח, ט, י לפנמז מלאכה עשיית —

השמל מגורת
ב ח, ב טלטולה —

בער״ש מנחה
ה ד, ד, שבת לפני מנתה —

מצלמה
ב בח, טלטולה —
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(ח) לו, החכנן או דאורייתא - איסווז - בשבת משחקי□
«דך דאורייתא, באיסור לו אמירה — מזנוה ל נ ו, לב, פלא אבני -

ו,-<סה) לו, ז לג, אופניים —
חולה ̂לןנורך דרבנן, באיסור לו אמירה — ב לב, בובה —

ב ו, •לו, ב ב, ל מנופח —
■בוצוה לזנוקך דרבע, ־כאיסור לו אמירה — )Tלב,( מנופה שאינו בלק —

ב י, לו, ב לב, גולות —
ג א, לו, ההורה מן אסמכתא - א ה, לב,

ד< ח, ■לו, נברי ע״י אור הדלקת — לב,ב קפיצה גומי -
ג,ה-ז לו, גמורה הנאה — (לא) ד, לב, משמש גלעיני —
ח-יב ג, לו, ישירה הנאה — ב ו, לב, בנייתם - מטוסים דגמי —

מדרגות בחדר שהדליק מחשמל הנאה — לב,ב דומינו-דמקה -
ז נ, לו, ב לב. אבנים חמש —

יא ג לו, שביבד, אור מגיבוי הנאד, — vn ו, לב, מילה או אות יצירת -
ג< ג, ה, גברי לצורך נכרי ממלאבת הנאה — א א, לב, בדור -

נ ה, נכרי ממעשה הנאה — (יט) ב, לב,
ו ה, ג, שהדליק מנר הנאה — ב-ד א, לב, כדורבזמעו —
ט נ, ה, שבישל מתבשיל הגאה — (כ: ב, לב, רגל כרה־ —
ב א, לו, האיסוד טעמי - נ ו, לב, לט —

(פא) ו-ח, ח, לז, נגרי עיי הדלקתו אדר, ■מזגן — א נ, לב, השמל ע׳י מופעלים —
ישראל בביח מלאבה העושה בנברי מחאה, — נ א, לב, קפיץ ע״י מופעלים —

א ד, לו, ב-ד א, לב, בזמננו משחקים -
בביתו מלאכה ■העושה בנכרי מחאה, — לב,ב סביבון -

י-ו ד, לו, ד ו, לב, הרכבתו - פאזל —

ממעשיו גמורה הנאה מחאה,<שאין — vד ג, לב, קול המשמיעים צעצועים —
•(מג) ח, ד, לו, א ו, לב, (אוריגמי) נייר קיפולי —

(כ) לו, •נברי של ילמרסך הכנסתה מכונית, - ה ה, לב, בחבל קפיצה —

ז ב, לו, מירהסיא מלאכה — לב,ב שתמט —
ג-ה ב, לו, בקבלנות לו עבודה מסירת - ה ה, לב, תופסת -

שנת לפני לסייס בשאפשר לו עבודה מסירת — מהם חלק שנפל משקפיים
ו כ, לו, ז בא, טלטולן —
ז ב, ■לו, שבת ערב לפני לו עבודה מסירת — מת
ט ח, לו, גברי ע״י •פתיחתו מקרר, — ט בא, טלטולו —
א ח, לו, נכרי ע*י הבית ניקיץ —

ז לו, לנכרי ■באמירה רישיה •פסיק — — נ —
לנברי באמירה ליה ניחא רלא רישיה פסיק —

ג ז, לו, לכתיבה העומד נייר
ז ב, ,1ל ישראל בבית מלאכה עשיית — יג בכ,א, טלטולו —

ו-ו ה, לו, היוזודי לבית לו קריאה - נכרי
ה ה, לו, מלאכה לעשות בער״ש לו רמיזה - ,ו לו דרבנן באיסורים אמירה איסור -
א ה, לו, ציור בדרך לו רמיזה — א לו, לנכרי אמירה איסור —



nns .שעהערכ«ם.

(יב) שז, בה האשה חוגת - ה לד, מלאכה לזנשות לו רמחד,
א טז,ב, חיובה — ד ה, לו, במוצ׳ש מלאכה לעשות לו רמתה

ד-ה ;1 סז, במרצ״ש ר־ח הל — ב ת, לו, נכרי ע־י הרצפה שטיפח
ב ג, שז, בברהמ*ז רעה אמר לא — ג ח, לן, נכרי ע״י במטלית הרצפה שטיפת
ג ב, שז, מנחה לאחר — (כ) לו, נכרי ע־י במוסך רכב תיקח

ז-ח ב, טז, משנה לחם — שבת בערב יעה
יב ב, שז, סנק עת - ח א, איסורה

י טז, כ, יק שחיית — כ ה, א, ההיתר אופני
שבת סעודות א ח, א, פרסאות שלוש הליכת

א א. ב, •בהם ודגים בשר אכילת - ג ה, א, במכונית נסיעה
ג א, יא, כשיעור סת אכילת — דלה ח, א, לשבת סמוך נסיעה
ה ה, יא, בסעודה תורה דברי - שבת ת

ש א, א, יא, אכילתם חיוב — שבת גרות הדלקת ראו - שבת נרות הדלקת
 ח ה, יא,
 ד א, יא,
ד ה, יא,

כבהמה הסכין כיסוי —
במאכלים עמוגם —
 בהם יין שתיית —

שבת של שחרית סעודת

 ב-ג ב, בו,

ס
ד א, לז,

טלטולם

תושיב* לענין ארסי, חי בעל יכת

 (ס) ב, ה, טו,
א ה, טו,

ומנה -
חיובה -

ס —

<ס) ב ה. טי,  היום חצות לפני —

קודש ס&רי
(לו) בד,

ו
טלטולו

א כ, ■כה, טלטולן -
ג יא, א,

בער־ש הבית ־ור
כמפד, השולחן כיסוי

ע —
שבת עונג

יא א,  הבית ניקיץ

ינים

(א) א, דרבנן או דאורייתא — (בא) ד, ב, . כה, טלטולן

ב כ, שבת בעונג דרגות — הסוכה ־
ד א, א, המצוה השימה - ג ב, בג, טלטולו
ג א, א, מצוותו — מלכה מלוה דת

מר-גליה אחד שנשמט תינוק עגלת ג ח, יש, פת אכילת
י-יא ו, כא, ב ח, וט, שבת בבגדי

עציץ ז ה, יש, בה גרות הדלקת
ד א, ■בה, טלטולו — הד ה, יש, ומנה

שבת ערב א(פו) ת, יש, מעלתה

ניפורנייםf גזחת ראו ״ כער־ש ציפוחניים גזיזת — שלישית דה
בער־ש ט ב, טז, דגים אכילת

בער׳ש נסיעה דאו - שבת כערב נסיעה — ה ב, טז, פת אכילת
בער״ש מלאכה ראו - בער־ש מלאכה עשיית — ד ב, טז, השקיעה לפני אכילתה
סעודה קביעת ראו - כער־ש סעודה קביעת — ב ב, טז, ומנה

בער־ש יא ב, טז, זמירות



השבת משנתשעז.

ב ו, מצות סעודת — בעריש תספורת ראו - בער״ש תספורת -
K, ,(ט) ו 

(נט) א,
שידוכק סעודת —
בעו־׳ש חזעית — — פ -

<נא) ג, ז, ה,
שבת קבלת

זמנה — ד ו, לב,
פאזל

הרכבתו -
ר,ז ד, האיש ידי על — אשפה פח

ב-ג ד, ד, האשה it על — טז־בג ד, כז, טלטולו —
 ד ד,

ה ד, ד,
אתריה מלאכה עשיית —
אתריה מנחה תפילת — פטיש

ב ■בה,
חשמלי קומקום

טלטולו —

K ב, כד,  טלטולו —

חשמלית פלטה

ח -ב,ח,
קטן

ושTק לפני אכילתו —

ב בח,  טלטולה —

פנס

ח ו, ט, בקידוש •חT אחרים הרצאת — ב כת, טלטולו —

ו ב, ח,
קידוש

לפניו אכילה אמזור — בד ד, בז,
פסולת

מהשולחן פיטיה —

ה ד, ט, השונחנים ברבת — ז-ח א, בט,

(«) נ,יב, ח, הראשונה כשעה — פצעים
ערכית כשוזתפללה n״T אשתו הוצאת — א ח, לח, מסוכנים לפצעים דוגמאות —

ז ו, ט, ח ז, לח, גלדו הסרת -
ג ד, ט, יינו לשתיית ברכתו בץ הפסק — ו-ן ח, לח, בו משחה נתינת —

ט,(יט) השומעים הפסק - א ח, לח, דיט מסוכן, פצע -
א נ, ט, בתשובה הרהור - א ח. לח, הגדרתו מסוכן, פצע —
א ג, ה, זמט - ב-ג ח, לח, דיט מסוכן, שאיט פצע -
ד ה, ט, השתיה זנק — ד ח, לח, הגדרתו שטחי, פצע -
ד ב, ת, ושTבק הנשים חיוב — ז ח, לח, חבישתו שטחי, פצע —

vn- ב, ח, בשמיעתו קטנים חינוך - ה< ח, לח, שטיפתו שטתי, פצע —
 vn ה, ט,

ד ג, ם,
מהיין השומעים טעימת -
■באמירתו n־T לצאת כוונה — — צ —

 א-ג ו, ט,
ר,-ג-ה ה, ושTהק בשעת החלות כיסד -

ציפורניים
בער־ש ציפותיים גזיזת ראו - כער״ש גזיזתן -

ב ו, ח,
א ו, ח,

היין סוג -
היק על —

לב,ב
קול המשמיעים צעצועים

י-יא ו, ח, מגולה יין על — בהם משחק -

 מה) ח,
ו-ח ו, ח,

סטר במקום מגולה יין על —
במים מהול יין על - - ק -

(סא) ח, בו עע שנכרי מפוסטר יין על — בער״ש סעודה קביעת
מ ו, ח, בו עע שנכרי יין על — ו א, איסורה -

ח ח, פגומה בוס על - א ו, א, מועטת אכילת ־״
ג ו, ח, ענבים מיץ על — ג ו, א,
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בקידוש עמיחז -
הבוס שיעור -
השתיה שיעור ״
ושTהק שמיעת -
עירוף ע־י ייע שתיית -
פגום בום תיקץ -

רבא ידושא
שחרית אחר -
הי ברך בן -על אמירת -
זה לשם הטעם 
 לו פסוקים הקדמת ־
 קיחש לפגי טעימה ־
 מוסף לפני טעימה ־
בקיחש ישיבה ־
 מאפה דברי כיסוי -
הפת כיסוי •
יין על ־
שרף יין על ■
ליקר על ■
כוסו שיעור ■

סעודה במקום ידוש
מזוגות באכילת ■
יין בשתיית -
 הסעודה לעורך הפסקה ■

 אונס מחמת הפסקה
 הקידוש ממקובו כשיוצא
מצוותו

 חדר באותו מקום שינוי
 להדר מחדר מקום שינוי
 אחר לבית מקום שיטי

לגביו לחם שיעור

לבנה דוש
 עליכם• •שלום אמירת
 אב בחודש
 תשרי בחודש

 ט־ז בליל
 ויו-ט שבת בליל

כלילה
 שבת במוצאי
באב תשעה במוצאי

א  ט,
 א-ב ז, ח,

 ה ט,
 ג ו, ט,
 ז ה, ט,

ג-ה ח, ח,

 ג ד, טו,
 ו א, טי,

(ב) טו,
 ה< א, טו,

 ב ד, טו,
 ב ד, טו,
 ט א, סו,
 סו א, טו,
 T א, טו,

 י א, טו,
 י א, טו,
(יב) טו,

יא א, טו,

 ב ד, י,
 ג ד, ו,
 ב ג, י,

 ג-ד נ, י,
יח ב, י,

 א י,
 ב ב, י,

 נ-די ב, י,
 ו-ז ב, י,

א ד, י.

 ה ה, יח,
 ם ב, יה,
 ה ב, יח,

 (טז) ו, ב, יה,
 ז ב, יח,
 א ב, יח,

 ג-ד ב, יח,
ט ב, יח,

נ א, יה, בעמידה —
ב ה, יה, עם ברוב -

נ נ, יה, הבית כתוך —
ג-ד ה, יח, בלבנה הבטה —

ה ה, יה, הלבנה לברבת הוספות —
א ד, יח, מאורה הנאה —
ח ה, יח, הברכה באמצע הפסק -

ג ר, יח, הברכה באמצע התכסתה -
ב ב, יוז, החודש בימי ימנה —
ד א, יח, בה נשים חיוב —
א זב יח, הברכה חשיבות —
ג ה, יח, עמידתו כיוץ -

)fu(ו, ב, יח. זמנה כשעבר —
א ה, יה, ערכית לאחר -
ב ד, יח, בעננים מכוסה —
ד ג, יח, נקי מקום —
ה A יח. אמירתו זמן הוף -
ו ה, יח, לאחריה וריקוד שירה —
א ג, יח, השמים כיפת החת -
ב נ, יח, עץ או מטריה החת -

בשבת קריאה
א ה, לה, קריאתה אנרת, —
ב ה, לה, קריאתה קראה, שלא אגרת -
ג ה, לה, קריאתה מסחרית, אגרת -
א ד, לה, הדיוטות כעזטרי קריאה איסור -

בסף סס־מי כתוב שבהם פחקים הכנת גבאי, -
ד ד, לה,
י ה, לה, קריאתם מעציבים, דברים -
א ד, לה, הדיוטות ■שטרי הנדרת —
יב ה, לה, מודעה קריאת השגתה, הסרת 

תחתיה כיתוב שיש בתמעה הסתכלרת —
יח זז, לה,

א ד, לה, קריאתם חשבוטת, —
א ד, לה, האיסור טעם -

סז קריאתו וציור, תמונה שתתת כתב - ה, לה,
יא ה, לה, קריאתו מודעות, לוח -

fu(יא, ה, לה, קתאתן אבל, מודעות -
יב ה, לה, קריאתן מצרה, בענייני מודעות -

r ה, לה, קתאתן מזנויריס(קומיקס), ספתם —
(לד) ג, ר, לה, הדיוטות בשטרי עיון —

ח ה, לה, קריאתן עיתונים, -



השבת משגתשעח.

ריזנה משחקי — ט ה, «יח, חוחז דברי בו שיש עיחון —
ו ה, לה, ישראל גדולי על בספתם קריאה -
הגוף לצורך הדיוטות בשטרי קריאה -

ה ד, לה,
בחנוה לצורך הדיוטות בשטרי קריאה —

ר ר, לה,
י ה, לה, מעציבים דברים קריאת -
ט ה, לה, בעיתונים תורה דברי קריאת —
ד ה, לה, ומלחמות חולין ספרי קריאת —
ה ה, לה, לימוד ספרי קריאת -
ח ה, לה, עיתונים קתאת -
ז ה, לה, כלכליים עיתונים קריאת —
יג ה, לה, קריאתה אורחים, רשימת -
סו ה, לה, קריאתן רחובות, שלטי —
יט ה, לה, בהן הסתכלות רבנים, של חמתות -
ה ד, לה, המרשם קריאת תרופה, —
ה ד, לה, השימוש הוראות קריאת תרופה, —

ההפטרה קריאת
(לב) ו, ד, ההפטרה ברכות התחלת זמן -
ב ד, יג, ההפטרה קריאת טעם —
נ ד, 4י התורה פסוקי קריאת -

התורה קריאת
ג א, ע, הקרואים במנין הוספות -
ד-ה א, יג, העולים סדר —
ה ב, יג, ■הקריאה כעת הציבור תTעמ -
הדבתת עשרת בקריאת הציבור עמידת —

ז ב, יג,
א< כ, 4י הקריאה שמיעת —
הקריאה תקנת -

ב ב, •לה,

— ר -
בער*ש רחצה

הרחצה זמן -
השבת לכניסת סמוך -
בחמין רחיצה -

בבנקים חובה ריבית

בשבת ריצה
איסורה -
הצורך במקום -
מצוה לצורך -

א א,4י

 (פו) ב-ג, ט, א,
 (פה) ב, ט, א,

א ט, א,

(יג) לג,

 א ב, לה,
 ג ב, לה,
ב ב, לה,

ש —

בלים שברי
טלטולן —

פמוטות כשעליו שולחן

מט שח
בו משחק —

דם שטף
חושיב״ס לענק —

 ■בשבת קריאה ראו - הדיוטות שטרי

שבת שכר
דוגמאות - בהבלעה —
שבת שכר נדר —
ולשבת לחול כזחייבת התקשחת —
לגברי נתינתו —
קבלתו —
בבנקים חובה ריבית —
קריאה לבעל תשלום —
לחזן תשלום —
■לרופא תשלום —
מלק בית על תשלום —

מקהז על חשלום —

עליכם שלום
ושTהק ■לפני אמירתו —

חשמלית שמיכה
טלטולה —

תרגום ואחד מקרא שנים
הקריאה אופן —
התורה קריאת כשעת —
בדיבור הפסק —
הקריאה זמן —
השלמתה זמן —
הקריאה חיוב —
מצוותה טעם —
רש־י לימוד סעלת —
חיובן נשים, —

 ה ■בא,

ד ■כז,

ב לב,

ד א, לז,

 ב לג,
 (ב) א-ה, לג,

 ג-ד ב, לג,
 ו א, לג,
 א א, לג,

לג,<ע)
 נ ג, לג,
 א ג, לג,
 ג ג, לג,

 (יג) ב, ב, לג,
 ו ב, לג,
ז ב, לג,

ב א, ה,

.(צח) ה, בז,

 ז ה, א,
 י ה, א,
 יד ה, א,

 ה א,
 ו ה, א,
 א ה, א,

 (כת) ב, ה, א,
 יא ה, א,
טי ה, א,



«WB (ודנים פתח

ג ,K בה, כשמתהיסבבחיק — יב ה, א, לבסוף אחרזץ פסוק קריאת
C’),n> חפילץ של פרשיות — 1MD ה, א, בלילה קריאתה

מוהן£ תפילת (נג) ה, א, שבת בליל קריאתה

ג א, יד, nוTביח אמירתו - פורקו יקום — יח ה, א, שישי בליל קחאתה

 א א, ו,
ב א, ו,

כער־ש מנחה תפילת
הודו לומר nirun מנהג -
גתפילה מיוחדת מעלה -

 ים ה, א,
ג ה, א,

 טוב כיום קריאה
שכרה

דיגיטלי נון

0(א, ו, השירים שיר קריאת — ב בח, טלטולו

טז,<א>
 בשבת מנחה תפילת

לעיק ובא קדושת אמירת טעם — ז ג, כט,
מלכת שנעצר נון

טלטולו

 ו א, טז,
 ז א, טו,

ח-ט א, טז,

צדקתך אומרים שאק ימים —
צדקתך פסוקי סרר —
מ!שי וברכי אבות פוקי —

— ת —

שבת ,שילי
ב-ד א, טז, התורה קריאת - ב,(טו) לאכילתם טעם - השבת מאכלי

שבת ליל ערבית תפילת ו ב, גרנימתם

יא-יב ב, ו, בציבור ויבולו - שבת ספת
VI ב, ו, עליט ופרוש — 1 ג, ד, זמנה

ד ב, ו, ושמרו — א ג, ד, מזנותה
א ב, ו, כגוונא - נ ג, ד, בפה התוספת קבלת

א ב, ח,
במוצ-ש ערבית תפילת

התפילה איתור —

ד ד, ד,

ברשת
כ ב, יז, חומתנו אתה - r ח, לה, חבישתה אופן
ה-ח ס,-ב, נחנם־ ■ויהי - ת ב ט, ל איספלנית ע־י הדבקה
ט ב, ח, מעם• ־ויהי אומרים שאק ימים — ג ט, לה, הסרתה

ג-ד A ח, תועתנו אתה לומר שבח — א ט, לח, קשירתה

ר-ה א, ו,
 שבת קבלת תפילת

המזמורים ששת אמירת — א ב, כה,
שיטים

לצורך שלא טלטולן
 ו א, ו,

יא א, ו,
בכח אנא -
מדליקין במה -

ב בה,
חשמלי חימום ר

טלטולו
 יב א, ו,
ו־ח א, ו,

בשבת שחל טוב יום —
דודי לבה — פודת

(ט) א, ז, בעמידה שבת קבלת — (צח) ט, א, השבחנ באמצע

שחרית תפילת גק) ט. א, חמישי ביום

’A א,א התפילה ומן — יב ט, א, חודש בראש

ה ד, טו, קצרה בקשה לאחר לנשים טעימה — יא ט, א, מצותה

א ר, טו, שחרית לפני טעימה — אדמה חי
ב א, יב, בתפילה מארעים — א ב, בא, טלטולן

ב בה,
תקליטור

טלטולו — ג א, כה,
ליו

טלטולן
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ה ח, כא, נמדות תרופות —

שס

תרופות
(קג) >n כא, גמ״ת של תרופות — ג-ד ד, לח, שאיב״ס חולה לצורך הבנתן -

4Sב ג קריאת לבעל תשלום ד ה. לח. בריאים מאבל —

 א< ג, לג,

ג ג, ̂לג,

 לחץ תשלום

לרופא תשלום

 א ד, לח,

(מח) ג, ו, לח,

תרופות נטילת —
במאכל שעירבוה תרופה נטילת —

0כ,<י ב, לג, מלץ בית על חשלום טלטולן - תרופות
ו לג,-ב, ב ח, כא, בריא לאדם -

ז ב, לג, מקרה על תשלום ג ח, בא, חולה לאדם -



ערוך השולחן סדר לפי מפתחות
אי״ש והחזון התניא) (■בעל הרב שו־ע ברורה, משנה ערוך, שולחן

 משנת בספר שהחכרו השו״ע סימני סדר לפי בנוי המפתח לשימוש; ;וראות
 •ביה״ל (כולל ברורה משנה הבאים: לספרים מקום מראי זה במפתח :שבת.

אי״ש. והחזק התניא בעל הרב שו־ע ושעה״ע),
ת או מ ג :ו

(ג) (ב) ג א׳ סעיף רמ״ב סימן
 יבפרק השבת משנת בספר מוזכר מהשו״ע רמ״ב בסימן א׳ שסעיף פירושו:

 ו-ג׳. ב׳ בהערות ג׳
(ג) ב סק״א מ״ב רמ״ב ימן

 ב׳ בפרק בספר מחברים א׳ קטן סעיף רמ״ב בסימן המ״ב שדברי פירושו:
ג׳. הערוז

(ה) א ס״א הרב וו״ע
ה?. הערדז א׳ בפרק בספר מחברים א' בסזגיף רמ״ב הרב שו״ע שדברי :פירושו

מיב ד סימן
(מב> מ סקכ׳א («) K י׳ח יף1

קבח סימן
ביה״ל

(קא) א
פט סימן

ו*ט יף1

0( ח חר ד־ה (מג) סו ג׳ ניף

קלה סימן
מ*ב

(ז) יג י׳ סעיף
(מג) סו סקנ״א

קלט סימן
(מה) (מד) טי

p 'o קא

סקב־ב

<י) יג ו׳ סעיף מ״ב

(י) יג
* מ*ב

סקכ׳ג
(ג) יד

קיד סימן

סקי־ס

קמא סימן מ*ב
)K’( יג כ׳ סעיף (ח) ז סקל־ח
<יא) יג סק־י קכד סימן

קמו סימן (גא) יס ה׳ ניף
(n) ע ב׳ סעיף (נ) יס ו׳ גיף



. תשפב נ ש ת מ ב - הש

ביה״ל מ־ב
0<כ טו יין ד׳ה (ח) מ סק״ד

ו׳ סעיף (יג) (יב) יג ד׳ סעיף
מ־ב מ־ב

(מ) טו סקכ׳ה (יח יג סקי־ה
•ביה״ל (יג) (יב) יג סקי׳ט

■(מ) טו וכן דיה קמז סימן
<מב) (מ) טו ואפלו דיה (כז) יג ז׳ סעיף

הרב שו״ע מ*ב
(מ) טו

^ קעו סי
ח׳ סעיף (ב)(כא) יג

קסז סימן
סקכיז

מ״ב (לח) (כ) יא א׳ סעיף
(לס (כח) טו סק־ב (כג) יא ב׳ סעיף

ביה־ל (כה) יא ז׳ סעיף
(לג) (בח) טו -ברך ד׳ה קסח סימן

קעט סימן (יד) יא ב׳ סעיף
coy טו ה׳ סעיף מ־ב

קט סימן (יד) יא סק״ח
מ*כ (P) 1<י ג׳ סעיף

(מט) יא
קטב סי&ן

סק״ב (כח) טו
קע סימן

ז׳ סעיף

ב׳ סעיף (לא) ט rט סעיף
n (זג) שעה״ע קעג סימן
(ל) ט ד׳ סעיף (מ) יא ב׳ סעיף

מ*כ מ־ב
(ל) ט סקכ׳ד (מ) יא סק־ד

(2f) ח ה׳ סעיף ד' סעיף
מ*ב מ־ב

נ)0 ח סקכיז (מנ) יא סק״ו
(ns) ח ו׳ סעיף שעה׳׳ע

קטג סימן (מב) יא סקי־ג
(סט) (סז) ח ’א סעיף )0( יא ט׳׳ו סעיף

טיב (כט) יא י*ח סעיף
(סז) ח טק״ג מ״ב

0<ע (עה) (עד) <עב) ח נ׳ סעיף (כה יא סקע־ט
ט*כ (כט) יא סקם־ח

W ח סקי׳א קעד סינון
(נה) (נח יט <ט); <ה) ט ד׳ סעיף (כא) טו כ׳ סעיף

מ־ב מ׳׳ב
(גה) יט סקט״ז (כג) (בב) טו סק־ג



ת חו ת ערוך. השולחן סדר לפ« מפ

ה׳ לעין!

.שפג

מ־ב
 סקי־ב
 סקכ-ב
 סקכ׳ג
 שעה־צ
 סקי׳ח

 ביה־ל
 עד ד־ה

 ד סעיף
 ביה־ל

 ז׳ סעיף
 מ־ב

 סקב׳ו
 י׳ סעיף

 מ*ב
 סקל׳א
 סקל־ב
 סקל־ג

 הרג זו׳ע
 ט׳ סעיף
ט־ו סעיף

 ג׳ זעיף
הרב »*ע

ה סעיף

 ג׳ זעיף
 ד׳ וערף

 מ׳׳ב
 סקכ״ו

 ה׳ יעיף
 מ׳׳ב

 סקכ-ט
סקל׳א

 ג׳ עיף
מ*ב

סקי״ב

(ה) ט
קפח סימן

(ע) יא
 (נה (נה) (נח יא

(ס) יא

(ני) יא

(ס) יא
(סא) (נז) יא

(נט) יא
(סג) יא

(סג) (סס יא
(לג) טז

 (לח טז
(לה) (לג) טז

(לט) (לח) (א) טז

(נט) יא
(נח) יא

קצ סימן

רד סימן

רו סימן

(לח) טו

(לה) ם

(נז) ח
(נז) ח

(נו) ח
(מד) ח

 (מח ח
(מה) (מד) ח

(יח) ט

(יח) ט (ל); ו

רח סימן
 ט״ו סעיף

 מ*ב
 סקע־ב
 שעה״צ
סק׳ע

ב סעיף
 טיב

 סקי־ז
 ג׳ סעיף

 מ׳ב
 סקייט
 שעה־צ
סק־כ

מ־ב
סק־ז

מ׳׳ב
סק*ד

ריג סימן

 רסו סימן

רלג סימן

(לה) טז

(לה) טו

(לח) (לז) טי

(בה) יא

 (בה) יא <מב): ס
נמג) ט

(מג) ט

(מג) ט

<הה) רא

(מח) ה (טג); א
רמב סימן

(ג) (ב) ג א׳ סעיף
מ־ב

(קיג) (א) א סק־א
)t( יא (יג); IV( (ה) (ח (ב) (א) כ

(ח) יא (יח; (יג) ב (ה); א סק-ב
(יא) (ז) (י) ב סק׳ג

(יה) א סק־ה
(יב) ג סק״ו
(טו) נ סק״ז

שעה־צ
(א) א סק־א
(ח ב סק־ה

ג(ה) (יב); ב סק-ו
(יא) ב סקי־ב

ביה־ל
(טו) ב כר1 ר׳ה

(ב) ג והוא ר-ה
הרב י*ע

(א) א א׳ סעיף



תשפד. ג ש ת מ ב ש ה

H (.נו) ח׳ סעיף (יא) (י) ב נ׳ סעיף
רג סימן (י) (ה) ב ר סעיף

(קג) (כא) א א׳ סעיף רמג סימן
טיב הרב שו*ע

(כב) א סק״א (ה) )T( (ה) לו א' סעיף
(יה) ב (קיא); (טז) א סק־ב (מב) לו בתרא מהדורא
(קי)(קכא) (קד) (ג) א סק־ג רמד סימן

׳׳צ שעה (כ) לו א׳ סעיף
(יח) ב סק־ח מ־ב
(קד) א סק-י (כ) לו סק־ג

ביה׳ל ביה־ל
<קב) א ישתדל ד־ה (ב) לו לקצור או ד־ה

יא(ז) ב׳ סעיף (י) לו ה׳ סעיף
רנא סימן מ־ב

(סב) א א׳ סעיף (לט) (י) לו סק״ל
מ״ב רמה סימן

(עי) א סק־א (ט) לג ו׳ סעיף
<סו) (סד) א סק־ג

<עג) א סק׳ד רמו סימן

(עא) (סט) (סז) א ב׳ סעיף (ט) לג א׳ סעיף
מ־במ״ב

(ב) לג (עב) אסק־ג סק־ה
(עא) א סק״ז רמז סימן

ביה־ל )1(ט (טו) )T( (יב) לו א׳ סעיף
(סה) א ואינו ד״ה מ׳ב
(סט) א pומסתפ ד־ה (יב) לו סק׳א

שעה־צ (יד) לו סק־י
(סט) א סק׳ח רמס סימן

הרב שו*ע (עו) (עה) א א סעיף
(סט) א ד׳ סעיף טיב

דנב סימן (עט) א סק־א
(א) ד א׳ סעיף (פ) (עו) א סק״ג

(לח) (נח) (יא) לו ב׳ סעיף (נט) (נו) (נה) א ב׳ סעיף
מ־ב טיב

(יא) לו סקי״ד (נה) א סקי׳א
)1(י לו סקט״ז (נז) א סקי־ג
(יח) לו סקי׳ו ביהיל
(יג) לו סקי*ט (נז) טו (לה); י (נח); א מותר ד־ה

ביה׳ל )0( א מלקבוע ר־ה
(לט) לו ראהו ואם ד־ה הרב שו׳ע

ג׳ סעיף (נה) א ה■ סעיף



שפהערוך. השולחן סדר לפ« :זפתתות .

(נד) ה (קכה): (קבג) (קכב) א ב' סעיף מ־ב
מ־ג (כ) (יט) לו סקב־ה

(נח ה סק׳ו 0( (ה (א) ד ה׳ זעיף
(קכג) א סקי־ג (קב) א ז׳ זעיף

(נח ה (קבה); א סקי־ד מ־ב
הרב שו־ע (קב) א סקניה

(קכג) א ה׳ סעיף ביה״ל
(ק) א סק״א קו״א (קב) א מצוה ד״ה

רסב סימז
(מ) לו

הרב זו״ע1
(בה) n (קח)(קי); א א׳ סעיף ו סעיף

מ״ב (ב) לו ח׳ סעיף
נקה א סק״ב נח ד ט׳ו סעיף

(בה) (כ) ח <קה)! א סק־ג (ו) ד ט׳ן סעיף
(קט) א סק־ד (לה) לו סק*ה קו־א

ביה־ל (מ) לו סקיד קר־א
(קח) א יסדר ד״ה רנג סימן

הרב שו־ע א׳ ועיף
(קה) א ב סעיף מ׳׳ב

ב׳ סעיף (עב) לו סקנ-א
מ*ב (עג) (סז) לו סקצ-ט

(קטו) (קיח א סק־ה (עג) לו ק׳ ס־ק
(קיח) א סק־ו הרב וו׳ע

(לט) יט סק״ח (ע) לו י׳ סעיף
 (י) ו (קיד); (&ה) (ג) א

דד) ז

 ג׳ סעיף
מ״ב

)T( (טז) נ
רנז סימן

סק*ית׳ יעיף
(נו) (נה) ה סקי־א רנט סימן

ר&א סימן (טז) ל  א׳ יעיף
(כב) דמ*ב א׳ סעיף

מ׳׳ב (מג) כז סק־ט

(לח) ד סק־א (סז) לו סקב־א

(בב) ד סק־ד רם סימן
0( ח (לט); (בח) 0( ד ב׳ סעיף (צח) (צח (צג) (פג) (פב) א א׳ יעיף

מ־ב מ־ב
נב) (א) יז (כא); ד סקי־ט )1(פ (פז) א סק־א

(U) ד סקב־א (פב) א סקייד
(כח)(לב) ד סקכ׳ב (פה) א סק-ה

(לח (יט) (יח) (יב) ד סקכ״ג (צו) (צ) (פח) א סק־ו
(לט) ד סקכ-ה (צט) (צא) א סק׳ז

ביה׳ל ביה־ל
(לח) (ט) ד מתחילת ד*ה (פג) א לרוף ד־ה
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מ־ב (לב) (בח) ד זמן מאיזד ד־ה
(קכב) ה סקל־ח 0( מ שהוא ר״ה

(בג) ה ט׳ סעיף שעה״ע
מ־ב (לב) (יס) ד סקכ׳א

C0) ה סק־מ (כה) ד ד׳ סעיף
(לח> (כג) ה סקמ״א מ־ב

(נא)(ע): (מב) (מא) (מ) (ט) ד י׳ סעיף (כב) ד סקכ*ח
(לח)(מה) ה (בה) ד סקל־א

מ-ב רסג סימז
(נד) (נג) (כז) ד סקמ-ב (עה) (יא) ה א׳ סעיף

(מס ד סקמ״ג מ*ב
(לח)(מב) ה סקמ״ה (עה) (מא) (לח) ה סק־ב

)1(ם ח י׳א סעיף (פב) (פא) ה סק־ד
(ע) (לד) ד י״ב סעיף (יב) ה סק־ו

מ*ב )T( (טז) ה סק׳ז
(מה) <לח) ה סקמ״ח ביה׳יל
(לה) (לד) ד סקג־א (פא) (נח) ה פחילוח שתי ד־ה

(מה) ה י*ד סעיף (ה) ה ג׳ סעיף
מ׳ב מי׳ב

(מה) ה סקנ׳יז )T( (ה) ה סקי־ב
(מה) ד י׳ץ סעיף (נב) (ג) (מז) ה ד׳ סעיף

מ־ב מ׳ב
(מה) ר ס-ד ס״ק (מט) (מח) ה (סג); א סקי־ט

הרב שו׳ע (נ) ה סק־ב
(נ) ה ו סעיף ביה־ל

(צג)(צז) ה ט׳ סעיף (מם) ה קודם ד־ה
(קכב) ה ו סעיף (נב) (נ) ה יום מבעח־ ד־ה

(כה) ה י׳א סעיף (סג) )0((נט) ה ה׳ סעיף
(צב) (צא) (פח) ה ט-ו סעיף מ*כ

(נ) ה סק*ב קו׳א (סב) (סא) ה סקכ*ז
(צא) ה סק״ה קו־א ביהיל

לו(ה) סק-ח קו־־א (סה) ה אחר ד״ה
רסד סימן (צב) (ו) ה ו׳ סעיף

)0(י ה מ סעיף מ׳־ב
ה׳ סעיף (צד) ה סקכ״ט

מ׳־ב (קיח) (קטז) (קד) (מ) (כה) (י) ה סק״ל
(כא) (יט) ה סקכ*ג (קלג) (קיט)

(יט) ה ו׳ סעיף ז׳ סעיף
(סז) ה ח׳ סעיף מ־ב

מ׳־ב (צו) (צה) (פח) ה סקל׳׳ג
(סז) ה סקב־ו (עס ה ח׳ סעיף



זעיון־. השולחן סדר לפי מפתחות פ ש .

נו׳־ב ם' סעיף
(א) ז סק־ב מ׳יב

(י) ז סק׳ד (T) ה סקב־ח
(ג) ז ג׳ סעיף רסו סימן

מ־ב (טז) (יא) לא ט׳ סעיף
(י) 0( ז סק־ו מ׳ב

(ה) ז טק־ו )U( בז סקב״ו
(יח) יד ד׳ סעיף (יד) לא סקכ׳ז

מ*ב י־ב זעיף
(יח) יד סקי־א מ׳ב

(ח) ז ה׳ סעיף (פד) 0( כא סקל׳׳ה
(טס (טס (יא) 0( ו ו׳ סעיף ביה׳ל

מ׳ב (ד) כד יכול ד־ה
(יא) ז סקי׳ד ו*ג זעיף

(טו) U’( (יב) ז סקט״ז ביה־ל
(יט) (יח) (יז) (יב) ז סקי׳ז (כה) כט פן ד־ה

ביה׳ל הרב וזו*ע
(יד) (יג) ז מוסף של ד־ה (כז) כט י׳ט סעיף

(לו) ו ז׳ סעיף (ת) לא סקי׳א קו׳׳א
מ*ב רסה סימן

(מ) (לט) (לח) 0(ל ו סקי״ט א׳ זעיף
(מי) <מכ) ו ת׳ סעיף ביה־ל

מ־ב (י) (ה) לא מפני ר־ה
(«) ו סק׳ב (יג) (ח) (א) לא ג׳ יעיף

ביה״ל מי׳ב
(מד) ו יו־ט ד*ה )P( (יד) )1(י ניב) (יא) (ח) לא סק״ה

(לח) ו
חזו״א (ד) לא סק*ו

י׳ אות ל״ח סי׳ הרב זו־ע
(מז) ו י׳ סעיף (יא) לא ו סעיף

(מט) ו
נ(*ב

 סקכ״ד
הרב שו״ע

רסז סימן
 ב׳ יעיף

מ־ב
(ח) ז ט׳ סעיף ניח) טז סק־ה

רסט סימן (כה) ו ג׳ יעיף
הרב שו*ע מי׳ב

(יח) ח ג׳ סעיף (כה) ו סקט
ער סימן (ל)(לא) י סק*ט

(יט) ו א׳ סעיף הרב וויע
מ״ב (בו) ו ו סעיף

ו(יט) סק״ב רסח סימן
ו-<כ) ב׳ סעיף (א) ז ב- עוף



תשפח. ג ש ת מ ב ש ה

מ־ב
סק״ג

 'K סעיף
מ״ב

סק׳א
 סק׳ב
 סק׳ג
 סק־ד
 סק־ה
 ביה״ל
 TD ד־ה

 שעה-ע
 סק״ט

 ב׳ סעיף
 ג׳ סעיף
 ד׳ סעיף

מ־ב
 סקי׳א ־

 ס׳ סעיף
מ־ב

 סקמ׳א
)P( (יח) 

 שעה־צ
סקמ״ח

 n י׳ סעיף
 ו)0(

 מ׳׳ב
 סקמיב
 סקמ״ג
 סקמ״ד
 סקמ״ה
 סקמ״ו
 סקמ-ז
 סקמ״ס
 סקמ״ם

 י׳א סעיף
 מ״ב

 סקנ-א
י׳יב סעיף

רעא סימן

(כ) ו

n (יג) (כ) (יגס

(כא) ח
n נס (טז) ט נטז); (י) (נס 

 0( ט (נח); (יג) ח
(מט) ט

(מח) (מא) (מ) (יז) ט

(ט) ח

(מח) ט
(מח) ט
(סא) טו

נעה) יט נת); ח

)P( ח (פס; ה
)D( ח

סו (לד): (לג) יא (כט): (כח) ח

(ל) ח
(יד) (יב) (ג) (ב) ט (פה): נעב)

n (עב) 
 (פה) ח

(סו) ח
נב) ט

 (מח) יט
(ב) ט
(יד) ט
נטו) ט

(ל) ט
(לב)(לס ח

מ*ב
 סקנ״ח

 ס־ב ס״ק
 י״ג סעיף

מ־ב
 ס׳ח ס״ק
 (כח) (מ)
 ביה״ל
 של ד״ה

 י־ד סעיף
 מ־ב

 סקע־ב
 סקע־ג

 ט־ו סעיף
 מ״ב

סקע״ה
 סעיף

 שעה־׳ע
 סקפ״ט

הרב שו״ע
 ג׳ סעיף
ו סעיף
 י־ב סעיף
 ו-ז סעיף
 י־ח סעיף
כ־ח סעיף

 א׳ סעיף
 מ׳יב

 סקיג
 סק״ד
 ביה׳ל
 אץ ד*ה

 ב׳ סעיף
 נו׳׳ב

 סק־ה
 סק׳ו

 ג׳ סעיף
 מ״ב

 סק׳ט
ד׳ סעיף

n לח) 
(לב) ח

 (עח יט גבה); גבד) ט

(בס (נח ט (סה); (סב) ח

רביעית

רעב סימן

(סה) ח
(לז) (בט) ט

(לת) ט
 (עה) יט (לח): ט

(כ) 0

(כא) (כ) ט

6( ט

נבג) ח
(מט) ט
<לם) ט
 (בס ה
 נח ס
(לח) ט

(נח ח

 (נה) ח
n (נו)

(ני) ח
(מב) ה

(לם) ח
(מב) ח

ננס (לח) ח

(לח) ח
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כיה־ל מ״ב
(לה) י בתבו ד-ה (מ) ח סק-י

הרב שו״ע (יב) טו (לט) ט ט׳ סעיף
<כט) י ה׳ סעיף מ־ב

רעד סימן (יא) טו סקב־ט
(לה) (לב) )T( (יב) (ט) יא א' 1סעי) (יג) (יב) טו סק־ל

ט״ב (לט) ט סקל-ג
(יא) יא טק־א (בז) טו סקל׳ה

(כג) (בב) יא סק-ב רעג סימן
(לז) יא סק־ד (טז) )T( (יב) (יא) (א) י א׳ סעיף

(לז) (לו) (לא) יא סק־ה ט-ב
(לה) יא ב׳ ספיף (א) י סק*א
(כח) יא ג׳ סעיף «) (י) (ה) י סק־ג

.(ד) יא ד' סעיף (יג) י סק־ד
רעו סימן (T) י סק׳ה

(יא) לת א׳ סעיף (יח) י סק־ז
מ־ב •צ שפה

(לז) (לה) (לד) (לג) לו טקי׳א 0( י סק-ד
ביה־ל (יח) י סק״ה

)1(כ לו אסור ד*ה ביה־ל
(מה) לו ב׳ סעיף (ט) (ח) י עיקר וכן ד־ה

מ־ב (כ) י לטובה ומבית ד*ה
(סה) לו סקכ-ד (טז) (י), י, ב׳ סעיף
(סה) לו סקכ-ה (בז) (כה) (ד) י ג׳ סעיף
(סג) לו ׳1 סעיף מ׳׳ב

מ*ב (כה) (כג) י סקי׳ב
(כג) <ש (סג); לו סקל׳א (כח) (כז) (כו) י סקי״ד
(כח)(לו) (בו) לו ד׳ סעיף (טו) טו (מס; (מו) ט ד׳ סעיף

מ־נ מ׳־כ
(כט) )D( לו סקל־ד (טז) (טו) טו סקי״ט

(לו) לו סקל־ה (טז) סו (מו); (מה) ט סק־כ
(מג) לו סקל׳ז שעה׳צ

כיה׳ל (נח) טו סקכ״ב
(בח) לו אבל ד־ה •ל ביה

(פ) ל! ה׳ סעיף (מה) ט והוא ד*ה
הרב שו׳׳ע (לה) (כט) י ה׳ סעיף

(לס לו ה' סעיף מ*ב
(לה) לו ו׳ סעיף (לז) (לג) (לב) י סקכ-ה

0( בט י' סעיף שעה׳צ
(בה) לו Tי סעיף (לס י סקכ׳ט



השבת משנתשצ.

מ״ג מן רעז סי
<כז) יג סק־א (כס ה א׳ סעיף

(י) יג ג׳ סעיף מ*ב
מ״ב (מח) כז סק־ז

(י) יג סק־ה ג׳ סעיף
(טז) (טס )T( (יג) (יב) יד ז׳ סעיף מ׳׳ב

מ״ב (סג) (נב) (לס (לח (לג) (י) כז סקי״ח
(יח יר סקי־ן ט סנה); סגס (עד) (סה) (טס ג

רבה מן סי הרב שו״ע
(כס א א׳ סעיף (מה) בז ב׳ סעיף

מ״ב (ט)(לס כז ו׳ סעיף
(כס א סק־א מן רעט סי
(לס א סק־ב (ז) לא (צה); מ (יט); כו (יו); ב א סעיף
(מד) א ב׳ סעיף בט

״ב מ 0( לא (צה): (ח) כז (יט); בו סק״א
)0(מ (מה) א סק־ו (ג) כ סק־ג

שעה־ע שעה-ע
(לט) א סק־י (כט) נד סק׳ד
(מט) א סקי׳א (ח) 0( בו ד׳ סעיף

(ל) א ג׳ סעיף מ-ב
מ*ב (סח) בז סק׳י

(ל) א סק־ז 0( נו סקי׳א
(לא) (ל) א סק־ח

(לה) (לד) (לב) א ד׳ סעיף מן רפא סי

טיב ») (א) יב א סעיף

(לג) א סק-ט בט

<לד) א סק״י (ב) יב סק־א

(מג) א ה׳ סעיף (ג) יב סק-ה

מ״ב מן רפב סי
(מג) (מב) א סקו-ד (ח (ג) יג א׳ סעיף

(נד) א ד סעיף מ-ב
הרב שו*ע (כה) (כד) (כג) יג סק׳-ב

(נד) א ט- סעיף (ה) יג
רטו מן סי (ה) יג סק־ה

W (מט) ג׳ סעיף (בס (כב) (יט) (ג) יג ד- סעיף

מ־ב מ-ב
ס; ל (מס טו י( סק״ז (כב) יג סקכיב

(מה) טו סק־ה שעה-ע
(נא) 1ם סק־ט יג(בס ^כ״ב

ר&דו מן סי מן רפד סי
(נת) טו א׳ סעיף א- סעיף
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מן רעד סי מ׳יב
(ח) ח א׳ סעיף (נט) (נח) טו סק״א

מ*ב מן רטט סי
(ח) וז סק״ב (סא) (נה) (מז) (א) 1ם (ט): יא א׳ סעיף
W( יז ד׳ סעיף מ׳יב

מ״ב (י) (ה) (ד) טו סק״ב
(י) (ט) יז סק*ז (לט) יא סק־ה

מן רעה סי ^ רע סי
<פב) יס (יט); (יח) ח א׳ סעיף (א) לב (מת); יא א׳ סעיף

מ״ב מ־ב
(טז) מ סק*א (ב) (א) לב סקיג
(יט) ח סק-ג (מג) לד rp tj

מן רעו סי מן רעא סי
CU( (מט) (מז) (מה) (מג) (נח) יט א׳ סעיף (ב) (יג) טז (א); יא א׳ סעיף

(עט) (עו) מ״ב
מ״ב (א) יא סק*א

<ב) (א) יט (ט); ה (יב); א סק״א (כ) טז (ה): (ד) יא סק*ב
(יז) (טז) יט סק־ב )TO( (טו) )T( טז ב׳ סעיף

(מה) יט סקיה מ־ב
(יה) ס סק־ו (טס טז סקיי

שעהיע (כו) (בה) טז ד׳ סעיף
(ט) ח סק׳א מ*ב

(טו) )T( (יב) יט ב׳ סעיף (כה) (כה) טז סקכ׳א
מ״ב (כג) (בב) (כא) טז ה׳ סעיף

(יא) יס סק׳ח (יב) TO (ב); יא ו סעיף
)m( (נז) (נד) (נב)(ע) יט ו׳ סעיף מן רעב סי

מ״ב (ב) (א) טז א סעיף
(מת) יט סקכ״ז טיב

(נד) יט סקכ״ם (א) טז סק־א
(נז) יט סק״ל TO (ג) סק־ד

(ס) (נט) יט סקל־א (ד) טז סק־ו
כיה״ל (יא) (ח) (ה) טז ב- סעיף
(יא) א1 נשים ד־ה מן רעג סי

■(ו) <ה) -)1( יט ח׳ סעיף (ז) (א) ח א- זעיף
ב מ׳ ») P (ט): ד ב׳ זעיף

(ח) (ז) יט סקל׳ה ב מי
הרב שו־ע (ט) ד סק׳ג

(עת) יט ה׳ סעיף (ד) יז סק״ד
מן רעז סי ביה-ל

א׳ סעיף (ד) יז שיראו דיה



שבת ת1מששצב. ה

 מ*ב
 סק*א

 ר׳ סעיף
 מ״ב

 סק״ה
 סק־י

 ה׳ ספין)
 ט־ב

סקי־ג

 (כס (בא) יס
(כח (בג) מז

(בג) מז
(כה) יט

0( 0(ינ יט

(ע) (טה) (נח) (כ) יס

רחצ סימן

ביה״ל
 ולא ד׳ה

 שעה״ע
סקנ״א

 א׳ סעיף
ט״ב

סק״א
ס׳ק־ב
סק״ג

יבדילו

ש סימן

 (ט) יט

(כס ח

(פס יט

 (צה) <צד) (צ) (פח) יט
 (פס יט

(צט)(ק) יט
שעה*צ (בז) 0<כ יט א׳ סעין)

(פס יט סק״ז ט׳׳ב

א ש מן סי CD) יט סק״א

(י)(יא) ») לה א׳ ספיןז (כח) (בז) (יח) יט סק״ג

פו*ב (לס (כם) יט ב׳ ספין]

(ג) לה סק׳א מ־ב

(יג) לה ב׳ ספיף (כט) יט סק־ה

(כב) (כא) (כ) כו ט״ו ספיף (לס יט סק״ו

ט־ב (לא) (ל) יט סק־ח

(צח) (צס ̂לה סק־ד (סב) יס ג׳ ספיף
ב מי

שב מן סי (לח) יט סק־ם
מ*ב (סב) יט סקי׳א

(ח) (א) לד סקי״ט (לז) יט ד׳ ספיף
(סב) לה סק*כ (לח יט ט׳ סעיף
(עס לו סקל׳ט ו״א ספיף

י׳ ספיף מ־ב

(קס לח
ל ה׳ בי (לי) (לה) יט סק״ל
דלא ד־ה

מן רעס סי
שג מן סי (ט) r( טז  ;(P (בא) א׳ סעיף

כ״ב ספיף מ*ב
מי׳ב (יט) )T( טז סקיא

(יח) לב סקע־ג (ט) יז סק׳׳ה
שו מן סי (פס יט ו׳ ספין!

(יח) )T< לה (ד); לה א׳ ספון] מ־ב
מ־ב (פה) יט סקי״ח

(כא) (טז) לה סק־א (כט) (בס ח י׳ סטין]
(יח) לה סק*ב מ*ב

(כ) (טס לה סק׳ג (בס יז סקל׳ה
(עו) (בז) לה ג׳ ספין] (קד) יט (כח); (כס יז סק־מ
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מ״ב
 סקי־ג

 ד׳ סעיןז
 ט״ב

 סקם־ו
 סקט־ז
 סקי״ט
 סק־כ

סקכ־»
 ה׳ 1סעין

 מ*ב
 סקכ״ג
 סקכ׳ד
 סקכ*ה
 סקכ״ח

 ׳1 סעיף
 ז׳ סעיף

 מ״ג
 סקכ-ו
 סקל׳ג
 סקליו
 סקל־ס
 סק־מ

מ*ב
 ח׳ סעיף
 ס*ו סעיף
הרב שו״ע

ה סעיף
 ט׳ סעיף
 ט-ז סעיף

סק*ב קו*א

 א׳ סעיף
טיב

סק״א
 סק׳ג
 סק״ד
 סק״ט
 סק׳י

 סקי׳א
ב סעיף

;כו) (כח כס
(יד) (יב) (יא) (ד) (א) לג

(ח) לג
(ג) לג

(יד) (ט) לג
(יד) לג

(יב) (י) (ה) לג
(יט) לג

(כ) (יט) לג
(כב)(כג) לג

(עא) לה
(עה) לה

 סנג) (עה (עג) (עב) לה
(מג) (כח) (כג) לח

סגג) לה
(עט) (עה) (ח) לה
(כה) ro( (כה) לח

(קב) לד.
(ב) לי

(ק) (עט) לה
)1(ס לה (כז); כט

(ג) לי (עא); לה
)T( לג
(עח) לה
(סד) לה

שז סימן
(פה) ft( (ה) לה

(פט)(ע) לה
(נד) לה
 0V( לה

 0( לי
(ע) (מה) לו

(בז) 1ל
(מה) (ט) (א) לו (סו); לה

 מ״ב
 סק״ה

 ו׳ סעיף
 מ״ב

 םקכ*ז
 ז׳ סעיף

 מ־-ב
 סקכ*ט

 ה׳ סעיף
 טיב

 סקל*ה
 ו׳ סעיף

 מ״ב
 םק׳נו

 י־ב סעיף
ב  מ׳

 סקמ״ז
 י*ג סעיף

 מ*ב
 סקנ-א

 י־ד סעיף
 מ־ב

 סקנ׳ד
סקנ״ד.

 ס־ו סעיף
 מ׳׳ב

 סקנ־ז
 ro סעיף

 מ*ב
 סקנ׳ח
 סקס*ג
 סקם*ד

n סעיף
 מ״ב

 טקסיה
כ סעיף
ב סעיף  כ׳

 מ־ב
 סקע־ו

 הרב שויע
א סעיף

(כא) לה
(צא)(צד) (ח) (ה לה

(צד) לה
(נא) לו (ע); לה (מו): לד

(ע) (סז) לה
(פז) (סח) לה

(יט) לה

(יח) לה

 (ס) (נט) (נז) (לט) לה
(ל)(לד) לה

(ל)(לא) לה
לו(לב)

(נוא) (לח) (לח לה
(לא) לו

(כט) לה
(גא) (מה) (מ) לה

 (מנס לה
(נא) לה

(מ) לה
(מז) לד

(מח) לד
לו(ל)

<מד) לו

(מז) (מד) )1(מ לו

<נא) לו <סו); לה



השבת משנתשצד.

מ־ב (בא) לה ג׳ סעיף
CU( בח <בה); בד סקכ׳ו (ח) לה ד׳ סעיף

א (ו) •בג (נב); )w( נ ו׳ סעיף (נג) לו ה סעיף
(נב)(נד)(נה) (א) בא ז׳ סעיף (מג) לו ז׳ סעיף

מ־ב (נב) לו, וו׳ נאניף

א 0<מ ג סקל״ב (צב) לה, 1י' סעיף

(כט) (י) כד Tסקל (לה) (לד^ לה, א סעיף ב׳
ביה־ל (לס לה, ב־ב סעיף

א (גב) ג בחול שנשברה ד־ה מן שח סי
(נה) (נד) •בא לאשפה ר*ה ח כב א)( )P( (ה) ( א׳ סעיף

(נה) בא יום מבעוד ד־ה מ־ב
(נו) בא ה ורקה אם ד׳ <ח בג סק׳א

(סח) (סו) (סה) בא ח׳ סעיף (יג) כב סק־ג
מ״ב (ב) בב סק-ו

(סט) )TO( בא סקל-ה (ג) כב סק־ז
י״א סעיף ביה־ל

מ״ב (י) בב חוץ ד*ה
(ט) ל );1(נ בא סקמ׳ח )D בב ב׳ סעיף

ב סעיף י׳ בז׳׳ב
נז׳־ב )T( בב סק״ח

(סא) (מט) בא סקנ׳א (כב); בט (בא); )t( כד (ח); (ו) ב ג׳ סעיף
(פ) (סד) (סג) בא r סעיף o (סד) 1ל

מ׳׳ב מ־ב
(ט) בו ס״ג ס״ק (ו) כד סק״י
(עו) בא ס״ח ס׳ק (ט) בד סקי־ב

(פב) (פא) בא ס*ט ם*ק (לב) בט (ד); כד (ג); כד (ה); בא סקי-ג
(עז) בא ע״ב סיק (ט) בד סקט־ז

(יו) (ב) ל (נט); כז כ׳ סעיף 0( 0( כ סקי־ז
מ׳יב ביזז״ל

(ט) בם (גט); בז (ט); כ סקפ*ב (י) כד ה קורדום ד׳
(P) ל סקפ״ז צ שעה׳

(ח) (טו) (יב) (יא) <ח) )T( (ג) (ב) ל ב*ב סעיף (ט) בד, סקי־ג
ט*ב (ה) כא, סקי״ד

(ם) ל סקע״א (יד) (יג) (ב) (א) בה ד׳ סעיף
(לה לב סקצ״ב מ*ב

(י) ל סקעיג (י) (ה) בד סק־ב
(ח) ל סקזנ״ד (ים) בה סקכ׳ב
(יג) ל סקע־ז (בא) (כ) כה סקכ״ג

״צ שעה (ח) )T( בה סקכ׳ד

(ו) ל סקפ*ה ro( בה <כה); כד ה׳ סעיף



.שעהערוד. השולחן סדר לפי מפתחות

מ־ב ל ה׳ בי
(קה) כא קניא ס׳ק (יא) ל ביחוד ד*ה

(וז) ב מ*ב סעיף (לב) בא rב סעיף
(כב) כיז מ*ג סעיף מ״ב

(יב) (ה) לב מ־ה סעיף (לח) כא קו־ג ס־ק
מ״ב (מ) (לב) בא קי־ד ס׳׳ק

Ct( 01 (ה) לב קנ־ז ס״ק (ט) בס קט־ו ס״ק
הרב שויע (לס בא כ*ט סעיף

0( כב ד׳ סעיף ט׳׳ב
(ח) בא ה סעיף (לס בא קי״ט ס״ק
(ט) כא -U סעיף ל׳ סעיף
0( ■כא י־ג סעיף ביה״ל

למ1 •בס ט-ו סעיף (לט) (לא) בא גרעיני ד׳ה
(א) בה ט-ז סעיף (כ) בא •א ל סעיף

(כא) (א) •כה ;ck( כ י*ז סעיף מ״ב
(ח) בה ייט סעיף (כב) (בא) (כ) בא קניה סיק
(בז) כד כ׳ב סעיף (ד) בא ל־ב סעיף
(נב) בא כיד סעיף ט*ב
)U( בא כ־ט סעיף (בה) (ז) בא קכ*ז סיק
(בט) בד ל*נ סעיף ה׳ל בי

(ב) ל נ־א סעיף (ז) בא דחזי דיה
(יא) (י) (ה) ל נ־ג סעיף (צא) בז ; (קטז) בא ל־ד סעיף

(י) בט ס׳ סעיף ב ט׳
<קכג) (מא) כא ס*ז סעיף (קיז) בא ק־ל סיק

(בא) בא ח סעיף ע׳ (כד) בג ל״ה סעיף
חזו־א מ״ב

(כה) ל סקי*ג מיב סי׳ כג(בג) קליו סיק
ל<ז) סקי׳ג מיג סי׳ (כח בג קליח ס״ק

(י) כט Tיpס מ*ז סי׳ (קבא) בא ל*ו סעיף
מן שט סי •ל ביה

<יד) בס (יב); בז ג׳ סעיף (קכא) כא להוציאו כדי דיה
מ־ב ח סעיף ל׳

)T( בס סק״י מ״ב
)P( בס סקי׳ב (כד) (בג) ל קמיג ס״ק

(כט) <כ) (יח) (טו) )t( (יא) (י) בז ד׳ סעיף (בא) ל קמיד ס״ק
(עה) (סז) (סס (נח) (נס (נה) (נד) (מ) (יח) לא ל־ט סעיף

ב ט׳ מ׳׳ב
(ד) בס (ע); (יב) (יא) בז סקי״ד (ב) בא קמיו ס*ק

(טס בט סקט־ז (ב) בו קמ״ה סיק
<סב) <מה) <בח)(מב) בז סקי־ח מ־א סעיף



ת משגת.1שצ שג ה

 סקי׳ם
 סקכ׳א
 סקכ״ז

ב  מ׳
 סקכ״ב
 שעה׳־צ
 סקי־ז
 סק״כ

 סקכ״ד
 ביה־ל
 שיגזלם כדי

 הרב שו*ע
ו סעיף
ט> סעיף

א נ
 א׳ סעיף
 ב׳ סעיף

 ביה״ל
 אע־פ ד־ה

 ג׳ סעיף
 מ־ב

 סקט-ו
 סקט־ז
 שעה־ע
 סקי-ד

 ה׳ סעיף
 מ־ב

 סקי־ס
 ו׳ סעיף

 מ*ב
 סקכ״ב

 ז׳ סעיף
 מ״ב

 סקב־ה
 סקב״ז
 סקכ״ט
 סק״ל

 סקל׳א
 ח׳ סעיף

 מ״ב
סקל־ב

(לט) (מ כז
« כו )
(כט) כז

(כג) (כב) לא );m ב

(טי) <יג) בז
<ככ)(בג) (כא)
(סא) (מה) נז

נמא) כז

(יג) בז
(מוי) בז

שי סימן
(טו) לא (כב); בג

(יב) בו (יט); כב (בו); (טז)

(כב) בג
נג) (ב) בו (יז); (טז) ב

(ג) בו (יז); ב
(ה) (ב) בו

(ב) בו

 (טח (יב) כו
(כא) (ט) (א) לא (ח); ב

 CD( (כב) לא (ח); ב
(נ) (כז) בז

 (טח ^א (לג); בד
(לד) (לג) בד (ד): כב

(מט) בז
(יט) (יה) -בט (עב); (ע) בז

 (פב) (מם) (מז) (י) (ז) (ה) בז
(לב) (יא) בז

(כח •לא (ח; (ג) בג

 סקל־ג
 סקליו
 5שעה-ן

 סקו״ט
 הרג שו־ע

ו סעיף
י׳ סעיף

 א׳ סעיף
כ סעיף
 ד׳ סעיף

 מ־ב
 סקטיז

 ז׳ סעיף
 מ־ב

 סקב־ב
 סק״ל

 ח׳ סעיף
 מ־ב

 סקל״ה
 הרב שו־ע

ו סעיף

 א׳ סעיף
 מ־ב

 סק״ט
 ׳1 סעיף

 מ־ב
סקם־ה

 א׳ סעיף
 מ-ב

סקב׳ה

 הרב שו-ע
י-ח סעיף

•ב מ
סק־ה
סק־ר

שיא סימן

(לא) (ל) בז
(נב) בז

0( בב

(יא) בו
)t( כ

 (קז) (קח כא
 (קיב) (קח -צא
(קח) <קז) בא

(קז) בא
(קה) •בא

■(קה) בא
(כח כט

 (ה) (ד) (ג) <ב) בט (טז); •בז

(ד) כט

שיג סימן

שיד סימן

שטז סימן

שיח סימן

(קז) בא

 0( בד
(עה) (צד) בא

(צה) (פח בא

(מם) לב

(לז) לח

(כ) לח

 (בב) לו
(יא) בו
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שב סינון
 א׳ :עין)

מ־ב
סק־ג
סק־ז

 י״ב 1:עי(
כ '»

סקליו
K*1TP

נ־ח סי׳

 א' זעין)
 מ*ב

 סק־א
 ג׳ זעין)

 מ־ב
סק״ז

 א׳ :עין)
ב  מי

 סק־ד
ף עי  ד׳ :

 מ*ב
 סק־כ

 ו׳ :עוף
 מ־ב

 סקכ*ו
סקכ״ח

 א׳ :עיף
 ז׳ :עיף
א :עיף י׳

 ד׳ :עיף
ב מ׳

 סקס״ז
 ה׳ :עיף

 מ*ב
סקכ־ה

שבא סימן

סק*ט

שכב סימן

(יט) לח (יב); בג

(יב) כג
(יג) כג

(מא) לח

(מ) לח

(מב) לח

(א) כג (יג); בא

<יג) כא
(יא) בו

(יא) כו

שבג סימן
(כי) (בג) לח (יט); בב

(כג) לח

 (לז) (לו) לה
(לח) (ט) לד

נט) לד
(לח) (ט) לד

שכד סימן

שכה סימן

 (יא) כד
 (י) בא

(לה) בא

 (ח) •בא
(יג) ב

(כג) לו

צז ש

<כא)(ל) לו ו׳ סעיף
(כד)(סא) לו י׳ סעיף

(כה) לו א סעיף וי
מי׳ב

(סב) (סא) (ס) לו סק׳ס
(סא) לו סקס*ב

הרב שו׳יע
(יג) גו ו סעיף

מן שבו סי
(כא) לח א׳ סעיף

ל ה׳ בי
לח.<כב) •כמיס ד״ה

מן שבח סי
(נד) (מז) (לו) לח מח); ■בא א׳ סעיף

מ*ב
(נד) ■לח סק׳ג
(לה) 6 ב׳ סעיף

מ־ב
(לה) לז טק*ו

וסט) (טה) לח (טו); א ג׳ סעיף
מ״ב

(סה) לח סק־ז
ביה־ל

(טס לז ודווקא ד*ה
ד׳ סעיף

מ־ב
(לד) (לג) א סקי*ד

כיה־ל
(לח א כל ד־ה

(ג) (א) א ה־ סעיף
מ׳׳ב

(א) לז סקרץ
(עב) לח ו׳ סעיף

(סס לח );1(ט א ז׳ סעיף
כיה״ל

(טס א מחמת ד־ה
(ב)(ח א י׳ סעיף

מ־ב
(ד) (נ) א סקכ״ה

<ה) לז סקכ״ז
(ה) לז סקכ׳׳ח



ת . ג ש ת מ ב ש ה ת « ש

(לס לח (לט); לב מ*ב סעיף (י) לז סקב־נז
מ־ב (לח) (לז) לז י״ב סעיף

(לס לח ק־ל ס־ק מ־ב
)K(& לח ט־ח סעיף (לז) לז סקל-ג

הרב שו׳ע (מ) לז סקל״ה
(לז) (יס לח י״ט סעיף (לז) לז סקל־ז
(נה (נה) לח כ סעיף (לי) (ל) לז נז־ו סעיף

(נא) לח ל-ז סעיף מ׳יב
0( לח נ־א סעיף (ל) לז סקמ״ב

מן שכט סז (מב) (לט) לז r סעיף u
(כה) לז ג׳ סעיף (יז) (טו) (יב) (ס (ב) לח (צז); בא סעיף

■לז(בח) ד׳ סעיף (יח)
ל ה׳ בי ט״ב

«:ט) (בח) לז אלא ד־ה (יס לח סקמ׳ו

מן של סי (א) לז סקמ״ט

(י) לח (ט); לז ד׳ סעיף (יז) לח סקג״ז

מ־ב (כ) לח, (קא): בא, סקנ-ח

C0( לז סקי-ד (פס לח כ־ב סעיף

מן שלה סי
(פא) לח •ג כ סעיף

מ־ב
ב״ה סעיף

(בט) לא טקסיו
(צ) לח

מ־ב

מן שלו סי
סקפ׳ב

CU( (נה) (נס לח סקפ״ג
ח׳ סעיף שעה־צ

שעה־ע (צב) לח סקנ״ב
(יב) ■בה סקל״ח (צט) לח ביו סעיף
(מה) לג י*ג סעיף מ־ב

(מה) לב
ב מ׳ (צט) לח סקפ״א

מן שלז סי

סיג ס*ק כ״ח סעיף
מיב

<עה) לו
מ״ב (פז) לח סקפ״ח

סקטיז (פה) לח סק*צ
מן שלח סי שעה*צ

■(בט) ro( לב א׳ סעיף (פח) (פז) לח ס״ג ס־ק
(לז) (בב) לב ה׳ סעיף (סא)(סב)(סג) לח ליב סעיף

מ״ב מ*ב
(לז) לב סק*כ (סס (סג) לח סקק׳ב
<בב) לב סקכ׳א (נא) (לה לח rל סעיף
(מא) לד ז׳ סעיף מ*ב

ל ה׳ בי (נא) לח קי־ז ס*ק
(קכב) בא אסור ד־ה (לה לח קכ״א ס*ק
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ח׳ סעיף

 ד׳ סעיף
 ה׳ סעיד

מ״ב
סקי״ט
סקכ-ו

 ג׳ סעיף
 מ*ב

 סק׳ו
 סק־ז

 ד׳ סעיף
 ט״ב

 סקכ׳ב
ח׳ סעיף

א סעיף
 טיב

 סק״א
1סק״

ל ה׳ בי
מותר ד׳ה

 א' סעיף
ב טי

סק״ג

ט־ב
סק־ד

ב סעיף

א סעיף
בט

סק־א
שעהיצ
סק׳-ב

שלט סימן

שט סימן

שטא סימן

(ה) כג

 (סז) (יב) ג
(לז) (כב) לב

(ג) כד
(סז) ג

(פה) לה

(פה) לח
(פה) לח

(ני) (נב) לב
)T( לב

(פס (פ) לה

 (פב) (פ)(פא) לה
(פס לה

 שמב סימן

שמג סימן

שסה סימן

 תטז סימן

תת סימן

(כב) ד

(בח) לב

(טי) (יס ח

(נט) ח

0( לד

 (יג) (י) (ה) יד

(יג) יד

מן תכב סי
מ״ב

סק־ח
שעהסג
סק-ה

(ח) ז

(ח) ז

מן תכו סי
 א׳ סעיף

מ-ב
 סק״א
 סק־ב
 סק־ג
ל ה׳ בי
(לה) יח תהנץ ד״ה

 (מא) (כס (כב) (כ) (יח) (ט) יח ב׳ סעיף
(מוז) (מה) 0(« <מב)

ט״ב

(ה)(ל) יח

 0( יח
(ה) יח

(לה) (לס (לג) (לס (לא) יח

 סק׳ט
 סקי״א
 סקי-ב
 סקי-ג
 סקי־ד
 סקט־ז
 שפה׳-צ
 סק״ט
 סקי־ב
 סקי־ג

 ביה-ל
 אלא ד־ה
 ומברך ד׳ה

 ג׳ סעיף
 ט״ב

 סקי״ט
 ביהי-ל
 ולא דיה

 ד׳ סעיף
 ט*ב

 סקיכ
סקכיא

מ־ב
סק*ג

(ב) יח
(כג) (ב) יח
(יט) )P( יח

 (מס יח
(מד) יח
(מה) יח

(כג) יח
)P( מז
(יט) יח

(לח) (לז) יח
(מו) יח

(יד) (יב) יח

)T( יח

 (בא) (טז) (טו) יח
(ה) יח

(יא) (ח) 0( יח
(כט) (כה) יח

מן תבז סי

(יב) יד



השבת משגתת.

הרב שו׳־ע מר סימן ת
(יא) כ ט־ז סעיף )D לד ג׳ סעיף

תקבט סימן
(יז) לד

מ״ב

מ*ב סקי-ג

(n» א סק׳ח (ת) לד סקי-ד

(כד) ד
^ תרדו סי

ג׳ סעיף (ט) בא
תמו סימן

ג׳ סעיף

(לז) ה
תרי סימן

ד׳ סעיף (יג) ג
תנז סימן

 א׳ סעיף
מ״ב

הרב שו־ע
(לז) ה

(יג) ג סק־ה

תרלח סימן

ח׳ סעיף
(לט) (לח) (לא) ג סק־ז

סחנה־ע
(טז) בג א׳ סעיף (לח) ג סק״ט

(יח) )T( כג ב׳ סעיף ביה־ל
ני׳ב (לי) ג שיתן ד־ה

(ים) נג סק-ג תעב סימן
(יה) בג סק־ה מ׳׳ב

תרלט סימן
מ*ב

(כז) ט

תעה סימן

סקל־ד

(נ) סו סקט־ו מ״ב
תרמב סימן

מ׳ב
(ט) (ח בג

תעו סימן

סקיח

(כ) ז סקיא שעה״ע

(כס) בד
ח סימן תרנ

ב' סעיף
(יב) לח

תעה סימן

סק״ט

מ׳־ב (ג) בג ט*ו סעיף
<כם) בד סק־ד מ־ב

שעה׳׳ע (כג) ל סקע־ג
(ים) <ג סק־ב (ג) בג סקע׳ז

(כ) לח

תרסז סימן

סק״ג (כג) ל

תקג סימן

סקפ׳ט

מ*ב ») לד א׳ סעיף
(טז) לד סק־ה תקז סימן
(יב) לד סק׳ו ט־ב

תרעז סימן
מ׳ב

(יא) כ

תקט סימן

סק׳ח

(&ח) ה סק׳א מ*ב
(קח) ה סק־ד (יב) ב סקל׳א



אעחד. השולזזן סדר לפ« :<פתחות ת .

עריד השולחן סדי לפי מפתחות דעה יורה
שבז סימן קב סימן

(יג) ג

שבח סימן

ה׳ סעיף (כח) לא,

קכג סימן

א׳ עיף1

0( ג

שבס סימן

א׳ 1סעון (ס) ח,

שבב סימן

ג׳ ועיף

(מח ג א׳ סעיף (ה) ה ד׳ ועיף
(מה ג ב׳ סעיף (כז) (טז), ג ה' ועיף
(מח) ג ג׳ סעיף

שבד סימן
0( ג ד׳ סעיף

(ה ג׳ א׳ יעיף
(גה) ג ס׳ סעיף

(נח (נב) ג ו' סעיף שכה סימן

(לה ג

שלא סימן
כ*ה סעיף

(לה (לח, ג,

שבו סימן

א׳ יעיף

(סה ג ל׳ סעיף j ,(מא) (סג) א׳ יעיף

CT) ג א׳ סעיף (נז) ג, ב׳ יעיף



גתיבות. ראשי לוח ת .

תיבות ראשי לוח
ומקומו גופו - גו*מ ב א
 וקמים גמף ־ גו־ק
 כן גס - ג-כ

סעודות ג׳ - •ס ג

 בישול אחר בישול - בא־כ
 דיבור באותו - גא׳ד

היטב באר - באה׳ט

 אשל אפשר, אי - א׳א
 אדם אין אברהם,

P אם אלא - אא״כ

ד
^רK דבר אמות, ד׳ - ד*א

ביתו בני - ג*ב
אמורים דבר׳ים כמה - בד׳א

 נזר אבני - אבנ״ז
טל אגלי - אג״ט

מרכבה דגול - רגמ״ר השלתן בדי ״ בדה״ש משה אגרות - אג״מ

 המתתיל דיבור - ד*ה
טפתים ד* - ד׳׳ט

 הזה בזמן - בזה״ז
חדש בית - ב׳־ח

 נמי הכי אין - אה״נ
א אות - או״א

ד׳ על ד' - דע״ד יומו בן יוסף, בית - ב'י זרוע אור - עו״ז

 משה דרכי ״ ד״מ
מתכוי[ שאינו דבר - דשא־מ

 דין בית ״ כי־ד
הלכה ביאור - ביה׳ל

 חיים אורח - או׳׳ח
נפש אוכל - או׳ג

לו שיש דבר - דשיל׳־מ חולים בית - בי׳ח קטן אות - <ו*ק

מתירין  חרושת בית - ביח׳ד
השמשות בין - ביה׳׳ש

 שמח אור - עו״ש
rrth - זמן אחר

ה גותא בכהאי - ״ג גבה ^nבך אחר - 'כ
הלכה י ה' אדם בינת - בינ׳א ישראל pא יהודי, איט - *•«

מימוני הגהות - הג*מ זאת בכל - בכ׳׳ז כן אם - <״ב
רבתן הביא - זז*ד ענין בכל - גכ״ע מקוס כאן אין - <במ״ל
המגיד הרב הדין, הוא - ה״ה הכי בלאו - בלא״ה להאריך

אפינא הוא - הו־א מאיר בית - בי־מ אמר לו, אמר לאו, אם - <״ל
ליה הוה - הו־ל ישראל בני - בג'י לי
ט׳ הלבה טעטא, האי ״ היט המאור בעל - בעה״מ הבי לאו אי - •ה גל

בו סולדת to - היס״ב ברחו בעל - בע״ב כן לא אם - גל*כ
ליה הוה ׳ ה״ל נפש בעל - בע״ג נמי אי - ג״נ

נמי הכי - •נ ה עצמו בפני - בט־ע גב על אף - «פ*ג
מרובה הפסד - הפ*מ קמא בבא - ג״ק פי על אף - «פ״ס

הקשה - הק׳ רחובות באר - ב״ר בן פי על אף - געפ׳ב
זה הרי - הר־ו יוסף ברכי - ברכ״י  הכי אפילו - !ם־ה

אפילו - <םי׳
ו ג צריך אינו ״ ז*צ

לו ואמר לומר, ואין - וא׳ל קרקע גידולי - גי־ק רבא אליה - *ר1



תתד. השבת משנ

 לשונו חה - וז״ל
ע ל׳  לעיין ויש • וי

 שם דעוין - ויעו־ש
דעתי עניות ולפי - ולפענ״ד

 זה אחר זה - זא־ז
 לברכה זכרונו לשונו, זה - ז־ל
 משה תורת זכרו - ״מ זכה

 זה על זה • •ז זע
לברכה צדיק זכר - זזנ׳ל

ח
חלק - ח׳

 חכם אדם, חיי א, חלק - ח״א
אחד
 חיים אורח חלק • חאו״ח

ב  ב חלק - חי
 דעת חוות - חוו*ד
ל  לארץ חוץ - חו׳

 בו שאין חולה < הושאיב״ס
סכנה

 סבנה בו שיש הולה ~ חושיב־ס
 איש חזץ - חזו״א
 לברכה זכרונם חכמינו - הז״ל

 ושוTח - הי׳
 דעה יורה חלק - היו״ד

 כיס חסרון - ח׳־כ
א מ׳  חכם אדם, חכמת - הכ
אחד
 צבי חכם - חכ*צ

 יעקב חלקת - חלק״י
 סופר חתם - ח־ס
 שיעור חצי - היש

סופר חתם - חת״ם

 ודעת טעם טוב - טוטו־ד
 ערוך שלחן טור - טוש״ע

 זהב טורי - ט״ז
סופר טעות - ט׳׳ם

 אומתם יש - י״א
 אומר יביע - יבי׳א
 סכנה בו יש - יב׳׳ס
 דעה יורה - יו״ד
 טוב יום - יו־ט

 לומר יש - •ל י
 לעיין יש - יל׳ע
 מפרשים יש - י׳ימ

 בו סולדת יד - יס״ב
 שם יעוין - יעו״ש
 שמים ירא - יר״ש
שלמה של ים - יש־ש

כ
אם כי - כ׳א
 הוא כן - כ״ה
 גוונא כהאי - ׳׳ג כה

 עלמא כולי - כו״ע
 זה כל זמן, כל - כ׳יז

 בזה כיוצא - כיי׳ב
 בך בל - כי׳ב

ח כלאחר - כלאח׳י
 משמע -■כן •מ ב

 כמבואר - במב׳
 בן כמו - ׳׳כ כמו

 שכתב כמו - כמו״ש
 כנזכר לי, נראה כן - כנ׳ל

לעיל
 פסק כן - כים
 צרכו כל - כ־ע
 קליפה כדי - כ׳׳ק

 ראשץ כלי - ״ר כ
 שני בלי שכן, כל - כ״ש

 שמלאכתו כלי - כשמל״א
לאיסור

 זמן לאחר - לאח׳־ז
שת לבושי - לבו־ש

 דוקא לאו - דל
 חיישינן לא - ל״ה
 הפחות לבל - •ם לכה

 עלמא לכולי - לכו״ע
 לי למה - ״ל ל

 דאמר למאן - למ־ד
 מה לפי - לפ״מ
 לעומת זה, לעומת - לעו״ז
זאת
 זה לפי - למ-ז

 מה לפי - לם״מ
 לקמן - לק׳

שנא לא - ל־ש

»
 אברהם מגן - מג׳׳א - מ׳׳א
 דרוסאי בן מאכל - •ד מאב
 אסותת מאכלות - *א מאב
 ברורה משנה - מ*ב

 יום מבעוד - מבעו״י
 אברהם מגן - מג׳׳א
 סופתם מרבת - מד׳׳ס
 מהחרא - מהוד׳

 בתרא מהדורא - מהדו״ב
 תנינא מהדורא - מהדו״ת

 טעמא מהאי - •ט מה
 בזהדורא התורה, מן - ״ת מה

תניגא
 תיתי מהיכי - מהיכ״ת

 העין מראית - מה־ע
 וממכר מקח - מו־מ

 שבת מתאי - מוע׳׳ש
 וקצתנה מור - מו־ק
 זהב משבצות - משב-ז מ׳ז,

 השקל מחצית - מהה״ש
 טעמא מאי - מ׳׳ט
 מקום מכל משנה, מגיר - מ״מ

 נפשך ממה - ממ*נ
 חינוך מנחת - מנ׳׳ח

יצחק מנחת - מנח״י



nr תהתיבזת. ראשי.

 ליה מספקא - !ספק׳יל
 שנא מאי שכתב, מה - *ש,1
 שכתב מה - ש'כ1

 כן שאין מה - ״כ ושא
 שאינה מלאכה - ושאצל״ג

 לגופה זנריכה
 הכי משום - נשויה

ברורה משנה ״ שנ״ב1

 אדם נשמת - •א
 דידן נדון י רו־ד

 כיהודה נוחג - ו״ב
 כלים נושאי - ו־כ
 דמץ וןTג - ז״ד

 ליה ניהא - לח׳׳ל
 לי נראה ״ •ל

 עניות לפי נראה - לפע*ד
דעתי

 מינה נפקא • נפק״נו ימ,
הכסף נקודות - ןוה־כ

 סימן סעיף, - ׳
 א סעיף - יא

 התרומה ספר - ה״ת
 המתהיל דיבור סוף - וד־ה
 סימן סוף - וס״י
 קטן סעיף סוף - וס־ק
 ומזלג כף סכין - בוים

 ליה סבירא - יל
 גדול מעות ספר - מיג
 עינים מאירת ספר ~ מיע
 קטן מעות ספר - מיק

 ספיקא ספק - ״ס
 סעיף - ׳1

קטן סעיף - •ק

 עיין • ■
ב עמוד - ׳ב

גבי על - עיג
 הארץ עם התורה, על - ע״ה

 לומר יש עוד - עוי״ל
 זרה עבודה זה, על - ״ז ע

 ידי על - עיי
 טוב יום ערב - עיויט
 שם עיין ־ עיייש
 דעתו כאן עד - עכיד
 לשונו באן עד - עכיל

 ומזלות כוכבים עובד - עכו״ם
 פנים כל על - עכיפ
 מנת על - ע*מ
 עמדד - עמ׳
 עוד עיין - עיע

 בזה עוד עיין - עע׳ב
 פי על - עים

 זה פי על ־ עפיז
 השלחן ערוך - ערוהיש

 שבת ערב - עדיש
שבת ערב שם, עיין - עיש

 המשניות פירוש - פיהיט
 ורגליו יד־ו פניו - סיויר
 נפש פיקוח - פי*נ ־ פיקיג

 רש״י פירוש - פירשיי
 מגדים פרי - פמיג - ״מ ם

 יהושע פני - פגיי
 הדש פרי - פדיח
ת ש - פי תשובה פתוזי - פתי

 בירור עריך - ציב
 הפתח עורת - צוהים

 אליעזר ציץ - צייא
 לומר צריך - ציל
 עיק צריך - ציע

 לגופה צריכה - צל׳ג
 חיים בעלי צער - צעביח

 גדול עיון צריך - צע״ג
קטן עיון צריך - צעיק

 אחרק קונטרס - קויא
 ותומר קל - קו״ח

 לן קיימא - קיייל
 לן משמע קא ־ קמ״ל

 נתנאל קרבן - קינ
 דעתך סלקא קא - קס־ד

 השלחן קצות - קצוהיש
 ערוך שלחן קיצור - קשיע

 קשה קצת - קיק
 של שאינו קשר - קשאשיק

קיימא
קיימא של קשר - יק קש

 הרבים רשות - ריה
 Tהיח רשות - דהיי
 ירוחם רבנו * רייו

 הלוי זרחיה ר׳ - רזיה
 חננאל רבנו - ריח
 יהודה רבי - ריי
 לומר רצונו - ריל

 סימן ריש - דיים
 מאיר רבי - ר־מ
 אייגר עקיבא רבי - יא רע

 ברטנורא עובריה רבנו - רעיב
 פרק ריסז - ריפ
תם רבנו - דית

ש
 סכנה בו שאין - שאיביס

 דעת שפתי - שיד
 חמד שדי - שדית
 ומשיב שואל - שוימ
 ערוך שלחן - שויע
 ותשובות שאלות - שו״ת

 סבנה בו שיש - שיב־ס
 בהן שפתי - שיך

 ימים לאורך שיחיה - שליטיא
אמן טובים



. תתז נ ש ת מ ב ש ה

 לאיסור שמלאכתו - •א שמל
 להיתר שמלאכתו - שמל־ה
 המלך שער - שעה־מ

 הציון שער - ׳׳צ שעה
 תשובה שערי ״ שע״ת
 אמת שפת - שסיא

 קודש שבת קיימא, של - ׳׳ק ש
השבת שביתת * ש״ש

 שבת שמירת - שש״ב
כהלכתה

 הדשן תרומת - ״ד תה

 לדוד תהילה - תהל־ד

תוספות י תום׳

 ריבור תוספות - תוד־ה
המתחיל

 טוב יום תוספות - תויו׳־ט

 שבת תוספות - תו־ש

 ליה תיפוק ־ תי&׳ל

 ■ברכה עליו תבוא - תעיב

ישראל תפארת - תסא״י



ם. מתגרי ת1»מ תזהספדי .

השגת משנת גספד שהוגאו הספרימ מהגרי שמות
 בן אברהם רבינו - עה־ה פירזש עזרא «בן

תתקב*ז. ד״א נפטר עזרא

 פסה ישראל רבי - ב*ח שו׳ת ישטה נבני
יחשלים. פיינהנילר,

 אברהם רבי - שו*ע ד־ח שרת נזר (בבי
תר״ע. נפטר מסוכטשוב, אדמו״ר בורנשטיין

 זלמן איסר רבי - הרמב־ם על האזל בן1
תשי־ד. נפטר מלצר,

 אברהם רבי - מלאכות ל־ט על טל ;גלי
נזר*. ה־אבני בותשטיין

 פיינשטיין, משה רבי - שו*ת משה ברות
תשמיו. נפטר

 רבי - דינים פסקי אוצר השבת וצרות
ברק. בני תשנ*ו קוחץ שמואל

 רבי - או־ח שו*ע על חיים ורחות
תת״ח. נדפס מספינקא, כהנא נחמן

 משה ב־ר יצחק רבינו - הלכה פסקי זדזע ור
א נפטר מוינה, כ׳, הי

 שאול, אבא ציץ בן רבי - שו*ת לציץ ור
תשמיז. נדפס

 שמחה מאיר רבי - הרמבים על שמח ור
תרפיו. נפטר בדיוונסק, רב הכהן,

זילבר, יהוסוע בנימין רבי - שוית נדברו ו
בתשל־ג. נדפס •א ח

 אתה מנחם רבי - בורר הלכות משולש יל
ברק. בני שלזינגר,

 אליהו רבי - אויה לשויע ביאותם רבה ליה
תע״ב. נפטר שפירא,

 מאיר רבי - ושוית שו״ע ’(inTn בינה :ורי
תרכיט-תרליא. נדפס אוירבך

 אביד אתק, מאיר רבי - שוית יושר אמרי
תרפיו. נפטר וטארנא, בוטשאטש

ר&ואית הלבתית אנציקלוטדיה
ירועזלים. שטיינברג, אברהם

דיר

ת אנעיקלוטדיה  - הרצוג הרב t תלמודי
ירושלים.

p K תה רכי - שוית צבי  פתמר, צבי א
ם קאזיגלוב, אבדיק ת  חכמי בישיבת ו
 נעקהיש נזרי, היאבני ■כעל ותלמת לובלין,
תשיג.

 ישעיה אברהם רבי - תפילה דיני ישראל אשי
ירושלים. פפויפר,

 דוד אברהם רבי י אויה על אברהם אשל
תר־א. נפטר בוטשאטש, אביר ווארמאן

 יהודה רבי - אויה שו־ע על היטב באד
תק־ב. בשנת באמסטרדם נדפס אשכנזי,

ברוקלץ. שסק, משה רבי - שוית משה באר

 הגאץ אליהו, רבי ״ שויע על הגר״א ביאור
תקנית. נפטר מוילנא, החסיד

 בשו־ע הלכות ובירות ביאותס הלכה ביאור
חיים*. ה׳חפץ מבעל - אויח

 אברהם רבי - הלכות בירות הלכה בידזר
וילבר.

 סירקיש יואל רבי - הטור על חיבור חדש בית
ת׳. נפטר וקראקא, בתסק אב־ד

ח - הטור על חיבור יוסף כית  יוסף רבי מ
שליה. נפטר קארו,

 יהודה יצחק רבי - שו־ע ריח שו״ת יצחק בית
תרליה, נדפס שמעלקיש,



ח. תת נ ש ת מ ב ש ה

 יעקב רבי - לב1ול סוכה הלכות יעקב בכורי
 חיבר תרל-ב, נפטר תרי־ח, נדפס עטליער,

עיק, בנין ושו־ת לנר, ערוך גם:

ש בן  - הפרשיות סדר על דינים פסקי חי אי
 גם חיבר תרסיס, נפטר חיים, יוסף רבי

ועוד. פעלים רב שו׳ת

 נפטר * עטלינגר יעקב רבי - שו״ת עיון בנץ
יעקב. ובכורי לנר ערוך גם: חיבר תרל׳ב

ל רבי - שו־ת החכמה בעל א ל  רב שטרן, מ
 בארה״ב בוינה, אוסטרליה, במלבוק

תשמיט. נפטר ובישראל,

זי׳לבר. בנימין רבי - שבת הלכות עולם בדית

 רבי - שבת להלכות ביאורעו השבת ברכת
ארהיב. ברוקלין פישר, אליהו

 יחיאל רבי - שמחות הלכות החיים גשר
ירושלים. טיקוע׳ינסקי, מיכל

שע דבר  מנדל מנחם יהושע רבי - שויח יהו
תשליו. נפטר בתיא, אב״ד אהרנברג,

 הלברשטאם חיים רבי ־ שוית חיים דברי
תרליו. נפטר מעאנז

 טייטלבדם, יואל רבי - שו*ת יואל דברי
תשל׳ט. נפטר מסטמאר, אדמו״ר

 יהודה יקותיאל רבי - ז*ח שו־ת יעיב דברי
 נדפס מקלויזנבורג, אדמו־ר הלברשטאם

תשס־ה. - בתשנ״ו

 והנלץ, ישראל רבי - שו״ת ישראל דברי
ירושלים.

 הלוי, צבי מלכיאל רבי - שו־ת מלכיאל דברי
ירושלים. תשמ׳ז, מחדש נדפס

שה דברי  הלברשטאם, משה רבי ״ שו״ת מ
ירושלים.

 הלוי יחזקאל רני - שו־ע על מרבבה דגול
 חיבר תקנ״ג, נפטר פראג, ואב־ד ר-מ לנדא

ביהודה*. ה״נודע את גם

 בעריש דב רבי ־ שו־ת מישרים דובב
תשב־ו. נפטר טשעבין, אב־ד ווידענפעלד

 מח־כי שלום רבי - או*ח שו־ע על תורה רפת
 חיבר ה׳מהרש־ם*. מברעזן שבדרץ הכהן

 שו״ת חו״מ, על שלום משפט גם
״מהרשים*.

 משה רבי - הטור ספר על פסקים משה דרכי
א איסרליש ^ ק ה׳רמ״א*. מ

 כהן צבי רבי - הגעלה הלכות בלים הגעלת
ב־ב.

 יצחק למ רבי - שו־ת בהלכה החשמל
ירושלים. הלפרין,

 דוד רבי ׳ לאשה דינים אוצר ביתה הליכות
ירושלים. אומנרבך,

 רבי - מוקצה הלכות על ערוכה הלכה
בוק. בני הכהן, צבי אבחזם

 אב*ד פראנק, פסח צבי רבי - שו*ת עבי הר
תשכ״א. נפטר יתשלים,

 רבי - ברכות הלכות על הברכה תאת
ירושלים, מנדלבוים, אריה אלכסנדר

 זארגער, זאב משה רבי - שו־ת משה וישב
יתשלים.

 חיים רבי - היום זמני על בהלכה זמנים
ברק. בני בניעז,

 רבי - שבת נרות הדלקת דיני הדר חובת
ירושלים. בלוי, ישעיה יעקב

 רבי - יור־ד שו״ע על חידושים דזנת חוות
 נתיבות בעמ״ח מליסא, לוברבוים יעקב

תקצ״ב. נפטר המשפט,

 נסים רבי - ד*כ שבת הלכות על השני חום
ברק, בני קרליץ,

 רבי - או*ח משו־ע ההלכות קיצור אדם היי
תקפיא. נפטר דאנציג, אברהם

 - הקטנים חינוך מצות על ישראל חינוך
ת הארפענעס, ישראל רבי הברית. אחיו

 יהושע יואב רבי - שוית יואב חלקת
תרס״ג. נדפס ויערטן,



טהספדים. מחברי זמות ת .

 ברייש יעקב מרדכי רבי - שו*ת יעקב ולקח
תשי׳א, נדפס ציריך, של רבה

 פדווא דוב הנוך רבי - שו־ת האפוד !שב
תשכיג. נדפס לונדזן,

 אב־ר סופר משה רבי - שו״ת סופר ותם
ת׳ר. נפטר פרסבורג,

 סבל, הלוי דוד רבי - שויאג על זהב יורי
תכ״ז. נפטר הב׳ח, חתן

יוסף, עובדיה רבי - שו־־ת אומר :יע
 גם חיבר תשי*ד-תשנ״ז, נדפס דאשל־צ,

ועוד. דעת יחוה

 אפרים רבי - שו־ע על הגהות אפרים ־
•ח. תקפ נפטר מבראד, מרגליות זלמן

יוסף, עובדיה רבי - שו*ת דעת זווה
ירושלים.

t שלמה רבי - הש׳ס על שלמה של 
 שלמה חכמת נס חיבר ה׳מהרש״ל־ לוריא
של״ד. נפטר מהרש״ל, ושו״ת

 יוסף יצחק רבי - הלבות פסקי יזסף קוט‘
יתשלים.

ת ישורון וודי ת  רבי - או״ח על הלכה בי
ארה־ב. פעלרר גרליה

רבי “ מוסר ספר העבודה ושורש וד1
נדפס מהורח־נא, זיסקינד אלכסנדר

תקמ׳ב. בנאווידוואהר,

 חיים משה רבי - שבת הלכות יורות
ירושלים. שלער,

 הנקב רבי - שז״ע ד׳יח על חיי יעקב וועות
 נפטר לבוב, אב־ד אותשטיין משולם
תקצ״ט.

 הדאייה, עובדיה רבי - שו־ת עבדי זכיל
תסנ׳׳א. נדפס

 רבי - היום זמני על והזמנים וראל
הבתת. ארצות הארפענעס, דוד ישראל

t סופר, חיים יעקב רבי - שו־ע על החיים 
תרצ״ט. נפטר תרפ*ם, נדפס

 שמואל אברהם רבי - שדת סופר כתב
תרל־ב. נפטר החת־ס^ נבן סופר בנימין

ת לבוש  רבי!זרדבי - השדע סדר על הלבו
שע*ב. נפטר פחנא, אב״ד יפה

 שלמה דור רבי - או*ח על שרד לבושי
 אשד גם חיבר תקע־ו, נפטר אייבשיץ,
דשא. נאות שו״ת הגחלים,

תן להורות  •בני גשטטנר, נתן רבי - שדת נ
ברק.

שולחן לחמי  משה רבי - שבת הלכות על ה
ארה״ב. שנעעבאלג, יהודה

שנה לחם  די אברהם רבי - הרמב׳ם על מ
בוטון,

 - או־ח שדע על ליקוטים מהרו־ח ליקוטי
 מחדש נדפס פרידמן, חיים ישראל רבי

תשנ׳׳א. ירחזולים

 יעקב רבי - חלה הפרשזת דיני העומר לקט
ירושלים, בלוי, ישעיה

 דינים אוצר - (הרש־ב) שבת לקראת
 שמעון רבי - ב״ח שבת בענייני ומנהגים

מח־יעץ. ברוך,

 - שבת נרות הדלקת הלבות שבת לקראת
יתשלים. קאהן, הכהן משה רבי

 משה רבי - שבת הלכות זמזבת מאור
ירושלים, יאדלר,

 Yב מנחם רביט - הש־ס על ביאור מאירי
המאירי. שלמה

 מריבי רבי - אדה שדע על מרדכי מאמר
החיר־א. ■בזמן ברמי, אברהם ב״ר

 אוריאל רבי - שבת הלבות על ספר מגילת
יתשלים. אייזנטל,

 וידאל רבי - הרמבים על משנה מגיד
קי*ז. נפטר די-טולרשא,

 אברוזם רבי - או״ח שדע על אברהם מגן
תמ*ג. נפטר גומבינר, אבלי



תתי. ג ש ת מ ב ש ה

 אב־ד שיק משה רבי - שו״ת שיק מהר״ם
 נפטר החת־ס, תלמיח־ מגדולי חוסט,

תרל-ט.

 אב־ד גרינפלד. שמעון רבי - שו׳ת מהרש־ג
תריץ. נפטר בידסענטמיהאלי,

 הכהן מרדכי שלום רבי - שו־ת מהדש־ם
מבחען. שבדתן

 שטהנבוך, משה רבי - שרית וזמנים מועדים
ירושלים.

 אליהו פסח רבי - שרית אליהו מחזה
גייטסיד, פאלק,

הנוראים הימים דיני אפרים מטה
מרגליות. זלמן אפרים רבי -

ח סדר לפי ומנהגים הלכות משה מטה או׳
קראקא. מפרעמסלא, משה רבי -

 שטק, מיכל יחיאל רבי - שבת מלאכת
ירושלים.

משה רבי - שבת הלכות על אהבה מנוחת
^. בני לוי, ב

 רבי - שבת הלכות על הטהורה מנורה
 נפטר בריטשוואל, רב מייזלש, עחיאל
תקמ״ו.

 - ישראל מנהגי אוצר תורה ישראל מנהג
ירושלים. לעווי, יוסןז רבי

 ודס, יעקב יצחק רבי - שו״ת חנחק מנחת
 החרדית, העדה וראביד במנצ׳סטר רב

תשמ׳ח. נפטר

 שלמה רבי - חלה הפרשת דיני שי מנחת
ירועולים. היסזו, יהודה

 זלמן שלמה רבי - שו־ת שלמה מנחת
יחשלים. אומנרבך,

 רבי - הרמבים על ביאור רוקח מעשה
תקכיח, רקח, מסעוד

 הלוי פייבל אורי רבי - הלכות מעט מקדש
תרניו. בלבוב, נדפס בראדשין, אבד־ק

 רבי - המועדים הלכות על קודש מקראי
ירושלים. פראנק, פסח צבי

 תאומים יוסף רבי - הט״ז על זהב משבצות
מנדים*. ה־פרי

שנה  יעזראל רבי - או״ח שו*ע על ברורה מ
ם/ ה״חפץ בעל מראתן, הכהן מאיר  חיי
תרצ*ג. נפטר

שנה  קליק, מנשה רבי - שו*ת הלכות מ
בחקלין.

שנה  יהודה רבי - הרמב־ם על למלך מ
 דרך גם: חיבר תפ־ז, נפטר רוזאניס,

דרכים. פרשת מצוותיך,

 רבי - מוקצה הלכות על ישראל נחלת
ברק. בני קררס, נפתלי ישראל

 רבי - טוב ויום פסח הלכות גבריאל נטעי
הברית. ארצות ציננער, גבריאל

 דוד ישראל רבי - ד״ח שו*ת שבת נשמת
הברית, ארצות ברוקלץ, הארפענעס,

ח שו־ת ביהודה נודע  רבי - שו׳ע ד׳
 בפראג, ור׳מ אב״ד לגדא הלוי יחוקאל

תקנ*ג. נפטר

 י היום סדר לפי ההלכות סדר היום סדר
דניציאה. מביר, ן׳ משה רבי

 פסקי עם התפילות סרר היעב״ץ סידור
 החכם בעל יעקב רבי - ומנהגים הלכה

אלטונא, צבי,

 משה רכינו - גדול) מצוות (ספר סמיג
 ובעל החסיד יהורה רבי תלמיד מקוצי,

התרומה.

 בן יצחק רבינו - קטן) מצוות (ספר םמ־ק
 יחיאל רבינו של חתנו מקורביל. יוסף

ה׳ל׳, <פטר מפריז,

 יחיאל רבי - שו*ע ד*ח על השלחן ערוך
 נפטר נובהרדוק, אב*ד עפשטיין, מיכל

תרכו־ח.

 רבי - ושו״ת בשיס מסכתות על יהושע פני
 מיץ ברלין, לבוב, אב־ר יושע, יעקב

תקט־ז. נפטר ופפד׳ט.



א.הספדים מחברי שמוח תי ,

 - שבת בהל׳ ושוםTוח ביאורים שבת םני
תדש־ם. נדפס גליק, שלמה יוסן! רבי

שוגה פסקי  רבי - הלכה פסקי אוסף ת
לאח׳. פיטרקובסקי, אברהם

 דורנו מפוסקי תשובות ליקוט תשובות פסקי
 רביטביץ, ב.צ. שמחה רבי - שבת הל׳ על

ירושלים.

 נרפס בלאזער, יצתק רבי - שר״ת יצחק פרי
א, תרמי

 רבי - ויור׳׳ד או-ח שו־ע על מגדים פרי
 תקניב. נפטר פפדיא, אב־ד תאומים יוסף

m ורדים, גינת גם; חיבר Tin .ועוד

 בר׳ פלק יהושע רבי - הטור על פרישה
 בלמברג, ישיבה ראש כץ, אלכסנדר

 שטיו, נולד ומהרש־ל, הרמ״א Tתלמ
שעיר. נפטר

 צבי אברהם רבי - שויע על תשובה פתתי
 נפטר רוסיה, איטייאק אביד אייזנשטאט,

תרב־ח.

 יהודה אליעזר רבי - שוית אליעזר ציץ
תש־ה-תשניז. נדפס ולדינברג,

 מנדל מנחם רבי - שו־ת צדק צמה
 נפטר בלובביץ, ורב אדמויר שניאורסון,

תרכיו,

 גנצפריד שלמה רבי - ערוך שלחן קיצור
מאונגוור.

 רבי - הלכות קיצור שבח הלבות קיצור
ארה׳ב. פאזען, יחזקאל יעקב

 בתדסופר, מאיר רבי - שו׳ת בושם קנה
תשליט. נדפס

 מלאדי הרב שדע קיצור השלחן קצות
 נפטר נאה, חיים אבחזם רבי - והוספות

תשייר.

 וייל, נתנאל רבי - הרא־ש על נתנאל קרבן
תקכיט. נפטר

 גרינוולד דוד אליעזר רבי - שו״ת לדוד קרן
מסטמאר.

 גרינבלט אברהם רבי - שוית אפרים רכבות
תשליה. נדפס חיא ארהיב, מעמפיס,

 רב זמרא, בן דוד רבי - שרית רדב״ז
 רבי של רבו רצפת, יתשלים במצרים,

בבן של־ב בערך נפטר אשכנזי, בצלאל
ק־י•

 אלעזר רבינו - והנהגות הלכות פסקי רוקח
 החסיד, מזודה רבינו Tתלמ מגרמייוא,

תתקציח. נפטר

 רב חיים, יוסף רבי - שוית פעלים רב
 חיבר תרס׳ט, נפטר תרסיא, נדפס בבבל,

ועוד. חי איש בן גם,-

מימון. בן משה רבינו - הלכה דמב*ם

 עקיבא רבי - שו־ת אייגר עקיבא רבי
תקציח. נפטר דפוזנא. רב אייגר,

 רבי - כשבת רפואה הלכות השבת רפואת
ברק. בני חוקיה, מיכאל

 שלמה רבינו * השים וחידושי שרית רשביא
א נפטר כברצלונא, רב אדרת, כן  ע. הי

 הבית תורת השיס, לרוב חידושים חיבר
ועוד.

 שמואל רבי - השיט על הגהות רש״ש
תרליב. נפטר סוילנא, שטארשק

 הלכות על הלכות בירורי - יצחק שבות
 יצחק רבי - שבת נרות והדלקת מוקצה

ירושלים. דרזי,

 הלוי שמואל רבי - טיח שוית הלוי שבט
^, בני מאיר זברק ואביר רב וואזנר,  ב

תש־ל-תשניו. נדפס

 גרוס הכהן שמאי רבי - שו־ת הקהתי שגט
תשמיז. נדפס ירושלים,

 יצחק רבי - המלאכות גדרי השבת שביתת
נדפס^תרעיג. ירושלים, מרבני מלצאן,

 הגאונים מתשובות ליקוט הלקט שבלי
 הרופא צדקיהו רבינו - הראשונים וגדולי
הוי, ובתחילת הה׳ האלף בסוף חי מרומי,



תתיב. נ ש ת מ ב ש ה

 שאול יוסף רבי י שו*ת ומשיב שואל
 נפטר בלבוב, ור־מ אב־ד נאטאנזאן,

תרל־ה.

 שלמה רבי מכתבי ליקוטים שלמה שולחן
ירושלים. ג־ח, ארערבך, זלמן

 רבי - מלאכות אבות ל״ט תשמודו שבתותי
ירושלים. שרים, עזרא

 רבי - גזוקצה הלכות על יזזודה שלמי
יתשלים. הלשטוק, אריה יהודה

 יהונתן רבי - מוקצה דיני על יהונתן שלמי
יתשלים. צור, בן

 זוננפלד, חיים יוסף רבי - שו׳ת חיים שלמת
ירושלים. תרצ׳־ב, נפטר

 רבי - סבנה הלכות והג&ש הגוף שמירת
ירושלים. לרנר, יצחק יוסף

חז קריאת הלכות אסרים שערי  רבי - התו
ברוקלק. עהרענרייך, אליעזר

 אריה יהודא רבי - הש״ס על אמת שבת
 נפטר אמת*, ה״שפת בעל מגרר לייב

תרפיה,
 מנחם פנחס רבי - התורה על צדיק שפתי

פולץ. מפילץ, אלעזר

 - שבת הלכות על כהלכתה שבת שמירת
יתשלים. נויגרט, יהושמנ רבי

ת  רבי ׳ תורה ושמנות מצוות תורה שיעו
 השלחן קצות גם חיבר גאה חיים אברהם

תשייר. נפטר יתשלים,

 - פסקים ליקוט בהלכה הנחנוייגים שערים
ארהיב. ברוין, ולמן שלמה רבי

 פיידש שרגא רבי - שו׳ת המאיר שרגא
לונדון. שנעבאלג,

 רבי - אויה שויע על חידושים לדוד תהילה
פולץ. ארדטינבערג, דוד

 רפאל רבי - שויע על שבת תוספות
מייזליש.

 יעקב רבי - שבת שויע על שבת הורת
ווייל.

 נפטר - איסרלין ישראל רבי הדסון תרומת
ריב, היא

 שובאל רבי - חלה הפרשת דיני חלה תרימו
ירושלים. שלמה, בן אליעזר

 שויע חלקי ד׳ על שרית והנהגות חשובות
יתשלים. שטרנבוך, משה רבי -



תודה שלמי
 הספר מן חלקים על שעברו שליט״א הרבנים למע׳׳כ

החשובות: הערותיהם את והעירו

 שליט״א פטרוכד אברהם משה הרה״ג
 בירושלים יושר אמרי כולל ראש

 שליס״א מדקסון מרדכי אברהם הרה״ג
 באשדוד ומו״ץ רב

 שלזז׳׳א יארלר משה הרה״ג
השבת״ ״מאור ספר מתבר

 שליס״א קרדס נפתלי ישראל הרה״ג
ישראל״ ̂ז7״נח ספר מחבר

 שליט״א שץ בונם חיים הרה״ג
ביר^לים וסו״ץ רב

 שליט״א גוסרמן נחמן אברהם הרה״ג
באשדוד ומו״ץ רב

 שליט״א שוירץ דוד הרה״ג
באשדוד מו״ץ

 שליט״א דואק הכהן חיים משה הרה״ג
 שליט״א רוטנברג מאיר יןנחק הרה״ג

שליט״א גולדמן יעקב הרה״ג

 שליט״א אבוכיץ זאב מאיר הרב
 שליט״א ברלינר מתתיהו הרב
 שליש״א גוטסמן בנימין הרב

 שליט״א גרשטנקורן ישראל הרב
 שליט״א וינריך מ. ^ הרב

 שליט״א זילברמן משה יעקב הרב
 שליט״א זלמן מנדל מנחם הרב

 שליט״א טאומן גדליהו משה הרב
 שליט״א לוינטל הכהן זעליג אשר הרב

 שליט״א פאלוך רפאל הרב
שליט״א רוזמרין יזנחק רפאל הרב


