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ֵס ֶדר ַה ְדלָ ַקת נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה ו ְּמקוֹ ם ַה ָּנ ָחתוֹ (או"ח תרעא) 25 .................................. ................................
ָאסוּר לְ ַה ְרצוֹ ת ָמעוֹ ת ְ ּכנֶ גֶ ד נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה (או"ח תרעג) 22 ...................................... ................................
יקין ִמ ֵּנר לְ נֵ ר (או"ח תרעד) 22 ........................................... ................................ ................................
ַמ ְדלִ ִ
ַה ְדלָ ָקה עוֹ ָשה ִמצְ וָ ה וְ לֹא ַה ָּנ ָחה (או"ח תרעה) 22 .............................................. ................................
דִּ ין ַאכְ ְסנַ אי ַ ּב ֲחנֻ ָ ּכה (או"ח תרעז) 22 ........................................ ................................ ................................
ֵס ֶדר ַה ְ ּב ָרכוֹ ת וְ ַה ַה ְדלָ ָקה (או"ח תרעו) 22 ............................... ................................ ................................
נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה ׁ ֶשהוֹ ִתיר ָ ּב ּה ׁ ֶש ֶמן (או"ח תרעז) 22 ......................... ................................ ................................
ַה ְדלָ ָקה ְ ּב ָח ֵצר ׁ ֶש ּי ֵׁש לָ ּה ׁ ְשנֵ י ּ ְפ ָת ִחים (או"ח תרעא) 22 .................................... ................................
יפ ּה ּ ְפ ִתילוֹ ת (או"ח תרעא) 22 ...........
נֵ ר ׁ ֶש ּי ֵׁש לָ ּה ׁ ְש ֵּתי ִפיוֹ ת וְ ִדין ִמ ֵ ּלא ַה ְּק ָע ָרה ׁ ֶש ֶמן וְ ִה ִּק ָ
ימה ְ ּבנֵ ר ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה וְ ִקדּ ו ּׁש ַה ּיוֹ ם (או"ח תרעח) 22 .........................................
ֵס ֶדר ְק ִד ָ
יקים ְ ּביוֹ ם טוֹ ב חוּץ ִמ ׁ ּ ֶש ֶמן ׁ ֶש ִ ּנ ְט ָמא 22 ..............
יקים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַמ ְדלִ ִ
ָ ּכל ַה ׁ ּ ְש ָמנִ ים ׁ ֶש ֵאין ַמ ְדלִ ִ
ַהזְ ָ ּכ ַרת ַעל ַה ִ ּנ ִּסים ַ ּב ֲחנֻ ָ ּכה ְ ּבבִ ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹ ן (או"ח תרפב) 21 ........................... ................................
יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹא ְ ּבר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש וְ חֹל ַה ּמוֹ ֵעד וַ ֲענֵ נ ּו ְ ּב ַת ֲענִ ית 21 .................................... ................................
ִאזְ כּ וּר ׁ ֶשל ֲחנֻ ָ ּכה וְ יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ְ ּבמו ָּסף ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת 21 ............................................. ................................
ִאזְ כּ וּר ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ַ ּב ַה ְפ ָט ָרה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת 21 ..................................... ................................ ................................
יָ ִמים ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ָ ּב ֶהם ַה ֵ ּלל ו ָּמ ַתי ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ַה ַה ֵ ּלל 24 .................................. ................................
ַהדְּ לָ ַקת נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת 24 ..................................... ................................ ................................ ................................
ִמצְ וָ ה לִ ְרחֹץ לִ כְ בוֹ ד ׁ ַש ָ ּבת (או"ח רס) 24 .................................. ................................ ................................
ַה ְדלָ ָקה ַ ּב ּיוֹ ֵצא ִמן ָה ֵעץ וּבִ ְפ ִתילָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמח ֶֹרכֶ ת (או"ח רסד) 24 .............................................
ִא ּסוּר נְ ִתינַ ת ׁ ֶש ֶמן ִ ּבכְ לִ י ַה ָּסמו ְּך לַ ֵּנר (או"ח רסה) 29 ........................................ ................................
ִ ּכבּ וּי ַה ֵּנר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִ ּבגְ לַ ל רו ַּח אוֹ חוֹ לֶ ה (או"ח רעח) 29 ....................................... ................................
דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר לַ ֲעשוֹ ת ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת (או"ח רסא) 29 ....................................... ................................
ִטלְ טוּל ְ ּכלִ י ָ ּגדוֹ ל וְ כָ ֵבד (או"ח שח) 21 ..................................... ................................ ................................
ַק ָ ּבלַ ת ׁ ַש ָ ּבת ַ ּב ּ ֶמה ְּתלוּיָה (או"ח רסג) 21 ................................ ................................ ................................
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ַה ְחזָ ַרת ַּתבְ ׁ ִשיל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת לַ ִ ּכ ָירה (או"ח רנג) 22 ....................... ................................ ................................
ַה ׁ ְש ָהיָ ה וְ ַה ְחזָ ָרה לְ ַת ּנוּר וְ כֻ ּ ָפח (או"ח רנג) 22 ........................ ................................ ................................
ִ ּב ׁ ּשוּל ְ ּבתוֹ לְ דוֹ ת ָהאוּר וְ ַה ַח ּ ָמה וּבְ ַח ּ ָמה ַעצְ ָמ ּה (או"ח שיח) 25 ...................... ................................
ִא ּסוּר ַה ְמ ׁ ָשכַ ת צִ נּוֹ ר ׁ ֶשל צוֹ נֵ ן לְ תוֹ ְך ַא ּ ָמה ׁ ֶשל ַח ּ ִמין (או"ח שכו) 25 ...........................................
ְר ִחיצָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכו) 25 ...................... ................................ ................................ ................................
ַה ָּנ ַחת ִקיתוֹ ן ַמיִם ו ַּפ ְך ׁ ֶש ֶמן ְ ּכנֶ גֶ ד ָה ֵא ׁש ֵמ ָרחוֹ ק (או"ח שיח) 22 .................. ................................
ֵקרוּב ִ ּב ׁ ּשוּל וְ ִדין ִ ּב ׁ ּשוּל ַא ַחר ִ ּב ׁ ּשוּל (או"ח שיח) 22 ............................................ ................................
נְ ִתינַ ת ַמיִם צוֹ נְ נִ ים לִ כְ לִ י ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ַמיִם ַח ּ ִמים (או"ח שיח) 22 ........................................
ִ ּכבּ וּי ַ ּג ֶחלֶ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים (או"ח שלד) 22 ........................... ................................ ................................
נְ ִתינַ ת ַח ּ ִמים לְ צוֹ נֵ ן וּלְ ֵה ֶפ ְך ְ ּבכוֹ ס וְ ַא ְמ ָ ּב ִטי (או"ח שיח) 22 ............................. ................................
ֵערוּי ִמ ְ ּכלִ י ִר ׁ
אשוֹ ן (או"ח שיח) 22 .............................................. ................................ ................................
וֹ
ׁ
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ָ ּב ִסיס לְ ָד ָבר ָה ָאסוּר וְ ַה ּ ֻמ ָּתר (או"ח שי) 59 ............................. ................................ ................................
ִמ ָּטה ׁ ֶשל ּ ְפ ָר ִקים (או"ח שיג) 59 ................. ................................ ................................ ................................
נְ ִתינַ ת ְ ּכלִ י ִעם ַמיִם ִמ ַּת ַחת לְ נֵ ר (או"ח רסה) 59 ................. ................................ ................................

ַב ֶמה טוֹ ְמנִ ין 21 ................................ ................................ ................................
ִא ּסוּר ַה ְט ָמנָ ה ְ ּב ָד ָבר ַה ּמוֹ ִסיף ֶה ֶבל ֲא ִפלּ ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם (או"ח רנז) 51 ..........................................
יפים ֶה ֶבל (או"ח רנז) 51 ..................................... ................................ ................................
דְּ ָב ִרים ַה ּמוֹ ִס ִ
ַה ְט ָמנָ ה ְ ּכ ׁ ֶש ּי ֵׁש ֲאוִ יר ֵ ּבין ַהדְּ ָפנוֹ ת לַ ְּק ֵד ָרה (או"ח רנז) 51 ................................. ................................
ַה ָּנ ַחת צוֹ נֵ ן ַעל ַה ּ ֵמ ַחם (או"ח שיח) 52 ...................................... ................................ ................................
יסת ֶ ּבגֶ ד ַעל ּ ִפי ָחבִ ית (או"ח שכ) 52 ................................. ................................ ................................
ּ ְפ ִר ַ
ַה ְחזָ ַרת מוֹ כִ ין לְ כֶ ֶסת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שמ) 52 ........................... ................................ ................................
ָמ ַתי צָ ִר ְ
יך יִ חוּד לְ ִענְ יַ ן ַה ְט ָמנָ ה (או"ח רנט) 52 ...................... ................................ ................................
ֲח ָריוֹ ת ׁ ֶשל דֶּ ֶקל (או"ח שח) 52 .................... ................................ ................................ ................................
יפה (או"ח שח) 52 ..................................... ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ִפיקוֹ ִרין וְ צִ ָ
ַמכְ נִ יס ָא ָדם ְמל ֹא ֻק ּ ָפתוֹ ָע ָפר לִ צְ ָרכָ יו (או"ח שח) 52 ....................................... ................................
ְר ִחיצַ ת ּ ָפנִ ים וְ יָ ַדיִם ָ ּב ֳח ָמ ִרים ַה ּ ַמ ׁ ּ ִש ִירים ֵש ָער 55 ................. ................................ ................................
ַה ּטוֹ ֵמן ְ ּב ֻק ּ ָפה ְמלֵ ָאה ְ ּבגִ ֵּזי צֶ ֶמר (א"ח רנט) 55 ..................... ................................ ................................
ַה ְחזָ ַרת ִ ּכ ּסוּי ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ָ ּלה (או"ח רנז) 55 ...................................... ................................ ................................
הוֹ צָ ַאת ֲע ָשבִ ים ׁ ֶש ָּט ַמן ְ ּב ָע ָפר ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו לַ ִחים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שלו) 55 ..............................................
ַה ְט ָמנַ ת צוֹ נֵ ן (או"ח רנז) 55 ........................... ................................ ................................ ................................
ַה ְט ָמנָ ה ִ ּבכְ לִ י ׁ ֵשנִ י (או"ח רנז) 52 ................ ................................ ................................ ................................
ַה ָּנ ַחת ְק ֵד ָרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְק ֵד ָרה ַח ּ ָמה (או"ח רנח; או"ח שיח) 52 ........................ ................................
ִר ּסוּק ׁ ֶשלֶ ג ו ָּב ָרד וְ ַה ָּנ ַחת ּ ַפ ׁ ְש ִט ָידה ְ ּכנֶ גֶ ד ָה ֵא ׁש (או"ח שכ; או"ח שיח) 52 ...............................

ַב ֶמה ְב ֵה ָּמה 25 .................................. ................................ ................................
יְ צִ ַיאת ְ ּב ֵה ָמה ַ ּב ּ ֶמה ׁ ּ ֶש ֵאינָ ּה נִ ׁ ְש ֶמ ֶרת בּ וֹ ו ִּבנְ ִטירו ָּתא יַ ִּת ְיר ָתא (או"ח שה) 52 ...........................
יְ צִ ַיאת ְ ּב ֵה ָמה ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶשהוּא נוֹ י לָ ּה (או"ח שה) 52 ............... ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ַמ ְרדַּ ַעת ְט ַר ְס ַקל וְ ֻא ָ ּכף (או"ח שה) 52 ..................... ................................ ................................
ֲע ִש ַ ּית ְרפו ָּאה לִ בְ ֵה ָמה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכח; או"ח שלב) 52 ............................ ................................
יִק ׁשֹר ְ ּג ַמ ִ ּלים זֶ ה ָ ּבזֶ ה וְ יוֹ צִ ֵיאם (או"ח שה) 51 .............................................. ................................
ל ֹא ְ

ַב ָּמה ִא ָּשה 06 ................................... ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּבחו ִּטים ְר ׁ ָשתוֹ ת ו ְּקלִ יעוֹ ת ֵש ָער (או"ח שג) 24 ...................................... ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּבסוּגִ ים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ִציץ ְ ּבכִ ּ ָפה ׁ ֶשל צֶ ֶמר וּבְ ֶק ׁ ֶשר נֶ גֶ ד ַעיִ ן ָה ַרע (או"ח שג) 24 ..........
יְ צִ ָיאה ְ ּבחוֹ ַתם ָה ֶע ֶבד (או"ח שד) 29 ......................................... ................................ ................................
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יְ צִ ַיאת ְ ּב ֵה ָמה ְ ּבחוֹ ָתם ו ְּבזוּג (או"ח שה) 29 ............................ ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ִעיר ׁ ֶשל זָ ָהב ו ַּב ֲע ָט ָרה ׁ ֶשל זָ ָהב (או"ח שג) 29 ..................................... ................................
יְ צִ ָיאה ַ ּב ֲחג ָֹרה (או"ח שא; או"ח שג) 29 .................................. ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ִ ּבנְ זָ ִמים (או"ח שג) 21 ....................... ................................ ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ַמ ַחט (או"ח שג) 21 ......................... ................................ ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ִמנְ ָעל יָ ִחיד (או"ח שא) 21 ............................................ ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ָק ֵמ ַע (או"ח שא) 21 ......................... ................................ ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ִ ּבלְ בו ּׁש ִמלְ ָח ָמה 22 .............................. ................................ ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ַמ ַחט וְ ַט ַ ּב ַעת לְ ִא ׁיש וּלְ ִא ׁ ּ ָשה (או"ח שא) 22 .......................................... ................................
דְּ ָב ִרים ַה ְמבִ ִיאים לִ ֵידי ֲענִ ּיוּת 22 ................. ................................ ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ִ ּבכְ לֵ י ִמלְ ָח ָמה (או"ח שא) 22 ......................................... ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּבבִ ִירית ו ְּכ ָבלִ ים 22 .............................. ................................ ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּבחו ֵּטי ֵש ָער (או"ח שג) 22 .............................................. ................................ ................................
יטים לְ ַביִ ת לְ ָחצֵ ר ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמע ֶֹר ֶבת וּלְ כַ ְר ְמלִ ית (או"ח שג) 25 ............................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ַתכְ ׁ ִש ִ
יְ צִ ָיאה ְ ּבמוֹ ְך ו ְּב ִפלְ ּ ֵפל וְ גַ ְר ֵ ּגר ֶמלַ ח ׁ ֶשנּוֹ ֶתנֶ ת ְ ּב ִפ ָיה (או"ח שג) 25 .................. ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ׁ ֵשן ּתוֹ ֶת ֶבת (או"ח שג) 25 ............................................. ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ִעם ַמ ְט ֵ ּב ַע ַעל ַה ּ ַמ ָ ּכה (או"ח שא) 22 .......................... ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּבחו ִּטים וְ ִק ְס ִמים ָ ּב ָאזְ נַ יִם ִ ּב ְר ָעלָ ה וּבְ ָר ִדיד ּ ָפרוּף (או"ח שג) 22 .....................................
יְ צִ ָיאה ִ ּב ְפרוֹ ֶט ָזה וּבְ ַמ ֵ ּקל ֲהלִ ָיכה (או"ח שא) 22 ................... ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ִמינֵ י ְ ּבגָ ִדים ַ ּג ִּסים וּבְ ֻק ּ ָפה ו ַּמ ֲח ֶצלֶ ת (או"ח שא) 22 ........................... ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּבמוֹ ְך ו ְּספוֹ ג ו ְּקלִ ּ ַפת ַה ׁ ּשוּם וְ ַה ָ ּבצָ ל וְ ֶאגֶ ד ׁ ֶש ַעל ַה ּ ַמ ָ ּכה (או"ח שא) 22 .........................
ַה ָ ּבנִ ים יוֹ ְצ ִאים ִ ּב ְק ׁ ָש ִרים וּבְ נֵ י ְמלָ כִ ים ְ ּבזַ ִ ּגים ָה ֲארוּגִ ים ִ ּבכְ סו ָּתם (או"ח שא) 22 ...................
כּ וֹ ִפים כּ וֹ ס ַעל ִטבּ וּר וְ ָסכִ ים ׁ ֶש ֶמן ו ְּמלַ ּ ְפ ִפים ִּתינוֹ ק (או"ח שכח) 22 ..........................................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ֶא ֶבן ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ּ ִפיל וּבְ ִמינֵ י ְסגֻ לּ וֹ ת (או"ח שא) 22 ................................... ................................

ְכלָּ ל ָּגדוֹ ל 06 ..................................... ................................ ................................
הוֹ לֵ ְך ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ָמ ַתי ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שמד) 21 ......................................... ................................
ל"ט ֲאבוֹ ת ְמלָ אכוֹ ת 21 .................................... ................................ ................................ ................................
ַ ּגבְ ׁשו ׁ ִּשית וּנְ ָטלָ ּה ֻ ּג ּ ָמא ו ְּט ָמ ָמ ּה ַ ּב ַ ּביִ ת ו ַּב ּ ָש ֶדה 24 ................. ................................ ................................
ַהחוֹ ֵפר ֻ ּג ּ ָמא וְ ֵאין צָ ִר ְ
יך ֶא ָ ּלא לַ ֲע ָפ ָר ּה 24 .................................. ................................ ................................
ַהחוֹ לֵ ב וְ ַה ְמגַ ֵ ּבן 24 .............................................. ................................ ................................ ................................
ַהדָּ ׁש ַה ְמנַ ּ ֵפץ וְ ַה ְמנַ ּ ֵפט 24 ................................ ................................ ................................ ................................
ְמלֶ אכֶ ת בּ וֹ ֵרר 24 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ְמלֶ אכֶ ת טוֹ ֵחן ַ -האי ַמאן דְּ ָפ ִרים ִסלְ ָקא 29 .......................... ................................ ................................
ְמלֶ אכֶ ת ְמ ַב ׁ ּ ֵשל ִ -ה ׁ ְשלִ ְ
יך יָ ֵתד לַ ח לַ ַּת ּנוּר 29 ......................... ................................ ................................
ַה ּתוֹ לֵ ׁש ָ ּכנָ ף ַה ּקוֹ ְטמוֹ וְ ַה ּמוֹ ְרטוֹ 29 .............................................. ................................ ................................
ַה ּקוֹ ׁ ֵשר וְ ַה ּ ַמ ִּתיר 29 ............................................ ................................ ................................ ................................
ַה ּתוֹ ֵפר ׁ ְש ֵּתי ְּת ִפירוֹ ת וְ ַה ּמוֹ ֵת ַח חוּט ְּת ִפ ָירה 29 ..................... ................................ ................................
יחה וְ ִעבּ וּדְ ,מ ָמ ֵר ַח ְר ִט ּיָה ,וְ ַה ּ ֵמ ִסיר ְק ׁ ָש ִרים ֵמ ַה ֶ ּבגֶ ד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת 21 ................. ................................
ְמלִ ָ
כּ וֹ ֵתב וּמוֹ ֵחק 21 ................... ................................ ................................ ................................ ................................
ַמ ֶ ּכה ְ ּב ַפ ִּט ׁיש 21 .................. ................................ ................................ ................................ ................................
ִח ּיוּב הוֹ צָ ָאה ַעל ֵח ֶפץ ּ ָפחוֹ ת ִמ ְ ּכ ׁ ִשעוּר ׁ ֶש ִהצְ נִ ַיע ֶא ָחד 21 .................................. ................................
ׁ ִשעו ֵּרי הוֹ צָ ַאת ַמ ֲאכָ לִ ים וְ ֵצרו ָּפם זֶ ה לָ זֶ ה 21 ......................... ................................ ................................

תוכן עניינים

1

ַהמוֹ צִ יא יַ יִ ן 54 ................................. ................................ ................................
ׁ ִשעו ֵּרי הוֹ צָ ָאה לְ ִח ּיוּב ַח ָּטאת וְ ִא ּסוּר ְ ּבכָ ל ׁ ֶשהוּא 22 ............................................ ................................
ַה ִ ּנצְ ָר ְך לִ נְ ָק ָביו ַ ּב ּ ֶמה ְמ ַק ֵּנ ַח ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שיב) 22 ............................................. ................................

ָּא ַמר ר' ֲע ִק ָּיבא 53 ........................... ................................ ................................
לְ עוֹ לָ ם ַאל יִ ְמנַ ע ָא ָדם ַעצְ מוֹ ֵמ ַה ּתוֹ ָרה 22 ............................... ................................ ................................
הוֹ צָ ַאת דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ׁ ּ ִשעו ָּרם ְ ּבכָ ל ׁ ֶשהוּא 22 .................................. ................................ ................................

ַה ַמצְ נִ ַיע 52 ........................................ ................................ ................................
ִח ּיוּב הוֹ צָ ַאת ָ ּכלְ ׁ ֶשהוּּ ִ ,ב ְד ָב ִרים ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ָ ּב ֶהם ׁ ִשעוּר 25 ...................................... ................................
הוֹ צָ ַאת ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְ ּכלִ י 25 ................................... ................................ ................................ ................................
הוֹ צָ ָאה ְ ּב ׁ ִש ּנוּי 25 ................ ................................ ................................ ................................ ................................
נֶ ֶע ְש ָתה ְמלַ אכְ ּתוֹ ֲא ָבל ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּכ ֵּון לָ ּה 25 ...................... ................................ ................................
ַה ּמוֹ צִ יא ַמ ּשוֹ י לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים 25 ............................ ................................ ................................
ׁ ְשנַ יִם ׁ ֶש ֲע ָשאו ָּה 25 ............................................. ................................ ................................ ................................
ַה ּמוֹ צִ יא ֳאכָ לִ ין ִ ּבכְ לִ י וְ ַחי ַ ּב ּ ִמ ָּטה ּ ָפטוּר ַעל ַה ָּט ֵפל וְ ִדין מוֹ ִציא ֵמת (או"ח שיא) 25 .............
ישת ֵש ָער וְ צִ ּ ָפ ְרנַ יִ ם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת 22 ............... ................................ ................................ ................................
ְּתלִ ׁ ַ
כּ וֹ ֶחלֶ ת גּוֹ ֶדלֶ ת ּפוֹ ֶק ֶסת וְ תוֹ לֵ ׁש ֵמ ָעצִ יץ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת 22 ................ ................................ ................................
ִרבּ וּץ וְ ִכבּ וּד ַה ַ ּביִ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שלז) 22 ............................... ................................ ................................

ַהזוֹ ֵרק 57 ........................................... ................................ ................................
זְ ִר ָיקה וְ הוֹ ׁ ָש ָטה ֵ ּבין ְר ׁשוּיוֹ ת 22 .................... ................................ ................................ ................................
ֻחלְ יַ ת ַהבּ וֹ ר וְ ַה ֶּסלַ ע 22 ..................................... ................................ ................................ ................................
ַהזּוֹ ֵרק ַ ּב ּיָם ו ִּמ ּיָם לַ ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה 22 .......................... ................................ ................................ ................................
ִמלּ וּי ַמיִם ִ ּב ְס ִפינָ ה 22 ....................................... ................................ ................................ ................................
ִטלְ טוּל ֵ ּבין ְס ִפינוֹ ת ַה ְּק ׁשוּרוֹ ת זוֹ ָ ּבזוֹ 22 .................................. ................................ ................................
ְמ ִח ָּצה ׁ ֶש ַּנ ֲע ֵשית ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת 21 ............................. ................................ ................................ ................................
ַהזּוֹ ֵרק וְ נִ זְ ַ ּכר לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּיצָ את ִמ ַּת ַחת יָ דוֹ 21 ............................ ................................ ................................

ַהבוֹ נֶ ה 76 ........................................... ................................ ................................
ַהבּ וֹ נֶ ה וְ ַה ְמ ַס ֵּתת וְ ַה ּ ַמ ֶ ּכה ְ ּב ַפ ִּט ׁיש וְ ַה ּקוֹ ֵד ַח ָ ּכל ׁ ֶשהוּא 24 ................................... ................................
יחא לֵ ּה (או"ח שכ) 24 ............................. ................................ ................................
יש ּה דְּ לָ א נִ ָ
ּ ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ
ימינוֹ וּבִ ְשמֹאלוֹ ִמ ׁ ּ ֵשם ֶא ָחד וּבְ ָכל לָ ׁשוֹ ן 24 .......................................... ................................
ַהכּ וֹ ֵתב ִ ּב ִ

ָּהאוֹ ֵרג 72 ........................................... ................................ ................................
ָ ּכל ַה ְמ ַקלְ ְקלִ ים ּ ְפטו ִּרים וְ ִדין ַה ּקוֹ ֵר ַע ַ ּב ֲח ָמתוֹ וְ ַעל ְמנַ ת לְ ַת ֵ ּקן 29 ................ ................................
צֵ ָדה ָה ֲאסו ָּרה וְ ַה ּ ֻמ ֶּת ֶרת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שטז) 29 ................... ................................ ................................
ַה ּ ֵמ ִפיס ֻמ ְר ָסא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכח) 29 ..................................... ................................ ................................
ַה ָּצד נָ ָח ׁש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת 29 .......................................... ................................ ................................ ................................
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ְשמוֹ נָּ ה ְש ָּרצִ ים 71 ........................... ................................ ................................
צֵ ָדה וְ ַח ָ ּבלָ ה ִ ּב ׁ ְשמוֹ נָ ה ׁ ְש ָרצִ ים ָה ֲאמו ִּרים ַ ּב ּתוֹ ָרה וּבִ ׁ ְש ָאר ַח ּיָה וָ עוֹ ף (או"ח שטז) 21 ............
ישת ֲע ָשבִ ים ׁ ֶש ָעל ּו ַעל א ֶֹזן ְ ּכלִ י  -עוֹ ֵקר דָּ ָבר ִמ ִ ּגדּ וּלוֹ (או"ח שלו) 21 ................................
ְּתלִ ׁ ַ
יצה (או"ח שכא) 22 ......................... ................................
יחת צְ נוֹ ן ו ֵּב ָ
ֲע ִש ַ ּית ֵמי ֶמלַ ח ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ו ְּמלִ ַ
נְ ִתינַ ת יַ יִ ן וְ רֹק ַעל ָה ַעיִן לִ ְרפו ָּאה (או"ח שכח) 22 ............... ................................ ................................
ַמ ַ ּגע יָ ד ַ ּבגּ וּף לִ ְפנֵ י נְ ִטילַ ת יָ ַדיִם ׁ ַש ֲח ִרית (או"ח ד) 22 ....................................... ................................
ִענְ יְנֵ י ְרפו ָּאה ַה ּ ֻמ ָּת ִרים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכח) 22 .................... ................................ ................................
ְר ִחיצָ ה ְ ּב ֵמי יָ ם לִ ְרפו ָּאה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת 22 ............................................. ................................ ................................
ַמ ֲאכַ ל ְ ּב ִר ִיאים ֻמ ָּתר לֶ ֱאכֹל לִ ְרפו ָּאה 22 ................................... ................................ ................................
ִא ּסוּר ֵסרוּס 22 ..................... ................................ ................................ ................................ ................................
ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ׁ ִש ָּניו וּבִ גְ רוֹ נוֹ 22 .............................. ................................ ................................ ................................
ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ָמ ְתנָ יו ל ֹא יָ סו ְּך ׁ ֶש ֶמן וְ ח ֶֹמץ (או"ח שכז) 22 ...................................... ................................

ֵאלו ְק ָּש ִרים 72 ................................. ................................ ................................
ִ ּג ְד ֵרי ִא ּסוּר ְק ׁ ִש ָירה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שיז) 25 .............................. ................................ ................................
ְק ׁ ִש ַירת דְּ לִ י ו ְּק ׁ ִש ָירה ִ ּב ְפנֵ י ְ ּב ֵה ָמה 25 ........................................ ................................ ................................
ַסנְ דָּ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְס ָקה ַא ַחת ֵמ ְרצוּעוֹ ָתיו 25 ......................................... ................................ ................................
ִק ּפוּל ְ ּבגָ ִדים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שב) 25 ........................................... ................................ ................................
ִ ּכבּ וּד ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ִ ּבבְ גָ ִדים וּבְ ִדבּ וּרוֹ 22 ............... ................................ ................................ ................................
דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ַּתלְ ִמיד ָח ָכם צָ ִר ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ְמצֻ ּיָן ָ ּב ֶהם 22 .............................................. ................................

ָּכל ִכ ְת ֵבי 75 ...................................... ................................ ................................
דִּ ינֵ י דְּ לֵ ָקה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שלד) 22 ............................................ ................................ ................................
ֵאלּ ּו ִ ּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ַמ ִּצילִ ים ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ לֵ ָקה וּלְ ֵה ָיכן ַמ ִּצילִ ים 22 ........................ ................................
ׁ ְש ָט ֵרי ֶה ְדיוֹ טוֹ ת ִע ּיוּן ִ ּבנְ כָ ָסיו ו ְּק ִר ַיאת ְס ָפ ִרים ו ְּק ִב ַיעת ְס ֻעדָּ ה ִ ּבזְ ַמן ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש 22 ..........
ַה ָּצלַ ת אֹכֶ ל ֵמ ַהדְּ לֵ ָקה 22 ................................ ................................ ................................ ................................
יַש ִ ּכים לְ הוֹ צָ ַאת ׁ ַש ָ ּבת וְ יִ בְ צַ ע ַעל ׁ ְש ֵּתי ִ ּכ ָ ּכרוֹ ת וְ יִ ָּז ֵהר ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש ְס ֻעדּ וֹ ת 21 ...................................
ְׁ
ֲה ָד ַחת ֵ ּכלִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת 21 .................................... ................................ ................................ ................................
ֲא ִמ ַירת וַ יְ כֻ לּ ּו ו ְּס ֻעדַּ ת ְמלַ ֶּוה ַמלְ ָ ּכה 21 ...................................... ................................ ................................
ַה ָּצלַ ת ְ ּבגָ ִדים וּכְ לֵ י ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש 21 .................... ................................ ................................ ................................
ְ ּג ַרם ִ ּכבּ וּי (או"ח שלד) 21 ............................... ................................ ................................ ................................
נֵ ר ׁ ֶש ׁ ּ ָשכַ ח ַעל ַה ַּטבְ לָ ה ְמנַ ֲע ָר ּה וְ ִהיא נוֹ ֶפלֶ ת 14 ..................... ................................ ................................
ׁ ִש ּמו ּׁש ְ ּבנָ כְ ִרי וְ ָק ָטן לְ צ ֶֹר ְך ִ ּכבּ וּי ו ׁ ְּש ָאר ֶה ְפ ֵסד ָממוֹ נִ י 14 ..................................... ................................
יקים (או"ח רעז; או"ח שח) 19 ........................................... ................................
ְ ּכ ִפ ַ ּית ְק ָע ָרה ַעל ַמ ִּז ִ
ֵאין ְ ּכלִ י נֶ ְח ׁ ָשב ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ָ ּג ְדלוֹ 19 ..................................... ................................ ................................
יִש ָר ֵאל לֵ ָהנוֹ ת ִמ ּ ֶמ ָּנה (או"ח שכה) 19 .................................
נָ כְ ִרי ׁ ֶש ָע ָשה ְמלָ אכָ ה ָמ ַתי ֻמ ָּתר לְ ְ
ַמ ֲע ִמיד ָא ָדם ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲע ָשבִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכה) 11 ....................... ................................
יִש ָר ֵאל וְ נָ כְ ִרים (או"ח שכו) 11 .......................
ְר ִחיצָ ה ְ ּב ֶמ ְר ָחץ ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִעיר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ְ

ָּכל ַה ֵכלִ ים 64 .................................... ................................ ................................
ִטלְ טוּל דְּ לָ תוֹ ת ׁ ֶש ִה ְת ּ ָפ ְרק ּו וּנְ ִטילַ ת וְ ַה ְח ָז ַרת דֶּ לֶ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שח) 12 .................................
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ִטלְ טוּל ְ ּכלִ י ׁ ֶש ּ ְמלַ אכְ ּתוֹ לְ ִא ּסוּר 12 .............................................. ................................ ................................
ִטלְ טוּל ִמן ַה ַּצד 12 ............................................. ................................ ................................ ................................
ִטלְ טוּל ַמ ַחט 12 .................. ................................ ................................ ................................ ................................
ְק ׁ ִש ַירת ִּתינוֹ ק ִ ּבבְ גָ ִדים לְ יַ ׁ ּ ֵשר ֵא ָב ָריו וְ ַה ְחזָ ַרת ָע ְרלַ ת ְ ּגרוֹ נוֹ לִ ְמקוֹ ָמ ּה (או"ח של) 12 ...........
ִטלְ טוּל ָקנֶ ה ׁ ֶשל זֵ ִיתים 12 ............................. ................................ ................................ ................................
ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ֶח ְסרוֹ ן ִ ּכיס (או"ח שח) 12 ................................ ................................ ................................
ִטלְ טוּל ׁ ִשבְ ֵרי ו ׁ ְּשיָ ֵרי ֵ ּכלִ ים 12 ........................ ................................ ................................ ................................
ּ ְפ ַקק ַה ַחלּ וֹ ן וּנְ ִעילָ ה ְ ּבנֶ גֶ ר (או"ח שיג) 15 ............................... ................................ ................................
דִּ ין א ֶֹהל ֲע ַראי וְ ַה ִאם ׁיֵש ִא ּסוּר א ֶֹהל ִ ּב ְמ ִחצּוֹ ת ְ ּבל ֹא ַ ּגג (או"ח שטו) 15 ...................................
ִטלְ טוּל ִ ּכ ּסוּי ַק ְר ָקעוֹ ת וְ כֵ לִ ים (או"ח שח) 12 ......................... ................................ ................................

ְמ ַפ ִנין 65 ........................................... ................................ ................................
ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַפנּוֹ ת אוֹ צָ ר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שלג) 12 .............................. ................................ ................................
ְ ּגדוֹ לָ ה ַהכְ נָ ַסת אוֹ ְר ִחים ֵמ ַה ׁ ְש ָ ּכ ַמת ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש 12 ........................................... ................................
לְ עוֹ לָ ם יָ דוּן ֲח ֵברוֹ לְ כַ ף זְ כוּת 12 ................... ................................ ................................ ................................
ִטלְ טוּל ַמ ֲאכָ לֵ י ַח ּיָה וָ עוֹ ף (או"ח שח) 12 ................................. ................................ ................................
ְמלִ ילַ ת ְמלִ ילוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שיט) 12 ................................... ................................ ................................
ִטלְ טוּל ָ ּב ָשר וְ ָדגִ ים ְּת ֵפלִ ים ו ְּמלו ִּחים 12 ................................. ................................ ................................
ִטלְ טוּל ְ ּב ֵה ָמה ַח ָ ּיה וָ עוֹ ף ו ְּכ ִפ ַ ּית ַסל לִ ְפנֵ ֶיהם (או"ח שח) 12 .......................... ................................
ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ָּנ ְפלָ ה לְ ַא ּ ַמת ַה ּ ַמיִם (או"ח שה) 12 .......................... ................................ ................................
יִ לּ וּד ְ ּב ֵה ָמה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב (או"ח שלב; תקכג) 11 ........................................ ................................
יִ לּ וּד ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח של) 11 ................ ................................ ................................ ................................
ִחלּ וּל ׁ ַש ָ ּבת ֲעבוּר יוֹ לֶ ֶדת וְ חוֹ לֶ ה (או"ח שכח) 11 .................. ................................ ................................
יחת לִ ּפוּף ַה ִּתינוֹ ק וְ ַה ְט ָמנַ ת ַה ׁ ּ ִשלְ יָ א ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת 11 ............................
ְק ׁ ִש ַירת ַה ַּטבּ וּרְ ,ר ִחיצַ ת ְמלִ ַ

ַר ִבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְד ִמילָּ ה 266 ................. ................................ ................................
ִמילָ ה ִ ּבזְ ַמ ָּנ ּה דּ וֹ ָחה ׁ ַש ָ ּבת וְ צָ ְרכֵ י ִמילָ ה ֵאינָ ם דּ וֹ ִחים (או"ח שלא; יו"ד רסו) 944..................
ָמלִ ים ַ ּב ּיוֹ ם וְ ִאם ל ֹא ָמלוֹ ָא ִביו יָ מוּל ּו ֵ ּבית דִּ ין וְ הוּא ַעצְ מוֹ (יו"ד רסא-רסב) 944..................
עוֹ ִשים ָ ּכל צָ ְר ֵכי ִמילָ ה (או"ח שלא) 944................................. ................................ ................................
יצין ָמ ַתי חוֹ זֵ ר לְ מוּלוֹ (או"ח שלא; יו"ד רסו) 944.................... ................................
נִ ׁ ְש ַּת ְ ּיר ּו בּ וֹ צִ ִ
ֵאין ָמלִ ים ִּתינוֹ ק ׁ ֶשלּ ֹא נִ בְ לַ ע אוֹ נָ ַפל בּ וֹ דָּ מוֹ (יו"ד רסג) 949........................ ................................
ַה ְר ָחצַ ת ִּתינוֹ ק ַה ִ ּנ ּמוֹ ל (או"ח שלא) 949................................... ................................ ................................
ֲא ִמ ָירה לְ נָ כְ ִרי ְ ּב ִמצְ וַ ת ִמילָ ה (או"ח שלא) 949...................... ................................ ................................
נְ ִתינַ ת ַח ּ ִמין וְ ׁ ֶש ֶמן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ָ ּכה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכח) 949................................ ................................
ְר ִט ּיָה ׁ ֶש ָּנ ְפלָ ה ֵמ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ָ ּכה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכח) 941..................................... ................................
ִמילַ ת ַאנְ דְּ רוֹ גִ ינוֹ ס וְ נוֹ לַ ד ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ָמהוּל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שלא) 941................. ................................
ַה ָּט ַפת דַּ ם ְ ּב ִרית לְ גֵ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֵ ּיר ָמהוּל (יו"ד רסה; יו"ד רסח) 941.................. ................................
ָק ָטן ׁ ֶשנּוֹ לַ ד ָמהוּל (יו"ד רסג) 941............... ................................ ................................ ................................
ִמילַ ת ִּתינוֹ ק ׁ ֶשנּוֹ לַ ד לְ ׁ ִשבְ ָעה ֳח ָד ׁ ִשים וְ לִ ׁ ְשמוֹ נָ ה (או"ח שלא; יו"ד רסו) 941..........................
ִאם ִמילָ ה לִ ׁ ְשמוֹ נָ ה ְּתלוּיָה ְ ּב ֻט ְמ ַאת לֵ ָדה (או"ח שלא; יו"ד רסב) 942.......................................
ל ֹא ׁ ָש ָהה ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם ָ ּב ָא ָדם ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה יָ ִמים ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה (אה"ע קנו; קסד; יו"ד שעד) 942...
ֵאיזוֹ ִמילָ ה דּ וֹ ָחה ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב (יו"ד רסו) 942.................. ................................ ................................
ָק ָטן ַהחוֹ לֶ ה ָמ ַתי ָמלִ ים (יו"ד רסב) 942................................... ................................ ................................
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ָמה ְמ ַע ֵ ּכב ַה ּ ִמילָ ה וְ ִדין ָק ָטן ַה ְמ ֻס ְר ָ ּבל ְ ּב ָב ָשר (יו"ד רסד) 942........................ ................................
ֵס ֶדר ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ּ ִמילָ ה (יו"ד רסה) 942.......................................... ................................ ................................
ִמי ָראוּי לָ מוּל (יו"ד רסד) 942...................... ................................ ................................ ................................

תוֹ לִ ין 262 .......................................... ................................ ................................
ְּתלִ ַ ּית ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ֶרת וּנְ ִתינַ ת ׁ ְש ָמ ִרים לְ תוֹ כָ ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ויו"ט (או"ח שטו; שיט; תקי) 945..............
ֲע ִש ַ ּית גּ וּד ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ֶרת ִ ּכילָ ה ִ ּכ ֵּסא ַ ּג ִ ּליןִ ,מ ָּטה ִ ּכ ֵּסא וְ ַס ְפ ָסל (או"ח שטו) 945...............................
יחת ִ ּכילָ ה (או"ח שטו) 945..................... ................................ ................................
ִ ּג ְד ֵרי א ֶֹהל וְ ִדין ּ ְפ ִת ַ
ישת כּ וֹ ַבע ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שא) 942........................................ ................................ ................................
לְ בִ ׁ ַ
גּ וּד ְ ּבכִ ָּסנָ יו וְ ִכילָ ה (או"ח שטו) 942............................................ ................................ ................................
ִטלְ טוּל ִ ּכ ָירה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְמ ָטה ַא ַחת ִמ ַ ּי ְרכוֹ ֶת ָיה (או"ח שח) 942................................ ................................
ְ ּכ ׁשוּת ְ ּבכֶ ֶרם ְ ּבחוּץ לָ ָא ֶרץ 942....................... ................................ ................................ ................................
ֵמת ְ ּביוֹ ם טוֹ ב (או"ח תקכו) 942.................. ................................ ................................ ................................
יְ צִ ָיאה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְ ּבכִ ילָ ה וְ כַ ְסכַ ֶּס ָיה (או"ח שא) 942................................. ................................
ַה ֲע ָר ָמה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב וּבְ ׁ ַש ָ ּבת (או"ח תקלג; או"ח שיד) 942................................ ................................
נְ ִתינַ ת ַמיִם ַעל ׁ ְש ָמ ִרים וְ ִסנּ וּן יַ יִן ו ַּמיִם (או"ח שיט) 942.................................. ................................
יפה ִמצְ ִרית (או"ח שיט) 942.................... ................................ ................................
ִס ּנוּן ְ ּבסו ָּדר וּבִ כְ ִפ ָ
ֵערוּי ִמ ְ ּכלִ י לִ כְ לִ י (או"ח שיט) 942............... ................................ ................................ ................................
יסת ֶ ּבגֶ ד ַעל ְ ּכלִ י (או"ח שטו) 942........................................ ................................ ................................
ּ ְפ ִר ַ
נְ ִתינַ ת ֵ ּביצָ ה ִ ּב ְמ ַס ֶּננֶ ת ׁ ֶשל ַח ְרדָּ ל (או"ח שיט) 942.............................................. ................................
ֵערוּב ַח ְרדָּ ל וְ ׁ ַש ֲחלַ יִם (או"ח שכא) 942..................................... ................................ ................................
ֲהכָ נַ ת ֲאנוֹ ְמלִ ין וַ ֲאלוּנְ ִטית (או"ח שכא) 942........................... ................................ ................................
ֲהכָ נַ ת ִחלְ ִּתית (או"ח שכא) 941................... ................................ ................................ ................................
ֵאין ׁשוֹ ִרין ַ ּכ ְר ׁ ִשינִ ין (או"ח שיט) 941........................................... ................................ ................................
ֲהכָ נַ ת ַמ ֲאכַ ל לִ בְ ֵה ָמה ֵ -אין כּ וֹ בְ ִרין ַה ֶּת ֶבן ִ ּבכְ ָב ָרה (או"ח שכד) 941............................................
ִרכּ ו ְּך סו ָּדר וְ ָחלוּק (או"ח שב) 941.............................................. ................................ ................................
ׁ ְש ִמ ַיטת ָחלוּק ִמ ָ ּקנֶ ה וְ ִדין ַה ָ ּקנֶ ה (או"ח שח) 941................ ................................ ................................
ִטלְ טוּל ֲאגֻ דַּ ת יָ ָרק וְ ֵעץ ׁ ֶש ְּתלוּיִ ים בּ וֹ ָ ּב ָשר וְ ָדגִ ים (או"ח שי) 941................. ................................
ָאסוּר לִ גְ רֹף ֵאבוּס וּלְ ַס ֵ ּלק ַה ֶּת ֶבן לַ ְּצ ָד ִדים (או"ח שכד) 994............................ ................................
נְ ִטילַ ת ַמ ֲאכָ ל ִמ ְ ּב ֵה ָמה לַ ֲח ֶב ְר ָּת ּה (או"ח שכד) 994............................................. ................................
ִטלְ טוּל ִמן ַה ַּצד (או"ח שיא) 994................. ................................ ................................ ................................
דִּ ין ַמכְ ֵ ּב ׁש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שב) 994.............................................. ................................ ................................
דִּ יכַ ת ּ ִפלְ ּ ְפלִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכא) 999.................................. ................................ ................................
ֲהלִ יכָ ה ִעם ַמיִם ׁ ֶש ָעלָ יו ֵמ ַה ָ ּים אוֹ ִמ ּ ָמ ָטר סוֹ ֵחף (או"ח שכו) 999.................. ................................
ִק ּנו ַּח ִטיט ֵמ ַעל ַרגְ לוֹ (או"ח שב) 999........................................ ................................ ................................
יֵשב ִ ּב ְקצֵ ה ָמבוֹ י וְ ֵח ֶפץ ְ ּביָ דוֹ (או"ח שסה) 999............................................. ................................
ל ֹא ׁ ֵ
ָאסוּר לְ צַ דֵּ ד ָחבִ ית ַעל ָה ָא ֶרץ (או"ח שלז) 999..................... ................................ ................................
ָאסוּר לְ ַהדֵּ ק מוֹ ִכין ְ ּב ִפי ּ ַפ ְך ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ַמ ׁ ְש ִקים (או"ח שכ) 999........................ ................................
נִ ּקוּי ִטיט ֵמ ַעל ִ ּבגְ דּ וֹ ו ִּמנְ ָעלוֹ (או"ח שב) 991......................... ................................ ................................
ִסיכַ ת ַ ּכף ַרגְ לוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן (או"ח שכז) 991..................................... ................................ ................................
יְ צִ ָיאה ְ ּב ִמנְ ַעל וְ ָחלוּק ָ ּגדוֹ ל וּבְ ִמנְ ָעל ְמ ֻר ּ ָפט (או"ח שא; או"ח שג) 991.....................................
ִטלְ טוּל ִמנְ ָעל ָח ָד ׁש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שח) 991............................ ................................ ................................
ִ ּכבּ וּס עוֹ ר (או"ח שב) 991............................... ................................ ................................ ................................
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נוֹ ֵטל 224 ........... ................................ ................................ ................................
ִטלְ טוּל ַעל יְ ֵדי דָּ ָבר ַא ֵחר ִאם ֻמ ָּתר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שט) 992............................ ................................
ׁ ָשכַ ח ֶא ֶבן ַעל ּ ִפי ֶה ָחבִ ית ו ָּמעוֹ ת ַעל ַה ַ ּכר (או"ח שט) 992............................... ................................
ִק ּנו ַּח לַ ׁ ְשלֶ ׁ ֶשת ִמ ֶ ּבגֶ ד ו ֵּמעוֹ ר (או"ח שב) 992.......................... ................................ ................................
ֶה ֵּתר ׁ ֶשל ִטלְ טוּל ַא ַ ּגב ִ ּכ ָ ּכר אוֹ ִּתינוֹ ק (או"ח שח) 992....................................... ................................
ִסלּ וּק ֲעצָ מוֹ ת ו ְּקלִ ּפוֹ ת ֵמ ַה ׁ ּ ֻשלְ ָחן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ ִטלְ טוּל ְּת ָמ ִרים (או"ח שח) 992...............................
ִטלְ טוּל ְספוֹ ג וְ ִקנּ ו ַּח בּ וֹ (או"ח שכ) 992.................................... ................................ ................................

ָּחבִ ית 222 .......................................... ................................ ................................
ָחבִ ית ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה ַ ּכ ּ ָמה ַמ ִּציל וְ ִדין נִ ְת ּ ַפ ְּזר ּו לוֹ ּ ֵפרוֹ ת ַ ּב ֲחצֵ רוֹ (או"ח שלה) 995...........................
ְס ִח ַיטת ּ ֵפרוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ ַהדִּ ין ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּיצְ א ּו ֵמ ַעצְ ָמם (או"ח שכ) 995...................... ................................
ְס ִח ָיטה לִ ְק ֵד ָרה וְ לִ ְק ָע ָרה וְ ִדין ֲחלִ ָיבה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכ) 995........................ ................................
צִ נּוֹ ר ׁ ֶש ָעל ּו בּ וֹ ַק ְש ַק ּ ִשים וְ גוֹ נֵ ַח ִאם ֻמ ָּתר לִ ינַ ק (או"ח שכח) 992................. ................................
ְס ִח ַיטת ְ ּכ ָב ׁ ִשים ו ׁ ְּשלָ קוֹ ת (או"ח שכ) 992................................ ................................ ................................
ַחלּ וֹ ת דְּ ַב ׁש וְ זֵ ִיתים וַ ֲענָ ִבים ׁ ֶש ִר ְּס ָקם ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ יָ ְצא ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכ) 992...................
ִ ּב ׁ ּשוּל ַא ַחר ִ ּב ׁ ּשוּל (או"ח שיח) 992............................................. ................................ ................................
דְּ ָב ִרים ָה ֲאסו ִּרים ִמ ׁ ּשוּם ִ ּבנְ יָ ן ו ְּס ִת ָירה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שיד) 992..................... ................................
נְ ִש ַיאת לְ ַבדִּ ים ָק ׁ ִשים ַר ִ ּכים ו ֵּבינוֹ נִ ּיִים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שח) 992...................... ................................
ַה ְט ָמנַ ת ַּתבְ ׁ ִשיל לִ ׁ ְשמֹר ו ַּמיִ ם לְ צַ ֵּנן וְ צוֹ נֵ ן לְ ַח ּ ְממוֹ 992........................................ ................................
ִמי ׁ ֶש ָּנ ְפל ּו ְ ּבגָ ָדיו לַ ּ ַמיִ ם ִאם ֻמ ָּתר לְ ׁ ָש ְט ָחן ַ ּב ַח ּ ָמה ְ ּבצִ נְ ָעה (או"ח שא) 992................................
נִ עוּר ַט ִ ּלית ֵמ ָא ָבק וְ לִ כְ לו ְּך (או"ח שב) 992............................. ................................ ................................
ַה ּיוֹ צֵ א ְ ּב ַט ִ ּלית ְמ ֻק ּ ֶפלֶ ת ַעל ְ ּכ ֵת ָפיו וִ יצִ ָיאה ְ ּבסו ָּדר ַעל ְ ּכ ֵתפוֹ (או"ח שא) 992.........................
ישה ִה ְת ַע ּ ְמלוּת ֲה ָק ָאה וְ ַה ְחזָ ַרת ׁ ֶש ֶבר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכח) 992.................................
ִסיכָ ה לְ ִח ׁ ָ

שוֹ ֵאל 226 .......................................... ................................ ................................
ׁ ְש ֵאלָ ה ל ֹא ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ַהלְ וָ ָאה (או"ח שז) 991............................... ................................ ................................
ַהלְ וָ ַאת יוֹ ם טוֹ ב נִ ְּתנָ ה לִ ָּת ַבע (או"ח תקכה) 991................. ................................ ................................
מוֹ נֶ ה אוֹ ְר ָחיו ִמ ּ ִפיו וְ ל ֹא ִמן ַה ְ ּכ ַתב (או"ח שז) 991............... ................................ ................................
ׁ ְש ָט ֵרי ֶה ְדיוֹ טוֹ ת (או"ח שז) 991.................... ................................ ................................ ................................
ִא ּסוּר ִה ְס ַּת ְ ּכלוּת ְ ּב ַמ ְר ָאה (או"ח שב) 991............................... ................................ ................................
ְ ּכ ַתב ַּת ַחת ַה ּצו ָּרה (או"ח שז) 914............... ................................ ................................ ................................
ֵמ ִפיס ָא ָדם ִעם ָ ּבנָ יו וּבְ נֵ י ֵ ּביתוֹ (או"ח שכב) 914................. ................................ ................................
ְ ּב ֵאיזֶ ה ֲח ָפצִ ים ֻמ ָּתר לְ ַד ֵ ּבר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שו-שז) 914...................................... ................................
ִא ּסוּר ַה ְח ׁ ָשכָ ה ַעל ַה ְּתחוּם (או"ח שו-שז) 919...................... ................................ ................................
ַק ָ ּבלַ ת ָשכָ ר ֲעבוּר ְמלָ אכָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שו) 919............... ................................ ................................
יִש ָר ֵאל (או"ח שכה) 919....................................... ................................
נָ כְ ִרי ׁ ֶש ֵהבִ יא ֲחלִ ילִ ים לְ צ ֶֹר ְך ְ
ָע ָשה לוֹ ָארוֹ ן וְ ֶק ֶבר 919................................... ................................ ................................ ................................
ְר ִחיצָ ה ְ ּב ֶמ ְר ָחץ לְ ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ ּב ִעיר ׁ ֶש ִ ּי ְש ָר ֵאל וְ נָ כְ ִרים דָּ ִרים ָ ּב ּה (או"ח שכו) 911................
ל ֹא ַיְט ֵ ּיל ָא ָדם ְ ּב ָש ֵדה ּו לִ ְראוֹ ת ָמה צְ ִריכָ ה וְ ל ֹא ְ ּב ֶפ ַתח ְמ ִדינָ ה (או"ח שו) 911........................
עוֹ ִשים ָ ּכל צָ ְר ֵכי ַה ּ ֵמת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שיא) 911.................... ................................ ................................
ִא ּסוּר ׁ ֵשנָ ה יְ ִח ִידי ְ ּב ֵביתוֹ ַ ּב ַ ּליְ לָ ה וְ חוֹ ַבת ַה ְּת ׁשו ָּבה ָ ּכל יָ ָמיו 911...................... ................................
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ִמי ֶש ֶה ֱח ִש ְ
יך 214 .............................. ................................ ................................
ִמי ׁ ֶש ֶה ֱח ׁ ִש ְ
יך לוֹ ַ ּבדֶּ ֶר ְך (או"ח רסו) 912..................................... ................................ ................................
ֲהכָ נַ ת אֹכֶ ל לִ בְ ֵה ָמה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שכד) 912......................... ................................ ................................
ַה ֲאכָ לַ ת ְ ּב ֵה ָמה ְ ּבצו ַּרת ַה ֲא ָב ָסה וְ ַהלְ ָע ָטה (או"ח שכד) 912............................. ................................
ִ ּגבּ וּל ַעל יְ ֵדי ׁ ִש ּנוּי (או"ח שכא; או"ח שכד) 912.................. ................................ ................................
ִח ּתו ְּך דִּ לּ ו ִּעים לִ ְב ֵה ָמה וּנְ ֵבלָ ה לִ כְ לָ ִבים וְ ִדין ֻמ ְקצֶ ה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב (או"ח תצה) 912....................
ֶה ֵּתר נְ ָד ִרים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שמא) 915........................................ ................................ ................................
ְמ ִד ָידה לְ צ ֶֹר ְך ִמצְ וָ ה (או"ח שו) 915............................................ ................................ ................................

ַמ ֶסכֶ ת ֵערובִ ין 215 ........................... ................................ ................................
ָּמבוֹ י ֶשהוא ָּגב ַֹה 215 ....................... ................................ ................................
ָמבוֹ י ַה ָ ּגב ַֹּה ֵמ ֶע ְש ִרים ַא ּ ָמה אוֹ ּ ָפחוּת ֵמ ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים אוֹ ָר ָחב ֵמ ֶע ֶשר (או"ח שסג)912..
לֶ ִחי ַהבּ וֹ לֵ ט ִמדָּ ְפנוֹ ׁ ֶשל ָמבוֹ י (או"ח שסג) 912..................... ................................ ................................
ָמבוֹ י ָעקֹם (או"ח שסד) 912.......................... ................................ ................................ ................................
ָמבוֹ י ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַרץ (או"ח שסה) 912..................... ................................ ................................ ................................
ִּת ּקוּן ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ו ְּמבוֹ אוֹ ת ַה ְמ ֻפ ָ ּל ׁ ִשים לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים (או"ח שסד) 911............................
ָמבוֹ י ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַרץ ְ ּב ִמלּ וּאוֹ לְ ָחצֵ ר וְ נִ ְפ ְרצָ ה ָח ֵצר לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים (או"ח שסה) 924.........................
ָמבוֹ י ׁ ֶש ִּצדּ וֹ ָ ּכלֶ ה לַ ּיָם (או"ח שסג) 924..................................... ................................ ................................
ָמבוֹ י ֶה ָעשוּי ְ ּכנָ ָדל (או"ח שסד) 924.......................................... ................................ ................................
ָמבוֹ י ׁ ֶש ִּצדּ וֹ ֶא ָחד ָאר ְֹך וְ צִ דּ וֹ ֶא ָחד ָקצָ ר (או"ח שסג) 929.................................. ................................
דִּ ין ׁ ִש ּמו ּׁש ַּת ַחת ַה ּקוֹ ָרה ו ֵּבין לְ ָחיַ יִם (או"ח שסה) 929...................................... ................................
ָמבוֹ י ׁ ֶשהוּא ָר ָחב ֶע ְש ִרים ַא ּ ָמה (או"ח שסג) 929................. ................................ ................................
דִּ ינֵ י צו ַּרת ַה ּ ֶפ ַתח (או"ח שסב) 929............................................ ................................ ................................
ֶהכְ ׁ ֵשר ָמבוֹ י ָסתוּם וְ ָחצֵ ר (או"ח שסג) 921.............................. ................................ ................................
לְ ׁשוֹ ן יָ ם ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ס לְ ָחצֵ ר (או"ח שנו) 921................................... ................................ ................................
דִּ ינֵ י ַה ּקוֹ ָרה (או"ח שסג) 922........................ ................................ ................................ ................................
ּ ֵפ ַרס ַמ ֲחצֶ לֶ ת ַעל ַה ּקוֹ ָרה 922........................ ................................ ................................ ................................
דִּ ינֵ י ַה ֶ ּל ִחי (או"ח שסג) 922........................... ................................ ................................ ................................
דִּ ינֵ י ְמ ִח ָּצה ׁ ְש ִתי אוֹ ֶע ֶרב (או"ח שס) 922............................... ................................ ................................
ׁ ַש ָ ּבת גּוֹ ֶר ֶמת אוֹ דִּ ּיו ִּרים גּוֹ ְר ִמים 925......................................... ................................ ................................
דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ּ ָפ ְטר ּו הוֹ לְ ֵכי ִמ ְד ָ ּברוֹ ת (או"ח שסו) 925................. ................................ ................................
ְּתחו ִּמין דְּ אוֹ ַריְ ָתא אוֹ דְּ ַר ָ ּבנָ ן 922.................. ................................ ................................ ................................

עוֹ ִשין ַפ ִסין 245 ............................... ................................ ................................
ּ ַפ ֵּסי ֵ ּב ָיראוֹ ת 922................. ................................ ................................ ................................ ................................
ֵמ ֵאיזֶ ה גּ ֶֹדל צָ ִר ְ
יך ׁ ֶש ַטח לִ ְהיוֹ ת ֻמ ָ ּקף לְ ִד ָירה (או"ח שנח) 922....................... ................................
ׁ ֶש ַטח ׁ ֶש ִ ּנזְ ַרע אוֹ נִ ַּטע ִאם ְמ ַב ֵּטל ֶה ֵ ּקף לְ ִד ָירה 922.............................................. ................................
ּ ָפ ַרץ ַא ּ ָמה וּגְ ָד ָר ּה ּ ָפ ַרץ ַא ּ ָמה וּגְ ָד ָר ּה (או"ח שנח) 922......................................... ................................
ִמעוּט ֶה ֵ ּקף וְ ַהכְ ׁ ָש ָרתוֹ (או"ח שנח) 922.................................... ................................ ................................
ַק ְר ּ ֵפף ֵ ּבית ׁ ָשל ֹׁש ׁ ֶש ֵ ּק ָרה בּ וֹ ֵ ּבית ְס ָאה (או"ח שנח) 921................................... ................................
ְמ ִח ַּצת ַה ֶה ֵ ּקף ׁ ֶש ָּנ ְפלָ ה וְ ִדין ְמ ִח ָּצה לִ צְ נִ יעוּת וּלְ נַ ַחת 921................................... ................................
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ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ָחצֵ ר ׁ ֶש ׁ ּ ָשכַ ח וְ ל ֹא ֵע ַרב ו ִּב ֵּטל ְר ׁשוּת ֲחצֵ רוֹ 924................................ ................................

ַבכֹל ְמ ָּע ְרבִ ין 232 .............................. ................................ ................................
ַ ּב ּ ֶמה ְמ ָע ְרבִ ים (או"ח שפו) 929.................... ................................ ................................ ................................
יחת ֵערוּב ְ ּביַ ד ָק ָטן ו ִּמי ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ֶדה ְ ּב ֵערוּב (או"ח תט) 921................. ................................
ׁ ְשלִ ַ
ְמקוֹ ם ַה ָּנ ַחת ָה ֵערוּב (או"ח תט) 921.......................................... ................................ ................................
ַה ְתנָ יָה ַעל ָה ֵערוּב 922...................................... ................................ ................................ ................................
דִּ ין ֵערו ֵּבי ְּתחו ִּמין ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ָסמו ְּך לְ ׁ ַש ָ ּבת (או"ח תטז) 922................................
דִּ ין דְּ ָב ִרים ַה ָ ּב ִאים ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ִמחוּץ לַ ְּתחוּם (או"ח תקטו) 925..................... ................................

ִמי ֶשהוֹ ִציאוהו 230 ......................... ................................ ................................
דִּ ין ִמי ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמחוּץ לִ ְתחוּמוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח תה-תו) 922.................................. ................................
ָהיָה ְמ ַה ֵ ּל ְך ַ ּב ִ ּב ְק ָעה וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְּתחוּם ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שצז) 922........................ ................................
ִ ּב ְק ָעה ׁ ֶש ִה ִּקיפו ָּה נָ כְ ִרים ְמ ִחצּוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח תג) 922................................... ................................
יסה וְ ַה ְפלָ גָ ה ִ ּב ְס ִפינָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח רמח) 922................ ................................ ................................
ְ ּכנִ ָ
ְּתחו ִּמין ֵמ ַעל ֲע ָש ָרה (או"ח תד) 922.......................................... ................................ ................................
ְמ ִח ָּצה ִמ ְ ּבנֵ י ָא ָדם (או"ח שסב) 922........................................... ................................ ................................
ִמי ֵהם ׁ ֶש ְ ּיכוֹ לִ ים לֵ ילֵ ְך חוּץ לַ ְּתחוּם (או"ח תז) 922............................................. ................................
ִמי ׁ ֶש ּי ׁ ַָשב ַ ּבדֶּ ֶר ְך וְ ל ֹא יָ ַדע ִאם הוּא ַ ּב ְּתחוּם (או"ח ת) 922................................ ................................
ִמי ׁ ֶש ּי ׁ ַָשן ַ ּבדֶּ ֶר ְך וְ ָח ׁ ְשכָ ה לוֹ (או"ח תא) 922............................. ................................ ................................
ְ ּכלָ לֵ י ּ ְפ ִס ָיקה 921................ ................................ ................................ ................................ ................................
ֶח ְפצֵ י נָ כְ ִרי ִאם קוֹ נִ ים ׁ ְשבִ ָיתה (או"ח תא) 921..................... ................................ ................................
ֲח ִריץ ַמיִם ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ְּתחו ֵּמי ׁ ַש ָ ּבת (או"ח תב) 921.............................................. ................................
ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ים לְ כָ ל ָא ָדם (או"ח שמט) 954........................................... ................................
ָחצֵ ר ַה ּ ְפתו ָּחה לִ ׁ ְשנֵ י ְמבוֹ אוֹ ת (או"ח שפו) 954..................... ................................ ................................
ַה ּ ַמ ְק ּ ִפיד ַעל ֵערוּבוֹ (או"ח שסו) 959......................................... ................................ ................................
ֵערוּב ִמ ׁ ּשוּם דִּ ָירה (או"ח שסו) 959............................................ ................................ ................................
א ֶֹפן ְקנִ ַ ּית ֵערוּב לִ ְפנֵ י ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת לְ ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּבא ַ ּבדֶּ ֶר ְך (או"ח תט) 951...........................................
ַה ִאם נוֹ ְתנִ ים ֲאלַ כְ סוֹ ן לְ ַאלְ ּ ַפיִם וּלְ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת (או"ח שמט) 951................ ................................
ֵערוּב ָ ּב ֶרגֶ ל ו ַּב ֲא ִמ ָירה לְ ָענִ י וּלְ ָע ׁ ִשיר (או"ח תי) 952............................................ ................................
ַה ּ ַמ ֲחזִ יק ְ ּב ֶד ֶר ְך ְ ּכ ֵדי לִ ְקנוֹ ת ׁ ְש ִב ָיתה (או"ח תי) 952............................................. ................................
יָ צָ א חוּץ לַ ְּתחוּם ַא ּ ָמה ַא ַחת וְ ַהדִּ ין ְ ּכ ׁ ֶש ַרגְ לוֹ ַא ַחת ִמחוּץ לַ ְּתחוּם (או"ח תה) 952.................
ִמי ׁ ֶש ֶה ֱח ׁ ִש ְ
יך חוּץ לַ ְּתחוּם ַא ּ ָמה ַא ַחת (או"ח תה) 952....................................... ................................

ֵכיצַ ד ְמ ַע ְב ִרין 222 ............................ ................................ ................................
דִּ ין ֵא ְ
יך מוֹ ְד ִדים ַאלְ ּ ַפיִם ַא ּ ָמה (או"ח שצח) 955.................. ................................ ................................
ַהגְ דָּ ַרת ְ ּגבוּל ָה ִעיר וְ ִרבּ ו ַּע ָה ִעיר 955........................................... ................................ ................................
ִעיר ָה ֲעשוּיָ ה ְ ּכ ֶק ׁ ֶשת 955.................................. ................................ ................................ ................................
ֵאיל ּו ִמבְ נִ ים ִמ ְת ַע ְ ּב ִרים ִעם ָה ִעיר 952....................................... ................................ ................................
יפים 952.............................................. ................................ ................................ ................................
יוֹ ׁ ְש ֵבי צְ ִר ִ
ַק ְר ּ ֵפף לְ ִעיר 952................... ................................ ................................ ................................ ................................
א ֶֹפן ְמ ִד ַידת ַה ְּתחוּם ִקדּ וּר ָה ִרים וְ ַהבְ לָ ַעת ֵ ּג ָאיוֹ ת 952....................................... ................................
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ָטעוּיוֹ ת ַ ּב ּ ְמ ִד ָידה 952......................................... ................................ ................................ ................................
לְ ִמי ׁיֵש נֶ ֱא ָמנוּת לְ ָה ִעיד ַעל ַה ְּתחוּם 952.................................. ................................ ................................
ֵערוּב ֶא ָחד לְ ִעיר ׁ ְשלֵ ָמה 951.......................... ................................ ................................ ................................
ָהיָה ַ ּב ּ ִמזְ ָרח וְ ָא ַמר לִ בְ נוֹ לְ ָע ֵרב לוֹ ַ ּב ּ ַמ ֲע ָרב 924...................... ................................ ................................
נָ ַתן ֵערוּבוֹ ְ ּבתוֹ ְך ִעבּ ו ָּר ּה ׁ ֶשל ִעיר ל ֹא ָע ָשה ְ ּכלוּם 929........................................ ................................
ָ ּכלְ ָתה ִמדָּ תוֹ ְ ּבתוֹ ְך ָה ִעיר וְ ַהדִּ ין ְ ּכ ׁ ֶש ָה ִעיר נִ בְ לַ ַעת ִ ּב ְתחוּמוֹ (או"ח תח) 929..............................
ִעיר ַה ּיוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל ְש ַפת ַה ַּנ ַחל (או"ח שצח) 921.................... ................................ ................................
ַה ׁ ּשוֹ ֵבת אוֹ נוֹ ֵתן ֵערוּבוֹ ִ ּב ְמ ָע ָרה אוֹ ְ ּב ִעיר ֲח ֵר ָבה (או"ח תח) 921................... ................................

ַה ָּדר 204 ............ ................................ ................................ ................................
ִאם דִּ ַירת גּ וֹ י ְמ ַע ֶ ּכ ֶבת וְ ִדין ְשכִ ירוּת ִמגּוֹ י (או"ח שפב) 922............................. ................................
ִא ּסוּר הוֹ ָר ָאה ִ ּב ְפנֵ י ַרבּ וֹ (יו"ד רמב) 922................................... ................................ ................................
יְשנִ ים ָ ּב ּה 922................. ................................ ................................
ישן ְ ּב ֶח ֶדר ׁ ֶש ִא ׁיש וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֵ
ָאסוּר לִ ׁ ַ
גּוֹ י ַהדָּ ר ְ ּב ָמבוֹ י וְ ֵאינוֹ רוֹ צֶ ה לְ ַה ְש ִ ּכיר 922................................. ................................ ................................
ִ ּב ּטוּל ְר ׁשוּת ִמ ַ ּביִ ת לְ ַביִ ת 925........................ ................................ ................................ ................................
דִּ ין ׁ ָשתוּי וְ ׁ ִשכּ וֹ ר ִ ּב ְת ִפ ָ ּלה ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹ ן וְ הוֹ ָר ָאה 925........................................... ................................
ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְשכּ ֹר ִמגּ וֹ י ׁ ֶש ִה ְש ִ ּכיר ֵ ּביתוֹ לַ ֲח ֵברוֹ (או"ח שפב) 922.................. ................................
ְשכִ ירוּת ְר ׁשוּת ִמ ָּנכְ ִרי ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת (או"ח שפג) 922................................... ................................
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דַּ ָ ּי ִרים ְ ּב ָחצֵ ר ִעם ַה ָּנכְ ִרי (או"ח שפב) 922................ ................................ ................................
ִ ּב ּטוּל ְר ׁשוּת ֵמ ָחצֵ ר לְ ָחצֵ ר וּבְ ָח ְר ָ ּבה (או"ח שפא) 922........................................ ................................
ִה ִּקיפוּם נָ ְכ ִרים ְמ ִח ָּצה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַה ִאם יָ כוֹ ל לְ ַב ֵּטל ְר ׁשוּת לַ ֲח ֵברוֹ (או"ח שפא) 922.................
ַהדָּ ר ְ ּב ָמבוֹ י וְ ׁיֵש ַ ּב ֲחצֵ רוֹ ַ ּגם ּ ֶפ ַתח לְ ָמקוֹ ם ַא ֵחר (או"ח שפט) 922................. ................................
אתיִם וְ ִטלְ טוּל ִמ ֶּסלַ ע לַ ּיָם (או"ח שמו) 922...........
זְ ִר ָיקה ֵמ ְר ׁשוּת ַר ִ ּבים לְ ַק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ָּס ַ
ֲא ִמ ָירה לְ נָ כְ ִרי לְ צ ֶֹר ְך ִמילָ ה (או"ח שלא) 922......................... ................................ ................................
ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ְ ּבאוֹ ָצר (או"ח שסו) 921.......................................... ................................ ................................
ְמ ַב ְּטלִ ים ְר ׁשוּת ֵמ ָחצֵ ר לְ ָחצֵ ר ו ְּמ ַב ְּטלִ ים וְ חוֹ זְ ִרים ו ְּמ ַב ְּטלִ ים (או"ח שפא) 921.......................
יִש ָר ֵאל ו ְּמ ַב ֵּטל ְר ׁשוּת (או"ח שפה) 921........................... ................................
צְ דוֹ ִקי ִאם נֶ ְח ׁ ָשב ְ ּכ ְ
ְשכִ ירוּת ִמ ּי ְִש ָר ֵאל (או"ח שפ) 921.............................................. ................................ ................................
נָ ַתן ְר ׁשוּתוֹ וְ ׁשוּב ָחזַ ר וְ ֶה ֱחזִ יק ָ ּב ּה 924...................................... ................................ ................................
יִש ָר ֵאל ֲע ַב ְריָ ן ִאם ְמ ַב ֵּטל ְר ׁשוּת (או"ח שפה) 924.............................................. ................................
ְ
ֵ ּכיצַ ד ִ ּב ּטוּל ְר ׁשוּת וְ ִדין ִ ּב ֵּטל ִ ּב ְס ָתם 929................................... ................................ ................................
גּוֹ י ַאכְ ְסנַ אי ִאם ְמ ַע ֵ ּכב (או"ח שפד) 929................................. ................................ ................................
ִ ּב ּטוּל לִ ׁ ְשנַ יִם וְ ִדין יוֹ ֵר ׁש ַה ְמ ַב ֵּטל וּזְ ַמן ַה ִ ּב ּטוּל 929............... ................................ ................................
ָהיָה ׁ ֻש ָּתף ִעם ׁ ְשכֵ נָ יו לָ זֶ ה ְ ּביַ יִן וְ לָ זֶ ה ְ ּב ׁ ֶש ֶמן (או"ח שפו) 921.......................... ................................
ַ ּב ּ ֶמה ְמ ָע ְרבִ ים ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים וְ ִדין ֵערוּב ִ ּב ְמקוֹ ם ׁ ִש ּתוּף (או"ח שפז) 921.....................................
ָמ ַתי נִ ְק ָר ִאים ָ ּב ֵּתי ֶה ָחצֵ ר ֲחלו ִּקים זֶ ה ִמ ֶּזה וְ כֵ ן ַהדָּ ִרים ֶ ּב ָחצֵ ר (או"ח שע) 922.......................
ַמה ּקוֹ ֵב ַע לְ ֵערוּב ְמקוֹ ם לִ ינָ ה אוֹ ְמקוֹ ם דִּ ָירה (או"ח שע) 922...................... ................................
ֵאין ָמבוֹ י נִ ָּתר ְ ּבלֶ ִחי וְ קוֹ ָרה ַעד ׁ ֶש ְ ּיה ּו ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת ּ ְפתוּחוֹ ת לוֹ (או"ח שסג) 925..................
ֵערוּב דֶּ ֶר ְך ַחלּ וֹ נוֹ ת (או"ח שפב) 922.......................................... ................................ ................................
יסת ֶרגֶ ל ִאם אוֹ ֶס ֶרת ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה (או"ח שעח) 922.............................. ................................
דְּ ִר ַ
ֵ ּבית ׁ ַש ַער דְּ יָ ִחיד 922......................................... ................................ ................................ ................................
ֵערוּב ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת (או"ח תטו) 922......................................... ................................ ................................
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ַחלוֹ ן 257 ............ ................................ ................................ ................................
ַחלּ וֹ ן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת ַה ִאם ְמ ָע ְר ִבים ֶא ָחד אוֹ ׁ ְשנַ יִם (או"ח שעב) 922..................................
כּ ֶֹתל ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת וְ ִדין ִטלְ טוּל ֵמ ַהכּ ֶֹתל לַ ַ ּביִ ת (או"ח שעב; או"ח שמו) 922....................
לָ זֶ ה ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְ ּבנַ ַחת וְ לָ זֶ ה ְ ּב ָק ׁ ָשה (או"ח שעב) 921........................................... ................................
ָא ְפנֵ י ַהנְ ָמכַ ת כּ ֶֹתל ו ִּמעוּטוֹ (או"ח שעב) 921......................... ................................ ................................
ָח ִריץ ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת 929.............................. ................................ ................................ ................................
ׁ ְש ֵּתי ְ ּגזֻ זְ ְט ָראוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶיהן נֶ ֶסר (או"ח שעג) 929................... ................................ ................................
ַמ ְת ֵ ּבן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת לְ ִענְ יַן ֵערוּב ֶא ָחד וּלְ ִענְ יַן ַה ֲאכָ לַ ת ְ ּב ֵה ָמה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו 929.........................
נְ ִעילַ ת ּ ֶפ ַתח לִ ְמ ַב ֵּטל ְר ׁשוּת (או"ח שפ) 921........................... ................................ ................................
ִה ׁ ְש ַּת ְּתפוּת ְ ּב ָמבוֹ י לְ כָ ל ְ ּבנֵ י ַה ּ ָמבוֹ י וְ א ֶֹפן ַה ִּזכּ וּי (או"ח שסו) 921.................. ................................
דִּ ין ַ ּביִ ת ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַא ְר ַ ּבע ַעל ַא ְר ַ ּבע 922..................................... ................................ ................................
זִ כּ וּי ְ ּב ֵערוּב 922.................... ................................ ................................ ................................ ................................
ְשכִ ַירת ְר ׁשוּת ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַד ְע ּתוֹ וּבְ ַעל ָ ּכ ְרחוֹ (או"ח שסז) 922................................ ................................
ִאם ַא ַחר ׁ ֶש ֵע ְרב ּו נִ ְת ַקלְ ֵקל ָה ֵערוּב (או"ח שסח) 922.......................................... ................................
ׁ ִשעוּר ֵערוּב ְּתחו ִּמין לַ ֲאנָ ׁ ִשים ַר ִ ּבים 922................................... ................................ ................................
דִּ ין ֵערוּב וְ ׁ ִש ּתוּף ִ ּב ְפרו ָּסה 922...................... ................................ ................................ ................................
דַּ ְרכֵ י ְקנִ ַ ּית ֵחלֶ ק ְ ּב ֵערוּב וּבְ ׁ ִש ּתוּף 925........................................ ................................ ................................
ָמ ַתי צָ ִר ְ
יך לְ ָע ֵרב ְּתחו ִּמין וַ ֲחצֵ רוֹ ת לְ ַד ַעת 925......................... ................................ ................................

ֵכיצַ ד ִמ ְש ַת ְת ִפין 270 ....................... ................................ ................................
דִּ ין ַה ְמ ָע ֵרב לְ ַר ִ ּבים (או"ח תיג) 922........................................... ................................ ................................
ׁ ֶשלּ ֹא לְ ָע ֵרב ְּתחו ִּמין ֶא ָ ּלא לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה (או"ח תטו) 922................................... ................................
ׁ ֶשלּ ֹא לְ ָע ֵרב ֶא ָ ּלא לְ ַד ְע ּתוֹ (או"ח תיד) 922............................... ................................ ................................
ׁ ִשעוּר ָה ֵערוּב (או"ח שסח; או"ח תט) 922.............................. ................................ ................................
ׁ ִש ּמו ּׁש ְ ּב ֵתל וְ ַע ּמוּד ׁ ֶש ֵ ּבין ָחצֵ ר ו ִּמ ְר ּ ֶפ ֶסת ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ְרב ּו ֵ ּבינֵ ֶיהם (או"ח שעה) 922....................
בּ וֹ ר וּבְ ֵאר ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת (או"ח שעו) 922....................... ................................ ................................
זְ ִר ָיקה ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ָ ּב ִּתים ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשנֵ י צִ דֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים (או"ח שנג) 922............... ................................
ְמקוֹ ם ַה ָּנ ַחת ֵערוּב ֲחצֵ רוֹ ת וְ ׁ ִש ּתוּף ְמבוֹ אוֹ ת (או"ח שסו; או"ח שע) 922...................................
ֶ ּבן ָחצֵ ר ׁ ֶש ָהלַ ְך לִ ׁ ְשבּ ֹת ְ ּב ָח ֵצר ַא ֶח ֶרת (או"ח שעא) 921...................................... ................................
ִמלּ וּי ִמבּ וֹ ר ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת (או"ח שעו) 921.................... ................................ ................................
ֵ ּבית ַה ִ ּכ ֵּסא ׁ ֶש ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם (או"ח שנה) 921........................ ................................ ................................
ִמלּ וּי ַמיִם ֵמ ַא ּ ַמת ַה ּ ַמיִם ָהעוֹ ֶב ֶרת ֶ ּב ָחצֵ ר (או"ח שנו) 921................................ ................................
ַה ֲחלָ ָפה ֵ ּבין ְר ׁשוּיוֹ ת דֶּ ֶר ְך ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹ ר (או"ח שמו; או"ח שעב) 914..........................................
חוֹ ֵרי ַ ּכ ְר ְמלִ ית (או"ח שמה) 914................... ................................ ................................ ................................
ְ ּגזֻ זְ ְט ָרא ֵמ ַעל ַה ּ ַמיִם (או"ח שנה) 914....................................... ................................ ................................
ׁ ְש ִפיכַ ת ַמיִם לְ ָחצֵ ר ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת וּלְ ִ ּביב (או"ח שנז) 919................ ................................

ָּכל ַגגוֹ ת 264 ..................................... ................................ ................................
ַ ּגגּוֹ ת ֲחצֵ רוֹ ת וְ ַק ְר ּ ֵפפוֹ ת ֻ ּכ ָ ּלן ְר ׁשוּת ַא ַחת ֵהן 912................... ................................ ................................
ָחצֵ ר ְק ַט ָּנה ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְרצָ ה לִ גְ דוֹ לָ ה 912............... ................................ ................................ ................................
דִּ ּיו ִּרים ַה ָ ּב ִאים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִאם אוֹ ְס ִרים 912................................... ................................ ................................
צִ דֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ֲהווֹ ַ ּכ ְר ְמלִ ית וְ ִדין ָחצֵ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְרצָ ה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים 912...................................
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ָחצֵ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְרצָ ה ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ ית 912....................... ................................ ................................ ................................
דִּ ין ַאכְ ַס ְד ָרה ו ָּמ ַתי אוֹ ְמ ִרים ּ ִפי ִּת ְק ָרה יוֹ ֵרד וְ סוֹ ֵתם (או"ח שסא) 915.......................................
ָחצֵ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְרצָ ה ו ָּמבוֹ י ׁ ֶש ִ ּנ ְּטל ּו קוֹ רוֹ ָתיו וּלְ ָחיָיו (או"ח שסה) 915..................... ................................

ַהמוֹ צֵ א ְת ִפ ִלין 260 .......................... ................................ ................................
ַה ּמוֹ צֵ א ְּת ִפ ִ ּלין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שא) 912...................................... ................................ ................................
ָהיָה ָ ּבא ַ ּבדֶּ ֶר ְך ו ְּת ִפ ִ ּלין ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ וְ ׁ ָש ְק ָעה ַה ַח ּ ָמה 912............................................. ................................
ַה ֲע ָב ַרת ֵח ֶפץ לַ ֲח ֵברוֹ ו ֵּמ ֲח ֵברוֹ לַ ֲח ֵברוֹ (או"ח שמט) 912.................................... ................................
ַה ּקוֹ ֵרא ְ ּב ֵס ֶפר וְ נִ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ר ׁ
ֹאשוֹ ֶא ָחד ִמ ָ ּידוֹ (או"ח שנב) 912............................. ................................
ׁ ִש ּמו ּׁש ְ ּבזִ יז ַה ּיוֹ ֵצא ִמן ַהכּ ֶֹתל לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים (או"ח שנג) 912...................... ................................
ֲע ִמ ָידה ִ ּב ְר ׁשוּת ַא ַחת וְ ׁ ִש ּמו ּׁש ִ ּב ְר ׁשוּת ַא ֶח ֶרת (או"ח שנ) 912......................... ................................
נְ ִטילָ ה ִמ ּ ַמזְ ֵחלָ ה וְ צִ נּוֹ ר ַהבּ וֹ לְ ִטים לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים (או"ח שנא) 912.............................................
ִמלּ וּי ַמיִם ִמבּ וֹ ר ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ַה ָּסמו ְּך לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד (או"ח שנד) 912.............................
זְ ִר ָיקה ֵמ ְר ׁשוּת יָ ִחיד לְ ַא ׁ ְש ּ ָפה ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים (או"ח שנד) 911................. ................................
ִאילָ ן ַה ּ ֵמ ֵס ְך ַעל ָה ָא ֶרץ ִאם נוֹ פוֹ יָ כוֹ ל לְ ֵה ָח ׁ ֵשב ְמ ִח ָּצה (או"ח שסב) 911....................................
ׁ ִש ּמו ּׁש ְ ּב ִאילָ ן וּבְ ׁ ָש ָר ׁ ָשיו (או"ח שלו) 911................................. ................................ ................................
צְ נִ יעוּת ְ ּב ַת ׁ ְש ִמ ׁיש ַה ּ ִמ ָּטה (או"ח רמ) 911................................ ................................ ................................
ׁ ִש ּמו ּׁש ִ ּב ְדלָ תוֹ ת ַה ּ ֻמ ָּנחוֹ ת ַ ּב ֲחלַ ל ַה ּ ֶפ ַתח (או"ח שיג) 144.................................. ................................
עוֹ ֵמד ָא ָדם ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד וּפוֹ ֵת ַח ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים (או"ח שנ) 144............... ................................
ִאם אוֹ ְמ ִרים חוֹ ְק ִקים לְ ַה ׁ ְשלִ ים 144........................................... ................................ ................................
ׁ ִש ּמו ּׁש ְ ּבנֶ גֶ ר לִ נְ ִעילָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שיג) 149........................ ................................ ................................
ִטלְ טוּל קוֹ ָרה ְ ּכ ֵב ָדה וְ ַה ֲחזָ ַרת צִ יר לִ ְמקוֹ מוֹ (או"ח שח; או"ח שיג) 149.....................................
ַה ֲחזָ ַרת ְר ִט ּיָה ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁ ָשה ֵמ ַה ּ ַמ ָ ּכה (או"ח שכח) 149............... ................................ ................................
ָחצֵ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַקלְ ְקלָ ה ְ ּב ֵמי ְ ּג ׁ ָש ִמים (או"ח שיג) 149................. ................................ ................................
ַה ׁ ְש ָמ ַעת קוֹ ל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (או"ח שלח) 141..................................... ................................ ................................
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מבוא
ספר קיצור פסקי הרא"ש ,נכתב על ידי בן הרא"ש ,וכשמו כן הוא ,נועד לסכם
בתמציתיות את ספר הפסקים של אביו הרא"ש .הספר נכתב ככל הנראה על ידי רבינו
יעקב בעל הטורים ,וכן מבואר בדברי הב"י והאחרונים .1הספר מכונה בפי הבאים
אחריו בשם "רמזים".
ספר פסקיו של הרא"ש בנוי על גבי ספר הפסקים של הרי"ף ,כאשר באופן שיטתי
הוא מצטט את דבריו ,דן בהם ,מביא דעות נוספות ,וחותר בכל סימן להכרעת ההלכה.
מטבע הדברים ,אין הרא"ש סוקר את שיטות שאר הראשונים ,ובספר זה ,ראיתי לנכון
להוסיף בסוגריים איזכור של שאר שיטות הראשונים העיקריות בסוגיא ,וכן לציין את
פסיקת שו"ע ,רמ"א ,והגר"א .כמו"כ ,בפעמים בודדות ,הוספתי פיסקה שלימה בנידון
שאינו מובא כלל בפסקי הרא"ש ,לנחיצות הדיון.
רוב התוספות שלי ,הינן בסוגריים (ובגופן קטן) .וגם התוספות שאינן בסוגריים,
מאופיינות על ידי גופן קטן יותר מגופן החיבור המקורי .בנוסף ,הוספתי ציון דפי
המסכת לאורך החיבור ,וכותרות ,עם מקבילתם בשו"ע.
בחיבור הנוכחי לא הובאו המקורות של שיטות הראשונים שהוספתי ,אותם הבאתי
בסדרת ה ספרים "נתיבי הלכה" ,אשר חלק ממנה זכיתי כבר להוציא ,על כמה
מסכתות בש"ס ,ושם בנוסף לציון המקורות ,הובאו כל (!) השיטות (לאורך כל המסכת,
לפי סדר הדף) ,בתוספת דיונים נרחבים בדעות השונות ,ובראיות לכל סיעה.
וכך ,מפעם לפעם ישנה הפניה בהערות שבספר זה ,להרחבה בסוגיא המקבילה
ב"נתיבי הלכה" .חלק מההפניות ,הן על מסכתות שעדיין לא זכיתי להדפיס ,ואשר
נמצאות בשלבים סופיים של עריכה .גם ההסכמות המובאות כאן בראש הספר ,ניתנו
על ספרים אלו.
הספר הנוכחי כבר היה מוכן תחת ידי זה כמה שנים ,וכעת זכיתי להוציאו לאור,
לעילוי נשמתו הטהורה של אילן מנחם ז"ל בן מנחם.
.1



באשר לייחוסו של החיבור בשלימותו לרבינו יעקב בעל הטורים ,ראה מה שכתב ב'יד מלאכי' (כללי ריב"ה -
רבינו יעקב בעל הטורים  -כלל כא) ,וכן בשו"ת חיים ביד (לר' חיים פלאג'י ,סי' מה ,ד"ה וזה ראיתי להרב הון יוסף) .אמנם

העירוני שהדבר מפורש בדברי רבינו ירוחם (מישרים ,הקדמה) :ושמעתי שבנו החכם רבי יעקב נר"ו
עשאם ולקצת מהם מצאתי שעשה הוא רמזים בתחלת המסכתות במספר האותיות ,וכתב בכל אות
מהם בקצרה הפסק אשר באותה ההלכה ,כדי שימצא המעיין בנקלה כל הבא באותה המסכתא .עיי"ש.
דדדדד

14

קיצור פסקי הרא"ש  -שבת ועירובין

נוסח החיבור
בדפוס וילנא נדפס החיבור 'קיצור פסקי הרא"ש' בסוף כל מסכת ,אמנם בנוסח
הנדפס ישנם שיבושים רבים ,וכן שימוש מרובה בסוגריים מרובעים ,המסרבלים את
הקריאה .להכרעת הנוסח המדויק ,נעזרתי במספר כת"י ,הסמוכים מאוד לתקופת
בעל הטורים (כמה עשרות שנים אחריו).
במסכת שבת ערכתי השוואה עם שני כתבי יד ,כת"י וטיקן וכת"י אוקספורד בודלי,
ודפוס ראשון ,קושטא .במסכת עירובין ערכתי השוואה עם שני כתבי יד ,כת"י ניו
יורק ,וכת"י ונציה ,ודפוס ראשון ,קושטא .כתב יד ניו יורק לא היה לפני בשלימותו,
אלא רק עד פרק שישי.
הספר אינו מתיימר להיות הוצאה מדעית של "קיצור פסקי הרא"ש" ,שכן לא זו היתה
מטרת החיבור .כמו כן ,ישנם כתבי יד נוספים אותם לא בדקתי .לשם כך נדרשת
עבודה יסודית וממצה.
יואב מאורי
יד-בנימין תשע"ט

פרק ראשון  -יציאות השבת
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ַמ ֶסכֶ ת ַש ָּבת
ֶפ ֶרק א

יְ צִ יאוֹ ת ַה ַש ָּבת
ִאסור הוֹ צָּ ָּאה וְ ַהכְ נָּ ָּסה ִמ ְדאוֹ ַריְ ָּתא ו ִמ ְד ַר ָּבנָּ ן

(או"ח שמז)

(ב' א') (א) ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ו ָּפ ׁ ַשט יָ דוֹ לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד (וְ ָע ָשה ֲע ִק ָירה) וְ נָ ַטל ֲח ֵברוֹ
ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ִמ ּתוֹ ָכ ּה (וְ ָע ָשה ַה ָּנ ָחה) ,אוֹ ׁ ֶש ָּנ ַתן ֲח ֵברוֹ לְ תוֹ כָ ּה (וְ ָע ָשה ֲחבֵ רוֹ ֲע ִק ָירה
יהם ּ ְפטו ִּריןֲ .א ָבל ָאסוּר לַ ֲעשוֹ ת ֵ ּכן (וְ כֵ ן
ֵמ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד) וְ הוֹ צִ יא הוּא (וְ ָע ָשה ַה ָּנ ָחה)ְ ׁ ,שנֵ ֶ
לְ ֵה ֶפ ְך).
יח לְ תוֹ ְך יָ דוֹ ׁ ֶשל ֲח ֵברוֹ ( ׁ ֶש ָע ָשה הוּא ֲע ִק ָירה וְ ַה ָּנ ָחה),
ֲא ָבל ִאם ּ ָפ ׁ ַשט יָ דוֹ לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד וְ ִה ִּנ ַ
אוֹ ׁ ֶש ָּנ ַטל הוּא ִמ ּתוֹ ְך יַ ד ֲח ֵברוֹ וְ הוֹ צִ יאָ ,העוֹ ֵמד ַ ּבחוּץ ַח ָ ּיב ,וְ ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְפנִ ים ּ ָפטוּר ,ו ֻּמ ָּתר
ִמ ׁ ּשוּם הוֹ צָ ַאת ׁ ַש ָ ּבתֲ ,א ָבל ָאסוּר ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ּ ַמכְ ׁ ִשיל ֲח ֵברוֹ לַ ֲעשוֹ ת ִא ּסוּר .וַ ֲא ִפלּ ּו ָהעוֹ ֵמד
ַ ּבחוּץ נָ כְ ִרי וַ ֲא ִפלּ ּו ַה ֵח ֶפץ ׁ ֶשלּ וֹ ( ׁ ֶשל ַה ָּנכְ ִרי)ָ ,אסוּרֶ ׁ .ש ָהרוֹ ֶאה ָסבוּר ׁ ֶש ָּנ ַתן לוֹ ַעל ְמנַת
לְ הוֹ צִ יאוֹ .
ֲע ִק ַירת גופוֹ ַכ ֲע ִק ַירת ֵח ֶפץ

(ג' א') (ב) ָהיָ ה עוֹ ֵמד ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד וְ נָ ַתן ֲח ֵברוֹ ֵח ֶפץ ַעל גּ וּפוֹ  ,אוֹ לְ תוֹ ְך יָ דוֹ  ,וְ ָהלַ ְך לַ חוּץ
וְ הוֹ צִ יאוֹ ַ ,ח ָ ּיבֲ .א ָבל ִאם (לֹא יָ צָ א ֻ ּכלּ וֹ ִעם ַה ֵח ֶפץ לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםֶ ,א ָּלא) הוֹ ׁ ִשיט יָ דוֹ לְ ַבדָּ ּה
לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִעם ַה ֵח ֶפץָ ּ ,פטוּר (וְ ִאם ָה ָיְתה יָדוֹ לְ ַמ ָּטה ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ,דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ובַ ַעל ַה ָּמאוֹר
יח ּה ָ ּב ָא ֶרץ .וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל וְ ָּה ַר"ן ׁ ֶש ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ּגוּפוֹ ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד ,יָדוֹ ָ ּב ַתר ּגוּפוֹ ְ ּג ִריר ,וְ לָ א
ׁ ֶש ַח ּיָבּ ְ ,כ ִאלּ ּו ִה ִ ּנ ָ
2
ֲח ׁ ִש ָיבא ַה ּנ ָָחה ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִּנ ַיח ַה ֵח ֶפץ ָ ּב ָא ֶרץ ).
הוֹ צִ יא יָּ דוֹ

ְמלֵ ָּאה ֵפרוֹ ת לַ חוץ ָּמ ַתי ֻמ ָּתר לְ ַה ֲחזִ ָּירה (או"ח שמח)

(ג' ב') (ג) הוֹ צִ יא יָ דוֹ ְמלֵ ָאה ּ ֵפרוֹ ת לַ חוּץ ְ ּב ׁשוֹ גֵ גֻ ,מ ָּתר לוֹ לְ ַה ֲחזִ ָיר ּה לְ אוֹ ָת ּה ָחצֵ ר .לְ ָחצֵ ר
ַא ֶח ֶרתָ ,אסוּר לְ ַה ֲחזִ ָיר ּה .הוֹ צִ ָיא ּה ֵמזִ ידֲ ,א ִפלּ ּו לְ אוֹ ָת ּה ָחצֵ ר ָאסוּר .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי ׁ ֶשהוֹ צִ ָיא ּה
.2

ביאור הלכה (שמז,א ,ד"ה לחוץ).
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יח ּה ַ ּבחוּץ ַעד ַה ַ ּליְ לָ הֲ .א ָבל הוֹ צִ ָיא ּה ִמ ׁ ּ ֶש ֲח ׁ ֵשכָ הֻ ,מ ָּתר לְ ַה ֲחזִ ָיר ּה ְ ּכ ֵדי
ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם וְ ִה ִּנ ָ
(כן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן וְ רֹא"שֲ .א ָבל ִמדִּ בְ ֵרי ַר ִש"י נִ ְר ֶאה
ידי ִח ּיוּב ַח ָּטאת ֵ ּ
ׁ ֶשלּ ֹא יַ ׁ ְשלִ יכֵ ם ִמ ָ ּידוֹ  ,וְ יָ בוֹ א לִ ֵ
"ע ָס ַתם ְכ ַר ִש"י .וּבְ ׁ ֵשם וְ ׁיֵש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב
נָמי ָאסוּר לְ ַה ֲחזִ ָיר ּה .וְ ַהשו ַ
דַּ ֲא ִפלּ ּו הוֹ צִ ָיא ּה ְ ּב ֵמזִ יד ִמ ׁ ּ ֶש ֲח ׁ ֵשכָ ה ֵ
ָּכ ַר ְמ ָּב"ן וְ ִס ָיעתוֹ .)3
וְ כֵ ן ִה ְד ִ ּביק ּ ַפת ְ ּב ַת ּנוּרּ ֵ ,בין ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ֵ ּבין ְ ּב ֵמזִ ידִ ,ה ִּתיר ּו לוֹ לִ ְרדּ וֹ ָת ּה.
ֲע ִק ָּירה ֵמ ַעל ַג ֵבי ַמיִ ם

(ה' ב') (ד) ַמיִ ם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמיִ ם ,אוֹ ֱאגוֹ ז ִ ּבכְ לִ י וְ ַה ְ ּכלִ י צָ ף ַעל ַה ּ ַמיִ ם ,וְ הוֹ צִ יא ָה ֱאגוֹ ז אוֹ
ַה ּ ַמיִ םַ ,ח ָ ּיב (צָ ִר ְ
יך ֵ ּבאוּר ,דֶּ ֱאגוֹ ז ִ ּבכְ לִ י וּכְ לִ י צָ ף ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמיִ ם ,הוּא ַ ּב ְעיָא דְּ לָ א ִא ְפ ׁ ִש ָיטא .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק
ׁ ֶש ִאם ָהיָה ְ ּכלִ י צָ ף ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמיִ ם וּפֵ רוֹ ת ְ ּבתוֹ ְך ַה ְ ּכלִ י ,וּפָ ׁ ַשט יָ דוֹ וְ לָ ַקח ִמן ַה ּ ֵפרוֹ ת וְ הוֹ צִ יא ָ ּ -פטוּר)ֱ .אגוֹ ז
ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמיִ ם אוֹ יַ יִ ן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמיִ ם ,וְ הוֹ צִ יא ָה ֱאגוֹ ז אוֹ ַה ַ ּייִ ןָ ּ ,פטוּר.
ַהזוֹ ֵרק ֵח ֶפץ

(או"ח שמו)

(ה' א') (ה) זָ ַרק זֶ ה ֵח ֶפץ וְ ִק ְ ּבלוֹ ֲח ֵברוֹ ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ַ ,הזּוֹ ֵרק ַח ָ ּיבָ .הלַ ְך לִ ְק ַראת ַה ֵח ֶפץ וְ ִק ְ ּבלוֹ ,
ׁ ְשנֵ ֶיהן ּ ְפטו ִּרין ַ ּ(גם ַהזּוֹ ֵרק ,דְּ לָ א ָע ֵבד ַה ָּנ ָחה) .וְ ִאם לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָּז ַרק ָהלַ ְך הוּא לִ ְק ַראת ַה ֵח ֶפץ
וְ ִק ְ ּבלוֹ ָ ּ ,פטוּר( 4וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ָּה ַר ְמ ָּב"ם.)5
ָּהיָּ ה ָּטעון ֵח ֶפץ וְ הוֹ צִ יאוֹ

(ה' ב') (ו) ָהיָה ָטעוּן ֵח ֶפץ ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ,וְ נִ כְ נָ ס וְ יוֹ צֵ א ָ ּכל ַה ּיוֹ םֵ ,אינוֹ ַח ּיָבֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָע ַמד
לָ פו ּׁש .וְ כֵ ן ִאם ִהגְ ִ ּב ַּיה ֵח ֶפץ ְ ּכ ֵדי לְ ַפנּוֹתוֹ ִמ ָּזוִ ית לְ זָ וִ ית ,וְ נִ ְמלַ ְך ַא ַחר ָ ּכ ְך וְ הוֹ צִ יאוָֹ ּ ,פטוּר.
ַה ַמ ֲעבִ יר ֶד ֶר ְך ְמקוֹ ם ְפטוֹ ר

(ו' א') (ז) ַה ּמוֹ צִ יא אוֹ ַמכְ נִ יס אוֹ מוֹ ׁ ִשיט אוֹ זוֹ ֵרק ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים דֶּ ֶר ְך
"ע .6ו ֵמ ָּה ִרי"ף ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ּפוֹ ֵטר ִ ּב ְמ ַה ֵ ּל ְך,
ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹ רַ ,ח ָ ּיב ֵ ּ
(כן ּ ָפ ְסק ּו ָּהרֹא"ש וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
דִּ כְ עוֹ ֵמד דָּ ֵמי .וּמוֹ ֶדה ְ ּבזוֹ ֵרק).

.3
.4

.5
.6



או"ח שמח,א .וראה בה"ל (ד"ה ויש אומרים) שמבאר דברי השו"ע ,ודן בהם.
בגמרא היא בעיא דלא איפשיטא ,אם שני כוחות באדם אחד ,כאדם אחד דמי וחייב ,או כשני בני אדם
דמי ,ופטור ,דהוו להו שניים שעשאוה ,דכיון שלא הניח החפץ לילך עד מקום הילוכו ולנוח ,אלא רץ
אחריו ועכבו ,הויא ליה עקירה קמיתא בלא הנחה .על פי גמרא ורש"י .וראה להלן.
רמב"ם (הל' שבת יג,טו) ,ונימקֶ ׁ " :ש ֵאין ַה ַה ָ ּנ ָחה ַה ְ ּגמו ָּרה ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ָ ּינו ַּח ַה ֵח ֶפץ ַ ּב ּ ָמקוֹם ׁ ֶש ָהיָה לוֹ לָ נו ַּח ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲע ִק ָירה".
או"ח שמו,א.
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(או"ח שמה)

(ח) ַא ְר ַ ּבע ְר ׁשוּיוֹ ת לַ ׁ ּ ַש ָ ּבתְ :ר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ו ְּר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ כַ ְר ְמלִ ית ,ו ְּמקוֹ ם ּ ְפטוֹ ר.
ָאסוּר לְ ַהכְ נִ יס וּלְ הוֹ צִ יא ִמ ֶּזה לָ זֶ הֲ .אבָ ל עוֹ ֵמד ָא ָדם ַעל ָה ִא ְס ֻק ּ ָפהֶ ׁ ,שהוּא ְמקוֹ ם
ּ ְפ טוֹ ר וְ הוּא ְר ׁשוּת ְרבִ ִיעית ,וּמוֹ צִ יא ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ו ַּמכְ נִ יס ׁ ָשם ,וּמוֹ צִ יא ֵמ ְר ׁשוּת
ָה ַר ִ ּב ים ּו ַמכְ נִ יס ׁ ָשם.
(ז' א') (ט) ַ ּכ ְר ְמלִ ית ָהוֵ י ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ִהלּ ו ְּך לָ ַר ִ ּביםּ ְ ,כגוֹ ן יָ ם וּבִ ְק ָעה וְ ִאצְ ְטוָ נִ ית ו ֵּבין
ָה ַע ּמו ִּדים ָהעוֹ ְמ ִדים ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים

( ֵ ּכן דַּ ַעת רֹא"ש וְ ַר ְש ָּב"אָ .א ְמנָ ם ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ֵ ּבין

 ,וְ ִאצְ ַט ָ ּבא ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵ ֶיהם,
יסת ָה ַר ִ ּבים ְמצוּיָ ה ׁ ָשם ,וְ נִ דּ וֹ ן ִ ּכ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
ָה ַע ּמו ִּדים ,דְּ ִר ַ
וְ ֶק ֶרן זָ וִ ית ַה ְּסמוּכָ ה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים .ו ִּמדְּ ַר ָ ּבנָ ן ָאסוּר לְ הוֹ ִציא וּלְ ַהכְ נִ יס ֵמ ֵהן לִ ְר ׁשוּת
ָה ַר ִ ּבים וְ לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד.
"ע)7
ַהשו ַ

ִדין ֲח ָּפצִ ים ִב ְרשות ָּה ַר ִבים

(ז' א') (י) כּ ֹל ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ ֵאינוֹ ָ ּגב ַֹּה ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחיםּ ְ ,כ ַא ְר ָעא ָס ִמיכְ ָּתא דָּ ֵמי,
ֲא ִפלּ ּו ִהיזְ ֵמי וְ ִהיגֵ י וְ צוֹ ָאה .וְ ִאם הוּא ָ ּגב ַֹּה ׁ ְשל ׁ ָֹשה וְ יֵ ׁש ְ ּב ָר ְחבּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעהָ ,הוֵ י ַ ּכ ְר ְמלִ ית.
ּ ָפחוֹ ת ִמ ֵ ּכן ( ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ָר ְחבּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ְט ָפ ִחים)ָ ,הוֵ י ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹ ר .וְ כֵ ן ַהדִּ ין ַעד ׁ ֶש ּי ְֵהא ְ ּבגָ בְ הוֹ
ֲע ָש ָרה (דְּ ַהיְנ ּו ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ַעד ֲע ָש ָרה ָהוֵ י ַ ּכ ְר ְמלִ ית ,אוֹ ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹ רָּ ,תלוּי ְ ּב ָר ְחבּ וֹ ) .ו ִּמ ָ ּכאן וְ ֵאילָ ְךִ ,אי
הוּא ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ָהוֵ י ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחידֵ .אין בּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעהָ ,הוֵ י ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹ ר.
זָּ ַרק ְד ֵבלָּ ה וְ נִ ְד ְב ָּקה ְבצִ ֵדי ֵח ֶפץ ֶש ִב ְרשות ָּה ַר ִבים

וְ ִאם זָ ַרק דְּ ֵבלָ ה וְ ָטח ִ ּב ְפנֵ י ( ְ ּבצִ דֵּ י) דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּגב ַֹּה ׁ ְשל ׁ ָֹשה ,אוֹ ָ ּגב ַֹּה ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ַעד
ֲע ָש ָרהַ ,ח ָ ּיב ( ִ ּכי הוּא ַ ּב ֲאוִ יר ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים) .וְ ִאם הוּא ָ ּגב ַֹּה ֲע ָש ָרה וְ זָ ַרק וְ ָטח ְ ּב ָפנָ יוָ ּ ,פטוּר.
ַביִ ת ֶש ֵאין תוֹ כוֹ ֲע ָּש ָּרה וְ ֵקרויוֹ ַמ ְשלִ ימוֹ

לַ ֲע ָּש ָּרה (או"ח שמה)

(ז' ב') (יא) ַ ּביִת ׁ ֶש ֵאין ּתוֹ כוֹ ֲע ָש ָרה ,וְ ֵקרוּיוֹ ַמ ׁ ְשלִ ימוֹ לַ ֲע ָש ָרהּ ,תוֹ כוֹ ַ ּכ ְר ְמלִ ית ,וְ ֵאין
(ב ַק ְר ַקע ַה ַ ּביִת
ְמ ַטלְ ְטלִ ין בּ וֹ ֶא ָ ּלא ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹת .וְ ַעל ַ ּגגּוֹ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד .וְ ִאם ָח ַקק בּ וֹ ְ ּ
ְ ּב ֶא ְמצָ ִעיתוֹ ) ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ ִה ׁ ְשלִ ים ְמקוֹ ם ַה ֲח ָקק לַ ֲע ָש ָרהֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ְ ּבכֻ לּ וֹ,
ֲא ִפלּ ּו ִאם יֵ ׁש ִמ ּ ְש ַפת ֲח ָקק וְ לַ כּ ֶֹתל ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחים ִ ּ(כי נַ ֲע ֶשה ָ ּכל ַה ַ ּביִת ֻ ּכלּ וֹ ח ֵֹרי ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד).
ִדין ח ֵֹרי ְרשות ַה ָּי ִחיד וְ ח ֵֹרי ְרשות ָּה ַר ִבים

(יב) ח ֵֹרי ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחידּ ִ ,כ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד דָּ מוּ .וְ ח ֵֹרי ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,לָ או ִ ּכ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים
.7

או"ח שמה,יד .ראה לעיל בהערה.
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דָּ מוֶּ .א ָ ּלא ִאי ִאית ְ ּבה ּו ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה וּגְ בִ ֵיהי ֲע ָש ָרהָ ,הוֵ י ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד .וְ ִאי ִאית
ְ ּבה ּו ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה וְ לָ א ְ ּגבִ ֵיהי ֲע ָש ָרהָ ,הוֵ י ַ ּכ ְר ְמלִ ית .וְ ִאי לֵ ית ְ ּבה ּו ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל
ַא ְר ָ ּב ָעהַ ,אף ַעל ַ ּגב דִּ גְ בִ ֵיהי ֲע ָש ָרהָ ,הוֵ י ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹ ר.8
ֵח ֶפץ ִב ְרשות ַה ָּי ִחיד וְ זָּ ַרק ָּעלָּ יו ָּד ָּבר וְ ִדין ַהזוֹ ֵרק ֵח ֶפץ

(ז' ב') (יג) נָ ַעץ ָקנֶ ה ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחידֲ ,א ִפלּ ּו ָ ּגב ַֹּה ֵמ ָאה ַא ּ ָמה ,וְ זָ ַרק וְ נָ ח ַעל ַ ּג ָ ּביוַ ,ח ָ ּיב.
ׁ ֶש ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד עוֹ לָ ה ַעד לָ ָר ִק ַיע.
ַהזוֹ ֵרק ְכלִ י לִ ְרשות ָּה ַר ִבים ָּמ ַתי ִמ ְת ַח ֵיב (או"ח שמה)

(ח' א') (יד) ַהזּוֹ ֵרק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְ ּכלִ י ׁ ֶש ָ ּג ְבהוֹ ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים וְ ָר ְחבּ וֹ
ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ,לָ א ׁ ְשנָ א ְ ּכ ָפאוֹ ַעל ּ ִפיו ,לָ א ׁ ְשנָ א ָהי ּו ׁשוּלָ יו לְ ַמ ָּטהָ ּ ,פטוּרֲ .9א ָבל
ִאם ֵאינוֹ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעהַ ,ח ָ ּיב .וּכְ גוֹ ן ׁ ֶש ָּנח ֻ ּכלּ וֹ ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָש ָרהֲ .א ָבל ִאם
ִמ ְקצָ תוֹ לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרהֲ ,א ִפלּ ּו ְקרו ִּמים ׁ ֶשל ָקנֶ ה ִמ ַ ּכ ֶּו ֶרתָ ּ ,פטוּר.
וְ ִאם ַה ְ ּכלִ י ָעגֹל ,לָ א ָהוֵ י ּ ָפטוּר ַעד ׁ ֶש ּי ְֵהא ר ַֹחב ַה ְ ּכלִ י ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְט ָפ ִחים ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ֳח ָמ ׁ ִשין,
ַעל ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְט ָפ ִחים ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ֳח ָמ ׁ ִשין (וְ ַהדְּ ָפנוֹ ת ִמצְ ָט ְרפוֹ ת ִעם ֲחלַ ל ַה ַ ּכ ֶּו ֶרת לְ ר ַֹחב ַא ְר ָ ּב ָעהּ ִ ,כי ֵהיכִ י
דְּ ִמצְ ָט ְרפוֹ ת ַה ׁ ּשוּלַ יִ ם לְ ג ַֹב ּה ֲע ָש ָרה .רֹא"ש .וְ כֵ ן דַּ ַעת ַר ִש"י ׁ ֶש ׁ ּ ִשעוּר זֶ ה כּ וֹ לֵ ל ַהדְּ פָ נוֹ ת .וּלְ ַד ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל
וְ ָּה ִרי"ףֵ ,אין ַהדְּ פָ נוֹ ת ִמצְ ָט ְרפוֹ ת לֶ ָחלָ ל ,וְ צָ ִר ְיך ׁ ֶש ּי ְֵהא ַ ּב ֲחלָ לָ ּה ִ ּבלְ ַבד ׁ ִשעוּר זֶ ה).
ַעמוד וְ גֻ ָּמא ִב ְרשות ָּה ַר ִבים

(טו) ַע ּמוּד ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָ ּגב ַֹּה ִמ ִּת ׁ ְש ָעה ( ְט ָפ ִחים) ַעד ֲע ָש ָרהָ ,הוֵ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים
"עָ 10ס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם,
נֶח ׁ ָשב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים .וְ ַהשו ַ
דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶשדַּ וְ ָקא ִּת ׁ ְש ָעה ְמצֻ ְמצָ ִמים ְ
אוֹמר ָ ּכ ַתב ְכ ָּהרֹא"ש) .וְ ִאם זָ ַרק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת וְ נָ ח ַעל ַ ּג ָ ּביוַ ,ח ָ ּיב ֲא ִפלּ ּו ֵאינוֹ
וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש ִמי ׁ ֶש ֵ
ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ּי ְֵהא נֶ ֶסר ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ֻמ ָּנח ָעלָ יו ( ְ ּכ ַד ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד .וְ ַד ַעת ַר ִש"י
וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַח ּיָב ַעל ַע ּמוּד ׁ ֶש ְּמכַ ְּת ִפים ָעלָ יוּ ַ ,גם ְ ּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה)ֲ .א ָבל ּ ָפחוֹ ת
ִמ ִּת ׁ ְש ָעה ,ל ֹא .וְ גָ ב ַֹּה ֲע ָש ָרהִ ,אם הוּא ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ( ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה)ָ ,הוֵ י ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד .וְ ִאם
ֵאינוֹ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ָהוֵ י ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹ ר.
(כן ִהיא
ֵּ



 .8ודין חורי כרמלית ,ראה קיצור פסקי רא"ש ,עירובין (פרק כיצד משתתפין ,סעיף ח).
 .9רש"י כתב :דהוי רשות לעצמה ,ואנן ִמ ִמ ְש ָ ּכן גמרינן ,שהיו זורקין מחטיהן במלאכתן זה לזה ,ולא היו
זורקין רשויות .והרי"ף כתב :ולפיכך הזורק כוורת לרשות הרבים פטור ,שכיון שגבוהה י' טפחים ורחבה
ארבעה על ארבעה ,חולקת רשות לעצמה והוה ליה כזורק מרשות היחיד לרשות היחיד שהוא פטור.
וכעין זה כתבו תוספות.
 .10או"ח שמה,י.
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וְ גֻ ּ ָמא ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ָהוֵ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםִ .מ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ַעד ֲע ָש ָרהִ ,אי ָר ָחב
ַא ְר ָ ּב ָעהָ ,הוֵ י ַ ּכ ְר ְמלִ ית .וְ ִאי לָ אָ ,הוְ יָ א ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹ ר.
ֲחבִ ילָּ ה ֶשל ָּקנִ ים ֶשגוֹ ֵרר לִ ְרשות ָּה ַר ִבים

(ח' ב') (טז) ֲחבִ ילָ ה ׁ ֶשל ָקנִ ים ׁ ֶש ִהיא ֲא ֻר ָ ּכה וְ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ַטלְ ְטלָ ּה,
ֹאש ָה ֶא ָחד ו ַּמ ׁ ְשלִ יכָ ּה ,וְ חוֹ זֵ ר ו ַּמגְ ִ ּב ַּיה ר ׁ
ֶא ָ ּלא ַמגְ ִ ּב ַּיה ר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ֵשנִ י ו ַּמ ׁ ְשלִ יכָ ּהַ ,עד ׁ ֶש ּ ַמ ֲעבִ ָיר ּה
11
ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ,אוֹ ֶה ֱעבִ ָיר ּה ֵמ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםָ ּ ,פטוּר ׁ ֶ(שלּ ֹא ָה ָיְתה ֲע ִק ָירה ).
(וְ ל ֹא נְ ָטלָ ּה ֻ ּכ ָ ּל ּה ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע)

ֲא ָבל ִאם ָּת ַפס ַה ֲחבִ ילָ ה ו ְּמ ׁ ָשכָ ּה ַעד ׁ ֶשהוֹ צִ ָיא ּה ֻ ּכ ָ ּל ּה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,אוֹ חוּץ לְ ַא ְר ַ ּבע
ַא ּמוֹ תַ ,ח ָ ּיב .וְ כֵ ן ַה ְמגַ לְ ֵ ּגל דָּ ָבר ָעגֹל ַעד ׁ ֶש ִ ּגלְ ֵ ּגל חוּץ לְ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ,אוֹ הוֹ צִ יאוֹ לִ ְר ׁשוּת
ָה ַר ִ ּביםַ ,ח ָ ּיבֲ .א ָבל דָּ ָבר ְמ ֻר ָ ּבע ְ ּכמוֹ ֵּת ָבהָ ּ ,פטוּר ְ ּכמוֹ ֲחבִ ילָ ה.
ַה ֲחלָּ ָּפה ֵמ ְרשות לִ ְרשות ֶד ֶר ְך ְמקוֹם ְפטוֹ ר

(ט' א') (יז) עוֹ ֵמד ָא ָדם ַעל ָה ִא ְס ֻק ּ ָפה ׁ ֶש ִהיא ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹ ר ,וְ נוֹ ֵטל ֵמ ָענִ י ָהעוֹ ֵמד ַ ּבחוּץ
וְ נוֹ ֵתן לוֹ  .וְ כֵ ן ִמ ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד וְ נוֹ ֵתן לוֹ ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲחלִ יף לִ ּטֹל
ִמ ֶּזה וְ לִ ֵּתן לָ ֶזהִ .12א ְס ֻק ּ ָפה ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ׁ ֶשת ׁ ְש ֵּתי ְר ׁשוּיוֹ ת.13
ְפ ֻעלוֹ ת ֶש ָּאסור לַ ֲעשוֹ ת לִ ְפנֵ י ִמנְ ָּחה (או"ח רלב)

(ט' ב') (יח) ל ֹא יֵ ׁ ֵשב ָא ָדם לִ ְפנֵ י ַה ַּס ּ ָפר ,וְ ל ֹא יִ ָ ּכנֵ ס לַ ּ ֶמ ְר ָחץ ,וְ ל ֹא לַ ֻ ּב ְר ְס ִקי ,וְ ל ֹא לֶ ֱאכֹל,
וְ ל ֹא לַ דִּ יןָ ,סמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְ ּגדוֹ לָ ה ,דְּ ַהיְ נ ּו ְּת ִח ַ ּלת ׁ ָש ָעה ׁ ְשבִ ִיעיתַ ,עד ׁ ֶש ּי ְִת ּ ַפ ֵ ּלל .וְ ַדוְ ָקא
ְס ֻעדָּ ה ְ ּגדוֹ לָ ה ְ ּכגוֹ ן ְס ֻעדַּ ת ִמילָ ה וְ נִ ּשו ִּאין ו ִּפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן ,וּבְ ִת ְס ּפ ֶֹרת ׁ ֶשל ֶ ּבן ֶאלְ ָע ָשה
וּבֻ ְר ְס ִקי ְ ּגדוֹ לָ ה ,וּבִ ְת ִח ַ ּלת דִּ יןֲ .א ָבל ְס ֻעדָּ ה ְק ַט ָּנה ׁ ֶש ָא ָדם אוֹ כֵ ל ְ ּב ֵביתוֹ וּבְ ִת ְס ּפ ֶֹרת דִּ ָידן,
וּגְ ַמר דִּ ין ,וּבֻ ְר ְס ִקי ָק ָטןֻ ,מ ָּתר לְ ַה ְת ִחיל ָסמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְ ּגדוֹ לָ ה.
יח
וְ ִאם ִה ְת ִחיל ָסמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְ ּגדוֹ לָ הּ ְ ,כגוֹ ן ִ ּב ְס ֻעדָּ ה ִמ ׁ ּ ֶשנּוֹ ֵטל יָ ָדיוּ ְ ,ב ִת ְס ּפ ֶֹרת ִמ ׁ ּ ֶש ִה ִּנ ַ
ַמ ְע ּפ ֶֹרת ׁ ֶשל ַס ּ ָפ ִרין ֵ ּבין ִ ּב ְר ָ ּכיוִ ,אם יֵ ׁש ׁ ְשהוּת ַ ּב ּיוֹ ם לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַא ַחר ׁ ֶש ּיִגְ מֹר ְס ֻעדָּ תוֹ ֵ ,אין
צָ ִר ְ
יך לְ ַה ְפ ִסיק ֲא ִפלּ ּו לִ כְ ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַיע ִמנְ ָחה ְק ַט ָּנה .וְ ִאם ִה ְת ִחיל לֶ ֱאכֹל ָסמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְק ַט ָּנה,



 .11וביארו תוספות שהחידוש בזה ,שאע"פ שדרך להוליכם בענין זה ,שכן אינם קלים לנושאם ,והוי כמו
עומד לכתף דאמרינן (שבת ה' ב') דחייב ,אפילו הכי פטור.
 .12ראה ביתר הרחבה בקיצור פסקי רא"ש על עירובין (פרק ז' סי' א; פרק ח' סי' ח').
 .13בזמן שהפתח פתוח ,כלפנים .פתח נעול ,כלחוץ .אמר רב יהודה אמר רב :הכא באיסקופת מבוי עסקינן
(שהתירוה בקורה ,רוחב טפח) ,וחציו מקורה (=תחת הקורה) וחציו אינו מקורה ,וקירויו כלפי פנים (הקורה משמשת
כתקרה לפתח ,ומונחת בצד הפנימי של פתח המבוי) ,פתח פתוח ,כלפנים .פתח נעול ,כלחוץ .רי"ף .וראה רא"ש.
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יַ ְפ ִסיק ְ ּכ ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַיע ִמנְ ָחה ְק ַט ָּנה .זֶ ה ּו לְ ִר"י ולְ ַר ֵבנו ַתם.14
ֲא ָבל לְ ַרב ַאלְ ַפסֲ ,א ִפלּ ּו ְס ֻעדָּ ה ְק ַט ָּנה ָסמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְ ּגדוֹ לָ הָ ,אסוּר לְ ַה ְת ִחיל (וְ ֵד ָעה
ְמ ַמ ַּצ ַעת לָּ ַרזָּ "ה וְ ַה ָּגהוֹ ת ָּמ ְר ְדכַ יֶ ׁ ,ש ָה ִא ּסוּר ַרק לִ פְ נֵ י ִמנְ ָחה ְק ַט ָּנה ,וְ ָאז ֲא ִפלּ ּו ְס ֻעדָּ ה ְק ַט ָּנה ֲאסו ָּרה .וְ לִ פְ נֵי
"ע ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש חוֹ לְ ִקים ָ ּכ ַתב ְכ ִר"י וְ ַר ֵבנו ַתם,
ִמנְ ָחה ְ ּגדוֹ לָ הַ ,הכּ ֹל ֻמ ָּתר .וְ ַהשו ַ
וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָּכ ַרזָּ "ה.)15
(יט) ִמצְ וָ ה לֶ ֱאזֹר ֲחלָ צָ יו ּולְ ִה ְת ַק ׁ ּ ֵשט ְ ּב ַמלְ בּ ו ׁ ָּשיו ִ ּב ׁ ְש ַעת ְּת ִפ ָ ּלה.
ו ִּמי ׁ ֶש ֵאין ּתוֹ ָרתוֹ ֻא ּ ָמנוּתוֹ  ,צָ ִר ְ
יח ִמ ִ ּללְ מֹד ְ ּכ ֵדי לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ִ ּב ׁ ְש ַעת ְּת ִפ ָ ּלה.
יך לְ ַה ִּנ ַ
ֲאכִ ילָּ ה לִ ְפנֵ י ְת ִפ ַלת ַע ְרבִ ית (או"ח רלה)

ו ְּת ִפ ַ ּלת ַע ְרבִ ית ָה ִאדָּ נָ א נָ הוּג ָעלְ ָמא לְ ָקבְ ָע ּה חוֹ ָבה .וַ ֲא ִפלּ ּו ׁ ְש ָרא ֶה ְמיָ נֵ ּה
(כן ּ ָפ ְסק ּו ָּה ִרי"ף ַר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ כָ ְתב ּו ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ַה ְמ ִא ִיריֶ ׁ ,ש ִאם ִה ְת ִחיל
ַמ ְט ְר ִחינָ ן לֵ ּה לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ֵ ּ
לֶ ֱאכֹל ,לָ א ַמ ְט ְר ִחינָ ן לֵ ּה .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .16וְ תוֹ ָּספוֹת ָ ּכ ְתב ּו דִּ ְת ִפ ַ ּלת ַע ְרבִ ית ְר ׁשוּת ,וַ ֲא ִפלּ ּו ׁ ְש ָרא ֶה ְמיָנֵ ּה ,לָ א
ַמ ְט ְר ִחינָ ן לֵ ּה).
( ִה ִּתיר ֲחגוֹ ר ֹו)

(י' א') (כ) ְּת ִח ַ ּלת דִּ ין לְ ִענְיַן ַה ְפ ָס ָקהִ ,מ ׁ ּ ֶש ּי ְִת ַע ְּטפ ּו ַהדַּ ּיָנִיןָ .הי ּו ֲעטו ִּפיןִ ,מ ׁ ּ ֶש ּי ְִפ ְּתח ּו ַ ּב ֲעלֵ י דִּ ינִ ין.
יוֹתר
אשית .וְ ֵ
ַהדָּ ן דִּ ין ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ ּ ְ ,כ ִאלּ ּו נַ ֲע ָשה ׁ ֻש ָּתף לְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ַמ ֲע ֵשה בְ ֵר ׁ ִ
ישב ַ ּבדִּ יןַ ,עד
ִמצְ וָ ה הוּא לָ דוּן דִּ ין ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֲֹ ,א ִפלּ ּו לְ ַב ֵּטל ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה .וּזְ ַמן לֵ ׁ ֵ
ׁ ָש ָעה ׁ ִש ׁ ּ ִשית.
ְת ִפ ָּלה וַ ֲא ִמ ַירת ָּשלוֹ ם ְב ֵבית ַה ֶמ ְר ָּחץ

(י' א') (כא) ֻמ ָּתר לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְ ּב ֶמ ְר ָחץ ָח ָד ׁש ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָר ֲחצ ּו בּ וֹ .
ֲא ָבל ְ ּב ֶמ ְר ָחץ יָ ׁ ָשןּ ַ ,ביִת ַה ִחיצוֹ ן ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ָא ָדם עוֹ ְמ ִדין ׁ ָשם לְ בו ׁ ִּשים ,יֵ ׁש ׁ ָשם ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע
יח ְּת ִפ ִ ּלין.
ו ְּת ִפ ָ ּלה ו ׁ ְּש ֵאלַ ת ׁ ָשלוֹ ם ,ו ַּמ ִּנ ַ
ַ ּביִת ָה ֶא ְמצָ ִעי ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדין ׁ ָשם ֲע ֻר ּ ִמים וּלְ בו ׁ ִּשים ,יֵ ׁש ׁ ָשם ׁ ְש ֵאלַ ת ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ֵאין ׁ ָשם ְק ִר ַיאת



 .14וכתב על דעה זו הגר"א (או"ח רלב,ב) :וכן עיקר .עכ"ל .וכתבו עוד תוספות ,ומיהו ,סמוך למנחה קטנה אסור
אפילו סעודה קטנה ,ואם התחילו מפסיקין .וכתב הטור דאף לרבינו תם (היא דעת התוספות) שאוסר סעודה
קטנה סמוך למנחה קטנה ,דוקא כשקובע עצמו לסעודה .אבל אם אוכל כביצה כדרך שאדם אוכל מעט
בלא קבע ,מותר ,כמו אכילת פירות .ודעת ה"ר יהודה בשם ר"י שמותר סעודה קטנה סמוך למנחה קטנה
(והרא"ש במסכת ברכות ,כתב דעה זו בשם רבינו תם ,דלא חיישינן לאמשוכי כלל בסעודה קטנה ,דבשל סופרים הלך אחר המיקל).
 .15ובשם ויש אומרים בתרא כר"י (שהובא בהערה לעיל) .ועיין עוד בשו"ע ורמ"א.
 .16או"ח רלה,ב (כן מתבאר מדברי השו"ע ,וכמו שמבאר והולך שם הרמ"א).
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יח לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה.
ׁ ְש ַמע ו ְּת ִפ ָ ּלה ,וְ ֵאינוֹ חוֹ לֵ ץ ְּת ִפ ִ ּלין ,וְ ֵאינוֹ ַמ ִּנ ַ
ימיֵ ,אין ׁ ָשם ׁ ְש ֵאלַ ת ׁ ָשלוֹ ם וְ ל ֹא ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ו ְּת ִפ ָ ּלה וְ חוֹ לֵ ץ ְּת ִפ ִ ּלין ,וְ ֵאין צָ ִר ְ
יך
ַ ּביִת ּ ְפנִ ִ
ימנו ָּתא ְ ּב ֵבית ַה ּ ֶמ ְר ָחץ.
ימר ֵה ָ
יחן .וְ ׁ ָש ֵרי לְ ֵמ ַ
לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּנ ָ
ּוֹתן ַמ ָּתנָ ה לַ ֲח ֵברוֹ ְ ּב ַמאי דַּ ֲעבִ ָידא לְ ִאגְ לוּיֵ יֵ ,אין צָ ִר ְ
יך לְ הוֹ ִדיעוֹ  .ו ְּב ַמאי דְּ לָ א
(י' ב') (כב) ַהנ ֵ
ֲעבִ ָידא לְ ִאגְ לוּיֵ י ,צָ ִר ְ
יך לְ הוֹ ִדיעוֹ  .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי לְ ָע ׁ ִשירֲ .א ָבל לְ ָענִ יַ ,מ ָּתן ַ ּב ֵּס ֶתר יִכְ ּ ֶפה ָאף.
(כג) לְ עוֹ לָ ם ַאל יְ ׁ ַש ֶּנה ָא ָדם ֶאת ְ ּבנוֹ ֵ ּבין ַה ָ ּבנִ ים.
ָאסוּר לְ ַהגְ ִ ּב ַּיה ַ ּגגּ וֹ ת ָה ִעיר ַ ּב ּ ֶמה ׁ ּ ֶש ּ ִמ ׁ ְש ַּת ּ ְמ ׁ ִשין ֲעלֵ ֶיהם יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסתֲ .א ָבל
ֵ ּב ָרנִ ּיוֹ ת ו ִּמגְ דָּ לִ ים ׁ ֶש ֵאין ִמ ׁ ְש ַּת ּ ְמ ׁ ִשין ֲעלֵ ֶיהןֻ ,מ ָּתר .וְ ִאם ַה ַ ּגג ְמ ׁ ֻש ּ ָפע ׁ ֶש ֵאינוֹ ָראוּי
לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש בּ וֹ  ,יְ ׁ ַש ֵער ַעד ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָראוּי לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁשֶ ׁ ,שלּ ֹא יְ ֵהא ָ ּגב ַֹּה יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת.
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ִאם ִהגְ ִ ּב ַּיה יוֹ ֵתרֶ ׁ ,שכּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ לְ ַה ׁ ְש ּ ִפילוֹ .
ַת ֲענִ ית ֲחלוֹ ם ו ָּמ ַתי יָּ כוֹ ל לִ לְ ווֹ ת וְ לִ ְפר ַֹע ַת ֲענִ ית

(או"ח תקסח)

(כד) יָ ָפה ַּת ֲענִ ית לַ ֲחלוֹ ם ְ ּכ ֵא ׁש לַ ְּנע ֶֹרת .וּבוֹ ַ ּב ּיוֹ םֶ ׁ ,ש ֵאין לוֹ לִ לְ ווֹת וְ לִ ְפר ַֹעֲ ,א ִפלּ ּו ִאם הוּא
ׁ ַש ָ ּבתֲ .א ָבל ַּת ֲענִ ית ַא ֵחרָ ,אסוּר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וַ ֲא ִפלּ ּו ַעד ֲחצִ י ַה ּיוֹ ם ָאסוּר לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
(כה) נָ ַדר לְ ִה ְת ַענּוֹ ת יוֹ ם ְס ָתם וְ ִק ְ ּבלוֹ ְ ּב ִמנְ ָחה ,לֹוֶ ה אוֹ תוֹ וּפוֹ ֵר ַע .לְ ִפיכָ ְך ִאם ׁ ָשכַ ח וְ ָאכַ ל
ְמ ַעטִ ,א ֵ ּבד ַּת ֲענִ יתוֹ ֶ ,א ָ ּלא יִ לְ וֶ ּנ ּו וְ יִ ְפ ָר ֶע ּנוּ .נָ ַדר לְ ִה ְת ַענּוֹ ת יוֹ ם זֶ הֵ ,אין לֹוֶ ה וּפוֹ ֵר ַע .לְ ִפיכָ ְך
ִאם ׁ ָשכַ ח וְ ָאכַ ל ְמ ַעט ,יַ ׁ ְשלִ ים ַּת ֲענִ יתוֹ

"ע .17וְ כָ ַתב ָּה ַר ָּמ"א :וְ י ֵׁש ַמ ֲח ִמ ִירין דַּ ֲא ִפלּ ּו
(וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ

ְ ּבנָ ַדר לְ ִה ְת ַענּוֹ ת יוֹ ם זֶ ה דְּ ַח ּיָב לְ ַה ׁ ְשלִ יםִ ,מ ָ ּכל ָמקוֹ ם ַמ ֲח ִמ ִירין לְ ִה ְת ַענּוֹ ת יוֹ ם

.

ַא ֵחר)18

יאת ְש ַמע
ָּמ ַתי ְמ ֻח ָּיב לְ ַה ְפ ִסיק לִ ְק ִר ַ

(כו) ִמי ׁ ֶשעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרהִ ,אם ִהיא ֻא ּ ָמנוּתוֹ ַ ,מ ְפ ִסיק לִ ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמעֲ .א ָבל ל ֹא לִ ְת ִפ ָ ּלה
יקים ַ ּגם לִ ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ְפ ָס ָק ּה ,וְ כָ ַתב ׁ ֶשהוּא ַהדִּ ין
(ו ַּב ְ ּג ָמ ָרא ְמב ָֹאר ׁ ֶש ְ ּל ִעבּ וּר ׁ ָשנָ ה ֵאין ַמ ְפ ִס ִ
יקנָ ן ֵ ּבין לִ ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמעּ ֵ ,בין לִ ְת ִפ ָ ּלה.
לִ ׁ ְש ָאר צָ ְרכֵ י צִ בּ וּר) .וַ ֲאנָ ן ַמ ְפ ִס ְ
יאה ִעם ֲח ָּפצִ ים ָּסמו ְך לַ ֲח ֵשכָּ ה (או"ח רנב)
יְ צִ ָּ

(כז) ל ֹא יֵ צֵ א ַה ַח ָ ּיט ְ ּב ַמ ֲחטוֹ  ,וְ ל ֹא ַה ַ ּלבְ לָ ר ְ ּב ֻקלְ מוֹ סוֹ ָ ,סמו ְּך לַ ֲח ׁ ֵשכָ ה
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל אֹפֶ ן ל ֹא יֵצֵ א ָ ּב ֶהם .19וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ָא ּ ָמן ׁ ֶשהוֹ צִ יא דֶּ ֶר ְך ֻא ּ ָמנוּתוֹ ָ ּ ,פטוּר ֲא ָבל ָאסוּר; וְ ַרק ְ ּביָ דוֹ ל ֹא
(כן דַּ ַעת ָּה ִרי"ף וְ רֹא"ש,
ֵּ



 .17או"ח תקסח,א.
 .18ראה ביה"ל מה שכתב בשם מגן אברהם לבאר דברי הרמ"א.
 .19אע"פ שאינו דרך הוצאה ,ואיסורו דרבנן.

קיצור פסקי הרא"ש  -שבת

12

יֵ צֵ א ַה ַח ָ ּיט ְ ּב ַמ ֲחטוֹ ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתֲ .אבָ ל ְ ּבבִ גְ דּ וֹ יָכוֹ ל לָ צֵ את .20וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"עֲ .)21א ָבל ֻמ ָּתר לָ צֵ את
ִ ּב ְת ִפ ָ ּליו ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִעם ֲח ׁ ֵשכָ ה לְ ִפי ׁ ֶש ּ ְמ ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ָ ּב ֵהן ָּת ִמיד.
ַח ָ ּיב ָא ָדם לְ ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ִ ּבבְ גָ ָדיו ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִעם ֲח ׁ ֵשכָ ה.
ַה ְמ ַפ ֶלה ְבגָּ ִדים לְ אוֹ ר ַה ֵנר וַ ֲה ִריגַ ת ִכ ִנים ְב ַש ָּבת

(או"ח רעה; או"ח שטז)

(י"ב א') (כח) ֵאין ּפוֹ לִ ין ֵ ּכלִ ים לְ אוֹ ר ַה ֵּנרֲ .א ִפלּ ּו לְ ַהבְ ִחין ֵ ּבין ְ ּבגָ ָדיו לְ בִ גְ ֵדי ִא ׁ ְש ּתוֹ ַהדּ וֹ ִמין
יק ְטוֵ זִ ין ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים .וַ ֲא ִפלּ ּו
לִ בְ גָ ָדיו ָ -אסוּר לְ אוֹ ר ַה ֵּנר .וְ ֵאין ּפוֹ לִ ין וְ ֵאין עוֹ ִשין ַא ּ ִפ ְ
ְ ּבחֹל ָאסוּר ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָ ּכבוֹ ד.
(כט) ַהלּ וֹ ֵק ַח ִ ּכ ָּנה ֵמ ַעל ְ ּב ָשרוֹ אוֹ ֵמ ַעל ֲחלוּקוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֻ ,מ ָּתר לְ ָה ְרגָ ּה .ו ַּפ ְרע ֹׁש ָאסוּר
לְ ָה ְרגָ ּה .ו ֵּפ ַר ׁש ָּה ִר"י ,דְּ כִ ָּנה הוּא ַה ׁ ּ ָשחֹר ,ו ַּפ ְרע ֹׁש הוּא ַה ָ ּל ָבן .וְ ַר ֵבנו ַתם ּ ֵפ ַר ׁש ִא ּ ְפכָ א.
וְ נָ ֲהג ּו ָה ָעם ְכ ַר ֵבנו ַתם .וְ ַה ְמ ַפ ֶ ּלה ֶאת ֵ ּכלָ יוָ ,אסוּר לַ ֲהרֹג ֲא ִפלּ ּו ִ ּכ ָּנהּ ְ ,גזֵ ָרה ִ ּכ ָּנה ֲאט ּו
ּ ַפ ְרע ֹׁשֶ .א ָ ּלא מוֹ לְ לָ ּה ְ ּביָ דוֹ  .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי ִ ּב ְמ ַפ ֶ ּלה ֵ ּכלָ יוֲ .א ָבל ִ ּב ְמ ַפ ֶ ּלה ר ׁ
ֹאשוֹ ֻ ,מ ָּתר לַ ֲהרֹג
ִ ּכ ָּנה לְ ַר ִש"י.
ִשדוכִ ים נִ חום ֲא ֵבלִ ים ובִ קור חוֹ לִ ים ְב ַש ָּבת

(או"ח רפז)

(י"ב ב') (ל) ְמ ׁ ַשדְּ כִ ין ֶאת ַה ִּתינוֹ קוֹ ת לֵ ָא ֵרס ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ַעל ַה ִּתינוֹ ק לְ לַ ּ ְמדוֹ ֵס ֶפר וְ ָא ּ ָמנוּת.
ֹאמר לוֹ ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשאוֹ ֵמר לוֹ ְ ּבחֹלֶ .א ָ ּלא
ו ְּמנַ ֲח ִמין ֲא ֵבלִ ים ו ְּמ ַב ְּק ִרין חוֹ לִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ל ֹא י ַ
22
אוֹ ֵמר לוֹ ׁ ַש ָ ּבת ִהיא ִמ ִ ּלזְ עֹק ו ְּרפו ָּאה ְקרוֹ ָבה לָ בוֹ א  ,וְ ַר ֲח ָמיו ְמ ֻר ִ ּבין וְ ׁ ִשבְ ת ּו בְ ׁ ָשלוֹ ם (וְ כֵ ן
"עָ ּ 23פ ַסק ְכ ַהטור .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש
אוֹמ ִרים וְ ַר ֲח ָמיו ְמ ֻר ִ ּבים וְ כוּ' .וְ ַהשו ַ
ָ ּכ ַתב ַבטור .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם סוֹ ֵבר ׁ ֶש ֵאין ְ
אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ כָ ַתב ׁ ֶש ֵ ּכן נָ ֲהג ּו).
וּכְ ׁ ֶש ּ ְמ ַב ְּקרוֹ ְ ּבחֹל ,צָ ִר ְ
יך לְ ָע ְרבוֹ ְ ּבתוֹ ְך חוֹ לֵ י יִ ְש ָר ֵאל .וְ יָ כוֹ ל לוֹ ַמר ֵ ּבין ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ק ֶֹד ׁש ֵ ּבין
ְ ּבלָ ׁשוֹ ן ֲא ָר ִמי .וְ ל ֹא יֵ ׁ ֵשב ל ֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִמ ָּטה וְ ַס ְפ ָסל וְ ל ֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָמקוֹ ם ָ ּגב ַֹּה וְ ל ֹא לְ ַמ ְעלָ ה
ימת ׁ ְשכִ ינָ ה ְ ּכ ָא ָדם ַה ּיוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ֵא ָמה וְ ֵאין
(מ ֵא ַ
ְמ ַר ֲא ׁשוֹ ָתיו ׁ ֶשל חוֹ לֶ ה (דִּ ׁ ְשכִ ינָ ה ִע ּמוֹ )ֶ ,א ָ ּלא ִמ ְת ַע ֵּטף ֵ
ּפוֹ נֶ ה לַ ְּצ ָד ִדים) וְ יוֹ ׁ ֵשב לְ ָפנָ יו.
.20
.21
.22
.23



הרמב"ם פוסק כר' מאיר שאומן שהוציא דרך אומנותו ,פטור אבל אסור .וכרבא ,שאין גוזרים גזירה
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לומר המקום ינחמך .משנ"ב (בשם אחרונים .או"ח רפז).
או"ח רפז.
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יאה וְ ִה ְש ַת ְמשות לְ אוֹ ר ַה ֵנר (או"ח רעה)
ְק ִר ָּ

(לא) ל ֹא יִ ְק ָרא לְ אוֹ ר ַה ֵּנרֲ ,א ִפלּ ּו ָ ּגב ַֹּה ַה ְר ֵ ּבה .וְ ַדוְ ָקא ֶא ָחדֲ .א ָבל ׁ ְשנַ יִ ם קוֹ ִרין ְ ּב ִענְ יָן
ֶא ָחד ,וְ ל ֹא ִ ּב ׁ ְשנֵ י ִענְ יָ נִ ים .וּבִ ְמדו ָּרהֲ ,א ִפלּ ּו ֲע ָש ָרה קוֹ ִרין ְ ּכ ֶא ָחדָ ,אסוּר .וְ ִאם הוּא ָא ָדם
ָח ׁשוּב ׁ ֶש ֵאין דַּ ְרכּ וֹ לְ ַה ּטוֹ ת ְ ּבחֹלֻ ,מ ָּתר.
ֵ ּבין ׁ ַש ּ ָמ ׁש ָקבו ַּעּ ֵ ,בין ׁ ֶש ֵאינוֹ ָקבו ַּע ,יָ כוֹ ל לִ בְ דּ ֹק כּ וֹ סוֹ ת ו ְּק ָערוֹ ת לְ אוֹ ר ׁ ֶשל נֵ ְפט .וּלְ אוֹ ר
ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן ַ ׁ -ש ּ ָמ ׁש ׁ ֶש ֵאינוֹ ָקבו ַּעָ ,אסוּר .וְ ׁ ַש ּ ָמ ׁש ָקבו ַּעִ ,הלְ ְכ ָתא ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר וְ ֵאין מוֹ ִרין ֵ ּכןֶ .זה
הוּא לָּ ִרי"ף .ולְ ַר ִש"יַ ׁ ,ש ּ ָמ ׁש ָקבו ַּע ָאסוּר ְ ּב ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן ,ו ֻּמ ָּתר ְ ּב ׁ ֶשל נֵ ְפט .וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ ָקבו ַּע -
ְ ּב ׁ ֶשל נֵ ְפט ֻמ ָּתר ,וְ ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן ֲהלָ כָ ה וְ ֵאין מוֹ ִרין ֵ ּכן (וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ׁ ּ ַש ּ ָמ ׁש ׁ ֶש ֵאינוֹ ָקבו ַּע ָאסוּר לוֹ
לִ בְ דּ ֹק כּ וֹסוֹת ו ְּק ָערוֹת לְ אוֹר ַה ֵּנרִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ִ ּכ ָירןּ ֵ ,בין ְ ּבנֵר ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמןּ ֵ ,בין ְ ּבנֵר ׁ ֶשל נֵ ְפט ׁ ֶשאוֹרוֹ ַרבֲ .אבָ ל
ׁ ַש ּ ָמ ׁש ָקבו ַּע ֻמ ָּתר לוֹ לִ בְ דּ ֹק לְ אוֹ ר ַה ּנֵר כּ וֹסוֹת ו ְּק ָערוֹתִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ֵאינוֹ צָ ִר ְיך ִע ּיוּן ַה ְר ֵ ּבה .וְ ִאם ָהיָה נֵ ר ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן
הוֹסיף .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 24פ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם).
זַ יִתֵ ,אין מוֹ ִרין לוֹ לִ בְ דּ ֹק ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא ֻמ ָּתר; ְ ּגזֵ ָרהֶ ׁ ,ש ּ ָמא ְיִס ַּת ּ ֵפק לְ ִ
ַה ַח ָּזן רוֹ ֶאה ֵמ ֵהיכָ ן ַה ִּתינוֹ קוֹ ת קוֹ ִריןֲ ,א ָבל הוּא ל ֹא יִ ְק ָרא ִע ּ ָמ ֶהןֲ .א ָבל ְמ ַסדֵּ ר לָ ֶהם
ימת
אשי ּ ְפ ָר ִקים .וְ ִתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן יְ כוֹ לִ ין לְ ַסדֵּ ר ֲא ִפלּ ּו ָ ּכל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה (הוֹ ִאיל וְ ֵא ַ
ָר ׁ ֵ
ַר ָ ּבם ֲעלֵ ֶיהם ,ל ֹא יָ בֹא ּו לְ ַה ּטוֹ ת ַה ֵּנר).
ִאסור ֵשנָּ ה ִעם נִ ָּדה הוא ְבבִ גְ דוֹ וְ ִהיא ְבבִ גְ ָּדה

ישן ִעם ִא ׁ ְש ּתוֹ נִ דָּ ה ְ ּב ִמ ָּטה ַא ַחתֲ ,א ִפלּ ּו ָ ּכל ֶא ָחד ְ ּבבִ גְ דּ וֹ  .ו ֻּמ ָּתר
(י"ג א') (לב) ָאסוּר לִ ׁ ַ
לֶ ֱאכֹל ְ ּב ׁ ֻשלְ ָחן ֶא ָחד ְ ּב ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ְ ּגדוֹ לִ ים ׁ ֶש ָ ּלנוּ .וְ טוֹ ב לַ ֲעשוֹ ת ֶה ֵ ּכ ָרא.
ְפ ֻעלוֹ ת ֶש ֻמ ָּתר לְ ַה ְת ִחיל ָּסמו ְך לַ ֲח ֵשכָּ ה ַאף ַעל ִפי ֶש ַנ ֲעשוֹ ת ְב ַש ָּבת (רנב; שיח)

(י"ז ב' – י"ח א') (לג) ֻמ ָּתר לְ ַה ְת ִחיל ָסמו ְּך לַ ֲח ׁ ֵשכָ ה לִ ׁ ְשרוֹ ת דְּ יוֹ וְ ַס ְמ ָמנִ ין וְ כַ ְר ׁ ִשינִ ין ,וְ לָ ֵתת
אוּנִ ין ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן לְ תוֹ ְך ַה ַּת ּנוּר ,וְ לָ ֵתת צֶ ֶמר לְ יוֹ ָרה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵא ׁש וְ טו ָּחה ְ ּב ִטיט,
וְ לִ ְפרֹש ְמצוּדוֹ ת ַח ָ ּיה וְ עוֹ פוֹ ת ,וְ לִ ְמכּ ֹר לְ נָ כְ ִרי וּלְ ַה ְט ִעינוֹ  ,וְ לִ ֵּתן עוֹ רוֹ ת לְ ַע ְ ּב ָדן ,וְ לִ ֵּתן ֵ ּכלִ ים
יח ֻמגְ ָמר ַּת ַחת
לְ כוֹ ֵבס נָ כְ ִריִ ,אם ָקצַ ץ ִע ּמוֹ ְ ּב ָד ִמים יְ דו ִּעים ,וְ לִ ְפ ּת ַֹח ַמיִ ם לַ ִ ּג ָּנה ,וּלְ ַה ִּנ ַ
יח ִקילוֹ ר ָע ֶבה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָה ַעיִ ן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
יח ָ ּג ְפ ִרית ַּת ַחת ַה ֵ ּכלִ ים ,וּלְ ַה ִּנ ַ
ַה ֵ ּכלִ ים ,וּלְ ַה ִּנ ַ
יח ַעל ַ ּגב ָה ַעיִ ן ,וְ כֵ ן לִ ֵּתן ְשע ִֹרים ְ ּבגִ יגִ ית
וְ ִקילוֹ ר ַר ָ ּכה וּצְ לוּלָ ה ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֻמ ָּתר לְ ַה ִּנ ַ
לִ ׁ ְשרוֹ ת ָסמו ְּך לַ ֲח ׁ ֵשכָ ה ,וְ כֵ ן לְ ַה ְדלִ יק ַה ֵּנר ,וְ כֵ ן ָ ּכל ַ ּכ ּיוֹ צֵ א ָ ּבזֶ הֻ ,מ ָּתר לַ ֲעשוֹ ת ָסמוּךְ
לַ ֲח ׁ ֵשכָ הַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַּנ ֲע ֶשה ַה ּ ְמלָ אכָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
(כן דַּ ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל,
ֲא ָבל לָ ֵתת ִח ִּטים ְ ּבתוֹ ְך ֵר ַחיִם ָאסוּרֶ ,א ָ ּלא ִ ּבכְ ֵדי ׁ ֶש ּי ִָּט ֲחנ ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ֵ ּ
 .24או"ח רעה,יב.
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רֹא"ש וְ עוֹ דָ .א ְמנָ ם ָּה ַר ְמ ָּב"ם ל ֹא ִהזְ ִ ּכיר ְ ּכלָ ל ִא ּסוּר ׁ ֶשל ְט ִחינָ ה ְ ּב ֵר ַחיִם .ו ַּמ ׁ ְש ַמע דִּ ְסבִ ָירא לֵ ּה דְּ ׁ ָש ֵרי .25וְ כֵ ן דַּ ַעת

אוֹס ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל וְ ִס ָיעתוֹ .)26
ַר ֵבנו ַתם .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ַר ֵבנו ַתם וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ ׁיֵש ְ
יח לְ תוֹ ְך ַה ַּת ּנוּר ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת
(י"ח ב') (לד) ל ֹא ְּת ַמ ֵ ּלא ִא ׁ ּ ָשה ְק ֵד ָרה ֲע ָס ִס ּיוֹ ת וְ ֻת ְרמוֹ ִסין ,וְ ַת ִּנ ַ
יְמ ֵ ּלא
ִעם ֲח ׁ ֵשכָ ה .וְ ִאם ָע ְש ָתה ֵ ּכן ,לְ מוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ֲאסו ִּרים ִ ּב ְכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָעשוּ .וְ כֵ ן ל ֹא ַ
יח לְ תוֹ ְך ַה ַּת ּנוּר ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִעם ֲח ׁ ֵשכָ ה (וְ ָה ִא ּסוּר ְ ּב ֵאלּ וּּ ְ ,גזֵ ָרה
נַ ְח ּתוֹ ם ָחבִ ית ׁ ֶשל ַמיִ ם וְ יַ ִּנ ַ
ׁ ֶש ָּמא ְיֶח ֶּתה ַ ּב ֶ ּג ָחלִ ים) .וְ ִאם ָע ָשה ֵ ּכן ,לְ מוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ֲאסו ִּרים ִ ּב ְכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָעשוּ.
וְ ַה ּ ֵמגִ יס ֲא ִפלּ ּו ִ ּב ְק ֵד ָרה ֲעקו ָּרה ִמן ָה ֵא ׁש ְ ּבעוֹ ָד ּה רוֹ ַת ַחתַ ,27ח ָ ּיב ִמ ׁ ּשוּם ְמ ַב ׁ ּ ֵשל
יט ָּב"אֶ ׁ ,ש ְ ּב ַתבְ ׁ ִשיל ֵאין בּ וֹ ִמ ׁ ּש ּום ִ ּב ׁ ּשוּל דְּ אוֹ ַרי ְָתאֶ ,א ָ ּלא ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָה ֵא ׁש,28
רֹא"שַ ,ר"ן וְ עוֹ ד .וְ ַד ַעת ָּה ִר ְ
רוֹסאי .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ֵד ָּעה ִראשוֹ נָּ ה.)29
וְ ק ֶֹדם ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַיע לְ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ ַ
(כן דַּ ַעת
ֵּ

אשוֹ נָ ה :דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן וְ ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ַרק ַ ּב ֲהגָ ָסה ִר ׁ
דִּ ין ֵמגִ יס ַ -ה ִאם ַרק ַ ּב ֲהגָ ָסה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה הוּא דְּ ִא ָ ּכא ִמ ׁ ּשוּם
ְמ ַב ׁ ּ ֵשל לְ גַ ֵ ּבי ְק ֵד ָרהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ְמ ָע ֵרב ַהכּ ֹל ,וְ ִא ָ ּכא ִמ ׁ ּשוּם ֵקרו ֵּבי ִ ּב ׁ ּשוּלָ אֲ .א ָבל ִ ּב ׁ ְש ָאר ֲהגַ ּסוֹ ת ל ֹא .ו ׁ ְּש ָאר
ִראשוֹ נִ ים ל ֹא ִח ְ ּלק ּו ֵ ּבין ֲהגָ ָסה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה לִ ׁ ְש ָאר ֲהגַ ּסוֹ ת.
רוֹסאי,
ֲהגָ ָסה ְ ּב ַתבְ ׁ ִשיל ְמבֻ ׁ ּ ָשל :לְ פִ י ָּה ַר ְמ ָּב"ןַ ,ר ְש ָּב"א ,רֹא"ש וְ ַר"ןַ ,ה ּסוֹבְ ִרים ׁ ֶש ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ְ ּכ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ ַ
ׁשוּב ֵאין בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ׁ ּשוּלּ ָ ,כל ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ֲהגָ ָסהֲ ,א ִפלּ ּו לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה .ולְ ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ַה ּסוֹ בְ ִרים

ׁ ֶש ְ ּבלֹא נִ ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ָ ּכל צָ ְרכּ וֹ י ֵׁש בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ׁ ּשוּלּ ַ ,גם ֵמגִ יס ַח ּיָב ַעד ׁ ֶש ּי ְִת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ָ ּכל צָ ְרכּ וֹ .30
ֲא ָבל צֶ ֶמר לְ יוֹ ָרהַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּקלַ ט ָה ַעיִ ןָ ,אסוּר לְ ָהגִ יס בּ וֹ ִ(מ ׁ ּשוּם צוֹ ֵב ַע.)32
.25
.26

.27
.28

.29
.30
.31
.32



"ע.31
וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ

ומשום הכי שתק ,דמהי תיתי לן לאסור ,כיוון שאין אדם מוזהר על שביתת כליו .ב"י או"ח רנב,ה.
או"ח רנב,ה .וכתב הרמ"א :והכי נהוג (לאסור) לכתחילה .מיהו במקום פסידא יש להקל (כמו שנתבאר לעיל סוף
סימן רמ"ד) .ומותר להעמיד כלי משקולת שקורין זייגע"ר מערב שבת ,אע"פ שמשמיע קול להודיע השעות
בשבת ,כי הכל יודעים שדרכן להעמידו מאתמול (טור ,ועיין לקמן סימן של"ח) .עכ"ל.
כן מובא גם ברא"ש (בביאור דברי רש"י) .ויש להעיר שבכי"ן ובכי"ו ליתא למילים "בעודה רותחת" .וצ"ב.
וכן משמע מדברי הרמב"ם (הל' שבת ג,יא) שכתבָ :אסוּר לְ ַהכְ נִ יס ַמגְ ֵר ָפה לַ ְּק ֵד ָרה וְ ִהיא ַעל ָה ֵא ׁש לְ הוֹ צִ יא
ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבתִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ֵמגִ יס ָ ּב ּה ,וְ זֶ ה ִמ ָּצ ְרכֵ י ַה ִ ּב ׁ ּשוּל הוּא ,וְ נִ ְמצָ א ִ ּכ ְמ ַב ׁ ּ ֵשל ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת .והכסף משנה ביאר
שמה שכתב הרמב"ם והיא על האש ,לאו דוקא ,אלא כל שהעבירה מרותחת מעל האור היא על האש
קרי לה .וכן דעת הטור ורבינו ירוחם .אמנם הלחם משנה ביאר שכדי להתחייב בבישול ,בעינן שיהיה
על גבי האש (וכדברי הריטב"א).
או"ח רנב,ב; או"ח שיח,יח.
ובביה"ל (שיח,יח ,ד"ה שנמצא) האריך להוכיח שאף שפוסקים כמותם לעניין בישול ממש ,מכל מקום לעניין
הגסה ,אין לאסור התבשיל בדיעבד ,כשהגיס בו ,אף כשלא נתבשל כל צרכו.
או"ח שיח,יח.
שכן הוא מלאכת הצביעה להגיס תמיד כדי שלא יתחרך ,וגם על ידי הגסה נקלט הצבע בצמר יותר.
והרמ"א (או"ח שיח,יח) כתב שלכתחילה יש ליזהר אף בקדירה בכל עניין .אלא יהפוך הקדירה לקערה ולא
יוציא בכף .אבל כתב המשנ"ב (ס"ק קיז) בשם האחרונים דלא נהיגין להחמיר בזה .והרוצה להחמיר ,יחמיר
בהגסה ממש ,אבל להוציא בכף ,אין להחמיר כלל ,בנתבשלה כל צרכה ואינה על האש.
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(לה) ְק ֵד ָרה ַח ּיָה לְ גַ ְמ ֵרי ,אוֹ ְמבֻ ׁ ּ ֶשלֶ ת ֲא ִפלּ ּו ְ ּכ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ רוֹ ַסאי ִ ּ(בלְ ַבד)ֻ ,מ ָּתר לְ ַה ׁ ְשהוֹ ָת ּה
(כן דַּ ַעת ַרב
ינָה ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמהָ ּ .פחוֹת ִמ ּ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ רוֹ ַסאיָ ,אסוּר ֵ ּ
ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִ ּכ ָירה ֲא ִפלּ ּו ֵא ּ
ַהאי ָּגאוֹ ןַ ,ר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאלָּ ,הרֹא"ש וְ עוֹ ד .וְ ַד ַעת ָּה ִרי"ףָּ ,ה ַר ְמ ָּב"ם וְ עוֹ דֶ ׁ ,ש ַרק ִאם ִה ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ָ ּכל צָ ְרכּ וֹ ,ו ִּמצְ ַט ּ ֵמק וְ ַרע
אוֹמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַרב ַהאי ָּגאוֹן
נֶח ׁ ָשב ַ ּב ׁ ּ ִשיל .וּבְ ָפחוֹת ִמ ֶּזה ָאסוּר .וְ ַהשו ַ"עָ 33ס ַתם ְכ ָּה ִרי"ף וְ ִס ָּיעתוֹ  .וּבְ ׁ ֵשם וְ ׁיֵש ְ
לוֹ ְ
נָתן ָ ּב ּה ֲח ִתיכָ ה ַא ַחת ַח ּיָהֻ ,מ ָּתר.
וְ ִס ָּיעתוֹ .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו לְ ָה ֵקל ִ ּכ ְס ָב ָרא ַא ֲחרוֹ נָ ה) .וְ ִאם ַ
ָהא דְּ ׁ ָש ִרינָ ן ְ ּב ָב ָשר ַחי ,דַּ וְ ָקא ִ ּב ְק ֵד ָרה ׁ ֶש ֵאצֶ ל ָה ֵא ׁשֲ .א ָבל ְ ּב ָב ָשר צָ לִ י ֵאצֶ ל ָה ֵא ׁשֲ ,א ִפלּ ּו
ַחי ָאסוּרָ ,חיְ ׁ ִשינָ ן ׁ ֶש ּ ָמא יֶ ְח ֶּתה (ו ִּמיה ּו ְ ּבצָ לִ יּ ַ ,גם ִאם ִה ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ַרק ְ ּכ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ רוֹ ַסאיֻ ,מ ָּתרּ ַ ,גם
לָּ ִרי"ף וְ ִס ָיעתוֹ ַ ,ה ּסוֹבְ ִרים ִ ּב ְק ֵד ָרה דְּ בָ ֵעינָ ן ׁ ֶש ּי ְִת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ָ ּכל צָ ְרכּ וֹ ).
יְשינָ ן
וְ ִאם הוּא ְ ּב ַת ּנוּר טוֹ ַח ְ ּב ִטיטֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ַשר ֵעז ׁ ֶש ֵאין ָהרו ַּח ָק ׁ ָשה לוֹ ֻ ,מ ָּתר .וְ לָ א ָח ׁ ִ
ׁ ֶש ּ ָמא יִ ְפ ַּתח ַה ַּת ּנוּר .וְ ׁ ֶשל ְ ּג ִדי ׁ ֶש ָהרו ַּח ָק ׁ ָשה לוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו ֵאין ַה ַּת ּנוּר טוֹ ַח ְ ּב ִטיטֻ ,מ ָּתר.
וּכְ גוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְמנֻ ָּתח לִ נְ ָת ִחיםֲ .א ָבל ֵעזֶ ׁ ,ש ֵאין ָהרו ַּח ָק ׁ ָשה לוֹ וְ כֵ ן ְ ּג ִדי ׁ ָשלֵ ם ,וְ ֵאין ַה ַּת ּנוּר
(כן ּ ָפ ְסק ּו ִרי"ףַ ,ר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש ,דְּ בָ ֵעינָ ן ֲח ָדא לְ ִטיבו ָּתא .וְ ַד ַעת ַרב ַהאי ָּגאוֹ ןַ ,ר ֵבנו
טוֹ ַח ְ ּב ִטיטָ ,אסוּר ֵ ּ
ֲחנַ נְ ֵאל וְ עוֹ דֶ ׁ ,ש ּ ֻמ ָּתר ָּת ִמיד לְ ַה ׁ ְשהוֹ ת צָ לִ י ְ ּב ַת ּנוּר ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתֲ ,אפִ לּ ּו ֵעז וְ ֵאין ַה ַּת ּנוּר טוֹ ַח ְ ּב ִטיט .וְ ַרק
ְ ּבבִ ְש ָרא ַאגּ ְוֹמ ֵרי ָאסוּר .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 34פ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף וְ ִס ָיעתוֹ ).
נוֹ ְתנִ ים ְמזוֹ נוֹ ת לִ פְ נֵ י ַה ֶכלֶ ב וְ ַה ָּנכְ ִרי ֶב ָּחצֵ ר (או"ח שכד-שכה)

נוֹתנִ ין ְמזוֹ נוֹ ת לִ ְפנֵ י ַה ֶ ּכלֶ ב 35וְ לַ ָּנכְ ִריּ ֶ 36ב ָחצֵ ר .נְ ָטלוּה ּו וְ יָ צְ אוֵּ ,אין נִ זְ ָק ִקין לָ ֶהם.
(י"ט א') (לו) ְ
ַה ְש ָּכ ַרת ֵכלִ ים לְ נָּ כְ ִרי לִ ְפנֵ י ַה ַש ָּבת (או"ח רמו)

ישי,
ל ֹא יַ ְש ִ ּכיר ָא ָדם ֵ ּכלָ יו לְ נָ כְ ִרי ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ַהבְ לָ ָעה לְ ח ֶֹד ׁש .וּבִ ְרבִ ִיעי ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ישי נָ ֵמי ָאסוּר .וְ ָּה ַרב ַר ֵבנו יוֹ נָּ ה
ֻמ ָּתר ְ ּב ַהבְ לָ ָעהֲ .א ָבל ִ ּב ְשכִ יר יוֹ םֲ ,א ִפלּ ּו ִ ּב ְרבִ ִיעי ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ּ ֵפ ַר ׁש דְּ כֵ לִ ים ׁ ֶשעוֹ ִשין ָ ּב ֶהם ְמלָ אכָ הּ ְ ,כגוֹ ן ַמ ֲח ֵר ׁשוֹ ת וְ כַ ּיוֹ צֵ א ָ ּב ֵהןֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ַהבְ לָ ָעה ָאסוּר
ישי .וְ כֵ לִ ים ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִשין ָ ּב ֵהן ְמלָ אכָ הֻ ,מ ָּתר ְ ּב ַהבְ לָ ָעה
ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,ו ֻּמ ָּתר ִ ּב ְרבִ ִיעי ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ֲא ִפלּ ּו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת (וְ כֵ ן דַּ ַעת רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים .וְ ָּה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ַמ ִּת ִירים לְ ַה ְש ִ ּכיר ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
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או"ח רנג,א.
או"ח רנד,א.
ואפילו כלב שאינו מגדלו בביתו מותר ,דמצוה קצת גם כן ליתן לו מזונות ,כמו שאמרו חז"ל שחס
הקב"ה עליו לפי שמזונותיו מועטים ומשהה אכילתו במעיו שלא יתעכל שלושה ימים .ולפני כלב רע
אסור ,כמו לפני חזיר .משנ"ב (שכד,יא ,ס"ק לא).
אף שאסור לטרוח בשביל מי שאין מזונותיו עליו ,בזה ,כיון שמפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל משום
דרכי שלום ,חשיב קצת מזונותיו עליו לעניין איסור טורח שבות דרבנן .תוספות.

קיצור פסקי הרא"ש  -שבת
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וְ ַהשו ַ"עָ 37ס ַתם ְכ ָּה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ֵבנו יוֹ נָּ ה .וְ ָּה ַר ָּמ"א ִהכְ ִר ַיע ְכ ַר ֵבנו יוֹ נָּ ה).
יחת ִא ֶג ֶרת ְביַ ד
ְשלִ ַ

נָּ כְ ִרי ְב ַש ָּבת (או"ח רמז)

(לז) לִ ׁ ְשל ַֹח ִא ְ ּגרוֹ ת ְ ּביַ ד נָ כְ ִרי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִ ,אם ָקצַ ץ לוֹ דָּ ִמיםֻ ,מ ָּתר ֲא ִפלּ ּו ָסמ ּו ְך לַ ֲח ׁ ֵשכָ ה.
וְ ִאם ל ֹא ָקצַ ץִ ,אם יֶ ׁ ְשנוֹ ָ ּב ִעיר אוֹ תוֹ ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ לֵ ַח ֵאלָ יו ,אוֹ ַא ֵחר ׁ ֶש ּ ְמ ַק ֵ ּבל ַה ְ ּכ ָתב
ִ ּב ׁ ְשבִ ילוֹ ֻ ,מ ָּתר ִ ּבכְ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַיע ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם לְ אוֹ ָת ּה ִעיר .וְ ִאם ֵאינוֹ ָ ּב ִעיר ,וְ ל ֹא ַא ֵחר
יע ׁ ָשםָ ,אסוּר (וּכְ ׁ ֶשלּ ֹא ָקצַ ץ וְ לָ א ְקבִ ַיע ֵ ּבי דּ ַֹאר ְ ּב ָמ ָתא  -לְ פִ י ָּה ִרי"ף
ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ֲא ִפלּ ּו ִ ּבכְ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
וְ ַר ְמ ָּב"ם ָאסוּר ֲאפִ לּ ּו ִמ ּיוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן .וּלְ פִ י ָּהרֹא"ש וְ ַר"ן ָאסוּר ַרק ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתֲ .א ָבל ִ ּב ְרבִ ִיעי וַ ֲח ִמ ׁ ִישי ֻמ ָּתר.
וְ ַהשו ַ"עָ ּ 38פ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש ַמ ִּת ִירין ָ ּכ ַתב ְכ ָּהרֹא"ש).
ַה ְפלָּ גָּ ה ִב ְס ִפינָּ ה לִ ְפנֵ י ַה ַש ָּבת (או"ח רמח)

(לח) ֵאין ַמ ְפלִ יגִ ין ִ ּב ְס ִפינָ ה ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים ק ֶֹדם ַה ׁ ּ ַש ָ ּבתּ ַ .ב ּ ֶמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים?
לִ ְד ַבר ָה ְר ׁשוּתֲ .א ָבל לִ ְד ַבר ִמצְ וָ הַ ,מ ְפלִ יגִ ין .וּפוֹ ֵסק ִע ּמוֹ לִ ׁ ְשבּ ֹתַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ
ׁשוֹ ֵבת .ו ַּמ ֲהלָ ְך ְמ ַעטּ ְ ,כגוֹ ן ִמ ּצֹר לְ צִ ידוֹ ןֻ ,מ ָּתר.
יֵ ש ְמ ָּפ ְר ִשים ִמ ׁ ּשוּם ִא ּסוּר ְּתחו ִּמין ( ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל) .וּלְ כָ ְך ַמ ִּת ִירין ַ ּב ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ִ ּב ְס ִפינָה
ְ ּגדוֹ לָ ה ,לְ ִפי ׁ ֶשהוֹ לֶ כֶ ת לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרה .וְ יֵ ש ְמ ָּפ ְר ִשים ִמ ׁ ּשוּם עֹנֶ ג ׁ ַש ָ ּבת ( ִרי"ף) ,וּלְ כָ ְך
ַמ ִּת ִירין ִ ּבנְ ָהרוֹ ת ַה ּמוֹ ׁ ְשכִ ין .וְ ַר ְש ָּב"ם ּ ֵפ ַר ׁש דְּ ָב ָריְ ָתא ְ ּכ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי .וּלְ ֵבית ִה ֵ ּלל ֲא ִפלּ ּו
ָסמו ְּך לַ ֲח ׁ ֵשכָ ה ֻמ ָּתר .וְ ִר"י אוֹ ֵסר ְ ּבכָ ל ִענְ יָ ן (וְ ָּה ַרזָּ "ה ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ֵהם ְמקוֹ מוֹ ת ַס ָ ּכנָ ה ,וְ נִ ְר ֶאה ְ ּכ ַמ ְתנֶה
יָמים ק ֶֹדם נִ ְק ָרא לִ ְפנֵ י ׁ ַש ָ ּבת .וְ ַעל דֶּ ֶר ְך זֶ ה ִה ִּתיר ָּה ַר ְמ ָּב"ן ַה ְפלָ גָ ה ִ ּב ְספִ ינָה
לִ ְדחוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת .ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ִ
39
"ע ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף וְ גַ ם
ַה ּ ֻמנְ ֶהגֶ ת ַעל ֵיְדי גּוֹ יִ םֶ ׁ ,ש ִחלּ וּל ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת נַ ֲע ֶשה ַעל יָ ָדם ,וּבְ ִע ָ ּקר ִ ּב ׁ ְשבִ ילָ ם .וְ ַהשו ַ
ְסבִ ָירא לֵ ּה ַט ְעמוֹ ׁ ֶשל ָּה ַרזָּ "ה.)40
ב ֶֹסר ו ְמלִ ילוֹ ת ֶש ִר ְס ָּקן ִמ ְבעוֹ ד יוֹ ם ִאם ֻמ ָּתר לִ גְ מֹר ִמ ֶש ֶת ְח ַש ְך (או"ח רנב)

(י"ט ב') (לט) טוֹ ֲענִ ין ְ ּבקוֹ רוֹ ת ֵ ּבית ַה ַ ּבד ו ֵּבית ַה ַ ּגת ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ַעל ַה ֵּז ִיתים וְ ָה ֲענָ בִ ים
ׁ ֶש ִּנ ְת ַר ְּסקוּ ,וְ ַה ַ ּייִ ן וְ ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ַה ּיוֹ צֵ א ֵמ ֶהם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֻמ ָּתר .וְ כֵ ן בּ ֶֹסר ו ְּמלִ ילוֹ ת ׁ ֶש ִר ְּס ָקן ִמ ְ ּבעוֹ ד
יטב ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ֵאין ְמ ֻח ָּס ִרין ֶא ָ ּלא ׁ ְש ִח ָיקה.
יוֹ ם ,יִגְ מֹר ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְך .וְ ַדוְ ָקא ׁ ֶש ִּנדּ וֹ כ ּו ֵה ֵ
ֲא ָבל ִאם ל ֹא נִ דּ וֹ כוֶּ ,א ָ ּלא נִ ְת ַר ְּסק ּו ְמ ַעטֲ ,אסו ִּרין (לְ ַד ַעת ָּה ַר"ן ָ ּכל ַה ִחלּ וּק ֵ ּבין ְמ ֻח ָּס ִרים דִּ יכָ ה
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או"ח רמו,א.
או"ח רמז,א.
או"ח רמח,ב.
ולכן פסק (או"ח רמח,ד) שאסור לצאת בשיירא במדבר ,ג' ימים קודם שבת ,שבאים לידי חילול שבת מפני
הסכנה.
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לִ ְמ ֻח ָּס ִרים ַרק ׁ ְש ִח ָיקה ,הוּא ִאם ֻמ ָּתר לִ גְ מֹר דִּ יכָ ָתם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ .א ָבל לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ָמה ׁ ּ ֶש ָּט ַען ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םֻ ,מ ָּתר
ֲאפִ לּ ּו ִ ּב ְמ ֻח ָּס ִרין דִּ יכָ ה .וּלְ ִפי תוֹ ָּספוֹתּ ִ ,ב ְמ ֻח ָּס ִרין דִּ יכָ ה ֻ ּכ ֵ ּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגֵ י ׁ ֶש ָאסוּר לִ ׁ ְש ּתוֹ ת .וְ כֵ ן ּ ָפ ְסק ּו

ֵס ֶפר ַה ְתרו ָּמהְ ,ס ַמ"ג ו ְס ַמ"ק .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ַר"ן.)41
ׁ ֶש ֶמן ַה ּיוֹ צֵ א ִמ ֵ ּבית ַה ַ ּבד ,ו ַּמ ְח ְצלָ אוֹ ת ַה ְמיֻ ָחדוֹ ת לְ ֵבית ַה ַ ּבד ַה ּ ֻמ ְקצוֹ ת לְ כָ ְך ,וְ כָ ְרכֵ י דְּ זוּזֵ י,
וְ ֵעז ( ָהעוֹ ֶמ ֶדת) לַ ֲחלָ ָב ּה ,וְ ָר ֵחל לְ גִ ָּז ָת ּה ,וְ ַת ְרנְ גֹלֶ ת לְ ֵביצָ ָתה ,וְ ַת ְמ ֵרי דְּ ִע ְס ָקא ,וְ תוֹ ָרא דְּ ַר ְדיָ א
יְמא לָ ן ְ ּכ ַר ִ ּבי
(ו ַּמ ֵיְרי לְ ִענְ יַן יוֹ ם טוֹ בֶ ׁ ,ש ֵ ּכן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ָאסוּר לִ ׁ ְשחֹט וְ ֵאינָ ם ְראוּיִ ים לִ כְ לוּם)ּ ְ ,בכֻ ְ ּלה ּו ָק ָ
ׁ ִש ְמעוֹ ן ,דְּ לֵ ית לֵ ּה ֻמ ְקצֶ ה ( ְ ּכ ַד ַעת ַב ַה"גַ ,ר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאלַ ,ר ִש"י וְ ַר ֵבנו ַתםֶ ׁ ,ש ֲהלָ כָ ה ַ ּגם ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ְ ּכ ַר ִ ּבי
ׁ ִש ְמעוֹ ן .וְ ַד ַעת ַה ְש ִאלְ תוֹ תָּ ,ה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"םֶ ׁ ,ש ְ ּביוֹ ם טוֹב ָאסוּר ֻמ ְקצֶ ה ,וְ ָחמוּר ִמ ׁ ּ ַש ָ ּבת .וְ ַאף ׁ ֶש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
"עָ ּ 42פ ַסק
ּפוֹ ְס ִקים ְ ּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ לֵ ית לֵ ּה ֻמ ְקצֶ הּ ְ ,ביוֹ ם טוֹ ב ֲהלָ כָ ה ְ ּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה דְּ ִאית לֵ ּה ֻמ ְקצֶ ה .וְ ַהשו ַ
ְכ ָּה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ ׁיֵש ַמ ִּת ִירין ָ ּכ ַתב ְכבַ ַה"ג וְ ַר ֵבנו ַתם).
צְ לִ ַית ָּב ָּשר ָּבצָּ ל ו ֵביצָּ ה וַ ֲהכָּ נַ ת ַפת ִמ ְבעוֹ ד יוֹ ם ְכ ֵדי ֶש ִי ָּג ְמרו ְב ַש ָּבת

(או"ח רנד)

(י"ט ב') (מ) ֵאין צוֹ לִ ין ָ ּב ָשר ָ ּבצָ ל ו ֵּביצָ הֶ ,א ָ ּלא ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ּצוֹ ל ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ְ ּכ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן
דְּ רוֹ ַסאי (לְ ָּה ִרי"ף וְ ִס ָיעתוֹ ֶ ׁ ,ש ָא ְסר ּו לְ ַה ׁ ְשהוֹ ת ַּתבְ ׁ ִשיל ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ַרק לְ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ רוֹ ַסאיַ ,מ ֵיְרי ְ ּכ ׁ ֶש ֵהם ַעצְ ָמם
יַחר ְֹך אוֹ ָתם .ולְ ַר ִש"י וְ ִס ָיעתוַֹ ,מ ֵיְרי
יֶח ֶּתה ַ ּב ֶ ּג ָחלִ ים ֲ
ֻמ ָּנ ִחים ַעל ָה ֵא ׁש דְּ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו לְ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ רוֹ ַסאי ִאם ְ
ֲאפִ לּ ּו ָסמו ְּך לָ ֵא ׁש) .וְ ֵאין נוֹ ְתנִ ין ַה ּ ַפת לַ ַּת ּנוּר ִעם ֲח ׁ ֵשכָ ה ,וְ ל ֹא ֲח ָר ָרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֶ ּג ָחלִ יםֶ ,א ָ ּלא
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְק ְרמ ּו ּ ָפנֶ ָיה ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם.
ֲהכָּ נַ ת ָּה ֵאש ק ֶֹדם ַהכְ נָּ ַסת ַש ָּבת (או"ח רנה)

(כ' א') (מא) ֵאין עוֹ ִשין ְמדו ָּרה ֵמ ֵעצִ ים ָסמו ְּך לַ ֲח ׁ ֵשכָ הֶ ,א ָ ּלא ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ִּצית בּ וֹ ָהאוּר ְ ּב ִענְ יָ ן
ׁ ֶש ְּת ֵהא ַה ׁ ּ ַשלְ ֶה ֶבת עוֹ לָ ה ֵמ ֵאלֶ ָיה .וְ ִאם הוּא ֵעץ יָ ִחיד ,צָ ִר ְ
יך לֵ ָא ֵחז ָהאוּר ְ ּברֹב ָעבְ יוֹ וּבְ רֹב
ֶה ֵ ּקפוֹ  .וּבְ ֶפ ָח ִמים ָ ּכל ׁ ֶשהוּא ( ֵ ּכן דַּ ַעת ַר ֵבנו י ְֻר ָּחם .ו ֵמ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ֶפ ָח ִמים צָ ִר ְ
יך לְ ַה ֲא ִחיז
אוֹמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ֵבנו י ְֻר ָּחם).
"עּ ְ 43ב ׁ ֵשם יֵ ׁש ְ
ְ ּב ֻרבּ וֹ  .וְ ַהשו ַ
ו ְּמדו ָּרה ׁ ֶשל זֶ ֶפת וְ גָ ְפ ִרית ו ְּר ָבב וּגְ בִ ינָ ה וְ ַק ׁש וּגְ ָב ָבהֵ ,אין צְ ִריכִ ין רֹב .וְ כֵ ן ֲאגֻ דָּ ה ׁ ֶשל
ָקנִ ים ׁ ֶש ֲאגָ ָדן ,וְ כֵ ן ַה ַ ּג ְר ִעינִ ים ׁ ֶש ְּנ ָתנָ ן ְ ּבחוֹ ְתלוֹ ת .ל ֹא ָאגַ ד ַה ָ ּקנִ ים וְ ל ֹא נָ ַתן ַה ַ ּג ְר ִעינִ ין
(כגִ ְר ַסת ָּהרֹא"ש .וּלְ גִ ְר ַסת ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ,לְ ֵהפֶ ְך; ֲאגָ ָדם צְ ִריכִ ים רֹב .ל ֹא ֲאגָ ָדם,
ְ ּבחוֹ ְתלוֹ ת ,צְ ִריכִ ין רֹב ְ ּ
ֵאין צְ ִריכִ ים רֹב .וְ ַהשו ַ"עָ 44ס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וּבְ ׁ ֵשם וְ ׁיֵש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ָּהרֹא"ש).
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ע"פ ביאור הגר"א (או"ח רנב,ה).
או"ח תצה,ד .וראה בהרחבה בספרי "נתיבי הלכה" ,סוף מסכת ביצה.
או"ח רנה,ב.
או"ח רנה,ג.
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ֶפ ֶרק ב

יקין
ַב ֶמה ַמ ְדלִ ִ
ִדינֵ י ַה ְפ ִתילָּ ה וְ ַה ֶש ֶמן

(או"ח רסד)

יקין ל ֹא ְ ּבלֶ כֶ ׁש ְ ּ(כ ִמין צֶ ֶמר ַה ָּמצוּי ְ ּב ֵעץ ֶא ֶרזּ ֵ ,בין ַה ְּקלִ ּ ָפה לָ ֵעץ) ,וְ ל ֹא ְ ּבח ֶֹסן
(כ' ב') (א) ֵאין ַמ ְדלִ ִ
(כ ִמין צֶ ֶמר ַה ּ ָמצוּי ְ ּב ֵעץ
ידן ְ ּ
ּ ִ(פ ׁ ְש ָּתן ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמנֻ ּ ָפץ) ,וְ ל ֹא ְ ּבכָ לָ ְך (סוּג ֶמ ׁ ִשי ָ ּגרו ַּע) ,וְ ל ֹא ִ ּב ְפ ִתילַ ת ָה ִא ָ
ֲע ָר ָבהּ ֵ ,בין ַה ְּקלִ ּ ָפה לָ ֵעץ) ,וְ ל ֹא ִ ּב ְפ ִתילַ ת ַה ּ ִמ ְד ָ ּבר ִ(מין ֵע ֶשב ָאר ְֹך) ,וְ ל ֹא ִ ּב ֻיר ָ ּקה ׁ ֶש ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם,
וְ ל ֹא ְ ּבצֶ ֶמר ,וְ ל ֹא ְ ּב ֵש ָער ,וְ ל ֹא ְ ּבזֶ ֶפת ,וְ ל ֹא ְ ּב ׁ ַש ֲעוָ ה ,וְ ל ֹא ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ִקיק.
(כ"א א') ֲא ָבל עוֹ ִשין ֵמ ֵהן ְמדו ָּרה ֵ ּבין לְ ִה ְת ַח ּ ֵמם ְ ּכנֶ גְ דָּ ּהּ ֵ ,בין לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש לְ אוֹ ָר ּהּ ֵ .בין ַעל
ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקעּ ֵ ,בין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְמנוֹ ָרה.
יקין בּ וֹ  .וְ יֵ ׁש ַמ ִּת ִירין ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ֶמן ּ ָפסוּל ו ְּפ ִתילָ ה ּ ְפסוּלָ ה ִאם
וְ ַקנְ בּ וֹ ס וְ צֶ ֶמר ֶ ּג ֶפן ַמ ְדלִ ִ
ְ
יקין בּ וֹ.
דִּ ְ ּב ָקן יַ ַחד ,וְ ָע ָשה נֵ רֶ ׁ .שלּ ֹא ָא ְסר ּו ֲחכָ ִמים ֶא ָ ּלא ְ ּכ ׁ ֶש ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ְמ ֻה ָּתך ִ ּבכְ לִ י ו ַּמ ְדלִ ִ
וְ ַר ֵבנו ַתם אוֹ ֵסר.
וְ נֵ ר ׁ ֶשל ׁ ַש ֲעוָ ה ַ -ה ְגאוֹ נִ ים ֲא ָסרו ָּה .וְ ָּה ַרב ַאלְ ַפס וְ ַר ִש"י ׁ ַשרוּ .וְ לָ זֶ ה ִה ְס ִ ּכים ֲאדוֹ נִ י ָאבִ י
ָּהרֹא"ש זַ "ל.
יקין
יקין ָ ּב ֶהםֲ ,א ִפלּ ּו ִאם נָ ַתן ָ ּב ֵהן ׁ ֶש ֶמן ָ ּכ ׁ ֵשרֵ ,אין ַמ ְדלִ ִ
(כ"א א') (ב) ׁ ְש ָמנִ ים ׁ ֶש ֵאין ַמ ְדלִ ִ
יקין
ָ ּב ֶהםֲ .א ָבל ֵחלֶ ב ְמ ֻה ָּת ְך וְ ִק ְר ֵבי דָּ גִ ים ׁ ֶש ִּנ ּמוֹ ח ּו ׁ ֶש ָּנ ַתן לְ תוֹ כָ ן ׁ ֶש ֶמן ָ ּכל ׁ ֶשהוּאַ ,מ ְדלִ ִ
ָ ּב ֶהם.
יקין בּ וֹ  -לְ ַה ְדלִ יק ּ ָפסוּל .לְ ַה ְק ּפוֹ ת,
יקין בּ וֹ ַעל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ַמ ְדלִ ִ
וְ ִאם ָ ּכ ַרך דָּ ָבר ׁ ֶש ּ ַמ ְדלִ ִ
לְ ֵפרו ּׁש ַר ִש"י זַ "ל ׁ ֶש ּ ֵמ ִשים אוֹ תוֹ ַּת ַחת ַה ּ ְפ ִתילָ ה ׁ ֶש ְּת ֵהא צָ ָפה וְ ל ֹא ִּת ְט ַ ּבע ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמןֻ ,מ ָּתר.
וְ ִרי"ף ּ ֵפ ַר ׁש ׁ ֶשכּ וֹ ֵר ְך אוֹ תוֹ ְ ּבר ׁ
ֹאש ַה ּ ְפ ִתילָ ה לְ ַה ְעבּ וֹ ָת ּהֲ ,א ִפלּ ּו ָהכֵ י ֻמ ָּתרּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּכ ֵּון
ֶא ָ ּלא לְ ַה ְעבּ וֹ ָת ּה (וְ ַהשו ַ"עָ ּ 45פ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף).

 .45או"ח רסד,ב.
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ִדינֵ י ֲחנֻ ָּכה
ְש ָּמנִ ים ו ְפ ִתילוֹ ת ַה ְכ ֵש ִרים לַ ֲחנֻ ָּכה (או"ח תרעג)

יקין ָ ּב ֵהן ַ ּב ֲחנֻ ָ ּכהּ ֵ ,בין
יקין ָ ּב ֵהן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתַ ,מ ְדלִ ִ
(כ"א ב') (ג) ׁ ְש ָמנִ ים ו ְּפ ִתילוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ַמ ְדלִ ִ
ְ ּבחֹל ֵ ּבין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֶ ׁ .ש ִאם ָ ּכ ְב ָתה ֵאין זָ קוּק לָ ּה ,וְ ָאסוּר לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש לְ אוֹ ָר ּה.
זְ ַמן ַה ְדלָּ ַקת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה

(או"ח תרעב)

ִמצְ וַ ת נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה ִמ ׁ ּ ֶש ִּת ׁ ְש ַקע ַה ַח ּ ָמהַ ,עד ֲחצִ י ׁ ָש ָעה .וְ ֵאין צָ ִר ְ
יך לִ ֵּתן ָ ּב ּה ׁ ֶש ֶמןֶ ,א ָ ּלא ְ ּכ ֵדי
אוֹ תוֹ ׁ ִשעוּר .וְ ִאם נָ ַתן ָ ּב ּה יוֹ ֵתר ִמ ֶּזה ַה ׁ ּ ִשעוּר ,יָ כוֹ ל הוּא לְ כַ בּ וֹ ָת ּה אוֹ לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש לְ אוֹ ָר ּה
ַא ַחר ׁ ֶשדָּ לְ ָקה ַ ּכ ׁ ּ ִשעוּר .46וּלְ ַא ַחר זֶ ה ַה ְּז ַמןָ ,ע ַבר ִע ַ ּקר זְ ַמ ָּנ ּה .ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ םָ ,אנ ּו ׁ ֶש ָאנ ּו
יקין ִ ּב ְפנִ ים ַ ּב ַ ּביִת וְ ֵאין ֶה ֵ ּכ ָרא ֶא ָ ּלא לִ ְפנֵ י ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִתֵ ,אין לְ ַה ְק ּ ִפיד ַעל ׁ ִשעוּר זֶ ה.
ַמ ְדלִ ִ
ִמצְ וָ ָת ּה ִמ ׁ ּ ֶש ִּת ׁ ְש ַקע ַה ַח ּ ָמה :דַּ ַעת ָּהרֹא"ש ִמ ׁ ּ ֶש ִּת ׁ ְש ַקע ַה ַח ּ ָמה ַהיְנ ּו סוֹ ף ַה ׁ ּ ְש ִק ָיעה ,וְ הוּא זְ ַמן צֵ את ַהכּ וֹ כָ בִ ים.
ֲא ָבל ָּב ַר ְש ָּב"א וְ ַר"ן ַמ ׁ ְש ַמע ְ ּב ֶה ְדיָא ׁ ֶש ִ ּב ַיאת ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש הוּא ְּת ִח ַ ּלת ַה ׁ ּ ְש ִק ָיעה ( ֶא ָ ּלא דְּ ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ָשם ִ ּב ׁ ְש ִק ָיעה ׁ ְשנִ ּיָה) .וְ ַע ּיֵן
"עָ ּ 47פ ַסק ְכ ָּהרֹא"ש.
ַה ָּגהוֹת ָּמ ְר ְדכַ י ׁ ֶש ָ ּכ ַתב דְּ ִמ ְ ּל ׁשוֹ ן ִמ ׁ ּ ֶש ִּת ׁ ְש ַקע מוּכָ ח ׁ ֶשהוּא ְּת ִח ַ ּלת ַה ׁ ּ ְש ִק ָיעה .וְ ַהשו ַ
ימ ָרא
ׁ ִשעוּר ֶמ ׁ ֶש ְך זְ ַמן ַה ַה ְדלָ ָקהּ ָ :כ ְתב ּו ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ָּה ַר"ן דְּ ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ִמצְ וָ ָת ּה ִמ ׁ ּ ֶש ִּת ׁ ְש ַקע ַה ַח ּ ָמה ,לָ או לְ ֵמ ְ
ׁ ֶשלּ ֹא י ְֵהא ַר ׁ ּ ַשאי לְ ַה ְדלִ יק ק ֶֹדם זְ ַמן זֶ הֶ ,א ָ ּלא ִע ַ ּקר ִמצְ וָ ָת ּה ָק ָא ַמר ,וְ ִאם ָרצָ ה לְ ַה ְקדִּ יםַ ,מ ְקדִּ יםֲ .א ָבל
ימין וְ ל ֹא
ִמדִּ בְ ֵרי ַב ַעל ֲהלָּ כוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת נִ ְר ֶאה דְּ ַדוְ ָקא נָ ַקט ִמ ׁ ּ ֶש ִּת ׁ ְש ַקע .וְ כֵ ן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם דְּ נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה ל ֹא ַמ ְקדִּ ִ
"ע.48
ְמ ַא ֲח ִרין .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ

ֵס ֶדר ַה ְדלָּ ַקת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ו ְמקוֹ ם ַה ָּנ ָּחתוֹ

(או"ח תרעא)

(כ"א ב') (ד) ִמצְ וַ ת נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה ,יוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן ַמ ְדלִ יק ַא ַחתִ .מ ָ ּכאן וְ ֵאילָ ְך ,מוֹ ִסיף וְ הוֹ לֵ ְך.
יקים נֵ ר ֶא ָחד לְ כָ ל
וֹס ֶפת ַעל ַה ְמ ַהדְּ ִרין; ׁ ֶש ַה ְמ ַהדְּ ִרין ַמ ְדלִ ִ
ְמ ַהדְּ ִרין ִמן ַה ְמ ַהדְּ ִרין :49דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"םֶ ׁ ,ש ֵהם ּת ֶ
.46
.47
.48

.49



ולהלן (אות ט) כתב שנר חנוכה שהותיר בה ביום השמיני ,עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו ,שהוקצה
למצוותו (והוא מהשאילתות) ,ולכאורה בסתירה למש"כ כאן .וראה להלן.
או"ח תרעב,א .כל הקטע על פי ביאור הגר"א.
או"ח תרעב,א .אמנם בביה"ל (ד"ה ולא מקדימים) נשאר בצע"ג ,שכן השו"ע פסק שהדלקת נר חנוכה היא
מסוף שקיעה והוא צאת הכוכבים ,וא"כ בודאי כשמקדים קצת כערך רבע שעה ,והוא זמן ביה"ש ,או
מעט יותר ,איכא היכר שהוא לילה .והנה הטור כשהעתיק מסוף שקיעה לא העתיק ובלבד שלא יקדים,
והרמב"ם שהעתיק ובלבד שלא יקדים לא העתיק מסוף שקיעה ,אלא כתב שמדליקין עם השקיעה,
וכונתו ממש קודם השקיעה .והמחבר שהעתיק כטור מסוף שקיעה ,וצירף לזה דברי הרמב"ם שלא
יקדים ,הוא צע"ג .עיי"ש.
בגמרא הובאה ברייתא( :עיקר) מצות חנוכה ,נר איש וביתו (נר אחד לכל בני הבית) .והמהדרין ,נר לכל אחד
ואחד (מבני הבית) .והמהדרין מן המהדרין ...בית הלל אומרים :יום ראשון מדליק אחת .מכאן ואילך מוסיף
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ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִת ְ ּבכָ ל לַ יְלָ ה ,וְ ַה ְמ ַהדְּ ִרין ִמן ַה ְמ ַהדְּ ִרין מוֹ ִס ִיפים וְ הוֹלְ כִ ים לְ כָ ל ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִת.50
"ע ּ ָפ ַסק ְכ ַהתוֹ ָּספוֹת .52וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש
וֹס ֶפת ַעל נֵ ר ִא ׁיש ו ֵּביתוֹ  .51וְ ַהשו ַ
וְ ַהתוֹ ָּספוֹ ת ָ ּכ ְתב ּוֶ ׁ ,ש ֵהם ּת ֶ
53
אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ כָ ַתב ׁ ֶש ֵ ּכן ַה ִּמנְ ָהג ּ ָפ ׁשוּט .
יח ּה ַעל ּ ֶפ ַתח ֵ ּביתוֹ ִמ ַ ּבחוּץ (וּבְ ַביִת ַה ּ ָפתו ַּח לְ ָחצֵ ר ,וְ ֶה ָחצֵ ר ּ ְפתו ָּחה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים  -לְ ַר ִש"י ַמ ִ ּניחוֹ
ו ַּמ ִּנ ָ
ְ ּב ֶפ ַתח ַה ַ ּביִת ַה ּ ָפתו ַּח לֶ ָחצֵ ר .ולְ תוֹ ָּספוֹת וְ ָּה ַר ְש ָּב"א ַ ּבחוּץ ַמ ּ ָמ ׁש ָק ָא ַמר .וְ ְיַדלִ יק ְ ּב ֶפ ַתח ֶה ָחצֵ רֶ ׁ ,ש ּי ְִראוּה ּו ְ ּבנֵי
ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ ל ֹא ְ ּב ֶפ ַתח ֵ ּביתוֹ  .וְ כָ אן ַמ ֵיְרי ְ ּב ַביִת ׁ ֶש ֵאינוֹ ּ ָפתו ַּח לְ ָחצֵ ר ֶא ָ ּלא י ׁ ְִשירוֹת לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק

ַהשו ַ"ע.)54
יח ּה ַ ּב ַחלּ וֹ ן ַה ָּסמו ְּך לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
וְ ִאם ָהיָ ה דָּ ר ַ ּב ֲעלִ ּיָהַ ,מ ִּנ ָ
יח ּה ַעל ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ,וְ ַד ּיוֹ  .וְ צָ ִר ְ
יך נֵ ר ַא ֵחר ְ ּכ ֵדי לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש לְ אוֹ רוֹ  .וְ ִאם יֵ ׁש
וּבִ ׁ ְש ַעת ַה ַּס ָ ּכנָ הַ ,מ ִּנ ָ
ְ
ְמדו ָּרהֵ ,אינוֹ צָ ִר ְ
יך .וְ ָא ָדם ָח ׁשוּב ,צָ ִריך ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְמדו ָּרה.
יח ּה לְ ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים ֵ ּ(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש וְ עוֹ ד ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.55
(ה) ִמצְ וַ ת נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכהַ ,מ ִּנ ָ
יח ּה לְ ַמ ְעלָ ה
וְ ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ִה ׁ ְש ִמיט ּו דִּ ין זֶ ה ,וְ כֵ ן ָ ּכ ַתב ָּה ַר ֲאבִ ָּי"ה ׁ ֶש ֵאין ְק ֵפ ָדא ְ ּב ָהכֵ י) .וְ ִאם ִה ִּנ ָ
יח ּה ַ ּב ֶּט ַפח ַה ָּסמו ְּך לַ ּ ֶפ ַתח לְ צַ ד ְשמֹאל.
ֵמ ֶע ְש ִרים ַא ּ ָמהְ ּ ,פסוּלָ ה .ו ִּמצְ וָ ה לְ ַה ִּנ ָ
ָּאסור לְ ַה ְרצוֹ ת ָּמעוֹ ת ְכנֶ גֶ ד נֵ ר ֲחנֻ ָּכה (או"ח תרעג)

(כ"ב א') (ו) ָאסוּר לְ ַה ְרצוֹ ת ָמעוֹ ת ְ ּכנֶ גֶ ד נֵ ר ׁ ֶשל ֲחנֻ ָ ּכהֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ַא ְק ַראי ְ ּב ָעלְ ָמא
"עָ ּ 56פ ַסק ְכ ָּה ַר"ן.
ֲאפִ לּ ּו ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ִמצְ וָ ה .וְ ַד ַעת ַב ַעל ַה ָּמאוֹ ר ׁ ֶש ַרק ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש חֹלּ ְ ,כ ַה ְרצָ ַאת ָמעוֹ תָ ,אסוּר .וְ ַהשו ַ
וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש ִמי ׁ ֶש ַּמ ִּתיר ְ ּב ַת ׁ ְש ִמ ׁיש ׁ ֶשל ְק ֻד ׁ ּ ָשהּ ָ ,כ ַתב ְכ ַב ַעל ַה ָּמאוֹ ר).
(וְ ָּה ַר"ן ָ ּכ ַתב
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והולך.
אמנם כותב הרמב"ם שנהגו כדעת התוספות ,המובאים מיד בסמוך.
המדליקים נר אחד לכל בני הבית .והמהדרים מן המהדרים מוסיפים כל לילה נר עבור כל בני הבית.
או"ח תרעא,ב .וכפי המנהג הפשוט בספרד ,המובא ברמב"ם.
אמנם בהמשך דבריו נראה שהרמ"א לא סבירא ליה לגמרי כהרמב"ם ,וכדלהלן .וזה לשון השו"ע :כמה
נרות מדליק? בלילה הראשון מדליק אחד ,מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה ,עד שבליל האחרון
יהיו שמונה .ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר .הגה :ויש אומרים דכל אחד מבני הבית ידליק (כן
כתב הרמב"ם להלכה .ביאור הגר"א) ,וכן המנהג פשוט; ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד ,כדי
שיהא היכר כמה נרות מדליקין (מהר"א מפראג) .עכ"ל (ואילו הרמב"ם כתב שבעה"ב בעצמו מדליק נרות כמניין בני הבית,
ואין היכר לימים הנכנסין) .וראה "שדי חמד" (מערכת חנוכה ,אות ט ,ס"ק ד).
או"ח תרעא,ה.
או"ח תרעא,ו.
או"ח תרעג,א.

פרק שני  -במה מדליקין

יקין ִמ ֵנר לְ נֵ ר
ַמ ְדלִ ִ
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(או"ח תרעד)

יקין ִמ ֵּנר לְ נֵ ר ְ ּבנֵ ר ַעצְ מוֹ ֲ .א ָבל ל ֹא ַעל יְ ֵדי ִקנְ ָסא
(ז) ִהלְ כְ ָתא ַמ ְדלִ ִ
וְ ַד ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד ו ַב ַעל ַה ְתרו ָּמה ׁ ֶש ַּמ ְדלִ ִיקים ִמ ֵּנר לְ נֵ ר ֲאפִ לּ ּו ַעל ֵיְדי ִקנְ ָסא.

(וְ כֵ ן ּ ָפ ְסק ּו ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם.

וְ ַהתוֹ ָּספוֹת57

ָ ּכ ְתב ּו ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי

"עָ ּ 58פ ַסק
ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר לְ ַה ְדלִ יק ִמ ֵּנר לְ נֵ רִ ,מ ָ ּכל ָמקוֹ ם ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו ָהעוֹ לָ ם לְ ַה ֲח ִמירֵ ,אין לְ ׁ ַשנּוֹ ת ַה ּ ִמנְ ָהג .וְ ַהשו ַ
ְכ ָּה ִרי"ף וְ ִס ָיעתוֹ  .וּבְ ׁ ֵשם וְ ׁיֵש ַמ ִּת ִירים ָ ּכ ַתב ְכ ַב ַעל ַה ְתרו ָּמה וְ ִס ָיעתוֹ  .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו לְ ַה ֲח ִמיר

ַכתוֹ ָּספוֹ ת).
ַה ְדלָּ ָּקה עוֹ ָּשה ִמצְ וָּ ה וְ ל ֹא ַה ָּנ ָּחה (או"ח תרעה)

(כ"ג א') ִהלְ כְ ָתא ַה ְדלָ ָקה עוֹ ָשה ִמצְ וָ ה .וּלְ כָ ְך צָ ִר ְ
יך ׁ ֶש ּי ְֵהא ַ ּב ֵּנר ׁ ִשעוּר ׁ ֶש ֶמן ק ֶֹדם ׁ ֶש ַ ּי ְדלִ יק.
ֲא ָבל ל ֹא יַ ְדלִ יק וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵּיִתן .וְ ל ֹא יַ ְדלִ יק ִ ּב ְפנִ ים וְ יוֹ צִ ֶיא ּנָה ַ ּבחוּץ .וְ ל ֹא יַ ְדלִ יק אוֹתוֹ
ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטןֲ .א ָבל ִא ׁ ּ ָשה ַמ ְדלִ ָיקה .וְ ל ֹא ֵיְהא ּתוֹ ֵפס אוֹ תוֹ ְ ּביָ דוֹ וְ עוֹ ֵמד.
ִדין ַאכְ ְסנַ אי ַב ֲחנֻ ָּכה

(או"ח תרעז)

יקין ָעלָ יו ְ ּב ֵביתוֹ ,
(ח) ַאכְ ְסנַ אי ַח ָ ּיב ְ ּבנֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה ,וְ ֵאינוֹ יוֹ צֵ א ְ ּב ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת .וְ ִאם ַמ ְדלִ ִ
יקין ָעלָ יו ְ ּב ֵביתוֹ  ,צָ ִר ְ
ֵאינוֹ צָ ִר ְ
יך
יך .וְ ִאם יֵ ׁש לוֹ ּ ֶפ ַתח ּ ָפתו ַּח לְ ַעצְ מוֹ ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ַמ ְדלִ ִ
( ִמ ּ ְפנֵ י ַה ֲח ׁ ָשד).
ֵס ֶדר ַה ְב ָּרכוֹ ת וְ ַה ַה ְדלָּ ָּקה (או"ח תרעו)

(כ"ג א') לֵ יל ִר ׁ
אשוֹ ן ְמ ָב ֵר ְך ׁ ָשל ֹׁש ְ ּב ָרכוֹ ת :לְ ַה ְדלִ יק ,וְ ׁ ֶש ָע ָשה נִ ִּסים ,וְ ׁ ֶש ֶה ֱחיָ נוּ .ו ִּמי ׁ ֶשהוּא
ְ
ִ ּב ְס ִפינָ ה וְ רוֹ ֶאה נֵ רוֹ ת ׁ ֶש ִה ְדלִ יק ּו ְ ּב ִעירוֹ  ,וְ הוּא ֵאינוֹ ַמ ְדלִ יקְ ,מ ָב ֵרך ׁ ְש ַּתיִ םֶ ׁ :ש ָע ָשה נִ ִּסים
וְ ׁ ֶש ֶה ֱחיָ נוִּ .מ ָ ּכאן וְ ֵאילָ ְךַ ,ה ּ ַמ ְדלִ יק ְמ ָב ֵר ְך ׁ ְש ַּתיִ ם וְ ָהרוֹ ֶאה ְמ ָב ֵר ְך ַא ַחת.
יקין ַעל ַה ְּת ׁשוּעוֹ ת וְ ַעל
ֹאמרַ :ה ֵּנרוֹ ת ַה ָ ּלל ּו ָאנ ּו ַמ ְדלִ ִ
וְ ַה ּ ַמ ְדלִ יק לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְדלִ יק י ַ
ַה ִּנ ִּסים וְ ַעל ַה ִּנ ְפלָ אוֹ ת ׁ ֶש ָע ִש ָית לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַעל יְ ֵדי כ ֲֹהנֶ ָ
יך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים .וְ כָ ל ִמצְ וַ ת ׁ ְשמוֹ נַ ת
יְמי ֲחנֻ ָ ּכהַ ,ה ֵּנרוֹ ת ַה ָ ּלל ּו ק ֶֹד ׁש ,וְ ֵאין לָ נ ּו ְר ׁשוּת לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ָ ּב ֶהםֶ ,א ָ ּלא לִ ְראוֹ ָתם ִ ּבלְ ַבד,
ֵ
יך וְ ַעל יְ ׁשו ָּע ֶתךָ.
יך וְ ַעל נִ ֶּס ָ
ְ ּכ ֵדי לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵ ּלל לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ֶשהוֹ ִתיר ָּבה ֶש ֶמן (או"ח תרעז)

(ט) נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה ׁ ֶשהוֹ ִתיר ָ ּב ּה ׁ ֶש ֶמן ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
ישיֲ .א ָבל
אשוֹ ןַ ,מ ְדלִ יקוֹ ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י .וְ כֵ ן ִמ ׁ ּ ֵשנִ י לִ ׁ ְשלִ ׁ ִ



 .57כ"ג א' ,ד"ה שמע מינה הדלקה עושה מצוה.
 .58או"ח תרעד,א.
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ִאם הוֹ ִתיר ָ ּב ּה ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י ,עוֹ ֶשה לוֹ ְמדו ָּרה וְ שוֹ ְרפוֹ ִ ּב ְפנֵ י ַעצְ מוֹ ֶ ׁ ,ש ֻה ְקצָ ה לְ ִמצְ וָ תוֹ .59
ַה ְדלָּ ָּקה ְב ָּחצֵ ר ֶש ֵיש לָּ ה ְשנֵ י ְפ ָּת ִחים (או"ח תרעא)

(י) ָחצֵ ר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ּה ׁ ְשנֵ י ּ ְפ ָת ִחים ִמ ׁ ּ ְש ֵתי רוּחוֹ ת ,צְ ִריכָ ה ׁ ְש ֵּתי נֵ רוֹ ת .וְ ִאם ׁ ְשנֵ י ַה ּ ְפ ָת ִחים
ֵמרו ַּח ַא ַחת ,דַּ י לָ ּה ְ ּבנֵ ר ֶא ָחד.
יפה ְפ ִתילוֹ ת (או"ח תרעא)
נֵ ר ֶש ֵיש לָּ ה ְש ֵתי ִפיוֹ ת וְ ִדין ִמ ֵלא ַה ְק ָּע ָּרה ֶש ֶמן וְ ִה ִק ָּ

(כ"ג ב') (יא) נֵ ר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ּה ׁ ְש ֵּתי ִפיוֹ ת ,עוֹ לָ ה לִ ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י ָא ָדם .וְ כֵ ן ִמ ֵ ּלא ַה ְּק ָע ָרה ׁ ֶש ֶמן
יפ ּה ּ ְפ ִתילוֹ ת ּ ָ -כ ָפה ָעלֶ ָיה ְ ּכלִ י ,עוֹ לָ ה לְ כַ ּ ָמה ְ ּבנֵ י ָא ָדם .ל ֹא ָ ּכ ָפה ָעלֶ ָיה ְ ּכלִ יֲ ,א ִפלּ ּו
וְ ִה ִּק ָ
לְ ָא ָדם ֶא ָחד ֵאינָ ּה עוֹ לָ ה ,דַּ ֲהוָ ה לֵ ּה ְמדו ָּרה.
ימה ְבנֵ ר ֶשל ַש ָּבת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה וְ ִקדוש ַהיוֹ ם (או"ח תרעח)
ֵס ֶדר ְק ִד ָּ

(יב) ֵאין לוֹ ֶא ָ ּלא לִ ְקנוֹ ת נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה אוֹ נֵ ר ׁ ַש ָ ּבת ,יִ ְקנֶ ה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ( ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשלוֹ ם ֵ ּביתוֹ ) .וְ כֵ ן נֵר
ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת קוֹ ֵדם לְ ִקדּ ו ּׁש ַה ּיוֹ ם .נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה וְ ִקדּ ו ּׁש ַה ּיוֹ ם ,נֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה קוֹ ֵדם.
ֹאש ח ֶֹד ׁש ֵט ֵבת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתַ ,מ ְפ ִט ִירין ְ ּבנֵ רוֹ ת ׁ ֶשל זְ ַכ ְריָ ה וְ ל ֹא ְ ּב ׁ ֶשל ר ׁ
(יג) ְ ּכ ׁ ֶש ָחל ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש.
ָה ָרגִ יל ְ ּבנֵ ר יָ ֶפה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתְ ,יִהי ּו לוֹ ָ ּבנִ ים ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים .וְ ל ֹא יַ ְקדִּ ים וְ ל ֹא יְ ַא ֵחר
ַ ּב ַה ְדלָ ָקה .וְ ָה ָרגִ יל ִ ּב ְמזוּזָ ה ,זוֹ כֶ ה לְ ִד ָירה נָ ָאהַ .ה ָּז ִהיר ְ ּב ִציצִ ית ,זוֹ כֶ ה לְ ַט ִ ּלית נָ ָאה.
וְ ַה ָּז ִהיר ְ ּב ִקדּ ו ּׁש ַה ּיוֹ ם ,זוֹ כֶ ה לְ רֹב יַ יִ ן.
יקים ְביוֹ ם טוֹ ב חוץ ִמ ֶש ֶמן ֶש ִנ ְט ָּמא
יקים ְב ַש ָּבת ַמ ְדלִ ִ
ָּכל ַה ְש ָּמנִ ים ֶש ֵאין ַמ ְדלִ ִ

יקין ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ְּתרו ָּמה ׁ ֶש ִּנ ְט ָמא ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת
ֵאין ַמ ְדלִ ִ
יקין
יקין ָ ּב ֶהם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתַ ,מ ְדלִ ִ
שוֹ ְרפִ ין ָק ָד ׁ ִשים ְ ּביוֹ ם טוֹ ב)ֲ .א ָבל ָ ּכל ׁ ְש ָאר ׁ ְש ָמנִ ים ׁ ֶש ֵאין ַמ ְדלִ ִ
ָ ּב ֵהן ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.
(לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין



 .59סעיף זה מקורו בשאילתות (והו"ד ברא"ש) .והב"י דן בדעת הרי"ף והרא"ש ,ומסקנתו ,שאם נתן יותר
מכשיעור ,יכול להשתמש ,אבל כשנותר מהשמן הצריך לשיעור הדלקה ,בזה עושה לו מדורה ושורפו .ועל
פי זה פסק בשו"ע (תרעז,ד) ,דדוקא הצריך לשיעור הדלקה נאסר (היינו שנתן תחלה כשיעור הדלקה בדיוק ,ונכבה
באמצע ונותר ,אסור ליהנות ממנו ,שהרי הוקצה למצותו); אבל אם נתן הרבה בנר ונותר ,מותר להשתמש בו
לכתחלה ,וכמו שכתב לעיל מיניה (סימן תרעב,ב).
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ִאזְ כור ְמא ָֹּרעוֹ ת ַב ְת ִפלוֹ ת ובְ בִ ְר ַכת ַה ָּמזוֹ ן
ַהזְ ָּכ ַרת ַעל ַה ִנ ִסים ַב ֲחנֻ ָּכה ְבבִ ְר ַכת ַה ָּמזוֹ ן (או"ח תרפב)

(כ"ד א') (יד) ִהלְ ְכ ָתאֵ ,אינוֹ צָ ִר ְ
יך לְ ַהזְ ִ ּכיר ׁ ֶשל ֲחנֻ ָ ּכה ְ ּבבִ ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹ ן .וְ ִאם ָ ּבא לְ ַהזְ ִ ּכיר,
ַמזְ ִ ּכיר ְ ּבהוֹ ָד ָאה.
יַ ֲעלֶ ה וְ יָּ בֹא ְברֹאש ח ֶֹדש וְ חֹל ַהמוֹ ֵעד וַ ֲענֵ נו ְב ַת ֲענִ ית

(טו) ֹר ׁ
אש ח ֶֹד ׁש וְ ֻחלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעדַ ,ע ְרבִ ית ׁ ַש ֲח ִרית ו ִּמנְ ָחה ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל י"ח וְ אוֹ ֵמר ֵמ ֵעין
ַה ְמא ָֹרע ַ ּב ֲעבוֹ ָדה .וְ ִאם ל ֹא ָא ַמרַ ,מ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ  .וְ ֵאין ָ ּב ֶהם ְק ֻד ׁ ּ ָשה ַעל ַהכּ וֹ סֶ ׁ ,ש ּי ֵׁש
ָ ּב ֶהם ַהזְ ָ ּכ ָרה ְ ּבבִ ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹ ן.
ׁ ֵשנִ י וַ ֲח ִמי ׁ ִשי ׁ ֶשל ַּת ֲענִ ּיוֹ ת וְ ׁ ֶשל ַמ ֲע ָמדוֹ תַ ,ע ְרבִ ית ׁ ַש ֲח ִרית ו ִּמנְ ָחה ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל י"ח וְ אוֹ ֵמר
ֲענֵ נ ּו ְ ּב ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָ ּלה .וְ ִאם ל ֹא ָא ַמרֵ ,אין ַמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ  .וְ ֵאין ָ ּב ֶהם ַהזְ ָ ּכ ָרה ְ ּבבִ ְר ַ ּכת
ַה ּ ָמזוֹ ן .וְ כֵ ן ַעל ַה ִּנ ִּסים ׁ ֶשל ֲחנֻ ָ ּכה וּפ ּו ִריםֵ ,אין ַמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ .
יסתוֹ ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאוֹ כֵ ל וְ ׁש ֶוֹתה ָ ּכל ַה ַ ּליְ לָ הֲ ,א ִפלּ ּו יָ ִחיד
וּבְ ַת ֲענִ ית ַמזְ ִ ּכיר ֲענֵ נ ּו ִ ּבכְ נִ ָ
ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ָעלָ יו ַּת ֲענִ יתֶ .א ָ ּלא ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַה ְגאוֹ נִ ים דְּ ֵאין לְ יָ ִחיד לְ ָא ְמרוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּב ִמנְ ָחה
יח
ֹאחזֶ ּנ ּו ֻ ּבלְ מוֹ ס ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶשלּ ֹא יוּכַ ל לִ גְ מֹר ַּת ֲענִ יתוֹ  .ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ׁ ְשלִ ַ
ִ ּביצִ ָיאתוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ָמא י ֲ
צִ בּ וּר אוֹ ְמרוֹ ֲא ִפלּ ּו ׁ ַש ֲח ִרית .וְ לָ א נְ ִה ָירא לַ ֲאדוֹ נִ י ָאבִ י ָּהרֹא"ש זַ "לֶ ,א ָ ּלא יֵ ׁש לְ ָא ְמרוֹ
ַע ְרבִ ית ׁ ַש ֲח ִרית ו ִּמנְ ָחה ֲא ִפלּ ּו יָ ִחיד (וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ַה ְגאוֹ נִ ים.)60
ִאזְ כור ֶשל ֲחנֻ ָּכה וְ יוֹ ם ַה ִכפו ִרים ְבמו ָּסף ְב ַש ָּבת

(כ"ד ב') (טז) ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשל ֲחנֻ ָ ּכהַ ,מזְ ִ ּכיר ׁ ֶשל ֲחנֻ ָ ּכה ְ ּבמו ָּסף .וְ כֵ ן יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹת
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתַ ,מזְ ִ ּכיר ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ְת ִפ ַ ּלת נְ ִעילָ הֲ .א ָבל ַ ּב ִ ּודּ וּי ׁ ֶש ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָ ּלה ֵאין צָ ִר ְ
יך לְ ַהזְ ִ ּכיר
ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת .וְ כֵ ן ַ ּב ָּנבִ יא ְ ּב ִמנְ ָחה ַמזְ ִ ּכיר ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ,וְ חוֹ ֵתם ְ ּב ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבתֲ .א ָבל יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ָחל
יח צִ בּ וּר ַה ּיוֹ ֵרד לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ַע ְרבִ יתֵ ,אין צָ ִר ְ
יך לְ ַהזְ ִ ּכיר ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב.
לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתְ ׁ ,שלִ ַ
ִאזְ כור רֹאש ח ֶֹדש ַב ַה ְפ ָּט ָּרה ְב ַש ָּבת

ֹאש ח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ַה ּ ַמ ְפ ִטיר ַ ּב ָּנבִ יאֵ ,אין צָ ִר ְ
יך לְ ַהזְ ִ ּכיר ׁ ֶשל ר ׁ
ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש.
ְ
וְ ַה"ר יוֹ נָּ ה ָ ּכ ַתב ( ׁ ֶש ַ ּגם לְ ִפי ׁ ִש ַּטת ָּה ִרי"ף ַה ּסוֹבֵ ר ׁ ֶש ַּמזְ ִ ּכירַ ,היְנ ּו ְ ּבתוֹ ך ַה ְ ּב ָרכָ ה) ׁ ֶש ּ ַמזְ ִ ּכיר וְ אוֹ ֵמר



 .60או"ח תקסה,ג .אלא שכתב שבד' צומות גם היחיד אומרו בכל תפילותיו ,דאפילו יאחזנו בולמוס ויאכל,
שייך שפיר למימר ענינו ביום צום התענית הזה ,כיון שתקנו חכמים להתענות בו .והרמ"א כתב שנהגו
בכל הצומות שלא לאומרו כי אם במנחה ,לבד שליח ציבור שאומרו שחרית כשמתפלל בקול רם.
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ֹאש ח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה"ֲ ,א ָבל ֵאינוֹ חוֹ ֵתם ְ ּב ׁ ֶשל ר ׁ
"וְ ַעל יוֹ ם ַה ּ ָמנוֹ ַח ַה ֶּזה וְ ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש
אוֹמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ִרי"ף ,וּכְ ֵבאוּר ַר ֵבנו יוֹ נָּ ה .וְ ִס ּיֵם :וְ ַה ּ ִמנְ ָהג ִ ּכ ְס ָב ָרא
ָס ַתם ׁ ֶש ֵאין צָ ִר ְיך לְ ַהזְ ִ ּכיר ,וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש ְ
אשוֹ נָ ה) .וּבְ בִ ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹ ן ֵאין צָ ִר ְ
ִר ׁ
יך לְ ַהזְ ִ ּכיר ׁ ַש ָ ּבת ְ ּביַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹא.
"ע61
(וְ ַהשו ַ

יָּ ִמים ֶשאוֹ ְמ ִרים ָּב ֶהם ַה ֵלל ו ָּמ ַתי ְמ ָּב ְרכִ ים ַעל ַה ַה ֵלל

יְמי ֲחנֻ ָ ּכה ,גּ וֹ ְמ ִרים ַה ַה ֵ ּלל .וְ כֵ ן ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה יְ ֵמי ֶה ָחג ( ַה ֻּסכּ וֹ תּ ְ ,בחוּץ לָ ָא ֶרץ),
(יז) ָ ּכל ׁ ְשמוֹ נַ ת ֵ
אשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ,ו ׁ ְּשנֵ י יָ ִמים ׁ ֶשל ֲעצֶ ֶרתֲ .א ָבל ְ ּבר ׁ
ו ׁ ְּשנֵ י יָ ִמים ָה ִר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁשֵ ,אין גּ וֹ ְמ ִרין
ְ
אוֹ תוֹ ִ .הלְ כָ ְך נָ ַהג ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל ׁ ֶש ָ ּי ִחיד ֵאין לְ ָב ֵרך ָעלָ יו ְ ּבר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש .וְ ַר ֵבנו ַתם ּ ָפ ַסק
ׁ ֶש ַה ָ ּי ִחיד ְמ ָב ֵר ְך .וְ כֵ ן דַּ ַעת ֲאדוֹ נִ י ָאבִ י ָּהרֹא"ש זַ "ל (וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ַ ּגם צִ בּ וּר ֵאין ְמ ָב ְרכִ ין ָעלָ יו.
אוֹמ ִרים ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,וְ כָ ַתב ׁ ֶש ֵ ּכן נוֹ ֲהגִ ים ְ ּב ֶא ֶרץ
"ע ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ְכ ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל ,וּבְ ׁ ֵשם וְ יֵ ׁש ְ
וְ ַהשו ַ
62
ְיִש ָר ֵאל ו ְּסבִ יבוֹ ֶת ָיה .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ְכ ַר ֵבנו ַתם ,וְ ׁ ֶש ֵ ּכן נוֹ ֲהגִ ים ).
ַה ְדלָּ ַקת נֵ רוֹ ת ַש ָּבת

(כ"ד ב') (יח) ַהדְּ לָ ַקת נֵ ר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,חוֹ ָבה.
יח ּנ ּו וְ יֵ צֵ א .וְ ל ֹא ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵריחוֹ
יקין ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵריחוֹ ַרעֶ ׁ ,ש ּ ָמא ִמ ּתוֹ ְך ָ ּכ ְך יַ ִּנ ֶ
לְ כָ ְך ֵאין ַמ ְדלִ ִ
יקין ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ׁ ֻש ְמ ׁ ְש ִמין וֶ ֱאגוֹ זִ ים וּבְ ׁ ֶשל
טוֹ ב ְ ּכ ֵעין צֳ ִריֶ ׁ ,ש ּ ָמא יִ ְס ַּת ּ ֵפק ִמ ּ ֶמ ּנוֶּ .א ָ ּלא ַמ ְדלִ ִ
צְ נוֹ נוֹ ת וּבְ ׁ ֶשל דָּ גִ ים וּבְ ׁ ֶשל ּ ַפ ּקוּעוֹ ת.63
יקין.
ו ְּמ ָב ְרכִ ין ָעלָ יו ֵ ּבין ִא ׁיש ו ֵּבין ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּ ַמ ְדלִ ִ
וַ ֲא ִפלּ ּו ָהיָ ה נֵ ר דּ וֹ לֵ ק וְ הוֹ לֵ ְך ,צָ ִר ְ
יך לְ כַ בּ וֹ ָת ּה וְ לַ ֲחזֹר וּלְ ַה ְדלִ ָיק ּה לְ ׁ ֵשם ׁ ַש ָ ּבת.
ִמצְ וָּ ה לִ ְרחֹץ לִ כְ בוֹ ד ַש ָּבת (או"ח רס)

(כ"ה ב') ו ִּמצְ וָ ה לִ ְרחֹץ ּ ָפנָ יו יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ְ ּב ַח ּ ִמין ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן גּ וּפוֹ .
ַה ְדלָּ ָּקה ַביוֹ צֵ א ִמן ָּה ֵעץ ובִ ְפ ִתילָּ ה

ֶש ֵאינָּ ה ְמח ֶֹרכֶ ת (או"ח רסד)

יקין ִ ּב ְפ ִתילָ ה ֲא ִפלּ ּו ֵאינָ ּה
יקין בּ וֹ ֶ ,א ָ ּלא ּ ִפ ׁ ְש ָּתן .ו ַּמ ְדלִ ִ
(כ"ז ב') ָ ּכל ַה ּיוֹ צֵ א ִמן ָה ֵעץ ֵאין ַמ ְדלִ ִ
ְמח ֶֹרכֶ ת ֵ ּ(כן ָ ּכ ַתב ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .64וְ ַד ַעת ַב ַה"ג ׁ ֶש ַּמ ְדלִ ִיקים ִ ּבפְ ִתילָ ה ְמח ֶֹרכֶ ת) .ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם
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או"ח רפד,ב.
או"ח תכב,ב.
הרי"ף ,רמב"ם ,ורא"ש ,השמיטו הא דשמן זית מן המובחר .אמנם תוספות ,ותוספות הרא"ש הביאוהו .וכן
פסק השו"ע (או"ח רסד,ו).
או"ח רסד,ט-י.
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נָהג ּו ַה ָּנ ׁ ִשים לְ ַה ְדלִ יק ַה ּ ְפ ִתילָ ה וּלְ כַ בּ וֹ ָת ּה ׁ ֶש ְּת ֵהא ְמחֹ ֶרכֶ ת וְ יֶ ֱאחֹז ָ ּב ּה ָהאוּר ֵה ֵיטב.
ֲ
ִאסור נְ ִתינַ ת ֶש ֶמן ִבכְ לִ י ַה ָּסמו ְך לַ ֵנר (או"ח רסה)

ימלְ ֶא ָּנה ׁ ֶש ֶמן וְ ְּיִתנֶ ָּנה ַעל ּ ִפי ַה ֵּנר
(כ"ט ב') (יט) ל ֹא יִ ּקֹב ָא ָדם ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת ׁ ֶשל ֵ ּביצָ ה ,וִ ַ
ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ְּת ֵהא ְמנַ ֶּט ֶפת ְ ּ(גזֵ ָרה ׁ ֶש ָּמא ְיִס ַּת ּ ֵפק ִמ ֶּמ ּנ ּו ,65וְ יִ ְת ַח ּיֵב ִמ ׁ ּשוּם ְמכַ ֶ ּבה ,)66וַ ֲא ִפלּ ּו ִהיא ׁ ֶשל
יְמ ֵ ּלא ָא ָדם ְק ָע ָרה ׁ ֶש ֶמן וְ ְּיִתנֶ ָּנה ְ ּבצַ ד
ֶח ֶרס .וְ ִאם ִח ְ ּב ָר ּה ְ ּב ִסיד אוֹ ְ ּב ַח ְר ִסיתֻ ,מ ָּתר .ל ֹא ַ
67
ַה ֵּנר ,וְ ֵּיִתן ר ׁ
ֹאש ַה ּ ְפ ִתילָ ה ְ ּבתוֹ כָ ּה ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁשוֹ ֶא ֶבת .
ִכבוי ַה ֵנר ְב ַש ָּבת ִבגְ לַ ל רו ַח אוֹ

חוֹ לֶ ה (או"ח רעח)

(כ) ַה ְמכַ ֶ ּבה ֶאת ַה ֵּנר ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶשהוּא ִמ ְתיָ ֵרא ִמ ּ ְפנֵ י נָ כְ ִרים וְ לִ ְס ִטים וְ רו ַּח ָר ָעה ,וּבִ ׁ ְשבִ יל
(כי ְמלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה לְ גוּפָ ּה ּ ָפטוּר ָעלֶ ָיה .וְ כֵ ן ּ ָפ ְסק ּו רֹב
ַהחוֹ לֶ ה ׁ ֶש ָ ּי ׁ ֵשןָ ּ ,פטוּר ֲא ָבל ָאסוּר ִ ּ
הוֹסיף דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם .)68וְ ִאם
"ע ּ ָפ ַסק ְכרֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים ׁ ֶש ּ ָפטוּר ,וְ ִ
ָּה ִראשוֹ נִ ים .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַח ּיָב .וְ ַהשו ַ
הוּא חוֹ לֶ ה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַס ָ ּכנָ הֻ ,מ ָּתר לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה.
(כא) ִ ּכ ָ ּבה ֶאת ַה ֵּנר ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָחס ַעל ַה ׁ ּ ֶש ֶמן אוֹ ַעל ַה ֵּנר אוֹ ַעל ַה ּ ְפ ִתילָ ה,
ׁ ֶש ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה לְ גו ָּפ ּה ִהיא .וּלְ ִפי ָּה ַר ְמ ָּב"ם ַח ּיָב) .וְ ִאם צָ ִר ְ
יך לְ ַהבְ ֵהב ַה ּ ְפ ִתילָ הַ ,ח ָ ּיב ַעל ִ ּכבּ וּיָ ּה.

ּ ָפטוּר (דִּ ְמלָ אכָ ה

(ל"א ב') ַעל ׁ ְשל ׁ ָֹשה דְּ ָב ִרים נָ ׁ ִשים ֵמתוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ַעת לִ ְד ָּתןַ :על ׁ ֶש ֵאינָ ן זְ ִהירוֹ ת ְ ּבנִ דָּ ה וּבְ ַח ָ ּלה
וּבְ ַה ְדלָ ַקת ַה ֵּנר .וְ ל ֹא יַ ֲעמֹד ָא ָדם ִ ּב ְמקוֹ ם ַס ָ ּכנָ ה .וְ יִ ָּז ֵהר לְ ַה ׁ ְשלִ ים נְ ָד ָריו .וְ ְיִת ַר ֵחק ִמ ָ ּל ׁשוֹן
ָה ָרע.
(ל"ד א') ׁ ְשל ׁ ָֹשה דְּ ָב ִרים צָ ִר ְ
יך ָא ָדם לוֹ ַמר ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִעם ֲח ׁ ֵשכָ הִ :ע ּ ַש ְר ֶּתן,
ֵע ַרבְ ֶּתןַ ,ה ְדלִ יק ּו ֶאת ַה ֵּנר .וְ צָ ִר ְ
ימה
יך לֵ אמֹר ְ ּבנַ ַחת ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבלו ָּה ִמ ּ ֶמ ּנוּ .וְ ַאל יָ ִטיל ָא ָדם ֵא ָ
ֵיְת ָרה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ .
ְד ָּב ִרים ֶש ֻמ ָּתר לַ ֲעשוֹ ת ֵבין ַה ְש ָּמשוֹ ת (או"ח רסא)

(כב) ָס ֵפק ֲח ׁ ֵשכָ ה ָס ֵפק ֵאינָ ּה ֲח ׁ ֵשכָ הֵ ,אין ְמ ַע ּ ְש ִרין ֶאת ַה ַּודַּ אי ,וְ ֵאין ַמ ְט ִ ּבילִ ין ֵ ּכלִ ים,
יקין נֵ רוֹ תֲ .א ָבל ְמ ַע ּ ְש ִרין ַהדְּ ַמאי ,ו ְּמ ָע ְרבִ ין ֵערו ֵּבי ֲחצֵ רוֹ ת וְ ל ֹא ֵערו ֵּבי ְּתחו ִּמין,
וְ ֵאין ַמ ְדלִ ִ
וְ טוֹ ְמנִ ין ַה ַח ּ ִמין.
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דכיון שהוא בכלי אחר שאין הנר בתוכו לא בדיל מיניה ,וכיון שהקצהו לנר המסתפק חייב משום מכבה.
ואפילו לפוסקים שסוברים שעל סתם כיבוי אין בו חיוב חטאת אלא רק איסורא בעלמא
מכבה כשצריך הפחמים) ,אפילו הכי גזרו ביה רבנן הך גזירה.
וגם בזה אם חיברו בסיד או בחרסית ,מותר (משנ"ב רסה,ב ,ס"ק ד).
או"ח שטז,ח.

(מלבד כשהוא
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ְס ֵפק ֵערוּב לְ ָה ֵקלּ ְ ,כגוֹ ן ֵערו ֵּבי ֲחצֵ רוֹ ת ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ,וְ נֶ ֱאכַ ל ֵערוּבוֹ ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ,אוֹ
(א ָבל ֵערוּב ְּתחו ִּמין ׁ ֶש ִה ִ ּניחוֹ ְ ּב ֵבין
יח ָה ֵערוּב ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ,וְ נֶ ֱאכַ ל ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְךָ ,הוֵ י ֵערוּב ֲ
ִה ִּנ ַ
ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ תָ ,ס ֵפק ֲח ׁ ֵשכָ ה ,לָ א ָהוֵ י ֵערוּב ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ִד ֲיע ַבדּ ְ ,כ ַד ַעת ַר ֵבנו ַתםָּ ,הרֹא"ש וְ עוֹ ד .וְ ַד ַעת ַר ִש"י וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם
"עָ 69ס ַתם ְכ ַר ִש"י וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש חוֹ לְ ִקים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ֵבנו
ׁ ֶשהוּא ַהדִּ ין לְ ֵערוּבֵ י ְּתחו ִּמין ָהוֵ י ֵערוּב .וְ ַהשו ַ
יח ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ,וְ נֶ ֱאכַ ל ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ,לָ א ָהוֵ י ֵערוּב.
ַתם וְ ִס ָיעתוֹ )ֲ .א ָבל ִאם ִה ִּנ ַ
(כג) ֵאין טוֹ ְמנִ ין ִמ ׁ ּ ֶש ֲח ׁ ֵשכָ הֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ִסיף ֶה ֶבל .וְ ֵאין טוֹ ְמנִ ין ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹם
(כגִ ְר ַסת ַר ִש"י .וְ ַד ַעת ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶשדָּ ָבר ַה ּמוֹ ִסיף ֶהבֶ ל ָאסוּר לִ ְטמֹן ִמ ְ ּבעוֹד
ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ּמוֹ ִסיף ֶה ֶבל ְ ּ
70
יום ו ִּמ ׁ ּ ֶש ֲח ׁ ֵשכָ ה ,ו ֻּמ ָּתר ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ַר ִש"י).
ִהלְ כְ ָתאֵ :מ ֵעת ׁ ֶש ִּת ׁ ְש ַקע ַה ַח ּ ָמה ַמ ְת ִחיל ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת וְ ָאסוּר לְ ַה ְדלִ יק ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
ֲא ָבל יָ ִחיד ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ָעלָ יו ַּת ֲענִ ית ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ֻמ ָּתר ְ ּבסוֹ פוֹ ֵ ,אין נִ ְק ָרא ֵ ּבין
ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת לְ ַה ִּתיר ֶא ָ ּלא ִמ ׁ ּ ֶש ִהכְ ִסיף ַה ַּת ְח ּתוֹ ן וְ ֵאילָ ְך .וּבְ מוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבתָ ,אסוּר לַ ֲעשוֹת
ְמלָ אכָ ה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְשלַ ם ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיֶ ׁ ,שהוּא ַא ַחר ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְהו ָּדה .וְ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
יְהו ָּדה ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶחלְ ִקי ִמיל ִמ ׁ ּ ֶש ִּת ׁ ְש ַקע ַה ַח ּ ָמה .וְ כוֹ כָ ב ֶא ָחד ֵ ּבינוֹ נִ י  -יוֹ םְ ׁ .שנַ יִ ם ּ ֵ -בין
ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ תְ ׁ .של ׁ ָֹשה  -לַ יְ לָ ה.
ִטלְ טול ְכלִ י ָּגדוֹ ל וְ כָּ ֵבד (או"ח שח)

(כד) ִהלְ כְ ָתאּ ְ :כלִ י ֵה ְ
יאך ׁ ֶש ּי ְִהיֶהּ ָ ,גדוֹ ל אוֹ ָ ּכ ֵבד ,לֹא נִ ְת ַ ּב ֵּטל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ֵשם ְ ּכלִ י ,ו ֻּמ ָּתר
לְ ַטלְ ְטלוֹ ( ֵ ּכן ָ ּכ ְתב ּו ִרי"ף ַר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .71וְ ַר ִש"י ָא ַסר ְ ּכלִ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ַּטלְ ֵטל ֵמ ֲח ַמת ָ ּג ְדלוֹ ).
ַק ָּבלַ ת ַש ָּבת ַב ֶמה ְתלויָּ ה (או"ח רסג)

ַק ָ ּבלַ ת ׁ ַש ָ ּבת ֵאינָ ּה ְּתלוּיָ ה ְ ּב ַה ְדלָ ַקת ַה ֵּנרֶ ׁ ,ש ֲא ִפלּ ּו ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְדלִ יק ֻמ ָּתר ִ ּב ְמלָ אכָ הֶ .א ָ ּלא
(כן דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹ תָּ ,הרֹא"שָּ ,ה ַר ְמ ָּב"ן
ְּתלוּיָ ה ִ ּב ְת ִפ ַ ּלת ַע ְרבִ יתֶ ׁ ,ש ְ ּל ַא ַחר ָ ּב ְרכ ּו ָאסוּר ִ ּב ְמלָ אכָ ה ֵ ּ
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"ע ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם ַב ַה"ג
וְ ָּה ַר ְש ָּב"א .וְ ַד ַעת ַב ַעל ֲהלָּ כוֹת ְגדוֹ לוֹת ׁ ֶש ַ ּק ָ ּבלַ ת ׁ ַש ָ ּבת ְּתל ּויָה ְ ּב ַה ְדלָ ַקת ַה ֵּנר .וְ ַהשו ַ
אוֹת ּה ִא ׁ ּ ָשה ַה ּ ַמ ְדלֶ ֶקתְ ,מ ַק ֶ ּבלֶ ת ׁ ַש ָ ּבת
ׁ ֶש ָּתלוּי ְ ּב ַה ְדלָ ָקה ,וְ כָ ַתב ׁ ֶש ּי ֵׁש חוֹ לְ ִקים .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ַה ּ ִמנְ ָהגֶ ׁ ,ש ָ
ַ ּב ַה ְדלָ ָקהֲ .73א ָבל ׁ ְש ָאר ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִת ֻמ ָּת ִרים ִ ּב ְמלָ אכָ ה ַעד ָ ּב ְרכוּ).
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או"ח תטו,ג.
או"ח רנז,א.
או"ח שח,ב.
או"ח רסג,י.
אם לא שתתנה תחילה ,ואפילו תנאי בלב סגי .וכתב המשנ"ב (ס"ק מד) שאין להתנות כי אם לצורך ,מאחר
שיש חולקים וסוברים דלא מהני תנאי .וכתב המשנ"ב (ס"ק מב) שאם האיש מדליק ,אפילו כשהוא מברך
על הדלקתו ,ליכא מנהגא ,ומותר במלאכה .ומכל מקום טוב להתנות.
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ֶפ ֶרק ג

ִכ ָּירה
ַה ְש ָּהיָּ ה וְ ַה ְחזָּ ָּרה ְב ַש ָּבת
ַה ְש ָּהיַ ת ַתבְ ִשיל ַעל ַג ֵבי ִכ ָּירה (או"ח רנג)

(ל"ו ב') (א) ִ ּכ ָירה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמהָ ,אסוּר לְ ַה ׁ ְשהוֹ ת ָעלֶ ָיה ַח ּ ִמין ׁ ֶשלּ ֹא הו ַּח ּמ ּו ָ ּכל
צָ ְר ָ ּכן וְ ַתבְ ׁ ִשיל ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ָ ּכל צָ ְרכּ וֹ  .וְ ִאם ׁ ָשכַ ח וְ ׁ ִש ָהה ָעלֶ ָיה ,אוֹ ָע ַבר וְ ׁ ִש ָהה ָעלֶ ָיה,
ָאס ּורֲ .א ָבל ִאם נִ ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ָ ּכל צָ ְרכּ וֹ ֻ ,מ ָּתר לְ ׁ ַשהוֹ תוֹ ָעלֶ ָיה ,וּכְ גוֹ ן ׁ ֶשהוּא ִמצְ ַט ּ ֵמק וְ ַרע לוֹ .
ֲא ָבל ִמצְ ַט ּ ֵמק וְ טוֹ ב לוֹ ָ ,אסוּרַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ָ ּכל צָ ְרכּ וֹ  .וּבִ גְ רו ָּפה ו ְּקטו ָּמהַ ,הכּ ֹל
ֻמ ָּתרֶ .זה ּו לְ ַרב ַאלְ ַפס.
ֲא ָבל לְ ַר ִש"י ולְ ִר"י ,כּ ֹל ׁ ֶשהוּא ְ ּכ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ רוֹ ַסאיֻ ,מ ָּתר לְ ַה ׁ ְשהוֹ תוֹ ֲא ִפלּ ּו ַעל ׁ ֶש ֵאינָ ּה
ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמה .וְ ַתבְ ׁ ִשיל ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ָ ּכל צָ ְרכּ וֹ ֻ ,מ ָּתר לְ ׁ ַשהוֹ תוֹ  ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ִמצְ ַט ּ ֵמק
וְ יָ ֶפה לוֹ  .וְ ִאם ֵאינוֹ ְ ּכ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ רוֹ ַסאי ,וְ ׁ ָשכַ ח וְ ׁ ִש ָהה אוֹ ָע ַבר וְ ׁ ִש ָההָ ,אסוּר .וְ לָ זֶ ה
אוֹמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ָּהרֹא"ש.
"עָ 74ס ַתם ְכ ָּה ִרי"ף .וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש
ְ
ִה ְס ִ ּכים ֲאדוֹ נִ י ָאבִ י ָּהרֹא"ש ַז"ל (וְ ַהשו ַ
וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו לְ ָה ֵקל ִ ּכ ְס ָב ָרא ַא ֲחרוֹ נָ ה).
וְ כָ ל זֶ ה ִ ּב ׁ ְש ִה ָ ּיהֲ .א ָבל ְ ּב ַה ְט ָמנָ ה ,לְ כֻ ֵ ּלי ָעלְ ָמא ָאסוּר ְ ּב ָד ָבר ַה ּמוֹ ִסיף ֶה ֶבל
ָּה ִראשוֹ נִ ים .וְ ַד ַעת ַר ְש ָּב"ם ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ַה ְט ָמנָ ה ל ֹא ָא ְסר ּו ֶא ָ ּלא ַּתבְ ׁ ִשיל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ׁ ִשיל וְ לָ א ְ ּב ׁ ִשילֲ .אבָ ל ַּתבְ ׁ ִשיל
ְמבֻ ׁ ּ ָשל ,לֹא ָא ְסר ּו .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכרֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ָּה ַר ָּמ"א .וּבְ ׁ ֵשם וְ יֵ ׁש ְמ ִק ִּלין ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ְש ָּב"ם.)75

(כן דַּ ַעת רֹב
ֵּ

ַה ְחזָּ ַרת ַתבְ ִשיל ְב ַש ָּבת לַ ִכ ָּירה (או"ח רנג)

(ב) ִ ּכ ָירה ׁ ֶש ִהיא ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמהֶ ׁ ,ש ָּנ ַטל ַה ְּק ֵד ָרה ֵמ ָעלֶ ָיה ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֻ ,מ ָּתר לְ ַה ֲחזִ ָיר ּה
(כן ָ ּכ ַתב ָּהרֹא"ש ,לְ ׁ ִש ָּטתוֹ ֶ ׁ ,76ש ּסוֹ ֵבר ׁ ֶש ְ ּבלַ ח ִאם ִהצְ ַט ֵּנן י ֵׁש ִ ּב ׁ ּשוּל ַא ַחר ִ ּב ׁ ּשוּל.
ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶשהוּא רוֹ ֵת ַח ֵ ּ
ֲא ָבל לְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ִס ָיעתוֹ ַ ,ה ּסוֹ בְ ִרים ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּבלַ ח ֵאין ִ ּב ׁ ּשוּל ַא ַחר ִ ּב ׁ ּשוּלֻ ,מ ָּתר לְ ַה ֲחזִ יר ְק ֵד ָרה ַאף ִאם ִהצְ ַט ְ ּננָ ה,

 .74או"ח רנג,א.
 .75או"ח רנז,ז .וראה להלן ,ריש פרק רביעי.
 .76להלן סעיף יא.
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ַעל ּ ִפי ַה ְּתנָ ִאים לְ ַה ָּלן.)77
וְ ַדוְ ָקא ַעל ַ ּג ָ ּב ּה ְ ּכגוֹ ן ִ ּב ְש ָפ ָת ּה אוֹ ַעל ִ ּכ ּסוּי ׁ ֶשל ֲחלָ לָ ּה וּבְ עוֹ ָד ּה ְ ּביָ דוֹ וְ ַד ְע ּתוֹ לְ ַה ֲחזִ ָיר ּה.
יח ַה ְּק ֵד ָרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע וְ ֵאין דַּ ְע ּתוֹ לְ ַה ֲחזִ ָיר ּהָ ,אסוּר (וְ כֵ ן דַּ ַעת
ֲא ָבל ּתוֹ ְך ַה ִ ּכ ָירה ,אוֹ ִה ִּנ ַ
"ע ּ ָפ ַסק
יח ּה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקעַ ,מ ֲחזִ ִירין אוֹ ָת ּה .וְ ַהשו ַ
ַה ְגאוֹ נִ ים וְ רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ִאם ל ֹא ִה ִ ּנ ָ
ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .78וְ ָּה ַר ָּמ"א ּ ָפ ַסק ְכ ַה ְגאוֹ נִ ים וְ רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים).
יח ּה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִמ ָּטה ,אוֹ ׁ ֶש ּ ִפ ָּנה ּו ִמ ּ ֵמ ַחם לְ ֵמ ַחם ,נָ ֵמי ָאסוּר
וַ ֲא ִפלּ ּו ְּתלָ ָא ּה ְ ּב ַמ ֵ ּקל ,אוֹ ִה ִּנ ָ
"ע79
לְ ַה ֲחזִ ָיר ּה ֵ ּ
יט ָּב"א ּ ָפ ְסק ּו לְ ֻק ָ ּלא ,דְּ ִא ּסו ָּרא דְּ ַר ָ ּבנָ ן הוּא .וְ ַהשו ַ
(כן ָ ּכ ַתב ָּהרֹא"שָ .א ְמנָ ם ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ָּה ִר ְ
ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ּ ָפ ַסק ְכ ָּהרֹא"ש).
יח ּה
וְ ִאם ֵאינָ ּה ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמהֲ ,א ִפלּ ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ַא ַחר ׁ ֶש ִּנגְ ַמר ָ ּכל ִ ּב ׁ ּשוּל ַה ְּק ֵד ָרה ו ַּמ ִּנ ָ
עוֹ ֶמ ֶדת ַעל ַה ִ ּכ ָירה ַעד לָ ֶע ֶרב לְ ַה ֲחזִ יק ֻח ּ ָמ ּהִ ,אם נְ ָטלָ ּה ָאז ִמן ַה ִ ּכ ָירה ָאסוּר לְ ַה ֲחזִ ָיר ּה
ֲא ִפלּ ּו ְ ּבעוֹ ָד ּה רוֹ ַת ַחתִ ,אם הוּא ָ ּכל ָ ּכ ְך ֶע ֶרב ׁ ֶש ִאם ָהיָ ה ַקר ל ֹא ָהיָ ה יָ כוֹ ל לְ ַה ְר ִּתיחוֹ
(כן ָ ּכ ְתב ּו תוֹ ָּספוֹת וְ ָּהרֹא"שֲ .א ָבל ָּה ַר"ן דָּ ָחה דִּ בְ ֵרי
ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ק ֶֹדם ָ ּב ְרכ ּו ׁ ֶשהוּא ַק ָ ּבלַ ת ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּ
ַהתוֹ ָּספוֹ ת וְ ֶה ֱעלָ ה דַּ ֲאפִ לּ ּו ְ ּכ ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְ ּגרו ָּפה ׁ ָש ֵרי ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם לְ כֻ ֵ ּלי ָעלְ ָמא .וְ כֵ ן דַּ ַעת ַר ִש"י ,וְ כֵ ן נִ ְר ֶאה ִמדִּ בְ ֵרי
ָּה ַר ְמ ָּב"ם .80וְ כֵ ן ל ֹא הו ָּבא דִּ ין זֶ ה ְברֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים).
ַה ְש ָּהיָּ ה

וְ ַה ְחזָּ ָּרה לְ ַתנור וְ כֻ ָּפח (או"ח רנג)

(ל"ח ב') (ג) ַּת ּנוּרֲ ,א ִפלּ ּו ִה ִּסיקוּה ּו ְ ּב ַק ׁש ו ִּבגְ ָב ָבא וַ ֲא ִפלּ ּו ָ ּגרוּף וְ ָקטוּםָ ,אסוּר ֲא ִפלּ ּו לִ ְסמ ְֹך
יְש ֶהה
לוֹ ְק ֵד ָרה; וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן ַעל ַ ּג ָ ּביו וְ תוֹ כוֹ דְּ לָ א .לְ ַרב ַאלְ ַפס ( ׁ ֶש ּ ָפ ַסק ַ ּכ ֲחכָ ִמים דְּ "ל ֹא י ִֵּתן" ל ֹא ׁ ַ
הוּא) ָאסוּר ֲא ִפלּ ּו לְ ׁ ַשהוֹ תוֹ  .81ולְ ַר ִש"י ( ׁ ֶש ּ ָפ ַסק ַ ּכ ֲחנַ נְ יָ ה ,וּלְ ִד ֵיד ּה" ,ל ֹא ֵּיִתן" ל ֹא ֲיַחזִ יר הוּא) לְ ׁ ַשהוֹת
ֻמ ָּתר ,לְ ַה ֲחזִ יר ָאסוּר.

.77

.78
.79
.80

.81



ולפי זה בתבשיל יבש שנתבשל כל צרכו ,שאין בו בישול לכל הדעות ,אפילו אם הצטנן לגמרי מותר
להחזירו על גבי כירה גרופה וקטומה בשבת .כן כתב בביה"ל (רנג,ה ,ד"ה ובלבד שלא נצטנן ,על פי דברי הגר"א.
ודלא כמג"א שכתב שאף בדבר יבש אם נצטנן לגמרי אסור להחזירו על גבי כירה אע"פ שאין בו משום בישול ,שכיון שנצטנן הוה
ליה כנתינה על גבי כירה לכתחילה).
או"ח רנג,ב.
או"ח רנג,ב.
ב"י (או"ח רנג,ב) .וכתב :ולכן לא נהגו העולם ליזהר בכך .והרמ"א כתב :יש אומרים דכל שהוא סמוך לחשיכה,
או סמוך לברכו שהוא קבלת שבת לדידן (הגהות מרדכי) ,אם הוא סמוך כ"כ שאם נצטנן הקדירה אי אפשר
להרתיחה מבעוד יום ,דינו כמו בשבת עצמו (לעניין דבעינן גרופה וקטומה .אבל לעניין דעתו להחזיר ושלא ינינו על גבי
קרקע לא בעינן בזה .ע"פ ביאור הגר"א) .ויש מקילין בזה ,והמנהג להקל; אך טוב להחמיר במקום שאין צורך כל כך.
ודוקא ע"ג כירה ממש; אבל לסמוך ,אפילו לאש ,במקום שהיד סולדת בו ,שרי אפילו סמוך לחשיכה.
דהא דתנן תנור שהסיקוהו בקש ובגגבא לא יתן וכו' פירושו נמי ,לא ישהה (וכ"ש לא יחזיר).
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(ד) ֻ ּכ ּ ָפח ׁ ֶשהוּא ְמקוֹ ם ׁ ְש ִפ ַיתת ְק ֵד ָרה ַא ַחתִ ,אם ִה ִּסיקוּה ּו ְ ּב ַק ׁש וּבִ גְ ָב ָבאֲ ,ה ֵרי הוּא
יפה
ימה .82וְ כֵ ן ִאם ִה ִּסיקוּה ּו ְ ּבגֶ ֶפת וְ ֵעצִ יםֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּג ִר ָ
יפה ו ְּק ִט ָ
ְ ּככִ ַיריִ ם ו ֻּמ ָּתר ַעל ֵיְדי ְ ּג ִר ָ
לָ א ְמ ַה ֵּני ְ ּכ ַת ּנוּר ,וְ ָאסוּר לְ ַרב ַאלְ ַפס ֲא ִפלּ ּו לְ ַה ׁ ְשהוֹ ת ,ולְ ַר ִש"י לְ ַה ֲחזִ יר.

ִבשול ְב ַש ָּבת
ִבשול ְבתוֹ לְ דוֹ ת ָּהאור וְ ַה ַח ָּמה ובְ ַח ָּמה ַעצְ ָּמה

(או"ח שיח)

(ל"ח ב') (ה) ֵאין נוֹ ְתנִ ין ֵ ּביצָ ה ְ ּבצַ ד ַה ּ ֵמ ַחם ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ִּת ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל .וְ ל ֹא יַ ְפ ִק ֶיע ָּנה ְ ּבסו ָּד ִרין
ֵ ּבין ִאם נִ ְת ַח ּ ְממ ּו ( ַה ּסו ָּד ִרין) ָ ּבאוּר ֵ ּבין ִאם נִ ְת ַח ּ ְממ ּו ַ ּב ַח ּ ָמה ( ׁ ֶש ֵ ּבין ְ ּבתוֹ לְ דוֹ ת ָהאוּרּ ֵ ,בין
ְ ּבתוֹ לְ דוֹ ת ַח ָּמהָ ,אסוּר לְ בַ ׁ ּ ֵשל)ֲ .א ָבל לְ גַ לְ ְ ּגלָ ּה ְ ּבחֹם ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ַע ְצמוֹ ֻ ,מ ָּתר .וְ ל ֹא יַ ְט ִמינֶ ָּנה ְ ּבחוֹ ל
ו ַּב ֲא ַבק דְּ ָרכִ ים ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ִּת ָּצלֶ ה.
ַה ְמ ַב ׁ ּ ֵשל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתָ ּ :פ ְסק ּו ַה ְגאוֹ נִ יםִ ,רי"ףַ ,ר ְמ ָּב"םַ ,ר ְמ ָּב"ן ,וְ רֹא"שּ ְ ,כ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ׁ ֶש ֵ ּבין ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג וּבֵ ין ְ ּב ֵמזִ יד ָאסוּר
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (וּבְ ֵמזִ יד ָאסוּר לוֹ לְ עוֹלָ ם) .וְ ַהתוֹ ָּספוֹת ּ ָפ ְסק ּו ְ ּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאירֶ ׁ ,ש ַה ְמ ַב ׁ ּ ֵשל ְ ּב ׁשוֹגֵ ג ,יֵ ָאכֵ ל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתּ ֵ ,בין לְ ַעצְ מוֹ ֵ ּבין

לַ ֲא ֵח ִרים .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 83פ ַסק ְכרֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים.
ִאסור ַה ְמ ָּשכַ ת צִ נוֹ ר ֶשל צוֹ נֵ ן לְ תוֹ ְך ַא ָּמה ֶשל ַח ִמין (או"ח שכו)

(ו) ָאסוּר לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִסילוֹ ן ׁ ֶשל צוֹ נֵ ן לְ תוֹ ְך ַא ּ ָמה ׁ ֶשל ַח ּ ִמין .וְ ִאם ֲע ָשאוֹ ,
ַה ּ ַמיִ ם ֲאסו ִּרים ִ ּב ְר ִחיצָ ה ו ִּב ׁ ְש ִת ָ ּיהּ ְ ,כ ַח ּ ִמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וַ ֲא ִפלּ ּו ַה ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ִּנכְ נְ ס ּו
ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ֲאסו ִּרין.
ְר ִחיצָּ ה ְב ַש ָּבת

(או"ח שכו)

(ל"ט ב') ָאסוּר לִ ׁ ְש ּפ ְֹך ַמיִ ם ׁ ֶש ִּנ ְת ַח ּ ְממ ּו ְ ּבאוּר ַעל גּ וּפוֹ לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּטף ָ ּב ֶהם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב,
וַ ֲא ִפלּ ּו נִ ְת ַח ּ ְממ ּו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ בּ ֵ ,בין ִאם ֵהם ִ ּבכְ לִ י ֵ ּבין ִאם ֵהם ַ ּב ַ ּק ְר ַקע.
ֲא ָבל ְ ּב ַח ּ ֵמי ְט ֶב ְריָ ה וּבְ צוֹ נֵ ןֻ ,מ ָּתר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּטף.



 .82כתב הב"י או"ח רנג,א :ויש לתמוה על רבינו (הטור) שכתב כאן וגם ברמזים (פ"ג אות ד) אם הוסק בקש
וגבבא מותר על ידי גריפה וקטימה ,דבלא גריפה וקטימה נמי שרי ,דומיא דכירה! עיי"ש .ועיין ב"ח וט"ז.
 .83או"ח שיח,א .ובביאור הגר"א האריך להוכיח שהלכה כרבי מאיר .וכן פסק בספר התרומה כר' מאיר ,אלא
שכתב שדוקא במבשל בשבת בשוגג מותר אפילו לו (דמעיקרא חזי לכוס ,דהיינו לאכלו חי) .אבל השוחט או
שאר מלאכות (דמעיקרא לא חזי כלל) ,כגון שהדליק נר ,אפילו בשוגג אסור לו באותו שבת.
וכתב המשנ"ב (ס"ק ב) שכל שיש ספק פלוגתא בזה אי הוי בכלל בישול או לאו ,או בשאר מלאכות כי האי
גוונא ,אין לאסור בדיעבד ,דכל האיסור הזה הוא רק מדרבנן שקנסוהו ,וספיקא דרבנן לקולא.
וכשעשה מלאכה דרבנן בשבת ,האריך בביאור הגר"א להוכיח דלכולי עלמא אם עשה אותה בשוגג ,אין
לאסור בדיעבד ליהנות ממנה .ועיין ביה"ל (ד"ה המבשל).
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(מ' א') (ז) ַח ּ ִמין ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ,לְ ָמ ָחר רוֹ ֵחץ ָ ּב ֶהם ּ ָפנָ יו יָ ָדיו
וְ ַרגְ לָ יוֲ ,א ָבל ל ֹא ָ ּכל גּ וּפוֹ ֲא ִפלּ ּו ֵא ֶבר ֵא ֶברֲ .א ָבל ְ ּבצוֹ נֵ ן וּבְ ַח ּ ֵמי ְט ֶב ְריָ הֻ ,מ ָּתר לִ ְרחֹץ
ֲא ִפלּ ּו ָ ּכל גּ וּפוֹ .
ו ֶּמ ְר ָחץ ׁ ֶש ּ ָפ ְקק ּו נְ ָק ָביו ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ,לְ מוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב רוֹ ֵחץ ָ ּב ֶהם
ִמ ָ ּידֲ .א ָבל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב ָאסוּר לְ ַה ִּז ַיע ָ ּב ּה .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי ְ ּב ַא ְמ ָ ּב ִטי ְק ַט ָּנהֲ .א ָבל ְ ּב ַא ְמ ָ ּב ִטי
ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶשל ְ ּכ ַר ִ ּכים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם זֵ ָעה ַה ְר ֵ ּבהֻ ,מ ָּתר לְ ַה ִּז ַיע דֶּ ֶר ְך ִהלּ וּכוֹ .
(ח) ַמאן דְּ ָע ַבר ַאדְּ ַר ָ ּבנָ ןָ ׁ ,ש ֵרי לְ ִמ ְק ְריֵ ּה ֲע ַב ְריָ נָ א.
ל ֹא יָ ׁשוּט ָא ָדם ִ ּבבְ ֵרכָ הֲ ,א ִפלּ ּו עוֹ ֶמ ֶדת ֶ ּב ָחצֵ ר .וְ ִאי ִאית לָ ּה ִ ּגדּ ו ֵּדיָ ׁ ,ש ֵרי.
(מ' ב') (ט) ִמ ְת ַח ּ ֵמם ָא ָדם ְ ּכנֶ גֶ ד ַה ּ ְמדו ָּרה ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּטף ַא ַחר ָ ּכ ְך ִמ ָ ּיד ְ ּבצוֹ נֵ ןֲ .א ָבל לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּטף
ְּת ִח ָ ּלה וּלְ ִה ְת ַח ּ ֵמם ַא ַחר ָ ּכ ְךָ ,אסוּר.
וְ כֵ ן ָאסוּר לְ ִה ְת ַח ּ ֵמם יָ ָדיו ַא ַחר נְ ִטילָ ה ִאם ל ֹא נִ ְ ּג ָבם יָ ֶפה
ַמ ׁ ְש ַמע ֵמ ַר ִש"יֶ ׁ ,ש ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ַּט ַעם ָה ִא ּסוּר ִמ ׁ ּשוּם ִח ּמוּם ַמיִ ם ׁ ֶש ָעלָ יוֲ .אבָ ל ָּה ַר ְמ ָּב"ן ָ ּכ ַתב דְּ ִמ ׁ ּשוּם ְ ּגזֵ ַרת
ֶמ ְר ֲחצָ אוֹ ת נָ גְ ע ּו ָ ּב ּהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמצָ א ְ ּכרוֹ ֵחץ ְ ּב ַמיִ ם ּפוֹ ׁ ְש ִריןֲ .א ָבל ִמ ׁ ּשוּם ַהפְ ׁ ָש ָרה ַעצְ ָמ ּה ֻמ ָּתר .וְ כֵ ן ְמב ָֹאר ָּב ַר ְמ ָּב"ם.
אוֹמ ִרים ְכ ָּהרֹא"ש וְ ַה ָּמ ְר ְדכַ י).
"עּ ָ 84כ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם יֵ ׁש ְ
וְ ַהשו ַ
( ֵ ּכן ָ ּכ ְתב ּו ָּהרֹא"ש וְ ַה ָּמ ְר ְדכַ י .וְ כֵ ן

יח
יח ַעל ֵמ ָעיו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ .א ָבל קו ְּמקוּמוֹ ס ׁ ֶשל ַח ּ ִמין ֵאין לְ ַה ִּנ ַ
ֻמ ָּתר לְ ַח ּ ֵמם ֲאלוּנְ ִטית וּלְ ַה ִּנ ַ
ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵמ ָעיוּ ֵ ,בין ְ ּבחֹל ֵ ּבין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ַה ָּנ ַחת ִקיתוֹ ן ַמיִם ו ַפ ְך ֶש ֶמן ְכנֶ גֶ ד ָּה ֵאש ֵמ ָּרחוֹ ק

(או"ח שיח)

(מ' ב') (י) ֻמ ָּתר לִ ֵּתן ִקיתוֹ ן ׁ ֶשל ַמיִ ם אוֹ ּ ַפ ְך ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן ְ ּכנֶ גֶ ד ָה ֵא ׁש ֵמ ָרחוֹ ק ָ ּכל ָ ּכ ְך ׁ ֶש ֵאינוֹ
יָ כוֹ ל לְ ִה ְת ַח ּ ֵמם ַעד ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַה ָ ּיד סוֹ לֶ ֶדת בּ וֹ  ,דְּ ַהיְ נ ּו כּ ֹל ׁ ֶש ְ ּכ ֵרסוֹ ׁ ֶשל ִּתינוֹ ק נִ כְ וֵ ית ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
אשוֹ ן אוֹ
וְ כֵ ן ֻמ ָּתר לִ ֵּתן ַה ִּקיתוֹ ן אוֹ ַה ּ ַפ ְך ִ ּבכְ לִ י ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַמיִ ם ַח ּ ִמיןֲ .א ָבל ִ ּבכְ לִ י ִר ׁ
לְ ָק ְרבוֹ ֵאצֶ ל ָה ֵא ׁש ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לְ ִה ְת ַח ּ ֵמם ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַה ָ ּיד סוֹ לֶ ֶדת בּ וֹ ֲ ,א ִפלּ ּו לְ ַה ִּניחוֹ
(כן ָ ּכ ַתב ָּהרֹא"שָ .א ְמנָ ם ֵמ ַר ִש"י וְ ַר ְמ ָּב"ם ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ַ ּגם
ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְק ַט ָּנה ַעד ׁ ֶש ָּת ִפיג צִ ָּנ ָתןָ ,אסוּר ֵ ּ
ְ ּבכִ י ַהאי ַ ּגוְ נָ א ֻמ ָּתרּ ָ ,כל עוֹ ד ל ֹא יַ ִּנ ֵיחם ׁ ָשם ַעד ׁ ֶש ּי ְִת ַ ּב ׁ ּ ְשל ּו .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 85פ ַסק ְכ ָּהרֹא"ש).
ֵקרוב ִבשול וְ ִדין

ִבשול ַא ַחר ִבשול (או"ח שיח)

(יא) כּ ֹל ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע ְ ּכ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ רוֹ ַסאיּ ָ ,כל ַה ְמ ָק ֵרב ִ ּב ׁ ּשוּלוֹ ַח ָ ּיב
 .84או"ח שכו,ה.
 .85או"ח שיח,יד.
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רוֹסאיָ ּ ,פטוּר .)86וְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע לְ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ רוֹ ַסאיּ ָ ,כל זְ ַמן ׁ ֶשהוּא
ל ֹא ִה ִ ּג ַיע לְ ׁ ִשעוּר ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ ַ
רוֹסאיּ ָ ,כל עוֹ ד ל ֹא
רוֹ ֵת ַח ,ל ֹא ׁ ַש ָ ּי ְך בּ וֹ ִ ּב ׁ ּשוּל (וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ עוֹ דֶ ׁ ,ש ַ ּגם ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ְ ּכ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ ַ
ִה ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ָ ּכל צָ ְרכּ וֹ י ֵׁש בּ וֹ ִ ּב ׁ ּשוּל .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .)87וְ ִאם נִ צְ ַט ֵּנן וְ ִה ְר ִּתיחוֹ ַ ,ח ָ ּיב.
וְ ַדוְ ָקא ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַמ ׁ ְש ֶקהֲ .א ָבל ְ ּב ָד ָבר יָ ֵב ׁש ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשלֵ ,אין ִ ּב ׁ ּשוּל ַא ַחר ִ ּב ׁ ּשוּל
"ע ּ ָפ ַסק ְכ ָּהרֹא"ש ׁ ֶש ּי ֵׁש ִ ּב ׁ ּשוּל
ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ עוֹ דֶ ׁ ,ש ַ ּגם ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ַמ ׁ ְש ֶקהֵ ,אין ִ ּב ׁ ּשוּל ַא ַחר ִ ּב ׁ ּשוּל .וְ ַהשו ַ
ְ ּב ָד ָבר ְמבֻ ׁ ּ ָשל לַ חִ ,אם נִ צְ ַט ּנֵן.)88
(וְ ַד ַעת

ְ ּכלִ י ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ַעל ָה ֵא ׁשּ ָ :כ ַתב ָּה ַר ְמ ָּב"ן ַעל ּ ִפי ַהיְרו ַשלְ ִמי "לָ ַמ ְדנ ּו דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ׁ ֶש ֵאין ִ ּב ׁ ּשוּל ָ ּגמוּרֶ ,א ָ ּלא
89
ְ ּבאוּר ְמ ַה ֵ ּל ְך ַּת ְח ָּתיו" .וּלְ ִפי זֶ ה ִ ּבכְ לִ י ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָה ֵא ׁשִ ,א ּסוּרוֹ דְּ ַר ָ ּבנָ ן  .וְ כֵ ן ַמ ׁ ְש ַמע ָּב ַר ְמ ָּב"ם.

ָא ְמנָ ם ָּב ַר"ן ְמב ָֹאר דְּ ִא ָ ּכא ּ ְפלֻ גְ ָּתא ָ ּבזֶ ה ֵ ּבין ַה ַ ּבבְ לִ י לַ ּיְרו ׁ ַּשלְ ִמי.
(יב) ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ֻמ ָּתר לְ ַה ְר ֵהר ְ ּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה ,חוּץ ִמ ֵ ּבית ַה ִ ּכ ֵּסא ו ֵּבית ַה ּ ֶמ ְר ָחץ .וְ ָאס ּור
לוֹמר ָ ּב ֶהם דְּ ָב ִרים ׁ ֶשל ק ֶֹד ׁש ,וַ ֲא ִפלּ ּו ִ ּבלְ ׁשוֹ ן חֹל .ו ְּד ָב ִרים ׁ ֶשל חֹל ֻמ ָּת ִרין לְ ָא ְמ ָרם ִ ּבלְ ׁשוֹ ן
ַ
ק ֶֹד ׁש .וּלְ ַא ְפרו ׁ ֵּשי ֵמ ִא ּסו ָּראֲ ,א ִפלּ ּו דְּ ָב ִרים ׁ ֶשל ק ֶֹד ׁש ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ק ֶֹד ׁש ֻמ ָּתר לוֹ ַמר ָ ּב ֶהם.
(מ"א א') ֻמלְ יָ ר ַה ָ ּגרוּףׁ ,שוֹ ִתין ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתַ .אנְ ִטיכִ יַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִהיא ְ ּגרו ָּפה ו ְּקטו ָּמה,
ֵאין ׁשוֹ ִתין ִמ ּ ֶמ ָּנה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.90
נְ ִתינַ ת ַמיִם צוֹ נְ נִ ים לִ כְ לִ י ִראשוֹ ן ֶש ֵיש בוֹ

ַמיִ ם ַח ִמים (או"ח שיח)

(יג) ֵמ ַחם ׁ ֶש ּ ִפ ּנָה ּו ִמן ָה ֵא ׁש ,וְ הוּא ַחם ,אוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַמיִם ַח ּ ִמין ,לֹא ֵּיִתן לְ תוֹכוֹ ַמיִם צוֹ נְ נִ ין
נוֹתנִ ין לְ תוֹכוֹ ַמיִם ַה ְר ֵ ּבה ְ ּכ ֵדי לְ ַה ְפ ׁ ִש ָירןֲ ,א ִפלּ ּו ִאם ֵהם
ְמ ַעטִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַח ּ ְמ ִמיןֲ .א ָבל ְ
ְמצָ ְר ִפין ַה ְ ּכלִ י ו ְּמ ַח ְּז ִקין אוֹתוֹּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ְת ַ ּכ ֵּון לְ כָ ְך ( ֵ ּכן ּ ָפ ַסק ַהטור .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ִ ּלכְ לִ י
ִר ׁ
אשוֹן ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ַח ִּמים ,לֹא ֵּיִתן ֲא ִפלּ ּו ַמיִם צוֹנְ נִ ים ְמ ֻר ִ ּבים .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 91פ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,וְ ָּה ַר ָּמ"א ּ ָפ ַסק ְכ ַהטור).
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וזה לשונו (הל' שבת ט,ה)" :נִ ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ֲחצִ י ִ ּב ׁ ּשוּל (פי' כמאכל בן דרוסאי) ִמ ַּצד ֶא ָחד ָ ּ -פטוּרַ ,עד ׁ ֶש ַ ּי ֲהפ ְֹך בּ וֹ וְ י ְִת ַ ּב ׁ ּ ֵשל
ֲחצִ י ִ ּב ׁ ּשוּל ִמ ׁ ּ ְשנֵ י ְצ ָד ָדיו ".הובא במשנ"ב (שיח,א ,ס"ק א .וכתב שם המשנ"ב לאסור מן התורה עכ"פ מצד חצי שיעור .אמנם
ראה מש"כ ב"נתיבי הלכה" ,פ' א' ,סוגית הוציא חצי שיעור ועוד חצי שיעור ,בשם רבים ממפרשי הרמב"ם ,שדעתו לכאורה שחצי
שיעור בשבת איסורו דרבנן).
או"ח שיח,ד.
או"ח שיח,ד .והרמ"א כתב בשם רבינו ירוחם :ויש אומרים דוקא אם מצטמק ויפה לו .אמנם מדברי
השו"ע (או"ח רנז,ז) משמע דאסור בכל עניין אם נצטנן ,אף במצטמק ורע לו (ביאור הגר"א ,או"ח שיח,ד).
בבבלי הדברים אינם מפורשים ,ולכאורה אפושי מחלוקת לא מפשינן (וכן מבואר בפרי חדש) .וכן כתב ערוך
השולחן (הל' שבת ,סי' שיח ,סעי' כ-כא; סעי' לט) ,שעל פי בבלי וירושלמי מן התורה אינו מבשל אלא בעומדת
על האש ,ושכן דעת הרמב"ם ורש"י .וכתב שמהתוספות משמע שהוא בישול גמור מהתורה ,ושכן משמע
מדברי הטור ושו"ע .אמנם ראה ביאור הגר"א (יו"ד קה,ב ,ס"ק יג) במה שגרס בירושלמי.
ראה במה שכתבתי ב"נתיבי הלכה" בביאור מהות מוליאר ואנטיכי ,על פי הראשונים.
או"ח שיח,יא-יב .ועיין עוד ב"נתיבי הלכה" שנחלקו המפרשים בדעת הרמב"ם.

קיצור פסקי הרא"ש  -שבת

22
ִכבוי ַג ֶחלֶ ת ִב ְרשות ָּה ַר ִבים (או"ח שלד)

(יד) ַ ּג ֶחלֶ ת ַה ּ ֻמ ַּנ ַחת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםּ ֵ ,בין ׁ ֶשל ֵעץ ֵ ּבין ׁ ֶשל ַמ ֶּתכֶ תֻ ,מ ָּתר לְ כַ בּ וֹ ָת ּה
ִ ּכבּ וּי הוּא ְמלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה לְ גו ָּפ ּה ,ו ָּפטוּר ָעלֶ ָיה וְ ָאסוּר ַרק ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן .וּבִ ְמקוֹ ם נֶ זֶ ק לָ ַר ִ ּבים ִה ִּתיר ּו .וְ כֵ ן
ּ ָפ ְסק ּו רֹב ָּה ִראשוֹ נִ יםָ .א ְמנָ ם לָּ ַר ְמ ָּב"ם ְמלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה לְ גוּפָ ּה ַח ּיָב ָעלֶ ָיה ,וְ לָ כֵ ן ַרק ַ ּג ֶחלֶ ת ׁ ֶשל
הוֹסיף דַּ ַעת
"עָ 92ס ַתם ְכרֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים ,וְ ִ
ַמ ֶּתכֶ תֶ ׁ ,ש ִא ּסוּר ִ ּכבּ וּיָ ּה ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ןֻ ,מ ָּתר לְ כַ בּ וֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים .וְ ַהשו ַ
ָּה ַר ְמ ָּב"ם) .וְ כֵ ן קוֹ ץ ַה ּמו ָּטל ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ ּ ָפחוֹ ת ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.
וּבְ כַ ְר ְמלִ ית ְמ ַטלְ ְטלִ ין ֲא ִפלּ ּו טו ָּבא.
(ש ָ ּכל
ֶׁ

נְ ִתינַ ת ַח ִמים לְ צוֹ נֵ ן ולְ ֵה ֶפ ְך ְבכוֹ ס וְ ַא ְמ ָּב ִטי

(או"ח שיח)

(מ"ב א') (טו) נוֹ ֵתן ָא ָדם ְ ּבכוֹ ס ֵ ּבין ַמיִ ם ַח ּ ִמין לְ תוֹ ְך צוֹ נֵ ןּ ֵ ,בין צוֹ נֵ ן לְ תוֹ ְך ַח ּ ִמין .וּבְ ַא ְמ ָ ּב ִטי,
ַח ּ ִמין לְ תוֹ ְך צוֹ נֵ ן וְ ל ֹא צוֹ נֵ ן לְ תוֹ ְך ַח ּ ִמין (וְ כֵ ן דַּ ַעת ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן דִּ בְ ַא ְמ ָ ּב ִטי ַהכּ ֹל
ָאסוּר .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 93פ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם) .וְ ֵס ֶפל דִּ ינוֹ ּ ְ 94כ ַא ְמ ָ ּב ִטי.
ֵערוי ִמ ְכלִ י ִראשוֹ ן

(או"ח שיח)

(טז) ַר ְש ָּב"ם ָח ׁ ִשיב ֵערוּי ִ ּככְ לִ י ׁ ֵשנִ י ,ו ַּמ ִּתיר לְ ָערוֹ ת ַעל ַה ַּת ְרנְ ֹגלֶ ת לְ ָמלְ גָ ּה .95וְ ַר ֵבנו ַתם
אשוֹ ן ,וְ ִאם ֵע ָרה ָעלֶ ָיה ,צָ ִר ְ
ֲח ׁ ִשיב לֵ ּה ִ ּככְ לִ י ִר ׁ
יך לִ ְקל ֹף ָהעוֹ ר (וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ַר ֵבנו ַתם.)96
ְ
וְ ִאם ר ׁ
ֹאש ַה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת לְ ַמ ְעלָ הֵ ,אין צָ ִריך לִ ְקל ֹףּ ִ ,כי ַהנּוֹ צָ ה ִהיא ְמגִ ָּנה .ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ֵאין
לְ ַהגְ ִעיל ְ ּכלִ י ַה ָ ּבלו ַּע ֵמ ִא ּסוּר ַעל יְ ֵדי ֵערוּי.
ִבשול ִבכְ לִ י ִראשוֹ ן

(או"ח שיח)

(מ"ב ב') (יז) ֻמ ָּתר לָ ֵתת ֶמלַ ח ִ ּבכְ לִ י ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ֶה ֱעבִ ירוֹ ֵמ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָהאוּר דְּ לָ א ְ ּב ׁ ִשיל .וּבְ ַשר
97
ַה ׁ ּשוֹ רַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ָב ֵעי ִ ּב ׁ ּשוּל טו ָּבאָ ,אסוּר לִ ְּתנוֹ ִ ּבכְ לִ י ִר ׁ
אשוֹ ן ,וַ ֲא ִפלּ ּו ִאם ֵאינוֹ יָ בֵ ׁש .
.92
.93
.94
.95
.96
.97



או"ח שלד,כז.
או"ח שיח,יא.
כן הוא בדפוסים וכת"י .והב"י (שיח ,יא-יב) תמה על זה ,שהוא היפך ממה שאמרו בגמרא וממה שכתב
הרא"ש .וכתב :ואפשר שצריך להגיה שם :אינו כאמבטי ,כי הסופר טעה בין אינו לדינו.
החלב ,ומלחם (יו"ד
שכן בכלי ראשון אסור למלוג (היינו לשטוף ברותחים) גדיים וטלאים ועופות ,אא"כ ניקר ֵ
וחלב שבהם עם הבשר ,ואסור.
סח,י) .והטעם ,שבכלי ראשון מתבשל דם ֵ
יו"ד סח,י; או"ח שיח,י .ולכן אסר ליתן תבלין בקערה ולערות עליהם מכלי ראשון .וביו"ד (סח,י) הוסיף
שהוא מבשל כדי קליפה.
צ"ב מה שכתוב ,שכן זה לשון הרא"ש (ג,יז)" :והלכה כלישנא בתראה דמסייע ליה לרב נחמן .ומשמע
דבישרא דתורא לא בשלה בכלי ראשון ,ומותר לתת בשר חי לתוך כלי ראשון שהעבירוהו מעל האור.
ומיהו אי מליח ישן הוא אפשר דאסור ,דממהר להתבשל כדאמרינן לעיל (ל"ט א') .ואפילו נמלח מחדש,
נהי דבשר אינו מתבשל ,הלחלוחית והמלח והדם שבתוכו מתבשל ונבלע בבשר ,ואסור".
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ֻמ ְקצֶ ה ו ָּב ִסיס לְ ָּדבָּ ר ָּה ָּאסור
ִטלְ טול ְכלִ י לְ צ ֶֹר ְך ָּד ָּבר ֶש ֵאינוֹ נִ ָּטל ובִ טול ְכלִ י ֵמ ֵהיכֵ נוֹ

(או"ח רסה)

(מ"ב ב') (יח) ֵאין נוֹ ְתנִ ין ְ ּכלִ י ַּת ַחת ַה ֵּנר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת לְ ַק ֵ ּבל ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ( ַה ְמ ַט ְפ ֵטף ֵמ ַה ֵּנר ,)98וְ ל ֹא ַּת ַחת
ַה ַּת ְרנְ גֹלֶ ת לְ ַק ֵ ּבל ַה ֵ ּביצָ הֲ .א ָבל יָ כוֹ ל לְ כֻ ּפוֹ ַעל ַה ֵ ּביצָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ׁ ּ ָש ֵבר (דִּ כְ לִ י נִ ָּטל לְ צ ֶֹר ְך דָּ ָבר
ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ָּטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת) .וְ לָ ֵתת ַה ְ ּכלִ י ַּת ַחת ַה ֵּנר ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םֻ ,מ ָּתר .וְ ׁ ֶש ֶמן ַה ּיוֹ ֵרד לְ תוֹ כוֹ ָ ,אסוּר.
ִטלְ טול ֵמתִ ,טלְ טול ִמן ַה ַצדִ ,טלְ טול ְבגופוֹ

(או"ח שיא)

(מ"ג ב') (יט) ֵמת ׁ ֶשהוּא יָ ֵרא ָעלָ יו ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ לֵ ָקהַ ,ר ִש"י ַמ ִּתיר לְ ַטלְ ְטלוֹ ִטלְ טוּל ָ ּגמוּר.
ולְ ַרב ַאלְ ַפס דַּ וְ ָקא ִטלְ טוּל ִמן ַה ַּצד (וְ ַהשו ַ"עָ ּ 99פ ַסק ְכ ַר ִש"י).
יטלְ ְטלֶ ּנ ּו ַעל יָ דוֹ  .וְ ִאם
יח ּנ ּו ָעלָ יו וִ ַ
וְ ִאם הוּא מו ָּטל ַ ּב ַח ּ ָמהִ ,אם יֵ ׁש לוֹ ִ ּכ ָ ּכר אוֹ ִּתינוֹ ק ,יַ ִּנ ֶ
ְ
יח ּנ ּו ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ֶ ׁ ,ש ָא ְסר ּו לְ ָה ְפכוֹ ִמ ּ ִמ ָּטה לְ ִמ ָּטהֶ ׁ ,ש ִּטלְ טוּל ִמן ַה ַּצד לְ צ ֶֹרך דָּ ָבר
ֵאין לוֹ  ,יַ ִּנ ֶ
ְ
ָה ָאסוּרָ ,אסוּר .וּלְ צ ֶֹרך דָּ ָבר ַה ּ ֻמ ָּתרֻ ,מ ָּתרּ ְ .כגוֹ ן ָמעוֹ ת ׁ ֶש ׁ ּ ָשכַ ח ַעל ַה ַ ּכר (וְ ַה ַ ּכר הוּא דָּ בָ ר
ַה ֻּמ ָּתר)ְ ,מנַ ֵער ַה ַ ּכר וְ ֵהן נוֹ ְפלוֹ ת.
וְ ִטלְ טוּל ְ ּבגוּפוֹ ִ ּכלְ ַא ַחר יָ דֲ ,א ִפלּ ּו לְ צ ֶֹר ְך דָּ ָבר ָה ָאסוּרֻ ,מ ָּתרּ ְ .כגוֹ ן ַה ַ ּק ׁש ׁ ֶש ַעל ַה ּ ִמ ָּטה
ְמנַ ְענְ עוֹ ְ ּבגוּפוֹ .
ִטלְ טול ַה ֵנר ְב ַש ָּבת

(או"ח רעט)

(מ"ד א') (כ) מוֹ ַתר ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ׁ ֶש ַ ּב ֵּנר וְ ׁ ֶש ַ ּב ְּק ָע ָרה ׁ ֶש ִה ְדלִ יק ּו בּ וֹ ְ ּבאוֹ תוֹ ׁ ַש ָ ּבתָ ,אסוּר
ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ָהיָה ָאסוּר ְ ּב ִטלְ טוּל לְ פִ י ׁ ֶש ַּנ ֲע ָשה ַה ֵּנר וְ ַה ׁ ּ ֶש ֶמן וְ ַה ּ ְפ ִתילָ ה ָ ּב ִסיס לַ ׁ ּ ַשלְ ֶהבֶ תֶ ׁ ,שהוּא דָּ ָבר ָה ָאסוּר
ְ ּב ִטלְ טוּל ,ו ִּמגּ וֹ דְּ ִא ְת ַק ָּצ ֵאי לְ ֵבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ תִ ,א ְת ַק ָּצ ֵאי לְ כֻ ֵּלי יוֹ ָמא .וְ זֶ ה ּו ַה ִּנ ְק ָרא ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ִא ּסוּר) .וְ כֵ ן
נֵ ר ו ָּפמוֹ ט ׁ ֶש ִה ְדלִ יק ּו ָ ּב ֵהן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתָ ,אסוּר לְ ַטלְ ְטלָ ן ֲא ִפלּ ּו לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּכבוֲּ .א ָבל ִאם ל ֹא
ִה ְדלִ יק ּו ָ ּב ֶהםֻ ,מ ָּתר ,וַ ֲא ִפלּ ּו ִאם ַה ֵּנר ָמאוּס.
(כיוָ ן דְּ ֵבין
ֵּ

יה ָּמעוֹ ת (או"ח שי)
ִמ ָּטה ֶש ֵיש ָּעלֶ ָּ

(מ"ד ב') ִמ ָּטה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָעלֶ ָיה ָמעוֹ תֲ ,א ִפלּ ּו ֵאין ָעלֶ ָיה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ָהי ּו ָעלֶ ָיה ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת,



 .98משום שהשמן מוקצה ,וסובר התנא אין כלי ניטל בשבת אלא לצורך דבר הניטל .או משום שסובר אסור
לבטל כלי מהיכנו ,להושיבו במקום שלא יוכל ליטלו עוד ,שנחשב כקובעו שם ומחברו בטיט ,ודומה
למלאכה .וכלי זה לאחר שייפול בו שמן המוקצה ,יהיה אסור בטלטול .רש"י.
 .99או"ח שיא,א .וראה בהרחבה ב"נתיבי הלכה" (כאן ,ובפרק המצניע ,צ"ד ב' ,בשיטות הראשונים) ,האם מותר להוציאו
לרשות אחרת ,ולכרמלית ,בדברי הפוסקים.
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ָאסוּר לְ ַטלְ ְטלָ ּהֵ .אין ָעלֶ ָיה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ל ֹא ָהי ּו ָעלֶ ָיה ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ תֻ ,מ ָּתרֲ ,א ִפלּ ּו יִ ֲח ָד ּה
יח ָעלֶ ָיה ָמעוֹ ת ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם וְ ִס ְ ּל ָקן ,לְ ָּה ִרי"ף .ולְ ַר ֵבנו ַתםָ ,אסוּר לְ ַטלְ ְטלָ ּה
לְ ָמעוֹ ת וְ ִה ִּנ ַ
"ע ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם
יה ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םֲ ,א ִפלּ ּו ִס ְ ּל ָקן (וְ ַהשו ַ
יח ָעלֶ ָ
ִאם יִ ֲח ָד ּה לְ ָמעוֹ ת וְ ִה ִּנ ַ
אוֹס ִרין ָ ּכ ַתב ְכ ַר ֵבנו ַתם.)100
יֵ ׁש ְ
ֻמ ְקצֶ ה ַה ִּנ ְמצָ א ַעל דָּ ָבר ַה ָּט ֵפל לַ ְ ּכלִ יָ ׁ :שנִ ינ ּו ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ֵ ּכלִ ים,

ׁ ֶש ּמוּכְ נִ י101

ׁ ֶשל ׁ ִשדָּ הּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא נִ ׁ ְש ֶמ ֶטת

אוֹת ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ֶשיּ ֵׁש
ׁ ֶ(ש ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ׁ ְשמֹט אוֹ ָת ּה וּלְ הוֹ צִ ָיא ּה ֵמ ַה ׁ ּ ִשדָּ הֵ ,אינָ ּה נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת ֵחלֶ ק ִמ ֶּמ ָּנה ,וְ לָ כֵ ן) ֵאין גּוֹ ְר ִרין ָ
ְ ּבתוֹ כָ ּה ָמעוֹ ת .ו ְּמפָ ֵר ׁש ִר"י דִּ כְ ׁ ֶש ִהיא נִ ׁ ְש ֶמ ֶטתִ ,היא ְ ּכלִ י ִ ּב ְפנֵ י ַעצְ ָמ ּה; ֲא ָבל ְ ּכ ׁ ֶש ֵאינָ ּה נִ ׁ ְש ֶמ ֶטתֻ ,מ ָּתר לְ גָ ְר ָר ּה

ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָעלֶ ָיה ָמעוֹ ת ,דְּ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ֵאינָ ן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ׁ ּ ִשדָּ ה ׁ ֶש ִהיא ִע ַ ּקר ַה ְ ּכלִ יָ ׁ ,ש ֵרי .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ָּה ַר ָּמ"א.102
ִטלְ טוּל ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ִא ּסוּר לְ צ ֶֹר ְך גּ וּפוֹ ו ְּמקוֹ מוֹ :103

דַּ ַעת ַר ְש ָּב"א ו ָּמ ְר ְדכַ יֶ ׁ ,ש ּ ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ִא ּסוּרֻ ,מ ָּתר

לְ ַטלְ ְטלוֹ לְ צ ֶֹר ְך גּ וּפוֹ ו ְּמקוֹ מוֹ ּ ִ ,ככְ לִ י ׁ ֶש ּ ְמלַ אכְ ּתוֹ לְ ִא ּסוּר .וְ ַד ַעת ָּהרֹא"ש וְ ַר ֵבנו י ְֻר ָּחםֶ ׁ ,ש ָאסוּר.

"ע104
וְ ַהשו ַ

ָס ַתם ְכ ָּהרֹא"ש .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש ִמי ׁ ֶש ִה ִּתיר ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ְש ָּב"א ו ָּמ ְר ְדכַ י; וְ כָ ַתב ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְרא ּו דְּ בָ ָריו.
ַה ָּנ ַחת נֵ ר ַעל ַג ֵבי ֶד ֶקל ְב ַש ָּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב

(או"ח רעז)

יחין נֵ ר ַעל ַ ּג ֵ ּבי דֶּ ֶקל ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת
(מ"ה א') (כא) ַמ ִּנ ִ
יִטלֶ ּנ ּו
יחין אוֹ תוֹ ָעלָ יו ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ( ׁ ֶש ּ ָמא לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּיכְ ֶ ּבה ְּ
ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת לְ ִא ּסוּר) .וְ ֵאין ַמ ִּנ ִ
וְ נִ ְמצָ א ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ִאילָ ן).
( ִ ּכי ַ ּגם לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּיכְ ֶ ּבה ל ֹא יִ ְּטלֶ ּנ ּוֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֻה ְקצָ ה

ָּד ָּבר ֶש ֵאינוֹ ָּראוי ו ְד ָּחאוֹ

ְביָּ ַדיִם (או"ח שי)

(מ"ה ב') ֵאין ֻמ ְקצֶ ה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶא ָ ּלא ְ ּגרוֹ גָ רוֹ ת וְ צִ ּמו ִּקים .וַ ֲא ִפלּ ּו ִח ִּטים ׁ ֶש ְּז ָר ָעם
ו ֵּביצִ ים ׁ ֶש ָּנ ַתן ַּת ַחת ַה ַּת ְרנְ גֹלֶ תֻ ,מ ָּת ִרים ֵהן לְ ַטלְ ְטלָ ן.
ֵקן ׁ ֶשל ַּת ְרנְ גוֹ לִ ים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ֶא ְפר ַֹח ֵמתָ ,אסוּר ֲא ִפלּ ּו לְ נַ ֲערוֹ
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(דְּ כֵ יוָ ן דְּ ֵאינוֹ ָעשוּי ֶא ָ ּלא לַ ַּת ְרנְ גֹלֶ ת,

 .100או"ח שי,ז .וכתב המשנ"ב (ס"ק כה) ,שלשיטת רבינו תם ,דינה כמוקצה מחמת חסרון כיס ,ואפילו לצורך
גופו ומקומו אסור (דלא כהרמ"א) .עוד כתב (ס"ק כז) דמכל מקום לדינא מסכים בספר אליה רבה דאף
שהכיס מיוחד למעות ,כל שאין דרכו להקפיד להניח בו דברים אחרים ,איננו בכלל מוקצה מחמת חסרון
כיס רק כסתם כלי שמלאכתו לאיסור ושרי לצורך גופו או מקומו .ועיי"ש שער הציון (אות יט).
 .101רש"י ביאר גלגל .רבינו תם ביאר בסיס שהשידה מונחת עליו (מלשון ַ ּכן) .והרמב"ם ביאר מגירה שבשידה.
 .102או"ח שי,ז.
 .103דיון בטלטול כלי שמלאכתו לאיסור מחמה לצל ע"י ככר או תינוק ,ראה להלן ,פרק נוטל ,סי' ב (קמ"ב ב').
 .104או"ח רעט,ב.
 .105ועל כרחך מיירי שלא השרישו ,שאם השרישו אסור היה ליטלן .ולהלן ,נ' ב' ,אמרינן דהטומן לפת וצנונות
ניטלין בשבת .וראה "נתיבי הלכה" (מ"ה א' ,חיטין שזרען בקרקע) ,שיש ראשונים שמבארים דלהלן ,בהטומן
לפת וצנונות ,מיירי שגם לא התכוין לזריעה; דבמתכוין ,נאסר אף שלא השרישו.

פרק שלישי  -כירה
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ֲהוָ ה לֵ ּה ְ ּכ ַמ ִּנ ַיח.)106
ִטלְ טול ְמנוֹ ָּרה ְב ַש ָּבת

(או"ח רעט)

(מ"ה ב') (כב) ָ ּכל ְמנוֹ ָרהּ ֵ ,בין ְ ּגדוֹ לָ ה ֵ ּבין ְק ַט ָּנהֲ ,א ִפלּ ּו ֵאין ָ ּב ּה ֻחלְ יוֹ ת ֶא ָ ּלא ּ ְפ ָר ִקים
ַהדּ וֹ ִמים לְ ֻחלְ יוֹ תָ ,אסוּר לְ ַטלְ ְטלָ ּה ( ֵ ּכן ּ ָפ ְסק ּו תוֹ ָּספוֹת וְ ָּהרֹא"ש .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק דִּ בְ ׁ ֶשל ּ ְפ ָר ִקים
ַהדּ ִוֹמים לְ ֻחלְ יוֹ תִ ,אם ָהי ְָתה ְק ַט ָּנה ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ְטלָ ּה .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 107פ ַסק ַכתוֹ ָּספוֹת וְ ָּהרֹא"ש).
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר לְ ַטלְ ֵטל ָ ּכל נֵ רֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶשל נֵ ְפט.
ָּב ִסיס לְ ָּד ָּבר ָּה ָּאסור וְ ַה ֻמ ָּתר (או"ח שי)

(מ"ז א') כּ ֹל ׁ ֶשהוּא ָ ּב ִסיס לְ ָד ָבר ָה ָאסוּר וְ ַה ּ ֻמ ָּתרּ ְ ,כגוֹ ן ְ ּכנוּנָ א ַא ַ ּגב ִק ְט ֵמ ּהֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ
אוֹסר .ולְ ַר ֵבנו ַתם ַ ּגם ְ ּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ ָח ׁשוּבּ ָ ,כל עוֹ ד ֵאינוֹ ָ ּב ֵטל לַ ֶה ֵּתר ,אוֹ ֵסר .וּכְ ֵדי
(לְ ַר ִש"י ַרק ְ ּכ ׁ ֶש ָה ִא ּסוּר ָח ׁשוּבֵ ,
108
לְ ַה ִּתיר ִטלְ טוּל צָ ִר ְיך ׁ ֶש ּי ְֵהא דָּ ָבר ַה ֻּמ ָּתר ָח ׁשוּב ִמדָּ בָ ר ָה ָאסוּר .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ַר ֵבנו ַתם).
ִמ ָּטה ֶשל ְפ ָּר ִקים

(או"ח שיג)

(כג) ִמ ָּטה ׁ ֶשל ּ ְפ ָר ִקים ָאסוּר לְ ַה ֲחזִ ָיר ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וּלְ ַהדְּ ָק ּה .וְ ִאם ָּת ַקעַ ,ח ָ ּיב ַח ָּטאת .וְ ִאם
ִהיא ְרפוּיָ הֻ ,מ ָּתר לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה.
נְ ִתינַ ת ְכלִ י ִעם ַמיִם ִמ ַת ַחת לְ נֵ ר (או"ח רסה)

(מ"ז ב') (כד) נוֹ ְתנִ ין ְ ּכלִ י ַּת ַחת ַה ֵּנר לְ ַק ֵ ּבל בּ וֹ נִ יצוֹ צוֹ ת ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ֵאין נוֹ ְתנִ ין ַּת ְח ָּתיו
ְ ּכלִ י ׁ ֶשל ַמיִ םֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶ(ש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּג ַרם ִ ּכבּ וּי ֻמ ָּתרְ ,מ ָק ֵרב ִ ּכבּ וּי ָאסוּר) .ו ֻּמ ָּתר לָ ֵתת
ַמיִ ם ַ ּב ֲע ׁ ָש ׁ ִש ּיוֹ ת.



 .106רא"ש.
 .107או"ח רעט,ז.
 .108או"ח שי,ח .כתבו הפוסקים דאם לכל העולם ההיתר חשוב יותר ולדידיה אינו חשוב ,אזלינן בתר דידיה.
והוא הדין איפכא .משנ"ב (שי,ח ,ס"ק לג).
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ֶפ ֶרק ד

ַב ֶמה טוֹ ְמנִ ין
ִאסור ַה ְט ָּמנָּ ה ְב ָּד ָּבר ַהמוֹ ִסיף ֶה ֶבל ֲא ִפלו ִמ ְבעוֹ ד יוֹ ם (או"ח רנז)

(מ"ז ב') (א) ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ּמוֹ ִסיף ֶה ֶבלֵ ,אין טוֹ ְמנִ ין בּ וֹ ֲא ִפלּ ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם .וְ יֵ ש ְמ ָּפ ְר ִשים
"ע ּ ָפ ַסק
וְ ַר ְש ָּב"ם) ִאם הוּא ְמבֻ ׁ ּ ָשל ְ ּכמוֹ ַמ ֲאכַ ל ֶ ּבן דְּ רוֹ ַסאיֻ ,מ ָּתר .וְ ַר ֵבנו ַתם אוֹ ֵסר (וְ ַהשו ַ
ְכ ַר ֵבנו ַתם .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ָּה ַר ָּמ"א .וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש ְמ ִק ִּלין ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ְש ָּב"ם.)109
( ַר ִש"י

יפים
ְד ָּב ִרים ַהמוֹ ִס ִ

ֶה ֶבל (או"ח רנז)

ֵאין טוֹ ְמנִ ין ( ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת) ִ ּב ְפסֹלֶ ת ׁ ֶשל זֵ ִיתים וְ ׁ ֻש ְמ ׁ ְש ִמין ,וְ ל ֹא ְ ּבזֶ ֶבל ו ֶּמלַ ח וְ ִסיד וְ חוֹ לּ ֵ ,בין
(ש ָ ּכל ֵאלּ ּו
יְב ׁ ִשים .וְ ל ֹא ְ ּב ֶת ֶבן וְ ל ֹא ְ ּבזַ ִ ּגין וְ ל ֹא ְ ּבמוֹ כִ ין וְ ל ֹא ַ ּב ֲע ָשבִ ים לַ ִחין ׁ ֶ
לַ ִחין ֵ ּבין ֵ
מוֹ ִסיפִ ים ֶהבֶ ל .וְ ַדוְ ָקא לַ ִחין ֵמ ֲח ַמת ַעצְ ָמןֲ .)110א ָבל ִ ּב ֵיב ׁ ִשיםֻ ,מ ָּתר .וְ טוֹ ְמנִ ין ( ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת) ִ ּבכְ סוּת
מוֹסיפִ ים ֶה ֶבל).
ו ֵּפרוֹ ת וּבְ כַ נְ ֵפי יוֹ נָ ה וּבִ נְ ע ֶֹרת ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ,וּבִ נְ ס ֶֹרת ׁ ֶשל ָח ָר ׁ ִשין ( ׁ ֶש ֵאלּ ּו ֵאינָ ם ִ
(ב) יֵ ׁש ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶשנּוֹ ֲהגִ ים ׁ ֶש ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִה ִּסיק ּו ֶאת ָהאוּר ו ִּב ׁ ּ ְשל ּו ְק ֵדרוֹ ת ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ,לְ ֵעת
ֶע ֶרב ְמ ַס ְ ּל ִקין ָה ֵא ׁש וְ גוֹ ְר ִפין ָה ֶר ֶמץ וְ נוֹ ְתנִ ין ׁ ָשם ַה ְּק ֵד ָרה לְ צ ֶֹר ְך ָמ ָחר ו ְּמכַ ִּסין אוֹ ָת ּה ְ ּב ֵא ֶפר
צוֹ נֵ ן.111
ַה ְט ָּמנָּ ה ְכ ֶש ֵיש ֲאוִ יר ֵבין ַה ְד ָּפנוֹ ת לַ ְק ֵד ָּרה

(או"ח רנז)

וְ יֵ ׁש ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶשעוֹ ִשין ֲח ִפ ָירה ֵאצֶ ל ְמקוֹ ם ָה ֵא ׁש ְמ ֻר ֶּצ ֶפת ִ ּבלְ ֵבנִ ים ָסבִ יב ו ְּמ ַח ּ ְמ ִמין
אוֹ ָת ּה וְ גוֹ ְר ִפין אוֹ ָת ּה ו ַּמ ְט ִמינִ ים ָ ּב ּה ַה ְּק ֵד ָרה ו ְּמכַ ִּסים אוֹ ָת ּה (דְּ ָהא דְּ ָא ְס ֵרי ַה ְט ָמנָ ה ְ ּב ָד ָבר
ַה ּמוֹ ִסיף ֶה ֶבלַ ,היְנ ּו ִמ ׁ ּשוּם ְ ּגזֵ ָרה ׁ ֶש ּ ָמא יַ ְט ִמין ְ ּב ֶר ֶמץ .וְ ַהיְ נ ּו דַּ וְ ָקא ְ ּכ ֵעין ַה ְט ָמנָ ה ְ ּב ֶר ֶמץֶ ׁ ,ש ָה ֶר ֶמץ ַמ ִ ּג ַיע
לַ ְּק ֵד ָרה ָסבִ יבֲ .א ָבל ְ ּב ַת ּנוּר וְ כֵ ן ַ ּב ֲח ִפ ָירה זוֹ ֶש ֵיש ֲאוִ יר ַה ְר ֵבה ֵבין ַה ְדפָּ נוֹ ת לַ ְק ֵד ָּרה ,לָ א דָּ ְמיָא לְ ַה ְט ָמנָ ה וְ ֵאין



 .109וזה לשון השו"ע (או"ח רנז,ז) :כל היכא דאסרינן הטמנה ,אפילו בקדירה מבושלת כל צרכה אסרינן ,ואפילו
מצטמק ורע לו .הגה :וכן עיקר .ויש מקילין ואומרים דכל שהוא חי לגמרי או נתבשל כל צרכו ,מותר
בהטמנה כמו בשיהוי ,וכמו שנתבאר לעיל סימן רנ"ג .ובמקום שנהגו להקל על פי סברא זו ,אין למחות
בידם .אבל אין לנהוג כן בשאר מקומות.
 .110אבל מחמת דבר אחר ,טומנין בהן .וכן פסקו רי"ף ורא"ש .והשו"ע (רנז,ג) פסק לחומרא.
 .111וכתב הרא"ש שיש לתמוה על מנהגם ,עיי"ש.

פרק רביעי  -במה טומנין
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לְ ַה ֲח ִמיר ָ ּב ּה יוֹ ֵתר ִמ ׁ ּ ְש ִה ּיָה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִ ּכ ָירה.)112
ו ֵּפרוֹ ת ָה ְראוּיִים לֶ ֱאכֹל ַח ּיִיםֻ ,מ ָּתר לְ ִת ָּתם ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ֵאצֶ ל ַה ְּק ֵד ָרה ַח ּיִים ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא
יוֹ ִסיף ַעל ַה ִ ּכ ּסוּי ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְך ,דְּ ָאז ְמ ָק ֵרב ִ ּב ׁ ּשוּלָ ם.
ַה ְט ָמנָ ה ְ ּב ִמ ְקצַ ת :דַּ ַעת ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ָּה ַר"ן ְ ּב ׁ ֵשם ַה ְגאוֹ נִ יםָּ ,הרֹא"ש וְ עוֹ דֶ ׁ ,ש ׁ ּ ִשהוּי הוּא ְ ּכגוֹ ן ׁ ֶש ַה ְּק ֵד ָרה יוֹ ׁ ֶשבֶ ת
ַעל ִ ּכ ֵּסא ׁ ֶשל ַ ּב ְרזֶ ל וְ כַ ּיוֹ צֵ א ָ ּבזֶ ה ,אוֹ ׁ ֶש ִהיא ְּתלוּיָה ַ ּב ֲא ָבנִ יםֶ ׁ ,ש ֵאין ׁשוּלֵ י ַה ְּק ֵד ָרה נוֹ גְ ִעים ַ ּב ֶ ּג ָחלִ יםֲ .אבָ ל
עוֹמ ֶדת ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ֶ ּג ָחלִ ים ,נִ ְק ָרא ַה ְט ָמנָ ה ְ ּב ָדבָ ר ַה ּמוֹ ִסיף ֶה ֶבל ,וְ ָאסוּר; ׁ ֶש ַה ְט ָמנָ ה ְ ּב ִמ ְקצַ ת
ְ ּכ ׁ ֶש ַה ְּק ֵד ָרה ֶ
ַה ְט ָמנָ ה ִהיא .וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ַתם ׁ ֶש ִאם ַה ְּק ֵד ָרה ְמגֻ ָ ּלה ִמלְ ַמ ְעלָ ה ,לָ א ָהוֵ י

.

"ע114
ַה ְט ָמנָ ה 113וְ ַהשו ַ

ּ ָפ ַסק

ְכ ַה ְגאוֹ נִ ים .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ֵבנו ַתם.
ַה ָּנ ַחת צוֹ נֵ ן ַעל ַה ֵמ ַחם

(או"ח שיח)

(מ"ח א') (ג) ָאסוּר לִ ֵּתן כּ וֹ זָ א דְּ ַמ ָ ּיא ( ַ ּכד ַמיִם צוֹ נְ נִ ים) לְ פו ָּמא דְּ קו ְּמ ְקמוֹ ָסא
ַח ִּמים) ֲא ִפלּ ּו לְ ַה ְפ ׁ ִשירִ ,אם הוּא ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ָראוּי לְ ִה ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ׁ ָשם.

( ַעל ֵמ ַחם ִעם ַמיִם

יסת ֶבגֶ ד ַעל ִפי ָּחבִ ית (או"ח שכ)
ְפ ִר ַ

(ד) ָאסוּר לְ ִמ ְפ ַרס סו ְּד ָרא ַא ּפו ָּמא דְּ כו ָּבא ( ַעל ּ ִפי ַקנְ ַקן) וּלְ ֵמינַ ח נַ ְטלָ א ִע ָ ּלוֵ ּה
ַעל ַה ּסו ָּדרֱ ,היוֹ ת ׁ ֶש ֵאינוֹ ָעשוּי לְ כָ ְךַ ,מ ְק ּ ִפיד ָעלָ יו ,וְ יָבוֹ א לִ ֵידי ְס ִח ָיטה).

יח נַ ְטלָ ה
(לְ ַה ִ ּנ ַ

ַה ְחזָּ ַרת מוֹ כִ ין לְ כֶ ֶסת ְב ַש ָּבת (או"ח שמ)

מוֹ כִ ין ׁ ֶש ָּט ַמן ָ ּב ֵהןָ ,אסוּר לְ ַטלְ ְטלָ ן.
(ה) ֻמ ָּתר לְ ַה ֲחזִ יר מוֹ כִ ין לְ כֶ ֶסת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ .א ָבל לִ ְּתנָ ן לְ כַ ְּת ִח ָ ּלהֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ָאסוּר.
וְ לוּלָ אוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ַמלְ בּ ו ׁ ִּשים ׁ ֶש ַעל ַה ָ ּכ ֵתף ׁ ֶש ָ ּיצְ אוָּ ,אסוּר לְ ַה ֲחזִ יר .ו ַּמ ִּת ִירין ֵ ּבית ַה ַּצ ַּואר
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִמ ֶ ּק ׁ ֶשר ׁ ֶש ְּק ׁ ָשרוֹ ַהכּ וֹ ֵבס ,וְ ל ֹא ּפוֹ ְת ִחים לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה.
ָּמ ַתי צָּ ִר ְ
יך יִ חוד לְ ִענְ יַ ן ַה ְט ָּמנָּ ה (או"ח רנט)

(מ"ט א') (ו) טוֹ ְמנִ ין ִ ּב ׁ ְשלָ ִחין (עוֹ רוֹ ת) ו ְּמ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתן ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ָט ַמן ָ ּב ֵהןּ ֵ ,בין ׁ ֶשל ַ ּב ַעל
אוֹתן .וְ ׁ ֶשל ָא ּ ָמןֵ ,אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין
ַה ַ ּביִתּ ֵ ,בין ׁ ֶשל ָא ּ ָמן .וּנְ ָס ִרים ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִתְ ,מ ַטלְ ְטלִ ין ָ
אוֹ ָת ּהֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָח ׁ ַשב ֲעלֵ ֶיהן לָ ֵתת ֲעלֵ ֶיהן ּ ַפת לָ אוֹ ְר ִחים.



 .112רא"ש .ופסק כן השו"ע (או"ח רנז,ח) להלכה.
 .113כן כתב בביאור הגר"א (או"ח רנג,א ,בסוף הסעיף ,בביאור דברי הרמ"א) .ולשון ר"ת בספר הישר (חלק החידושים ,סי'
רלה)" :דהטמנה משמע שמכוסה בה רובו או כולו".
 .114או"ח רנג,א .וכתב הרמ"א :וכן המנהג (שכל זמן שהיא מגולה למעלה לא מקרי הטמנה ושרי).
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(ז) טוֹ ְמנִ ין ְ ּבגִ ֵּזי צֶ ֶמר ו ְּמ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתן .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי ִ ּב ְס ָתם ִ ּג ִּזיןֲ .א ָבל ְ ּב ׁ ֶשל אוֹ צָ ר ׁ ֶש ָּט ַמן
ָ ּב ֶהםֵ ,אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתןֶ ,א ָ ּלא ְמנַ ֵער ַה ִ ּכ ּסוּי וְ ֵהן נוֹ ְפלוֹ ת .וְ ִאם יִ ֲח ָדן לְ ַה ְט ָמנָ ה,
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .ולְ ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ַ ּגם ִ ּב ְס ָתם ִ ּג ִּזים צָ ִר ְ
יך יִחוּד
ְמ ַטלְ ְטלִ ין אוֹ ָתן ַאף ְ ּב ׁ ֶשל אוֹ צָ ר ֵ ּ
לְ ַה ִּתיר ִטלְ טוּלָ ם .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 115פ ַסק ְכ ָּהרֹא"ש).
ֲח ָּריוֹ ת ֶשל ֶד ֶקל

(או"ח שח)

ישב
(ח) ֲח ָריוֹ ת ׁ ֶשל דֶּ ֶקל ׁ ֶש ְ ּג ָד ָרן לְ ֵעצִ ים  -יָ ׁ ַשב ֲעלֵ ֶיהן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םֻ ,מ ָּתר לֵ ׁ ֵ
ֲעלֵ ֶיהם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (וְ כֵ ן ּ ָפ ְסק ּו רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים וְ שו ַ"ע .)116וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן ִאם ָח ׁ ַשב ֲעלֵ ֶיהן ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹם
יש ָיבה.
ישב ֲעלֵ ֶיהן ֲא ִפלּ ּו ִ(אם ַמ ֲח ׁ ַשבְ ּתוֹ ָהי ְָתה לֵ ׁ ֵישב ֲעלֵ ֶיהן) ְ ּבחֹל ,117אוֹ ׁ ֶש ְּק ׁ ָש ָרן לִ ׁ ִ
לֵ ׁ ֵ
יאה ְב ִפיקוֹ ִרין
יְ צִ ָּ

יפה (או"ח שח)
וְ צִ ָּ

יפה ׁ ֶש ָח ׁ ַשב ֲעלֵ ֶיהן לָ צֵ את ָ ּב ֶהם אוֹ ׁ ֶש ָ ּיצָ א ָ ּב ֵהן ְ ּבחֹל אוֹ ׁ ֶש ְּצ ָב ָען ְ ּב ׁ ֶש ֶמן
וְ כֵ ן ּ ִפיקוֹ ִרין וְ צִ ָ
יחה ,יוֹ צְ ִאין ָ ּב ֶהם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ( ֵ ּכן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ַר ֵבנו יוֹ נָּ ה ׁ ֶשלּ ֹא ְמ ַה ֵּני ַמ ֲח ׁ ָשבָ ה
אוֹ ְ ּכ ָרכָ ן ִ ּב ְמ ׁ ִש ָ
118
"ע ָס ַתם ְכ ָּהרֹא"ש,
יַח ֵדי לְ ַמ ָ ּכתוֹ  ,ו ֶּמ ֱחזֵ י ְ ּכמוֹ צִ יא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ַהשו ַ
ְ ּב ִפיקוֹ ִריןִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ לָ א מוּכְ ָחא ִמ ְ ּל ָתא דִּ ְמ ֲ
וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ֵבנו יוֹ נָּ ה).
יפה הוּא צֶ ֶמר ְמנֻ ּ ָפץ מוּכָ ן לִ ְטוִ ָ ּיהֶ ׁ ,ש ּצוֹ בְ עוֹ ִמי ׁ ֶשהוּא ֵק ֵר ַח וְ נוֹ ְתנוֹ ַעל
ּ ֵפרו ּׁש ּ ִפיקוֹ ִרין וְ צִ ָ
ִמצְ חוֹ ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ְִת ָר ֶאה ַ ּב ַעל ֵש ָער( 119וְ ַד ַעת רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים ׁ ֶש ּ ִפיקוֹ ִרין ֵהם ּ ִפ ׁ ְש ָּתן וְ צֶ ֶמר לָ ִשים ַעל
ַה ַּמ ָ ּכה).
וְ כֵ ן ַה ַ ּק ׁש ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ּ ִמ ָּטה ׁ ֶש ָח ׁ ַשב ָעלָ יו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם אוֹ ׁ ֶש ָּנ ַתן ָעלָ יו ַ ּכר אוֹ ֶ ּכ ֶסת,
ְמנַ ְענְ עוֹ ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ַמכְ נִ יס ָּא ָּדם ְמל ֹא ֻק ָּפתוֹ

ָּע ָּפר לִ צְ ָּרכָּ יו (או"ח שח)

(נ' א') (ט) ַמכְ נִ יס ָא ָדם ְמל ֹא ֻק ּ ָפתוֹ ָע ָפר ו ְּמיַ ֵחד לָ ּה ָמקוֹ ם וְ עוֹ ֶשה ָ ּב ּה ָ ּכל צָ ְרכּ וֹ .



 .115או"ח רנט,א.
 .116או"ח שח,כ .אבל בלאו הכי מוקצים הם ואסור לטלטלם .וכתב המשנ"ב (ס"ק פב) דהיינו טלטול ממש .אבל
לישב עליהם כשאין מזיזן ממקומם ,ודאי שרי .ואפילו כשמזיזם על ידי ישיבתו ,מצדד המגן אברהם
להקל ,דטלטול מן הצד הוא כל זמן שאין מזיזן בידיים .ושכן מצא במאירי שמסכים לזה ,רק שכתב
דבמקום שאין צורך ,ראוי לפרוש מזה.
 .117והמשנ"ב (שח,כ ,ס"ק פו) כתב :והאליה רבה הביא בשם כמה ראשונים שסבירא להו דמחשבה לא מהני,
אלא אם כן חישב לישב עליהם בשבת.
 .118או"ח שח,כד.
 .119פירוש זה הוא כפירוש רבינו חננאל .וקצת צ"ב ,שפירש דלא כרוב הראשונים (ראה רש"י ,רבינו יונה ,רי"ד ,רבינו
ירוחם ,ר"ן מאירי ועוד) שפירשו שפיקורין הם פשתן וצמר לשים על המכה ,וכן פירש הטור עצמו (או"ח שח).
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ְר ִחיצַ ת ָּפנִ ים וְ יָּ ַדיִם ָּב ֳח ָּמ ִרים ַה ַמ ִש ִירים ֵש ָּער

ו ַּבכּ ֹל ַח ּ ִפין ֶאת ַה ֵ ּכלִ ים ,חוּץ ִמ ְ ּכלֵ י ֶ ּכ ֶסף ְ ּבגַ ְר ְּתקוֹ ן
וְ נִ ְמצָ א ִ ּכ ְמ ַת ֵ ּקן ְ ּכלִ י וְ גוֹ ֵמר ְמלַ אכְ ּתוֹ ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.)120

( ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמלַ ְ ּבנָ ן ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָה ֻא ּ ָמנִ ין עוֹ ִשין,

וַ ֲע ַפר לְ ֵבנָ ה וַ ֲע ַפר ּ ִפלְ ּ ְפלֵ י ו ֵּמי זֵ ִיתים וְ ַא ֲהלָ א ְמע ָֹרב ִעם ַא ָּסא וְ ִסגְ לֵ יַ ,רק ׁ ֶשלּ ֹא ֵיְהא רֹב
ַא ֲהלָ אֻ ,מ ָּתר לִ ְרחֹץ בּ וֹ ּ ָפנָ יו יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ַהטוֹ ֵמן ְב ֻק ָּפה ְמלֵ ָּאה ְבגִ ֵזי צֶ ֶמר (א"ח רנט)

(נ' ב') (י) ָט ַמן ְ ּב ֻק ּ ָפה ְמלֵ ָאה צֶ ֶמר ,וְ הוֹ צִ יא ְק ֵד ָרה וְ נִ ְת ַקלְ ְקלָ ה ַה ֻ ּג ּ ָמא ,לֹא יַ ֲחזִ ֶיר ָּנה .וְ ִאם
ל ֹא נִ ְת ַקלְ ְקלָ ה ,יַ ֲחזִ ֶיר ָּנה.
ַה ְחזָּ ַרת ִכסוי ֶש ִה ְת ַג ָּלה (או"ח רנז)

(נ"א א') ל ֹא ִ ּכ ָּסה ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ,ל ֹא יְ כַ ֶּס ּנ ּו ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְךּ ִ .כ ָּסה ּו וְ נִ ְת ַ ּג ָ ּלה ֲא ִפלּ ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם,
יָ כוֹ ל לְ כַ ּסוֹ תוֹ ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְך .וְ כֵ ן יָ כוֹ ל לְ גַ לּ וֹ תוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ לַ ֲחזֹר וּלְ כַ ּסוֹ תוֹ ּ ִ .ג ָ ּלה ּו ( ְ ּביָ ַדיִם)
ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ַאדַּ ְע ָּתא ׁ ֶשלּ ֹא לְ כַ ּסוֹ תוֹ ָ ,אסוּר לְ כַ ּסוֹ תוֹ ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְך ׁ ֶ(ש ָאז דָּ ֵמי לִ ְת ִח ַּלת ַה ְט ָמנָה.
ובְ ֵספֶ ר ַה ְתרו ָּמה ּ ָפ ַסק לְ ַה ֲח ִמיר ,דְּ כֹל ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָ ּלה ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םֲ ,אפִ לּ ּו ִמ ּ ֵמילָ אָ ,אסוּר לְ כַ ּסוֹ תוֹ ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְך .וְ כֵ ן
ָ ּכ ַתב ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַרק ִאם ִה ְת ַ ּג ָּלה ִמ ׁ ּ ֶש ֲח ׁ ֵשכָ ה ֻמ ָּתר לְ כַ ּסוֹ תוֹ  .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)121
הוֹ צָּ ַאת ֲע ָּשבִ ים ֶש ָּט ַמן ְב ָּע ָּפר ֶש ִי ְהיו לַ ִחים ְב ַש ָּבת

(או"ח שלו)

(יא) ֲע ָשבִ ים ׁ ֶש ִּנ ְט ַמן ְ ּב ִטיט לַ ָחה ,ו ִּמ ְקצָ ָתן ְמגֻ ִ ּלים אוֹ ַס ִ ּכין ׁ ֶש ְּנ ָעצָ ּה ֵ ּבין ַה ׁ ּשוּרוֹ תֻ ,מ ָּתר
לְ הוֹ צִ ָיאם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ ,א ִפלּ ּו ל ֹא הוֹ צִ ָיאם ְּת ִח ָ ּלה ְ ּבחֹל.
ַה ְט ָּמנַ ת צוֹ נֵ ן

(או"ח רנז)

(נ"א א') (יב) ֻמ ָּתר לְ ַה ְט ִמין ַה ּצוֹ נֵ ןּ ְ ,כגוֹ ן ִקיתוֹ ן ׁ ֶשל ַמיִ םַּ ,ת ַחת ַה ַ ּכר וְ ַה ֶ ּכ ֶסת
ִאם לְ ַה ֲע ִמיד צִ ָּנתוֹ ֻמ ָּתר .וְ ַד ַעת ַה ְגאוֹ נִ יםָּ ,ה ַר ְמ ָּב"םָּ ,ה ַר ְמ ָּב"ן וְ ָּה ַר ְש ָּב"אֶ ׁ ,ש ֲא ִפלּ ּו לְ ַח ּ ְממוֹ ֻמ ָּתר .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
ַהשו ַ"ע.)122
(לְ פִ י ַר ִש"י ַרק

ָט ַמן ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ִסיף ֶה ֶבלֻ ,מ ָּתר לְ הוֹ ִסיף ָעלָ יו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת אוֹ לְ ַה ֲחלִ יף



 .120על פי רמב"ם (הל' שבת כג,ז) .ואיסורו דרבנן .ורש"י (נ' א' ,ד"ה חוץ) כתב :והוא עיקר תקון כלי כסף ,וגורר
אותו ,שהכסף רך ,והוא ממחק שהוא אב מלאכה.
 .121או"ח רנז,ד.
 .122או"ח רנז,ו.
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ְ ּב ַא ֵחרּ ֵ ,בין ׁ ֶש ַה ׁ ּ ֵשנִ י מוֹ ִסיף ַ ּבחֹם אוֹ ּפוֹ ֵחת
ׁ ֶש ֻּמ ָּתר ַרק לְ הוֹ ִסיףֲ .אבָ ל ל ֹא לְ ַה ֲחלִ יף לְ כִ ּסוּי ַא ֵחר).
ַה ְט ָּמנָּ ה ִבכְ לִ י ֵשנִ י

"ע .123וְ ַד ַעת ִר"י ו ְס ַמ"ג
ֵּ
(כן ּ ָפ ְסק ּו רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים וְ ַהשו ַ

(או"ח רנז)

ו ֻּמ ָּתר לְ ַפנּוֹ ת ַה ַּתבְ ׁ ִשיל ִמ ְּק ֵד ָרה ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ָ ּב ּה ,לִ ְק ֵד ָרה ַא ֶח ֶרת ,וּלְ ַה ְט ִמינוֹ ָ ּב ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ִסיף ֶה ֶבל.
(יג) ָט ַמן ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ָּטל ,וְ ִכ ָּסה ְ ּב ָד ָבר ַה ִּנ ָּטל ,נוֹ ֵטל ו ַּמ ֲחזִ ירָ .ט ַמן וְ כִ ָּסה ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ
יִטֹל ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ְמגֻ ָ ּלה
נִ ָּטל ,אוֹ ׁ ֶש ָּט ַמן ְ ּב ָד ָבר ַה ִּנ ָּטל וְ כִ ָּסה ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ָּטל ,לֹא ּ
ִמ ְקצַ ת ַה ְּק ֵד ָרה.
ַה ָּנ ַחת ְק ֵד ָּרה ַעל ַג ֵבי ְק ֵד ָּרה ַח ָּמה

(או"ח רנח; או"ח שיח)

יחין ֵמ ַחם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵמ ַחם ו ְּק ֵד ָרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְק ֵד ָרה ,ו ֵּמ ַחם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְק ֵד ָרה ו ְּק ֵד ָרה
(נ"א ב') ַמ ִּנ ִ
ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵמ ַחם ,וְ ָטח ֶאת ּ ִפ ֶיהן ְ ּב ָבצֵ ק ,לֹא ׁ ֶש ּיו ַּח ּמ ּו ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ּי ְִהי ּו ְמ ׁ ֻש ּ ָמ ִריםִ .אם ַה ַּת ְח ּתוֹ ן
יחין (ולְ ַר ִש"י וְ ַר ְמ ָּב"םַ ,ה ּסוֹבְ ִרים
ַחם ָ ּכל ָ ּכ ְך ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ָה ֶעלְ יוֹ ן ָראוּי לְ ִה ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ָעלָ יוָ ,אז ֵאין ַמ ִּנ ִ
ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר לְ ַה ִ ּנ ַיח ְ ּכנֶגֶ ד ַה ּ ְמדו ָּרה ִאם ְמ ַס ֵ ּלק לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַח ּ ֵמםֻ ,מ ָּתר ַ ּגם ָ ּכאן ָ ּכל עוֹ ד ַמ ְק ּ ִפיד לַ ֲה ִסירוֹ ׁ ֶשלּ ֹא
ְיִת ַח ֵּמם)ֲ .א ָבל ִאם ֵאינוֹ ַחם ָ ּכל ָ ּכ ְך ,יָ כוֹ ל לְ ַה ִּניחוֹ ָעלָ יו ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא ְיִהיֶה בּ וֹ דָּ ָבר
ָקרו ּׁש.124
ידה ְכנֶ גֶ ד ָּה ֵאש
ִרסוק ֶשלֶ ג ו ָּב ָּרד וְ ַה ָּנ ַחת ַפ ְש ִט ָּ

(או"ח שכ; או"ח שיח)

וְ ֵאין ְמ ַר ְּס ִקין ַה ׁ ּ ֶשלֶ ג וְ ַה ָ ּב ָרד.
וְ צָ ִר ְ
יך לִ ָּז ֵהר ְ ּכ ׁ ֶשנּוֹ ֵטל יָ ָדיו ַ ּבח ֶֹרף ׁ ֶשלּ ֹא ֵיְהא ׁ ֶשלֶ ג אוֹ ָ ּב ָרד ַ ּב ּ ַמיִ ם.
יח ּה ְ ּכנֶ גֶ ד ָה ֵא ׁש ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ּי ְִהיֶ ה נִ ּמוֹ ַח ַה ׁ ּשו ָּמן ׁ ֶש ָ ּב ּה
אד"ה ( ּ ַפ ׁ ְש ִט ָידה) ָאסוּר לְ ַה ִּנ ָ
ו ָּפנָ ָ
ָּהרֹא"ש ְ ּב ׁ ֵשם ַר ֵבנו ָּברו ְך ַ ּב ַעל ֵס ֶפר ַה ְתרו ָּמה ׁ ֶש ָה ִא ּסוּר ִמ ׁ ּשוּם נוֹ לָ דֲ .א ָבל ָּה ַר ְש ָּב"א ֵ ּב ֵאר דְּ ִמ ׁ ּשוּם ְ ּגזֵ ַרת
יהן ֵהן עוֹ ְמ ִדין (וְ ָה ִא ּסוּר לְ ִפי זֶ ה הוּא
ימ ֶ
ְס ִח ָיטה דְּ פֵ רוֹ ת ָהעוֹ ְמ ִדין לְ ַמ ׁ ְש ִקין נָגְ ע ּו ָ ּב ּהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ָ ּב ָרד וְ ַה ׁ ּ ֶשלֶ ג לְ ֵמ ֵ
"עָ ּ 125פ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ַר ְש ָּב"א .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם ׁיֵש ַמ ֲח ִמ ִירין
ָה ִר ּסוּק ְ ּביָ ַדיִ ם) .וְ כֵ ן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ַהשו ַ
ְכ ֵס ֶפר ַה ְתרו ָּמה).
(כן ָ ּכ ַתב
ֵּ



 .123או"ח רנז,ד.
 .124מה שמצריך שלא יהא דבר קרוש ,הוא כשיטת ספר התרומה ,וכפסיקת הרא"ש ,להלן בפסקה הבאה.
 .125או"ח שיח,טז .וכתב הרמ"א שנהגו להחמיר ,מיהו במקום הצורך יש לסמוך אסברא ראשונה.

פרק חמישי  -במה בהמה

52

ֶפ ֶרק ה

ַב ֶמה ְב ֵה ָּמה
יאת ְב ֵה ָּמה ַב ֶמה ֶש ֵאינָּ ה נִ ְש ֶמ ֶרת בוֹ
יְ צִ ַ

ובִ נְ ִטירו ָּתא יַ ִת ְיר ָּתא (או"ח שה)

(א) ָ ּכל ְ ּב ֵה ָמה יוֹ צְ ָאה ַ ּב ּ ֶמה ׁ ּ ֶש ִהיא נִ ׁ ְש ֶמ ֶרת בּ וֹ ֲ .א ָבל ַ ּב ּ ֶמה ׁ ּ ֶש ֵאינָ ּה נִ ׁ ְש ֶמ ֶרת בּ וֹ ִאי נָ ֵמי ִאי
"ע.126
ֲהוָ ה נְ ִטירו ָּתא יַ ִּת ָיראָ ,הוֵ י ַמ ּשוֹ י וְ ָאסוּר ( ֵ ּכן ּ ָפ ְסק ּו ָּה ִרי"ףַ ,ר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
וְ ַד ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד וְ ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ֲהלָ כָ ה ִ ּכ ׁ ְשמו ֵּאל ׁ ֶש ּ ָפ ַסק ַ ּכ ֲחנַ נְ יָה ,דְּ כָ ל נְ ִטירו ָּתא י ִַּת ְיר ָתא לָ א ָא ְמ ִרינָ ן ַמ ּשוֹי
הוּא).
ו ָּפ ָרה יוֹ צְ ָאה ְ ּב ַא ְפ ָסר וְ סוּס יוֹ צֵ א ְ ּב ֶר ֶסן אוֹ ְ ּב ַא ְפ ָסרֲ .א ָבל ל ֹא ִ ּב ׁ ְש ֵּת ֶיהן .וַ ֲחמוֹ ר
אר ּה וְ ֵתצֵ א בּ וֹ  .ו ֻּמ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ָה ֶר ֶסן
ְ ּב ַא ְפ ָסר .127ו ֻּמ ָּתר לִ כְ ר ְֹך ֶח ֶבל ָה ַא ְפ ָסר ְסבִ יב צַ ָּו ָ
וְ ְּיִתנוֹ ַעל ַה ְ ּב ֵה ָמה ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ּ ָש ֵען ָעלֶ ָיה.
יאת ְב ֵה ָּמה ְב ָּד ָּבר ֶשהוא נוֹ י לָּ ה
יְ צִ ַ

(או"ח שה)

וְ כָ ל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא נוֹ י לָ ּהָ ,אסוּר לָ צֵ את בּ וֹ

(כן ָס ַתם ָּהרֹא"ש .דַּ ַעת ַר ִש"י וְ ָּה ַר"ן ׁ ֶש ַרק ִאם ֵאין דַּ ְר ָ ּכ ּה
ֵּ

נֶח ׁ ָשב ַמ ּשוֹ יֲ .אבָ ל תוֹ ָּספוֹ ת ָ ּכ ְתב ּו ׁ ֶש ְ ּלנוֹ י לְ עוֹלָ ם
ְ ּבכָ ְך ָאסוּרֲ ,א ָבל ִאם דֶּ ֶר ְך ַה ְ ּב ֵה ָמה לָ צֵ את בּ וֹ ֵ ,אינוֹ ְ

ארם .וְ כֵ ן יָ כוֹ ל לְ ָמ ׁ ְשכָ ם ָ ּב ֶהם.
ָאסוּר .)128ו ַּב ֲעלֵ י ַה ׁ ּ ֵשיר יוֹ צְ ִאין ְ ּב ׁ ֵשיר ַה ָ ּכרו ְּך ַעל צַ ָּו ָ

יאה ְב ַמ ְר ַד ַעת ְט ַר ְס ַקל וְ ֻא ָּכף (או"ח שה)
יְ צִ ָּ

(נ"ג א') (ב) ֲחמוֹ ר יוֹ צֵ א ְ ּב ַמ ְרדַּ ַעת ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְק ׁשו ָּרה לוֹ ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ל ֹא ְ ּב ֻא ָ ּכף וְ ַאף



 .126או"ח שה,א.
 .127וכן כתב בטור (או"ח שה) :וגמלא באפסר .וכן פרה וחמור .וסוס יוצא ברסן או באפסר אבל לא בשתיהן.
וכתב על זה הב"י :ונראה לי שיש להגיה בדברי רבינו (בטור) פרד במקום פרה; דבפרד הוא דתניא דיוצא
באפסר ,אבל פרה אפילו ברצועה שבין קרניה אינה יוצאה .עכ"ל .וצ"ב.
 .128הטור (או"ח שה,א) כתב :ומותר לכרוך חבל האפסר סביב צווארה ותצא בו .והב"י הביא שתי הדעות .ובשו"ע
פסק שכל דבר שהוא לנוי ולא לשימור לא תצא בו .ובסוף סעיף א' פסק שמותר לכרוך חבל האפסר
סביב צוארה ותצא בו ,ולא פירט אם מותר אפילו בכרוך בחוזק סביב צוארה ,שאין אדם יכול להכניס ידיו
בין אפסר לצואר שתהא נוח לימשך כשירצה (ומשום שהוא לנוי ,כרש"י והר"ן) ,ומשמע שלעולם אסור ,כדעת
התוספות .וכן בסעיף יז ,סתם שאסור לצאת ברצועה שבין קרני הפרה ,בין אם היא לשימור בין אם היא
לנוי .והב"ח הכריע לחומרא .והמשנ"ב (שה,א ,ס"ק יב) הביא דברי רש"י והר"ן המתירים ולאחר מכן כתב
הכרעת הב"ח.
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ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּק ׁשוּר לוֹ ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶ(ש ְּס ָתמוֹ לִ ְמלָ אכָ ה) .ו ֻּמ ָּתר לִ ֵּתן ָעלָ יו ַמ ְרדַּ ַעת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.129
וְ ֵאין ּתוֹ לִ ין ְט ַר ְס ַקלֵ ּ ,פרו ּׁש ַסלּ ְ ,בצַ ָּוארוֹ לֶ ֱאכֹל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ֵאין דַּ ְרכּ וֹ ְ ּבכָ ְך ,וְ ָהוֵ י ַמ ּשוֹ י)ֲ .א ָבל ְסיָ ִחין ְק ַט ִּנים ׁ ֶש ֵהם ִמצְ ַט ֲע ִרים לֶ ֱאכֹל ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץָ ׁ ,ש ֵרי.

(ש ֵאינוֹ ַמ ִּצילוֹ ִמ ַּצ ַער ,וּבָ א ַרק לְ ַע ְ ּנגוֹ  ,וְ לָ כֵ ן
ֶׁ

וְ ֶח ֶבל ַה ָ ּק ׁשוּר ְ ּב ֵאבוּס קוֹ ׁ ְש ִרין ְ ּב ָפ ָרה .וְ ַה ָ ּק ׁשוּר ְ ּב ָפ ָרה ,קוֹ ׁ ְש ִרין אוֹ תוֹ ְ ּב ֵאבוּס.
וְ ֻא ָ ּכף ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ֲחמוֹ ר ,ל ֹא יִ ְּטלֶ ּנ ּו ְ ּביָ דוֹ ֶ ,א ָ ּלא מוֹ לִ יכוֹ ֶ ּב ָחצֵ ר וְ הוּא נוֹ ֵפל ֵמ ֵאלָ יו.
ֲע ִש ַית ְרפו ָּאה לִ ְב ֵה ָּמה ְב ַש ָּבת

(או"ח שכח; או"ח שלב)

(נ"ג ב') (ג) ָסכִ ין ַ(מ ָ ּכה ְ ּב ׁ ֶש ֶמן) ו ְּמ ַפ ְר ְ ּכ ִסים ( ִ ּגלְ ֵדי ַמ ָ ּכה) לְ ָא ָדם ,וְ ֵאין ָסכִ ין ו ְּמ ַפ ְר ְ ּכ ִסים
לִ בְ ֵה ָמה .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי ( ׁ ֶש ָאסוּר ִ ּבבְ ֵה ָמה) ִ ּבגְ ַמר ַמ ָ ּכה ו ִּמ ׁ ּשוּם ַּת ֲענוּגֲ .א ָבל ִאי ִא ָ ּכא ַמ ָ ּכה
ו ִּמ ׁ ּשוּם צַ ַערַ ,אף לִ בְ ֵה ָמה ׁ ָש ֵרי .וְ ִאם ָאכְ לָ ה ַ ּכ ְר ׁ ִשינִ ין ַה ְר ֵ ּבה ,יָ כוֹ ל לַ ֲה ִריצָ ּה ֶ ּב ָחצֵ ר ְ ּכ ֵדי
ׁ ֶש ִּת ְת ַר ּ ֶפה .וְ ִאם ֲא ָח ָז ּה דָּ ם ,יָ כוֹ ל לְ ַה ֲע ִמ ָיד ּה ְ ּב ַמיִ ם ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְצ ַט ֵּנן.
(ד) ל ֹא יֵ צֵ א ַה ּסוּס ִ ּבזְ נַ ב ׁשו ָּעל ֵ ּ(בין ֵעינָ יו נֶ גֶ ד ַעיִ ן ָה ַרע) ,וְ ל ֹא ִ ּבזְ הוֹ ִרית ׁ ֶש ֵ ּבין ֵעינָ יו (לְ נוֹ י).
וְ ל ֹא יֵ צֵ א ַה ָּזב ַ ּב ִ ּכיס ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ ל ֹא ּ ָפ ָרה ַ ּב ֲחסוֹ ם ׁ ֶש ְ ּב ִפ ָיה ,וְ ל ֹא ְ ּב ֵה ָמה ְ ּב ַסנְ דָּ ל ׁ ֶש ְ ּב ַרגְ לָ ּה ,וְ ל ֹא
ְ ּב ָק ֵמ ַע ׁ ֶש ֵאינוֹ ֻמ ְמ ֶחה לָ ּהֲ ,א ִפלּ ּו הוּא ֻמ ְמ ֶחה לְ ָא ָדם.
ֲא ָבל יוֹ צֵ א ְ ּב ֶבגֶ ד ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ּ ַמ ָ ּכה ,וּבְ ַק ְש ַק ּ ִשין ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ׁ ּ ֶש ֶבר ,וְ סוֹ ֵתם ַה ּזוּג
אר ּה ,ו ְּמ ַט ֵ ּיל ִע ּ ָמ ּה ֶ ּב ָחצֵ ר וְ ל ֹא יוֹ לִ יכֶ ָּנה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ׁ ֶש ְ ּבצַ ָּו ָ
(ה) זְ כָ ִרים (= ֵאילִ ים) יוֹ צְ ִאים לְ בוּבִ ין (אוֹ ּ ֵפרו ּׁשוֹ ּתוֹ ְת ֵרי ,130אוֹ עוֹ ר ְ ּכנֶ גֶ ד לִ ָ ּבם ,אוֹ עוֹ ר ַּת ַחת זִ כְ רו ָּתם),
ו ְּר ֵחלוֹ ת יוֹ צְ אוֹ ת ְ ּכבוּלוֹ ת (זְ נָ ָבן ָק ׁשוּר לְ ַמ ָּטהֶ ׁ ,שלּ ֹא ֲיַעל ּו ֲעלֵ ֶיהן זְ כָ ִרים)ּ ְ ,כבוּנוֹ ת ( ֶ ּבגֶ ד לְ ׁ ַש ּ ֵמר
צִ ְמ ָרן) ,ו ׁ ְּשחוּזוֹ ת (זְ נָ ָבן לְ ַמ ְעלָ הֶ ׁ ,ש ּי ֲַעל ּו ֲעלֵ ֶיהן זְ כָ ִרים) .וְ ִע ִּזים צְ רוּרוֹ ת ( ְ ּב ַדדֵּ ֶיהן) לְ יַ ֵ ּב ׁש וְ ל ֹא
לְ ָחלָ ב.
ל ֹא יֵ צֵ א ַה ָ ּג ָמל ִ ּב ְמ ֻט ֶּטלֶ ת ַה ְּק ׁשו ָּרה לוֹ ִ ּבזְ נָ בוֹ

(לְ ַר ִש"י ְ ּכ ֵעין ַמ ְרדַּ ַעת ַה ֲחמוֹ רֶ ׁ .ש ּ ָמא ִת ּפֹל וִ יבִ ֶיא ָה.

ולְ ַר ְמ ָּב"ם ִהיא ַמ ְטלִ ית ְק ׁשו ָּרה ִ ּבזְ נַב ַה ְ ּב ֵה ָמה לְ ִס ָימן אוֹ ְסגֻ ָּלה לְ ֵאיזֶ ה דָּ ָבר) .וְ ִאם ְק ׁשו ָּרה ִ ּבזְ נָ בוֹ
וּבְ חוֹ ַט ְר ּתוֹ (דַּ ַ ּב ׁ ְש ּתוֹ ) אוֹ ְ ּב ׁ ִשלְ יָ תוֹ ֻ ,מ ָּתר ׁ ֶ(ש ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ְּק ׁשו ָּרה ִ ּב ׁ ְשנֵ ֶיהם ,לֹא ִּת ּפֹל) .וְ ל ֹא יֵ צֵ א ָעקוּד
וְ ל ֹא ָרגוּל.



 .129ולא חוששים לטרחא דשבת .על פי פירוש ר"י בתוספות.
 .130לרש"י קשירת האילים בזוגות שלא יברחו .לערוך בשם רב האי ,קשירת חבל בין רגליו שיתקרבו
פסיעותיו זו לזו ,ולא יתרחקו ויבוא לידי ריצה .לרי"ף ,תליית רקמה לקישוט.
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יאם (או"ח שה)
ָּבזֶ ה וְ יוֹ צִ ֵ

וְ ל ֹא יִ ְק ׁשֹר ְ ּג ַמ ִ ּלים זֶ ה ָ ּב ֶזה וְ יוֹ צִ יא אוֹ ָתם ( ֲא ִפלּ ּו ְ ּכ ׁ ֶשאוֹ ֵחז ְ ּב ַאפְ ָס ֵרי ֻ ּכ ָּלם ַיַחד .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַבטור).
יא ּה ְ ּב ֶח ֶבל (ולְ ַר ִש"י ַ ּגם לְ ַהכְ נִ יס ֲח ָבלִ ים ׁ ֶשל ַ ּכ ּ ָמה ְ ּג ַמ ִ ּלים לְ תוֹ ְך יָדוֹ,
ֲא ָבל ְ ּב ֵה ָמה ַא ַחת יָ כוֹ ל לְ הוֹ צִ ָ
ֻמ ָּתר .וְ ַהשו ַ"עָ 131ס ַתם ְכ ַר ִש"י ,וּבְ ׁ ֵשם יֵ ׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵסר ָ ּכ ַתב ְכ ַהטור) ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יֵ צֵ א ַה ֶח ֶבל
ִמ ַּת ַחת יָ דוֹ ֶט ַפח .וְ ל ֹא יַ כְ ִ ּביד ַה ֶח ֶבל ֵ ּבין יָ דוֹ לַ ְ ּב ֵה ָמה ַעד ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַיע ַ ּב ֶּט ַפח ַה ָּסמו ְּך לַ ַ ּק ְר ַקע.
יך ְ ּבחֹל ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ֵהמוֹ ת ,ל ֹא יוֹ לִ ְ
ַה ּמוֹ לִ ְ
יך ַה ְר ֵ ּבה ְ ּביַ ַחד וְ יִ ְק ׁשֹר ִאם ֵהם ִ ּכלְ ַאיִ ם זֶ ה ָ ּבזֶ ה.
ימינוֹ וְ ֶא ָחד ִ ּב ְשמֹאלוֹ ֻ ,מ ָּתר.
וְ ָאסוּר לִ נְ הֹג ׁשוֹ ר וַ ֲחמוֹ ר ַה ְּק ׁשו ִּרים ְ ּביַ ַחדֲ .א ָבל ֶא ָחד ִ ּב ִ
(ו) ֵאין ֲחמוֹ ר יוֹ צֵ א ְ ּב ַמ ְרדַּ ַעת ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְק ׁשו ָּרה לוֹ ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם .וְ ל ֹא ְ ּבזוּגַ ,אף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶשהוּא ּ ָפקוּק .וְ ל ֹא ְ ּב ֻס ָ ּלם ׁ ֶש ְ ּבצַ ָּוארוֹ  .וְ ל ֹא ִ ּב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ְ ּב ַרגְ לוֹ .
ימן ,וְ ל ֹא ִ ּב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ּקוֹ ׁ ְש ִרים
וְ ֵאין ַה ַּת ְרנְ גוֹ לִ ין יוֹ צְ ִאין ְ ּבחו ִּטים ׁ ֶשעוֹ ִשים ָ ּב ֶהם לְ ִס ָ
ְ ּב ַרגְ לֵ ֶיהם ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ּ ָשבְ ר ּו ַה ֵ ּכלִ ים .וְ ֵאין ַה ְּזכָ ִרים יוֹ צְ ִאים ַ ּב ֲעגָ לָ ה ׁ ֶש ַּת ַחת ַאלְ יָ ה ׁ ֶש ָ ּל ֵהן ,וְ ֵאין
ָה ְר ֵחלוֹ ת יוֹ צְ אוֹ ת ְ ּב ֵעץ ׁ ֶש ּנוֹ ְתנִ ים ְ ּב ָח ְט ֵמ ֶיהן ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ְִת ַע ְּט ׁש ּו ,וְ ל ֹא ֵעגֶ ל ְ ּבעֹל ָק ָטן
ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ים ָעלָ יו.
וְ ֵאין ּ ָפ ָרה יוֹ צְ ָאה ְ ּבעוֹ ר ׁ ֶש ּקוֹ ׁ ְש ִרין ַעל דַּ דֶּ ָיה ׁ ֶשלּ ֹא יִ ינְ קוּה ּו ַה ׁ ּ ְש ָרצִ ים ,וְ ל ֹא ִ ּב ְרצו ָּעה ׁ ֶש ֵ ּבין
יהּ ֵ ,בין לְ ׁ ַש ּ ֵמר ֵ ּבין לְ נוֹ י (וְ ַד ַעת ַר ִש"י וְ ַר"ן ׁ ֶש ָ ּכל נוֹ י ׁ ֶשדֶּ ֶר ְך ְ ּב ֵה ָמה לָ צֵ את בּ וֹ ְ ּבחֹלַ ,אף ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
ַק ְרנֶ ָ
132
ֻמ ָּתר ).
וְ כָ ל ִמי ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ לִ ְמחוֹ ת ַעל ַאנְ ׁ ֵשי ֵ ּביתוֹ אוֹ ַעל ַאנְ ׁ ֵשי ִעירוֹ  ,אוֹ ַעל ָ ּכל ָהעוֹ לָ ם ֻ ּכלּ וֹ
וְ ֵאינוֹ מוֹ ֶחה ,נִ ְת ּ ָפש ֲעלֵ ֶיהן.

 .131או"ח שה,טו.
 .132ראה לעיל סי' א'.
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ֶפ ֶרק ו

ַב ָּמה ִא ָּשה
יטי ִא ָּשה
ִדינֵ י ַתכְ ִש ֵ
יאה ְבחו ִטים ְר ָּשתוֹ ת ו ְקלִ יעוֹ ת
יְ צִ ָּ

ֵש ָּער (או"ח שג)

ֹאש ּה.
(נ"ז א') (א) ֵאין ִא ׁ ּ ָשה יוֹ צְ ָאה ְ ּבחו ֵּטי צֶ ֶמר ,וְ ל ֹא ְ ּבחו ֵּטי ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ,וְ ל ֹא ִ ּב ְרצוּעוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבר ׁ ָ
"עָ 134ס ַתם
ֹאש ּה .וְ ַר ֵבנו ַתם ּ ֵפ ַר ׁש דִּ בְ אוֹ ָתן ֻמ ָּת ִרים לָ צֵ את( 133וְ ַהשו ַ
ּ ֵפ ַר ׁש ַר ִש"י ׁ ֶש ִ ּב ְקלִ ַיעת ר ׁ ָ
ֹאש ּה .וְ ִאם ֵהם ֲארוּגִ ים,
ְכ ַר"ת .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵסרְ ,כ ַר ִש"י) ,וְ ָהכָ א ַמיְ ֵרי ְ ּבחו ִּטין ׁ ֶש ַעל ר ׁ ָ
(כן ּ ָפ ְסק ּו ַה ְס ַמ"ג וְ ַהטור .ו ֵמ ָּה ַר ְמ ָּב"ם נִ ְר ֶאה
יִהי ּו ֻמזְ ָהבִ ין ֵ ּ
ֻמ ָּתר ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא ְיִהי ּו ְמ ֻט ָּנ ִפים ,וְ ל ֹא ְ
ׁ ֶש ּ ָפ ַסק ׁ ֶשכּ ֹל ׁ ֶשהוּא ָארוּג לֹא ָ ּגזְ ר ּו .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 135פ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ּ ָפ ַסק ְכ ַהטור) .וְ ִאם ֵהם ׁ ֶשל
ֵש ָערֻ ,מ ָּתר.
אר ּה ֻ -מ ָּתר
ֹאש ּהֲ .א ָבל ְ ּבחו ִּטין ׁ ֶש ְ ּבצַ ָּו ָ
וְ ַדוְ ָקא ְ ּבחו ִּטין ׁ ֶש ְ ּבר ׁ ָ
ִא ׁ ּ ָשה חוֹ נֶ ֶקת ֶאת ַעצְ ָמ ּה ,וְ ֵאינָ ם חוֹ צְ צִ ים ִ ּב ְטבִ ילָ ה ,וְ גַ ם ִאי ִמ ְת ְר ֵמי לָ ּה ְטבִ ילָ ה ׁ ֶשל ִמצְ וָ ה ל ֹא ַּת ִּת ֵירם).
נֶקת ֶאת ַעצְ ָמ ּהּ ְ ,כ ֵדי
אר ּה נָ ֵמיּ ְ ,כגוֹ ן ַק ְטלָ אָ - 136אסוּר ( ׁ ֶש ֵהם חוֹ צְ צִ ים ,דְּ ִא ׁ ּ ָשה חוֹ ֶ
ו ַּב ֲח ָב ִקים ׁ ֶש ְ ּבצַ ָּו ָ
ׁ ֶש ֵּת ָר ֶאה ַ ּב ֲעלַ ת ָ ּב ָשר).
(לָ צֵ אתֶ ׁ ,ש ֵהם ְרפוּיִ ים ,לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין

ְ ּבכָ ל דָּ ָבר ׁ ֶש ּ ֻמ ֶּת ֶרת לָ צֵ את ,יְ כוֹ לָ ה לְ ַה ִּתירוֹ ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
יאה ְבסוגִ ים שוֹ נִ ים ֶשל צִ יץ ְבכִ ָּפה ֶשל צֶ ֶמר ובְ ֶק ֶשר נֶ גֶ ד ַעיִ ן ָּה ַרע
יְ צִ ָּ

(או"ח שג)

יטין ׁ ֶש ֵאינָ ן ְקבו ִּעים ָ ּב ּה
(נ"ז ב') (ב) ֵאינָ ּה יוֹ צְ ָאה ְ ּבטוֹ ֶט ֶפת וּבְ ַס ְר ִ ּב ִ
ֹאש ּה ,וְ ֵאינָ ם ְּתפו ִּרים ַ ּב ּ ְש ָבכָ ה ,וְ חוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ׁ ֶש ּ ָמא ִּת ׁ ְשלְ ֵפם לְ ַה ְראוֹ ָתם ,וְ ָתבוֹ א לְ ַה ֲעבִ ָירם ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹת
ר ָׁ
(שהוּא ִ ּכ ּסוּי ׁ ֶש ַעל יָדוֹ
ימא ׁ ֶ
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים) ,וְ ל ֹא ְ ּבכִ ּ ָפה ׁ ֶשל צֶ ֶמר וְ ל ֹא ְ ּבכָ בוּל 137וְ ל ֹא ְ ּב ִא ְס ִט ָ
(שנֵ ֶיהם ְ ּכ ִמין צִ יץ ַעל
ְׁ



 .133שכשם שיש איסור בקליעת שיערה (שבת צ"ד ב') ,כך גם יש איסור בסתירת הקליעה ,ואין לחשוש שתתירם.
 .134או"ח שג,א.
 .135או"ח שג,א.
 .136שהוא סינר משובץ זהב שקושרת סביב הצוואר ,או תכשיט כעין ירח מזהב להדק מפתחי חלוקה .ע"פ רש"י.
 .137צ"ב כפל הלשון ,שכן הרא"ש פסק כמאן דאמר מאי כבול ,כיפה של צמר ,ופירש ,על פי הרי"ף ,שהיא
כיפה של צמר ,שעשויה מאריגה.
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יטין ַה ְּקבו ִּעין
ַמ ֲע ֶמ ֶדת ַה ּ ְש ָערוֹ ת ׁ ֶש ּפוֹ ְר ִחים וְ יוֹ צְ ִאים ָ ּכאן וְ כָ אןֲ .)138א ָבל יוֹ צְ ָאה ְ ּבטוֹ ֶט ֶפת וּבְ ַס ְר ִ ּב ִ
ָ ּב ּה ,וּבִ ְס ָבכָ ה וּבְ חו ַּמ ְר ָּתא דְּ ַק ַּט ְפ ָּתא ( ֶק ׁ ֶשר נֶ גֶ ד ַעיִ ן ָה ַרע ,ו ֻּמ ָּתר ְ ּכמוֹ ָ ּכל ָק ֵמ ַע ֻמ ְמ ֶחה).
יאה ְבחוֹ ַתם ָּה ֶע ֶבד
יְ צִ ָּ

(או"ח שד)

(נ"ח א') (ג) ֵאין ָה ֶע ֶבד יוֹ צֵ א ְ ּבחוֹ ָתם ׁ ֶשל ַמ ֶּת ֶכת ׁ ֶש ָע ָשה לוֹ ַרבּ וֹ ּ ֵ ,בין ִ ּבכְ סוּתוֹ ֵ ּבין ְ ּבצַ ָּוארוֹ
( ִ ּכי ֵמ ֲח ַמת ׁ ָשוְ יוֹ  ,י ֵׁש לָ ח ֹׁש ׁ ֶש ִאם י ִּפֹל ,יְבִ ֶיא ּנ ּו ְ ּביָ ָדיו לַ ֲאדוֹ נוֹ ) .וּבְ ׁ ֶשל ִטיט ּ ְ -בצַ ָּוארוֹ יֵ צֵ א ( ׁ ֶש ּ ִמ ׁ ּשוּם
ֵא ַימת ַרבּ וֹ ְמ ַפ ֵחד לַ ֲה ִסירוֹ ) ,וּבִ כְ סוּתוֹ ל ֹא יֵ צֵ א .וְ ִאם ֲע ָשאוֹ ְ ּב ַע ְצמוֹ ּ ְ ,בכָ ל ִענְ יָ ן ל ֹא יֵ צֵ א בּ וֹ .
יאת ְב ֵה ָּמה ְבחוֹ ָּתם ובְ זוג (או"ח שה)
יְ צִ ַ

אר ּה,
אר ּה וְ ל ֹא ְ ּבחוֹ ָתם ׁ ֶש ִ ּבכְ סו ָּת ּה .139וְ ל ֹא ְ ּבזוּג ׁ ֶש ְ ּבצַ ָּו ָ
וּבְ ֵה ָמה ל ֹא ֵּתצֵ א ְ ּבחוֹ ָתם ׁ ֶש ְ ּבצַ ָּו ָ
וְ ל ֹא ְ ּבזוּג ׁ ֶש ִ ּבכְ סו ָּת ּה.
יאה ְב ִעיר ֶשל זָּ ָּהב ו ַב ֲע ָּט ָּרה ֶשל זָּ ָּהב (או"ח שג)
יְ צִ ָּ

(ד) ל ֹא ֵּתצֵ א ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ִעיר ׁ ֶשל זָ ָהבֵ ּ .פ ַר ׁש ַר ִש"י נו ׁ ְּש ָקא ( ִס ַ ּכת זָ ָהב) .וְ ַר ֵבנו ַתם ּ ֵפ ַר ׁש ְ ּכמוֹ
ֹאש ּה.
ֲע ָט ָרה לְ ר ׁ ָ
יסים אוֹ תוֹ ְ ּבחוּט
ְ ּכלִ ילָ א ֲ(ע ָט ָרה ַעל ַה ֵּמצַ ח ֵמאֹזֶ ן לְ אֹזֶ ן)ֶ ׁ ,ש ֵהן ֲח ִתיכוֹ ת נְ קוּבוֹ ת ו ַּמכְ נִ ִ
ֲח ִתיכוֹ ת ַה ָּז ָהב ֲחרוּזוֹ ת ַעל חוּט)ָ ,אסוּר .וְ ִאם ְּתפו ִּרים ַעל ַמ ְטלִ יתָ ׁ ,ש ֵרי (וְ ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ְסק ּו
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל ְ ּכלִ ילָ א ֻמ ֶּת ֶרת לָ צֵ את .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)140
(דְּ ַהיְנ ּו

יאה ַב ֲחג ָֹּרה
יְ צִ ָּ

(או"ח שא; או"ח שג)

(נ"ט ב') (ה) ֲחגוֹ ר ׁ ֶש ַ ּב ּ ָמ ְתנַ יִ ם וְ יֵ ׁש בּ וֹ ֲח ִתיכוֹ ת (זָ ָהב) ְקבו ִּעיןּ ְ ,כגוֹ ן ְ ּכלִ ילָ א ,לָ א ׁ ְשנָ א
יסין ָ ּב ֵהן חוּט לְ ַה ֲע ִמ ָידן) וְ לָ א ׁ ְשנָ א ָארו ְּק ָּתא (דְּ ַהיְנ ּו
ַא ִ ּנ ְס ָ ּכא ְ ּ
(כלוֹ ַמר ׁ ֶש ֵהן ֲח ִתיכוֹ ת נְ קוּבוֹ ת ו ַּמכְ נִ ִ
141
ׁ ֶש ְרקוּמוֹ ת ַעל ַמ ְטלִ ית )ָ ׁ ,ש ֵרי.
ו ׁ ְּש ֵּתי ֲחגֹרוֹ ת זוֹ ַעל ַ ּגב זוֹ ֲ ,אסוּרוֹ ת

(כן ּ ָפ ְסק ּו תוֹ ָּספוֹ ת וְ רֹא"ש .וּבְ ׁ ֵשם ַּתלְ ִמ ֵידי ַר ֵבנו ַה ֵלוִ י ָ ּכ ַתב
ֵּ

אוֹס ִריםָ ּ ,פ ַסק ְכ ַהתוֹ ָּספוֹ ת
"ע ָס ַתם לְ ַה ִּתיר ,וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ יֵ ׁש ְ
ַר ִש"י ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתרוֹ ת .וְ ַהשו ַ
.138
.139
.140
.141
.142



וְ רֹא"ש)142

ֲ .א ָבל

ריטב"א על פי רש"י.
שאף שהוא ארוג או תפור בכסותה ,ואין חשש שמא ייפסק ויבוא להעבירו ברשות הרבים ,בכל זאת
אסור ,שכן גזרו ארוג אטו שאינו ארוג .משנ"ב (שה,יב ,ס"ק מה ,על פי תוספות).
או"ח שג,ה.
על פי הרי"ף ,ורא"ש (סי' ד).
או"ח שא,לו .פסק השו"ע ע"פ מסקנת הב"י מהשמטת הרי"ף ורמב"ם שדעתם להתיר .והרמ"א כתב :ויש
אוסרים שתי חגורות זה על גב זה ,אא"כ מלבוש מפסיק ביניהם (או"ז ,תוספות ומרדכי) ,וכן ראוי לנהוג.
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ִאם ַמלְ בּ ו ּׁש ַמ ְפ ִסיק ֵ ּבינֵ ֶיהםֻ ,מ ָּתר.
(ו) דִּ ְס ִק ָ ּיא ֲ(חג ַֹרת עוֹ רִ - )143אי ִאית ָ ּב ּה ַמ ְפ ַר ַחת ( ֲח ִתיכוֹ ת יוֹ צְ אוֹ ת וְ עוֹ ְדפוֹת ִמ ֶּמ ּנ ּו לַ ְּצ ָד ִדים)ָ ׁ ,ש ֵרי
( ׁ ֶש ּנ ְֶח ׁ ָשב ַּתכְ ׁ ִשיט) .וְ ִאי לָ אֲ ,אסו ָּרה ( ׁ ֶש ֵאינוֹ ְ ּכלִ י ,ו ַּמ ּשֹאוי הוּא).
יאה ִבנְ זָּ ִמים
יְ צִ ָּ

(או"ח שג)

וְ ל ֹא ֵּתצֵ א ְ ּב ַק ְטלָ א וְ ל ֹא ְ ּבנִ זְ ֵמי ָה ַאףֲ .א ָבל ְ ּבנִ זְ ֵמי ָה ֹ
אזֶ ןָ ׁ ,ש ֵרי.144
יאה ְב ַמ ַחט
יְ צִ ָּ

(או"ח שג)

(ז) ַמ ַחט ׁ ֶש ָה ִא ׁ ּ ָשה חוֹ לֶ ֶקת ָ ּב ּה ְש ָע ָר ּהֲ ,א ִפלּ ּו ִאם ִהיא ִמ ְת ַק ׁ ּ ֶש ֶטת בּ וֹ ,לֹא ֵּתצֵ א בּ וֹ .145
וְ ׁ ֶשחוֹ גֶ ֶרת ָ ּב ּה ְש ָע ָר ּה ,וְ ׁ ֶש ּ ַמ ֲע ֶמ ֶדת ָ ּב ּה ִק ׁ ּשו ֶּר ָיה ,יְ כוֹ לָ ה לָ צֵ את בּ וֹ .
ו ֻּמ ָּתר לַ ֲחל ֹק ַה ּ ֵש ָער ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת

( ֵ ּכן דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹת וְ ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ַר ִש"י וְ אוֹ ר זָּ רו ַע ׁ ֶש ָאסוּר .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק

אוֹס ִרים,
ְכ ַהתוֹ ָּספוֹת .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ּי ֵׁש ְ

.

ְכ ַר ִש"י)146

(ס' א') ל ֹא יֵ צֵ א ָה ִא ׁיש ְ ּב ַסנְ דָּ ל ְמ ֻס ּ ָמר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹב .וְ צו ָּרתוֹ ָה ָיְתה יְדו ָּעה לָ ֶהם ,וְ ֵאין
ָאנ ּו ְ ּב ִק ִיאין בּ וֹ .
יאה ְב ִמנְ ָּעל יָּ ִחיד (או"ח שא)
יְ צִ ָּ

(ס"א א') (ח) ל ֹא יֵ צֵ א ָא ָדם ְ ּב ִמנְ ָעל ֶא ָחדִ ,אם ֵאין לוֹ ַמ ָ ּכה ְ ּב ַרגְ לוֹ
ַה ׁ ּ ֵשנִ י ִ ּבכְ נַ ף ִ ּבגְ דּ וֹ  .אוֹ ׁ ֶש ָּמא יִ צְ ֲחק ּו ָעלָ יו ,וְ יוֹ ִריד ַה ַּסנְ דָּ ל וְ ּ ָיִש ֶא ּנ ּו .)147וְ ִאם יֵ ׁש לוֹ ַמ ָ ּכה ,יוֹ צֵ א ְ ּבאוֹתוֹ
ׁ ֶש ֵאין לוֹ בּ וֹ ַמ ָ ּכה .וְ ל ֹא יֵ צֵ א ִ ּב ְת ִפ ִ ּלין.

יַח ׁ ְשד ּוה ּו ׁ ֶשנּוֹ ֵשא ֶאת
(שלּ ֹא ְ
ֶׁ

יאה ְב ָּק ֵמ ַע
יְ צִ ָּ

(או"ח שא)

(ס"א א') וְ ל ֹא יֵ צֵ א ְ ּב ָק ֵמ ַע ׁ ֶש ֵאינוֹ ֻמ ְמ ֶחה .וְ ִאם הוּא ֻמ ְמ ֶחהֻ ,מ ָּתר .לָ א ׁ ְשנָ א ִא ְת ְמ ֵחי ַ ּג ְב ֵרי,
נָשים לְ כָ ל ֶא ָחד ּ ַפ ַעם ַא ַחת ,148לָ א ׁ ְשנָ א ִא ְת ְמ ֵחי
ְ ּכגוֹן ׁ ֶש ִר ּ ֵפא ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְק ֵמ ִעין ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲא ׁ ִ



 .143ע"פ ר"ח ורי"ף .ורש"י פירש חתיכת מעיל רחבה.
 .144וביאר הרמ"א (או"ח שג,ח) מפני שאזניה מכוסות .והוסיף (על פי אור זרוע) :ובמקום שנוהגים לגלות האזנים,
אסור לצאת בנזמים שבאוזן ,היכא דדרך להוציאם משם.
 .145היות שאינו עשוי כעין תכשיט ,אפילו אם המחט נצרכת לה לצורך כלשהו ,מכל מקום הרי הוא משוי
גמור! שאין אדם יכול לצאת בכל החפצים הצריכים לו כשאינם לא מלבוש ולא תכשיט .על פי המשנ"ב
(שג,ט ,ס"ק כה) .וראה להלן סי' י'.
 .146או"ח שג,כו .וכתב הרמ"א שכן נהגו לאסור ע"י כלי .אבל באצבע בעלמא נהגו להקל.
 .147רש"י (פירוש ראשון בשם הירושלמי .פירוש השני בשם רבותיו).
 .148כן דעת רש"י .ודעת הרא"ש שאיתמחי גברא היינו שאם כתב לחש אחד בשלוש איגרות וריפאו שלושתן,
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ָק ֵמ ַעּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ִר ּ ֵפא ְ ּב ָק ֵמ ַע ֶא ָחד ׁ ָשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים לְ ָא ָדם ֶא ָחד ,וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ִא ְת ְמ ֵחי ַ ּגבְ ָרא וְ ָק ֵמ ַע,
נָשים לְ כָ ל ֶא ָחד ׁ ָשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים.
ְ ּכגוֹן ׁ ֶש ִר ּ ֵפא ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְק ֵמ ִעין לִ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲא ׁ ִ
וְ לָ א ׁ ְשנָא ָק ֵמ ַע ׁ ֶשל ְ ּכ ָתב ,וְ לָ א ׁ ְשנָא ָק ֵמ ַע ׁ ֶשל ִע ָ ּק ִרים ,לָ א ׁ ְשנָא ְ ּבחוֹ לֶ ה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַס ָ ּכנָ ה,
קוֹשר ו ַּמ ִּתיר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא ְיִק ׁשֹר ְ ּב ׁ ֵשיר
וְ לָ א ׁ ְשנָ א ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַס ָ ּכנָה .וְ ׁ ֵ
149
וּבְ ַט ַ ּב ַעת וְ יֵ צֵ א לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםֲ .א ָבל ָ ּכ ַתב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְק ֵמ ִעין לְ ַחד ַ ּגבְ ָרא ,ל ֹא  .וְ נֶ ֱא ָמן ָהרוֹ פֵ א
לוֹמר ַעל ַע ְצמוֹ ׁ ֶשהוּא ֻמ ְמ ֶחה.
ַ
אוֹתן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ לֵ ָקה .וְ ִאם ָ ּכתוּב ָ ּב ֶהם ׁ ֵשםְ ,טעוּנִ ין
(ס"א ב') (ט) ְק ֵמ ִעין ֵאין ַמ ִּצילִ ין ָ
ְ ּגנִ ָיזה .וְ ִאם ֵהם ְמ ֻח ּ ִפין ְ ּבעוֹ ר ֻ -מ ָּתר לִ ָ ּכנֵ ס ָ ּב ֵהן לְ ֵבית ַה ִ ּכ ֵּסא ,וְ ִאם לָ או ָ -אסוּר.
ו ְּת ִפ ִ ּלין ֲא ִפלּ ּו ְמ ֻח ּ ִפיןָ ,אסוּר לִ ָ ּכנֵ ס ָ ּב ֵהן לְ ֵבית ַה ִ ּכ ֵּסא.
יאה ִבלְ בוש ִמלְ ָּח ָּמה
יְ צִ ָּ

ל ֹא יֵ צֵ א ָא ָדם ְ ּב ׁ ִש ְריוֹ ן וְ ל ֹא ְ ּב ַק ְסדָּ א וְ ל ֹא ְ ּב ַמ ָ ּג ַפיִם.
יאה ְב ַמ ַחט וְ ַט ַב ַעת לְ ִאיש ולְ ִא ָּשה (או"ח שא)
יְ צִ ָּ

(ש ִהיא ַמ ּשוֹ י .וַ ֲאפִ לּ ּו ִאם ַמ ֲע ֶמ ֶדת ָ ּב ּה ִק ׁ ּשו ֶּר ָיה
(ס"ב א') (י) ל ֹא ֵּת צֵ א ִא ׁ ּ ָש ה ְ ּב ַמ ַחט נְ קוּבָ ה ׁ ֶ
150
ְ
וְ תוֹ ֶח ֶבת ַה ּ ַמ ַחט ְּבצָ ִעיף אוֹ סוֹ גֶ ֶרת ָ ּב ּה ַמ ְפ ְּת ֵחי ֲחלו ָּק ּהֶ ׁ ,ש ֵ ּכן ֵאין דֶּ ֶרך לְ ַה ֲע ִמיד וְ לִ ְס ּגֹר ִ ּבנְ קו ָּבה ).

וְ ִאם יָ צָ אתַ ,ח ֶ ּיבֶ ת ַח ָּטאת .וּבְ ׁ ֶש ֵאינָ ּה נְ קוּבָ הָ ּ ,פטוּר ֲא ָבל ָאסוּר.151
יהם ּ ָפטוּר ֲאבָ ל ָאסוּר
וְ ִא ׁיש ּ ִ -ב ׁ ְשנֵ ֶ
ׁ ֶש ֵאינָ ּה נְ קו ָּבה ַח ָ ּיב .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְש ָּב"אֶ ׁ ,ש ִא ׁיש וְ ִא ׁ ּ ָש ה ׁ ָשוִ ים ,וְ ִאם ָיצָ א ְ ּב ַמ ַחט נְ קו ָּבה
ַהשו ַ"ע .153וּבְ ׁ ֵשם וְ ֵי ׁש אוֹ ְמ ִריםּ ָ ,כ ַתב ְכ ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם).

( ֵ ּכן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וּלְ ַד ַעת ָּה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ִאם יָ צָ א ְ ּב ַמ ַחט



ַח ּיָב152

.

וכן ָס ַתם

איתמחי גברא לאותו לחש בכל פעם שיכתוב אותו .וצ"ע ,שנקט ברמזים דעת רש"י והשמיט דעת אביו
הרא"ש .והטור ושו"ע (או"ח שא,כה) פסקו כדעת הרא"ש.
 .149בעיא דרב פפא ,וסלקא בתיקו .ופסקו סמ"ג וסמ"ק התרומה ורבינו ירוחם לחומרא ,וכן משמע מדברי
הרמב"ם ,וכן משמע ברמזים .ב"י (או"ח שא,כה).
 .150ודרך הוצאתה כך בחול ,ליתן מחטים תחובים בצעיפה או בבגדה .משנ"ב (או"ח שג,ט ,ס"ק כב).
 .151וכפי שביאר בפסקים לעיל ,בפרקין ,סימן ז ,בזה יש חילוק :אם חוגרת בה שערה ,ומעמדת בה קשוריה,
מותרת לצאת בה .ורק אם אינה מעמדת בה קישוריה אסור .ראה שם הערה.
 .152שאינו דרך הוצאה לאיש כשהיא תחובה בבגדו ,שגנאי הוא לו ,שיאמרו עליו שהוא חייט (משנ"ב) .ובשאינה
נקובה פטור (שכן דרך לפרקים אף בחול כשמוצאה בשוק לתחוב בבגדו כשיש לו צורך לחצות בו שיניו וכיו"ב .משנ"ב) .וכן
הבין הרשב"א את דעת רש"י .אמנם בביאור הגר"א מצדד שדעת רש"י כדעת הרא"ש ,שבאיש ,בין נקובה
בין שאינה נקובה ,פטור אבל אסור .ולפי זה ,בנקובה ,דעת הרי"ף ורמב"ם ורש"י והרא"ש כולם לפטור.
 .153או"ח שא,ח .והמשנ"ב (ס"ק לג) כתב בשם המגן אברהם ,שהכל לפי הזמן :אם דרכם לצאת כך בחול ,ולא
הוי תכשיט ,הוי דרך הוצאתו בכך וחייב .ואם אין דרך הוצאתו בכך בחול ,פטור אבל אסור ,משום שאינו
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וְ ִא ׁ ּ ָשה ּ ְ -ב ַט ַ ּב ַעת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָעלֶ ָיה חוֹ ָתםִ ,אם יָ צָ את בּ וֹ ַח ֶ ּי ֶבת ַח ָּטאת .וּבְ ׁ ֶש ֵאין ָעלֶ ָיה חוֹ ָתם,
ּ ָפטוּר ֲא ָבל ָאסוּר .וְ ִא ׁיש ,לְ ַר ִש"י ֵ -אין ָעלֶ י ָה חוֹ ָתם ַח ָ ּיב ַח ָּטאת .יֵ ׁש ָעלֶ ָיה חוֹ ָתםָ ּ ,פטוּר
יטי
ֲא ָבל ָאסוּר .ולְ ַר ֵבנו ַתם (וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם)  -יֵ ׁש ָעלֶ ָיה חוֹ ָתםֻ ,מ ָּתר לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה .דִּ בְ כָ ל ַּתכְ ׁ ִש ֵ
ִא ׁיש ֻמ ָּתר לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה (וְ ַהשו ַ"עּ ָ 154כ ַתב דַּ ַעת ַר ִש"י ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָ ּכ ַתב דַּ ַעת ַר ֵבנו ַתם וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם).
ֲא ָבל ִאם הוּא ַּתכְ ׁ ִשיט לְ ִא ׁיש וּלְ ִא ׁ ּ ָשהָ ,אסוּר ַאף לְ ִא ׁיש ַ ּ
(גם לְ ַר ֵבנו ַתם וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,דְּ לָ א ּ ְפלוּג
(ש ָהרוֹ ֶאה אוֹ ֵמר ׁ ֶש ְ ּלצ ֶֹר ְך
ַר ָ ּבנָ ן ,וַ ֲא ָס ֻרה ּו ַ ּגם ְ ּב ִא ׁיש) .וְ כֵ ן ִאם הוּא ַּתכְ ׁ ִשיט וּלְ ַת ׁ ְש ִמ ׁישָ ,אסוּר ׁ ֶ

ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש מוֹ צִ יא).
(יא) ל ֹא ֵּתצֵ א ִא ׁ ּ ָשה ְ ּבכוּלְ יָ אר .לְ ַר ִש"י נו ׁ ְּש ָקא ( ִס ַ ּכת זָ ָהב) .ולְ ַר ֵבנו ַתם ְ ּכ ֵעין ָרבִ יד .ולְ ַב ַעל
ֶה ָּערו ְךּ ְ ,כ ֵעין ֲע ָט ָרה .ל ֹא ֵּתצֵ א ִא ׁ ּ ָשה ְ ּבכוֹ ֶבלֶ ת ,וְ הוּא ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל בּ ֶֹשם ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַק ׁ ּ ֶש ֶטת בּ וֹ .
ידי ֲענִ יות
יאים לִ ֵ
ְד ָּב ִרים ַה ְמבִ ִ

(יב) ׁ ְשל ׁ ָֹשה דְּ ָב ִרים ְמבִ ִיאים ָא ָדם לִ ֵידי ֲענִ ּיוּתַ :ה ּ ַמ ׁ ְש ִּתין ִ ּב ְפנֵ י ִמ ָּטתוֹ ָערֹם .וְ ַה ְמזַ לְ זֵ ל
יטין .וְ הוּאֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש לוֹ
ִ ּבנְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם .וְ ׁ ֶש ִא ׁ ְש ּתוֹ ְמ ַקלְ לַ ּת ּו ְ ּב ָפנָ יו ַעל ׁ ֶש ֵאינוֹ קוֹ נֶ ה לָ ּה ַּתכְ ׁ ִש ִ
ִמ ּ ָמה לִ ְקנוֹ ָתם.
יאה ִבכְ לֵ י ִמלְ ָּח ָּמה (או"ח שא)
יְ צִ ָּ

(יג) ל ֹא יֵ צֵ א ָה ִא ׁיש ל ֹא ְ ּב ַסיִ ף וְ ל ֹא ְ ּב ֶק ׁ ֶשת ,וְ ל ֹא ִ ּב ְת ִריס ,וְ ל ֹא ְ ּב ָאלָ ה ,וְ ל ֹא ְ ּבר ַֹמח.
יאה ְבבִ ִירית וכְ ָּבלִ ים
יְ צִ ָּ

וְ ל ֹא (יוֹ צְ ָאה) ִ ּבכְ ָבלִ ים ,וְ יוֹ צְ ָאה ְ ּבבִ ִירית

(ב ִירית הוּא ִק ׁ ּשוּר לְ ַה ֲחזָ ַקת ַה ֶ ּג ֶרבּ ְ ,בכָ ל ֶרגֶ ל ,וְ כַ ֲא ׁ ֶשר
ִּ

לוֹ בְ ׁ ִשים אוֹ ָתם ִעם ׁ ַשלְ ׁ ֶשלֶ ת לְ ַח ֵ ּבר ֵ ּבינֵ ֶיהם ,נִ ְק ָרא ְ ּכ ָבלִ ים ,וּכְ ׁ ֶש ֲעש ּויָה ַה ׁ ּ ַשלְ ׁ ֶשלֶ ת ִמ ָּז ָהב י ֵׁש לָ ח ֹׁש ׁ ֶש ָּת ִסיר

אוֹ ָת ּה לְ ַה ְראוֹ ת לְ ַחבְ רוֹ ֶת ָיה.)155
יאה ְבחו ֵטי ֵש ָּער
יְ צִ ָּ

(או"ח שג)

(ס"ד ב') יוֹ צְ ָאה ִא ׁ ּ ָשה ְ ּבחו ֵּטי ֵש ָערּ ֵ ,בין ָה ֲעשוּיִ ן ִמ ּ ֵש ָער ׁ ֶש ָ ּל ּהּ ֵ ,בין ִמ ׁ ּ ֶשל ֲח ֶב ְר ָּת ּהּ ֵ ,בין
(כן ּ ָפ ְסק ּו תוֹ ָּספוֹת
ִמ ׁ ּ ֶשל ְ ּב ֵה ָמה .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא ֵּתצֵ א יַ לְ דָּ ה ְ ּב ׁ ֶשל זְ ֵקנָ ה ,וּזְ ֵקנָ ה ְ ּב ׁ ֶשל יַ לְ דָּ ה ֵ ּ



"ע .156וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ְּז ֵקנָ ה ל ֹא ֵּתצֵ א ְ ּב ׁ ֶשל יַלְ דָּ הֲ ,א ָבל יַ לְ דָּ ה יוֹ צְ ָאה ְ ּבחו ֵּטי
וְ ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
תכשיט .וכתב עוד ,שאם רוב העולם אין דרכם להוציא בכך ,אע"פ שאנשי מקום אחד מוציאים בכך,
פטור אבל אסור .והטעם ,משום שבטלה דעתם אצל כל אדם.
 .154או"ח שא,ט.
 .155על פי גמרא ורש"י (ס"ג ב' ,ד"ה ועשו להן)
 .156או"ח שג,יד.
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זְ ֵקנָ ה).
יטין ַה ְּתפו ִּרים ׁ ֶ(ש ֵאין ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ִּת ׁ ְשלְ ֵפם).
וְ יוֹ צְ ָאה (לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים) ְ ּבטוֹ ֶטפֶ ת וְ ַס ְר ִ ּב ִ
יטים לְ ַביִ ת לְ ָּחצֵ ר
יאה ְב ַתכְ ִש ִ
יְ צִ ָּ

ֶש ֵאינָּ ה ְמע ֶֹר ֶבת ולְ כַ ְר ְמלִ ית (או"ח שג)

וּבְ כָ בוּל וּבְ ֵפ ָאה נָ כְ ִרית (יוֹ צְ ָאה) ֶ ּב ָחצֵ רֲ .א ָבל ָ ּכל ׁ ְש ָאר ַהדְּ בָ ִרים ׁ ֶש ָאסוּר לָ צֵ את ָ ּב ֶהם
לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםּ ַ ,גם ְ ּב ָחצֵ ר ֲאסו ָּרה (וְ ַדוְ ָקא ְ ּב ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמע ֶֹר ֶבתּ ֵ .כן דַּ ַעת ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם .וְ ַד ַעת
ָּה ַר ְמ ָּב"ן וְ ָּה ַר ְש ָּב"א דְּ הוּא ַהדִּ ין ְ ּבבַ יִת ָאסוּר ִ ּב ׁ ְש ָאר דְּ בָ ִרים ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן ְ ּב ָחצֵ ר ְמע ֶֹר ֶבת)ֲ .א ָבל ַר ֵבנו ַתם
ּ ֵפ ַר ׁש דִּ בְ כָ ל ַהדְּ ָב ִרים ֻמ ֶּת ֶרת ְ ּב ָחצֵ רֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמע ֶֹר ֶבתֲ .א ָבל ְ ּבכַ ְר ְמלִ יתָ ,אסוּר;
"עָ 157ס ַתם ְכ ָּה ִרי"ף
ֲא ָבל ָהנַ ח לָ ֵהן לִ ְבנוֹ ת יִ ְש ָר ֵאל ׁ ֶש ּיְה ּו ׁשוֹ גְ גוֹ ת וְ ַאל יְה ּו ְמזִ ידוֹ ת (וְ ַהשו ַ
אוֹמ ִרים ָ ּב ְת ָראּ ָ ,כ ַתב ְכ ַר ֵבנו ַתם).
אוֹמ ִריםּ ָ ,כ ַתב ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ן וְ ַר ְש ָּב"אּ ,ובְ ׁ ֵשם יֵ ׁש ְ
וְ ַר ְמ ָּב"ם ,וּבְ ׁ ֵשם יֵ ׁש ְ
יה (או"ח שג)
יאה ְבמוֹ ְך ובְ ִפלְ ֵפל וְ גַ ְר ֵגר ֶמלַ ח ֶשנוֹ ֶתנֶ ת ְב ִפ ָּ
יְ צִ ָּ

(ס"ה א') (יד) ָה ִא ׁ ּ ָשה יוֹ צְ ָאה ְ ּבמוֹ ְך ַה ָ ּק ׁשוּר ו ְּמ ֻהדָּ ק ְ ּב ָאזְ נָ ּה

(כן ָ ּכ ַתב ָּהרֹא"ש ,דִּ לְ ַמ ְס ָקנָ ה ַּת ְר ֵּתי
ֵּ

"ע .158ולְ ַר ִש"י ו ְמ ִא ִיריְ ,מ ֻהדָּ ק ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָק ׁשוּר ,וְ ָק ׁשוּר ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ
ָ ּב ֵעינָ ן .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ

ְמ ֻהדָּ ק) .וּבְ מוֹ ְך ׁ ֶש ְ ּב ַסנְ דָּ לָ ּהַ ,ה ָ ּק ׁשוּר לָ ּה ַ ּב ֲע ֵק ָב ּה.
וּבְ מוֹ ְך ׁ ֶש ִה ְת ִקינָ ה לְ נִ דָּ ָת ּהֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינוֹ ָק ׁשוּר ,וַ ֲא ִפלּ ּו יֵ ׁש לוֹ ֵ ּבית יָ ד (מוֹ ְך ׁ ֶש ִה ְת ִקינָ ה לְ נִ דָּ ָת ּה,
ּ ֵפ ַר ׁש ַר ִש"י לִ ְס ּפֹג ַהדָּ ם ׁ ֶשלּ ֹא יְ ַט ֵּנף ְ ּבגָ ֶד ָיה .וְ ִה ְק ׁש ּו ָעלָ יו תוֹ ָּספוֹ תֶ ׁ ,ש ִאם ֵ ּכן ֲאצוּלֵ י ִט ּנוּף הוּא ,ו ַּמ ּשוֹ י הוּא!
לָ כֵ ן ּ ֵפ ְר ׁש ּו ׁ ֶשלּ ֹא י ִּפֹל ַעל ְ ּב ָש ָר ּה ,וְ יִ יבַ ׁש ָעלָ יו ,וְ נִ ְמצָ א ְמצַ ֲע ָר ּהֲ .א ָבל ֶה ָעשוּי לִ ְמנ ַֹע ִט ּנוּףֲ ,אסו ָּרה לָ צֵ את בּ וֹ ,
ִאם ֵאינוֹ ִסינָ ר ֶה ָעשוּי ְ ּכ ֵעין ַמלְ בּ ו ּׁש .159וְ ַהשו ַ"עָ ּ 160פ ַסק ַכתוֹ ָּספוֹ ת).
וּבְ ִפלְ ּ ֵפל וּבְ גַ ְר ֵ ּגר ֶמלַ ח ,וּבְ כָ ל דָּ ָבר ׁ ֶש ִּת ֵּתן לְ תוֹ ְך ּ ִפ ָיה .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ֵּתן לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ִאם נָ ַפל ,ל ֹא ַּת ֲחזִ יר.
יאה ְב ֵשן תוֹ ֶת ֶבת
יְ צִ ָּ

(או"ח שג)

(ס"ה א') (טו) ׁ ֵשן ּתוֹ ֶת ֶבת ׁ ֶשל ָז ָהב ,לֹא ֵּתצֵ א בּ וֹ  .וּבְ ׁ ֶשל ֶ ּכ ֶסף ,אוֹ ׁ ֶשל ָא ָדםֻ ,מ ָּתר.
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.160



או"ח שג,יח.
או"ח שג,טו.
אמנם דבר שהוא דרך מלבוש ,אפילו אם אינו לובשו אלא משום אצולי טינוף ,מותר לצאת בו בשבת .וכן
פסק בשו"ע (או"ח שא,יד).
או"ח שא,יג.

קיצור פסקי הרא"ש  -שבת
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יאה ִעם ַמ ְט ֵב ַע ַעל ַה ַמ ָּכה (או"ח שא)
יְ צִ ָּ

יוֹ צְ ִאין ְ ּב ֶסלַ ע ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּצ ִּנית ֶ(סלַ ע ׁ ֶש ַעל ַמ ָ ּכה ׁ ֶש ַּת ַחת ֶה ָע ֵקבַ ,ה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת לִ ְרפו ָּאה).161
יאה ְבחו ִטים וְ ִק ְס ִמים ָּב ָּאזְ נַ יִ ם
יְ צִ ָּ

ִב ְר ָּעלָּ ה ובְ ָּר ִדיד ָּפרוף (או"ח שג)

וְ ַה ָ ּבנוֹ ת ְ ּבחו ִּטין ׁ ֶש ְ ּב ָאזְ נֵ ֶיהם ׁ ֶש ֵאינָ ן צְ בו ִּעין ,וְ ל ֹא ִ ּבצְ בו ִּעין .וְ יוֹ צְ ִאין ְ ּב ִק ְס ִמים
ֹאש ּה חוּץ ֵמ ָה ֵעינַ יִ ם) ו ְּפרוּפוֹ ת (וּלְ ׁשוֹן
יהם ,וְ יוֹ צְ ִאין ְרעוּלוֹ ת (דְּ ַהיְנ ּו ׁ ֶשעוֹ ֶט ֶפת ָ ּכל ר ׁ ָ
ׁ ֶש ְ ּב ָאזְ נֵ ֶ
162
ָּה ַר ְמ ָּב"םּ ְ :ב ָר ִדיד ַה ּ ָפרוּף ).
(טז) ּפוֹ ֶר ֶפת ַעל ָה ֶא ֶבן וְ ַעל ָה ֱאגוֹ ז לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ ,א ָבל ל ֹא ַעל ַה ּ ַמ ְט ֵ ּב ַע
לְ ַטלְ ְטלוֹ  .וְ כָ ַתב ָּה ַר ְמ ָּב"ם :וְ ִאם ּ ָפ ְרפָ ה ,יוֹ צְ ָאה בּ וֹ .)163

(מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָאסוּר
ִ

וְ לִ ְפרֹף ַעל ָה ֱאגוֹ ז וּלְ הוֹ צִ יאוֹ לִ בְ נָ ּה ָק ָטן  -לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםָ ,אסוּר; וּלְ כַ ְר ְמלִ יתֻ ,מ ָּתר,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֵאין דֶּ ֶר ְך הוֹ צָ ָאה ְ ּבכָ ְך (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַבטורִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ַב ְ ּג ָמ ָרא הוּא ַ ּב ְעיָ א וְ לָ א ִאפְ ׁ ִש ָיטא ,וְ כָ ל ֵּתיק ּו
דְּ אוֹ ַרי ְָתא לְ ֻח ְמ ָרא ,ו ְּד ַר ָ ּבנָ ן לְ ֻק ָּלאָ .א ְמנָ ם ָּה ַר ְמ ָּב"ם ָס ַתם לֶ ֱאסֹר .164וְ ַהשו ַ"עָ ּ 165פ ַסק ְכ ַהטור).
יאה ִב ְפרוֹ ֶטזָּ ה
יְ צִ ָּ

ובְ ַמ ֵקל ֲהלִ יכָּ ה (או"ח שא)

(ס"ו א') (יז) ֵאין ַה ִּק ֵּט ַע יוֹ צֵ א ַ ּב ַ ּקב ׁ ֶשלּ וֹ

(דְּ ַהיְנ ּו ׁ ֶשעוֹ ֶשה ְ ּכ ִמין דְּ פוּס ׁ ֶשל ֶרגֶ ל ,וְ ל ֹא לְ צ ֶֹר ְך ִהלּ וּכ ֹו,166

ֶא ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ָיֵר ֶאה ַ ּכ ֲח ַסר ֶרגֶ ל ,וְ ָח ׁ ְש ׁש ּו ׁ ֶש ָּמא ּיִפֹל וְ יָבוֹ א לְ ַטלְ ְטלוֹ ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.)167
וְ כֵ ן ִק ֵּט ַע ׁ ֶ(ש ִּנ ְת ַ ּכ ְּוצ ּו ִ ּג ֵידי ׁשוֹ ָקיו ַעד) ׁ ֶש ֵאינוֹ הוֹ לֵ ְך ְ ּכלָ ל ַעל ׁשוֹ ָקיו ֶא ָ ּלא יוֹ ׁ ֵשב ַעל ִ ּכ ֵּסא
(של
וּכְ ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵקר ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ נִ ְס ָמ ְך ַעל יָ ָדיו וְ ַעל ׁשוֹ ָקיו וְ נִ ְד ָחף לְ ָפנָ יו וְ עוֹ ֶשה ָסמוֹ כוֹ ת ׁ ֶ
עוֹ ר אוֹ ֵעץ) לְ ר ׁ
ֹאש ׁשוֹ ָקיו (וּכְ ׁ ֶשהוּא נִ ׁ ְש ָען ַעל י ָָדיו וְ עוֹ ֵקר ַעצְ מוֹ  ,נוֹ גְ עוֹ ת ַרגְ לָ יו ַ ּב ַ ּק ְר ַקע ,וְ נִ ׁ ְש ָען ַ ּגם ַעל
ְ
ְ
(ב ָסמוֹ כוֹ ת ֵאלּ וֶּ ׁ ,ש ּ ָמא ִמ ּתוֹ ך ׁ ֶש ֵהם ְּתל ּויִים ַעל ַרגְ לָ יוֲ ,עלוּלִ ים
ַרגְ לָ יו ְקצַ ת) ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל לֵ ילֵ ך ָ ּב ֵהן ְ ּ



 .161וכתב המשנ"ב (שא,כח ,ס"ק קח) דמשמע מהשו"ע דבדבר שאינו מרפא ,אלא שעושה כדי שלא ינגף ברגלו,
אסור .אבל באליה רבה הביא בשם כמה פוסקים דאפילו אם אינו מרפא ,אלא שעושה כדי להגין מצער,
גם כן מותר לצאת בו ,וכן כתב הגר"א בדעת הרמב"ם .ועל כן אם חתך אצבעו בשבת ,וכורך חתיכת בגד
עליה (אפילו שהבגד חשוב ,ואינו בטל לגבי המכה) שלא ישרט בבגדיו ,מותר לצאת בו .מיהו יותר טוב שיכרוך על
המקום הזה באיזה סמרטוט ,דבזה מצדד הפמ"ג דלכו"ע שרי לצאת בו ,דלא חשיב ובטיל לגבי המכה.
 .162וביארו ב'מפעל משנה תורה' :רדיד  -מעטה בד המכסה את כל הראש ואת הכתפיים ,ולעתים גם את כל
הגוף (ראה אישות יג,יא; אישות כד,יב; סוטה ג,ה) .הפרוף  -הכרוך בחוט (פיה"מ שבת ו,ו) ,שאוספים פינות הבגד זו
על זו ,ועוטפים בבד חפץ קשה ,כגון אבן ,ומחברים את הקצווות סביב החפץ בחוט.
 .163רמב"ם (הל' שבת יט,יב) .והשו"ע (או"ח שג,כב) כתב :אם פרפה עליו מערב שבת.
 .164וכתב הב"י (או"ח שג,כג) שיש לפרש דבריו ברשות הרבים דווקא.
 .165או"ח שג,כג.
 .166שכן על כל פנים צריך הוא למקלו.
 .167על פי הגר"א .ולא כיש מי שרוצה לומר דהוי משוי .שער הציון (שא,טו ,אות נט).

פרק שישי  -במה אשה
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יִטלֵ ם וְ יוֹ לִ יכֵ ם ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹת
לְ ִה ׁ ּ ָשלֵ ף ֵמ ַרגְ לָ יו ,וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ָ ּב ֶהם לְ צ ֶֹר ְך ַה ֲהלִ יכָ ה ,י ֵׁש לַ ְח ׁש ֹׁש ׁ ֶש ּ ָמא ְּ

ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים).
ֲא ָבל ִק ֵּט ַע ׁ ֶשגּ וֹ ֵרר ׁשוֹ ָקיו וְ עוֹ ֶשה ָסמוֹ כוֹ ת לְ א ֶֹר ְך ׁשוֹ ָקיו  -יָ כוֹ ל לֵ ילֵ ְך ָ ּב ֵהן.168
וְ ִח ֵ ּגר ׁ ֶש ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לֵ ילֵ ְך ְ ּבל ֹא ַמ ֵ ּקל ֻ -מ ָּתר לֵ ילֵ ְך בּ וֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינוֹ ָק ׁשוּרֲ .169אבָ ל
ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ לֵ ילֵ ְך זוּלָ תוֹ ֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶשהוֹ לֵ ְך בּ וֹ ְ ּכ ֵדי לְ ַה ֲחזִ יק ַעצְ מוֹ ָ -אסוּר לָ צֵ את בּ וֹ
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.170
ֵאין יוֹ צְ ִאין ְ ּב ַאנְ ַק ְט ִמין.171
יאה ְב ִמינֵ י ְבגָּ ִדים ַג ִסים ו ְב ֻק ָּפה ו ַמ ֲחצֶ לֶ ת (או"ח שא)
יְ צִ ָּ

(יח) יוֹ צְ ִאין ְ ּב ָסגוֹ ס ָע ֶבה ,וּבִ ִיר ָיעה ו ַּב ֲח ִמילָ ה ִ(מינֵ י ְ ּבגָ ִדים ַ ּג ִּסים) ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְ ּג ׁ ָש ִמיםֲ .א ָבל ל ֹא
ְ ּב ֵת ָבה וְ ֻק ּ ָפה ו ַּמ ֲחצֶ לֶ ת (דְּ כָ ל ָהנֵי לָ או דֶּ ֶר ְך ַמלְ בּ ו ּׁש הוּאֶ ,א ָּלא ַמ ּשוֹ י הוּא).
יאה ְבמוֹ ְך ו ְספוֹ ג ו ְקלִ ַפת ַהשום
יְ צִ ָּ

וְ ַה ָּבצָּ ל וְ ֶאגֶ ד ֶש ַעל ַה ַמ ָּכה (או"ח שא)

וְ יוֹ צְ ִאין ְ ּבמוֹ ְך וּבִ ְספוֹ ג ׁ ֶש ַעל ַה ּ ַמ ָ ּכה (לְ ִפי ׁ ֶש ֵהם ְמ ַר ּ ְפ ִאיםִ ,הלְ כָ ְך ָהוֵ י ְ ּכמוֹ ַּתכְ ׁ ִשיט ,)172וּבִ לְ בַ ד
יחה (דְּ ֵאינָ ם ְ ּב ֵטלִ ים לְ גַ ֵ ּבי ְספוֹ ג ְ ּכמוֹ ֶאגֶ ד ׁ ֶשל
ׁ ֶשלּ ֹא יִ כְ ר ְֹך ָעלֶ ָיה ַ(על ַה ַּמ ָ ּכה) חוּט אוֹ ְמ ׁ ִש ָ
ְס ַמ ְרטו ִּטים .)173וְ יוֹ צְ ִאין ִ ּב ְקלִ ּ ַפת ַה ׁ ּשוּם וּבִ ְקלִ ּ ַפת ַה ָ ּבצָ ל ׁ ֶש ַעל ַה ּ ַמ ָ ּכה .וְ ִאם נָ ַפל ,ל ֹא יַ ֲחזִ יר
(דְּ ָהוֵ י ְ ּכמוֹ נְ ִתינָ ה לְ כַ ְּת ִח ָּלה ,דְּ ָא ְסר ּו ַר ָ ּבנָ ן לַ ֲעשוֹ ת ְרפו ָּאה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת) .וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ֶשלּ ֹא ֵּיִתן לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה.
יוֹ צְ ִאין ְ ּב ֶאגֶ ד ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ּ ַמ ָ ּכה ,וְ קוֹ ׁ ְשרוֹ ו ַּמ ִּתירוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶ(ש ֵ ּכן ְ ּב ֶאגֶ ד ֵאין ִמ ׁ ּשוּם ְרפו ָּאה).
ִא ְס ּ ְפלָ נִ ית ַ(מ ְטלִ ית ׁ ֶש ּמוֹ ׁ ְש ִחים ִ ּב ְמ ׁ ִש ָיחה וְ ָש ִמים ַעל ַה ַּמ ָ ּכה) ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁ ָשה ִמן ָה ֶאגֶ דַ ,מ ֲחזִ ִירין אוֹ ָת ּה.



 .168דלא שייך כאן דלמא משתלפי .משנ"ב (שא,טז ,ס"ק נח) .וכוונתו ,שהיות שאינו יכול לילך בלעדיהם ,אם
יפלו אין חשש שיטלם בידו ויטלטלם ברשות הרבים (ראה תוספות ס"ה ב' ,ד"ה הקיטע).
 .169דכיון דאינו יכול לילך כלל בלא מקל ,הוה ליה כמנעל דידיה .על פי רא"ש (ביצה ,כ"ה ב' ,פרק אין צדין ,סי' ה)
הו"ד במשנ"ב (שא,יז ס"ק סג).
 .170דהוי המקל אצלו כמשוי .משנ"ב (או"ח שא,יז ,ס"ק סד) .ולפי זה יש בזה איסורא דאורייתא ,כשהולך כך
ברשות הרבים .וראה ביה"ל (ד"ה אבל אם אפשר לו) שהאריך בזה.
 .171הגמ' מבררת (ס"ו ב') ,מאי לוקטמין? אמר רבי אבהו :חמרא דאכפא (דמות חמור הנישאת בכתפיים .ליצנים עושים
אותה ,ונראים כרוכבים עליו) .רבא בר פפא אמר :קשירי (קביים גבוהים ,להליכה במקום טיט) .רבא בר רב הונא אמר:
פרמי (מסכות להפחיד קטנים).
 .172שו"ע (או"ח שא,כב) .על פי תוספתא .ומיירי שנתנו מבעוד יום.
 .173ובביאור הגר"א כתב דלדעת הרמב"ם אינו אסור בחוט ומשיחה כי אם כשכורכו על המוך וספוג לצאת בו,
דמשום דחשיבי לא בטלי .אבל על המכה ממש ,אפילו היה כרוך חוט ומשיחה או שאר דבר חשוב מותר
לצאת בו .דאף דאינו מרפא ,מכל מקום הרי מועיל שלא יסרט המכה ,ועל כן לא הוי משוי .והביא ראיה
לדבריו מלשון התוספתא .ומשמע מיניה שהוא סובר כן להלכה .משנ"ב (או"ח שא,כב ,ס"ק עז).
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יוֹ צְ ִאין ְ ּב ִא ְס ּ ְפלָ נִ ית וּבִ ְמלֻ גְ ָמא וּבִ ְר ִט ָ ּיה ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ּ ַמ ָ ּכה .וְ ִאם נָ ַפל ,ל ֹא יַ ֲחזִ יר .וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן
ׁ ֶשלּ ֹא ֵּיִתן לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ַה ָּבנִ ים יוֹ ְצ ִאים ִב ְק ָּש ִרים ובְ נֵ י ְמלָּ כִ ים ְבזַ ִגים

ָּה ֲארוגִ ים ִבכְ סו ָּתם (או"ח שא)

(ס"ו ב') ַה ָ ּבנִ ים יוֹ צְ ִאין ִ ּב ְק ׁ ָש ִרים
קוֹשר לוֹ ִ ּב ְשמֹאלוֹ ) ,וּבְ נֵ י ְמלָ כִ ים ְ ּבזַ ִ ּגין ָה ֲארוּגִ ין ִ ּבכְ סו ָּתן.174
יָמין וְ ׁ ֵ
ׁ ֶשל ִ

(מפָ ֵר ׁש ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ֵ ּבן ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ ַ ּג ְעגּ ו ִּעים ַעל ָאבִ יו ,נוֹ ֵטל ְרצו ָּעה ִמ ּ ִמנְ ָעל
ְ

כוֹ ִפים כוֹ ס ַעל ִטבור וְ ָּסכִ ים ֶש ֶמן

ו ְמלַ ְפ ִפים ִתינוֹ ק (או"ח שכח)

(יט) ְסחו ֵּפי ָ ּכ ָסא ַא ִּטבּ ו ֵּרי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתָ ׁ ,ש ֵרי .וְ ָסכִ ין ׁ ֶש ֶמן ו ֶּמלַ ח
ׁ ִשכְ רוּתוֹ ִמ ֶּמ ּנוֶּ ׁ ,ש ֵאינוֹ ְרפו ָּאה) .וְ לַ ּפו ֵּפי יַ ּנו ֵּקיָ ׁ ,175ש ֵרי.
יאה ְב ֶא ֶבן ֶשל ֹא ַת ִפיל ובְ ִמינֵ י
יְ צִ ָּ

(בכַ ּפוֹ ת יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יוֶ ׁ ,שהוּא ְמ ַפ ֵ ּק ַח
ְּ

ְסגֻ לוֹ ת (או"ח שא)

וְ יוֹ צְ ִאין ְ ּב ֶא ֶבן ְּתקו ָּמה ו ְּב ִמ ׁ ְש ָקלוֹ ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ּ ִפילֲ ,א ִפלּ ּו ֲע ַדיִ ן ל ֹא ִע ְ ּב ָרה.
(ס"ז א') יוֹ צְ ִאין ְ ּב ֵביצַ ת ַה ַח ְרגּ וֹ ל וּבְ ׁ ֵשן ׁ ֶשל ׁשו ָּעל ,וּבְ ַמ ְס ֵמר ַה ָּצלוּבּ ֵ ,בין ְ ּבחֹל ֵ ּבין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
וְ ֵאין בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם דַּ ְרכֵ י ָה ֱאמ ִֹרי .וְ כֵ ן ְ ּבכָ ל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ִמ ׁ ּשוּם ְרפו ָּאהֲ .א ָבל ִאם עוֹ ֶשה
ַמ ֲע ֶשה ,וְ ֵאינוֹ נִ ָ ּכר ׁ ֶשהוּא לִ ְרפו ָּאה ָ -אסוּרֲ .176א ָבל לַ ַח ׁש ֻמ ָּתר.177



 .174אבל אם אינם ארוגים ,לא .וכתב הרמ"א (או"ח שא,כג) דלא מהני הא דמחובר לכסות ,רק בדבר שדרכו
להיות מחובר שם .אבל אם חיבר שם דבר שאין דרכו בכך ,אסור (והוא מדברי המרדכי .ועיין במרדכי שסיים
שאפשר שבכלל משוי הוא ,וחיוב חטאת נמי יש בזה ,דאינו בטל לגבי הבגד ,כיון שאין דרכו בכך .וכן משמע בתשובת הרשב"א,
שכל דבר שאינו צורך לבגד ,ואינו תשמיש לבגד ,אינו בטל לגבי הבגד ,והרי הוא כאילו מוציאו לבדו בלא הבגד ,וחייב .משנ"ב ס"ק
פב).
 .175לביאור הדין ,ושיטות הראשונים בנושא ,עיין בהרחבה ב"נתיבי הלכה" (פרק כל הכלים ,קכ"ג א' ,סוגית 'החזרת
איברי תינוק שהתפרקו').
 .176והא דמותר בדברים הנ"ל ,כיון שיאמרו היודעים שהוא לרפואה מצד הסגולה ,הוי כניכר .כן מוכח
ברמב"ם בפירוש המשנה .משנ"ב (שא,כז ,ס"ק קה).
 .177אפילו אי עדיין לא אתמחי ואין אנו יודעין שמרפאין ,אפילו הכי מותר בחול .דכיון דידעינן שיש לחשים
שמרפאים ,אמרינן שמא גם בזה ירפא והוי קצת כמו ניכר ,כיון שרגילות שהלחשים ירפאו .ולא אסרו
אלא באותם שבדקן ואינם מועילים .ואין איסור אלא באותן שידענו שאינן מועילים .משנ"ב (שא,כז ,ס"ק
קו).
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ֶפ ֶרק ז

ְכלָּ ל ָּגדוֹל
הוֹ לֵ ְך ַב ִמ ְד ָּבר וְ ֵאינוֹ

יוֹ ֵד ַע ָּמ ַתי ַש ָּבת (או"ח שמד)

(ס"ט ב') (א) ִמי ׁ ֶשהוֹ לֵ ְך ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ָמ ַתי הוּא ׁ ַש ָ ּבת ,מוֹ נֶ ה ׁ ִש ׁ ּ ָשה יָ ִמים ו ְּמ ׁ ַש ּ ֵמר
יוֹ ם ֶא ָחד ְ ּב ִקדּ ו ּׁש וְ ַהבְ דָּ לָ ה ,וְ עוֹ ֶשה ְ ּבכָ ל יוֹ ם ְ ּכ ֵדי ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ  .וְ כֵ ן ְמ ַה ֵ ּל ְך ְ ּבכָ ל יוֹ ם .וְ ִאם
ישי אוֹ ְרבִ ִיעי לִ יצִ ָיאתוֹ ֲ ,א ָבל
הוּא יוֹ ֵד ַע ִמנְ יַ ן יוֹ ם ׁ ֶש ָ ּיצָ א בּ וֹ ּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ׁ ֶשהוּא יוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵאיזֶ ה יוֹ ם יָ צָ אֻ ,מ ָּתר ְ ּביוֹ ם ׁ ְש ִמינִ י לִ יצִ ָיאתוֹ ( ׁ ֶש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וַ דַּ אי ל ֹא יָצָ א) ,וְ כֵ ן לְ עוֹ לָ ם
ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם.
ל"ט ֲאבוֹ ת ְמלָּ אכוֹ ת

(ע"ג א') (ב) ֲאבוֹ ת ְמלָ אכוֹ תַ ,א ְר ָ ּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת;
( ַא ַחת ֶע ְש ֵרה ְמלָ אכוֹ ת ׁ ֶשל ֲאפִ ּיַת ַה ֶּל ֶחםַ ):178הזּוֹ ֵר ַע וְ ַהחוֹ ֵר ׁש וְ ַה ּקוֹ צֵ ר וְ ַה ְמ ַע ּ ֵמר וְ ַהדָּ ׁש וְ ַהזּוֹ ֶרה
וְ ַהבּ וֹ ֵרר וְ ַה ּטוֹ ֵחן וְ ַה ְמ ַר ֵ ּקד וְ ַה ָ ּל ׁש וְ ָהאוֹ ֶפה.
( ְשל ֹש ֶע ְש ֵרה ְמלָ אכוֹ ת ׁ ֶשל ֲע ִש ּיַת ֶ ּבגֶ דַ ):179הגּ וֹ זֵ ז ֶאת ַה ֶּצ ֶמר וְ ַה ְמלַ ְ ּבנוֹ ַ ,ה ְמנַ ּ ְפצוֹ וְ ַה ּצוֹ בְ עוֹ
וְ ַה ּטוֹ וֵ ה ּו וְ ַה ּ ֵמ ֵס ְךָ .העוֹ ֶשה ׁ ְש ֵּתי ָ ּב ֵּתי נִ ִירין ,וְ ָהאוֹ ֵרג ׁ ְש ֵּתי חו ִּטין ,וְ ַה ּפוֹ צֵ ַע ׁ ְש ֵּתי חו ִּטין,
וְ ַה ּקוֹ ׁ ֵשר וְ ַה ּ ַמ ִּתיר ,וְ ַה ּתוֹ ֵפר ׁ ְש ֵּתי ְּת ִפירוֹ ת ,וְ ַה ּקוֹ ֵר ַע ַעל ְמנַ ת לִ ְת ּפֹר ׁ ְש ֵּתי ְּת ִפירוֹ ת.
( ֶש ַבע ְמלָ אכוֹת ַה ְּק ׁשוּרוֹת ְ ּבעוֹ רוֹת ַ ּב ֲעלֵ י ַח ּיִיםַ ):180ה ָּצד ְצבִ י וְ ַה ׁ ּשוֹ ֵחט וְ ַה ּ ַמ ְפ ׁ ִשיטוֹ וְ ַה ּמוֹ לְ חוֹ
וְ ַה ְמ ַע ְ ּבדוֹ (ו ַּב ְ ּג ָמ ָרא ַמ ִּסיקַ ,היְנ ּו מוֹ לֵ ַח וְ ַהיְנ ּו ְמ ַע ֵ ּבדֶ ,א ָּלא ַא ּ ִפיק ַחד ִמ ַּניְ ה ּו ,וְ ַע ּיֵל ִש ְרטוּט )181וְ ַה ְמ ַמ ֲחקוֹ
וְ ַה ְמ ַח ְּתכוֹ .
( ְשמוֹ נֶ ה ְמלָ אכוֹ ת ַא ֲחרוֹ נוֹתַ ):182הכּ וֹ ֵתב ׁ ְש ֵּתי אוֹ ִת ּיוֹ ת וְ ַה ּמוֹ ֵחק ַעל ְמנַ ת לִ כְ ּתֹב ׁ ְש ֵּתי אוֹ ִת ּיוֹ ת.
.178
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כולם היו לצורך סמנים שצובעים בהם היריעות שבמשכן.
מלאכת הצמר והאריגה והתפירה היה גם כן לצורך היריעות.
מלאכת עיבוד העורות היתה לצורך יריעות עזים ותחשים.
לפי שדרך הרצענין כשהוא בא לחתכו משרטטו תחלה כפי מה שהוא רוצה להאריך ולהרחיב ולקצר
החיתוך ,ואחר כך מעביר הסכין דרך השירטוט ,וכן בעורות המשכן כשחתכום .רש"י.
מלאכת הכתיבה ,היה צריך לכתוב על קרשי המשכן לידע איזה בן זוגו ,ולפעמים היתה טעות וצריך
למחקו .הבונה והסותר היה במשכן גופא .המכבה והמבעיר היה לעשות פחמין לצורפי הזהב .והמכה
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ַהבּ וֹ נֶ ה וְ ַה ּסוֹ ֵתר וְ ַה ְמכַ ֶ ּבה וְ ַה ּ ַמבְ ִעיר וְ ַה ּ ַמ ֶ ּכה ְ ּב ַפ ִּט ׁיש וְ ַה ּמוֹ צִ יא ֵמ ְר ׁשוּת לִ ְר ׁשוּת.
(ע"ג ב') זוֹ ֵר ַע וְ זוֹ ֵמר ,נוֹ ֵט ַע ,ו ַּמבְ ִר ְ
יך ו ַּמ ְר ִ ּכיבּ ֻ ,כ ָ ּלן ְמלָ אכָ ה ַא ַחת ֵהן .וְ כֵ ן חוֹ ֵפר וְ חוֹ ֵר ׁש
וְ חוֹ ֵרץ (עוֹ ֶשה ֲח ִריצִ ים ַ ּב ַ ּק ְר ַקע) .וְ כֵ ן קוֹ צֵ ר ,בּ וֹ צֵ ר ,וְ גוֹ ֵדר ְּ(ת ָמ ִרים) ,מוֹ ֵסק (זֵ ִיתים) ,וְ אוֹ ֶרה
ְּ(ת ֵאנִ ים).
וְ זוֹ ֵמר וְ צָ ִר ְ
יך לָ ֵעצִ ים ַח ָ ּיב ׁ ְש ַּתיִ ם ( ַא ַחת ִמ ׁ ּשוּם קוֹ צֵ ר וְ ַא ַחת ִמ ׁ ּשוּם נוֹ ֵט ַע) .וְ כֵ ן ָק ִטיל ַא ְס ּ ַפ ְס ָּתא
(קוֹ צֵ ר ׁ ַש ַחת ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ֲַחזֹר וְ יִצְ ַמח) וְ כֵ ן ְקנִ ַיבת ִסלְ ָקא (חוֹ ֵת ְך ְּת ָר ִדים ֵמ ַה ְמ ֻח ָ ּבר ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ְַחזְ ר ּו וְ יִגְ דְּ לוּ).
ַגבְ שו ִשית ונְ ָּטלָּ ה ֻג ָּמא ו ְט ָּמ ָּמה ַב ַביִ ת ו ַב ָּש ֶדה

חוֹר ׁש.
ָהיָה לוֹ ַ ּגבְ ׁשו ׁ ִּשית וּנְ ָטלָ ּה ,אוֹ ֻ ּג ּ ָמא ו ְּט ָמ ָמ ּה ּ ַ -ב ַ ּביִת ַח ּיָב ִמ ׁ ּשוּם בּ וֹ נֶהּ ַ .ב ּ ָש ֶדה ִמ ׁ ּשוּם ֵ
ַהחוֹ ֵפר ֻג ָּמא וְ ֵאין צָּ ִר ְ
יך ֶא ָּלא לַ ֲע ָּפ ָּרה

חוֹ ֵפר ֻ ּג ּ ָמא וְ ֵאין צָ ִר ְ
יך ֶא ָ ּלא לַ ֲע ָפ ָר ּה ָ ּ -פטוּר
לְ גוּפָ ּה ַח ּיָב ָעלֶ ָיהָ ,הנֵ י ִמ ֵּלי ְמ ַת ֵ ּקןַ ,האי ְמ ַקלְ ֵקל הוּא).

(וַ ֲא ִפלּ ּו לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה דְּ ָא ַמר ְמלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה

ַהחוֹ לֵ ב וְ ַה ְמגַ ֵבן

ַהחוֹ לֵ ב וְ ַה ְמגַ ֵ ּבן ַ ּכ ְ ּגרוֹ גֶ ֶרת ַ -ח ָ ּיב

(וְ כֵ ן דַּ ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאלִ ,רי"ף וְ ַר ְמ ָּב"םֶ ׁ ,ש ַח ּיָב ִמן ַה ּת ָוֹרה .וְ ַד ַעת

ַר ְמ ָּב"ןַ ,ר ְש ָּב"א וְ עוֹ דֶ ׁ ,ש ַהחוֹ לֵ ב וְ ַה ְמ ַח ֵ ּבץ וְ ַה ְמגַ ֵ ּבן ֵאינָ ם ֲאסו ִּרים ֶא ָּלא ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן).
ַה ָּדש ַה ְמנַ ֵפץ וְ ַה ְמנַ ֵפט
(צֶ ֶמר ֶ ּג ֶפןּ ְ ,ב ֶק ׁ ֶשתּ ְ ,כ ֶד ֶר ְך

(ג) ַהדָּ ׁש ְּ(תבו ָּאה) וְ ַה ְמנַ ּ ֵפץ ּ ִ(פ ׁ ְש ָּתן לַ ֲה ִסירוֹ ֵמ ַה ִ ּגבְ עוֹ לִ ים) וְ ַה ְמנַ ּ ֵפט
ָה ָא ּ ָמנִ ים ,לְ הוֹ צִ יא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַה ַ ּג ְר ִעינִ ים)ּ ֻ ,183כ ָ ּלם ְמלָ אכָ ה ַא ַחת ֵהן (לְ ָפ ֵרק דָּ ָבר ֵמ ַה ּ ְפסֹלֶ ת ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ ִאם
ֲע ָש ָאן ְ ּב ֶה ְעלֵ ם ֶא ָחד ֵאינוֹ ַח ּיָב ֶא ָּלא ַא ַחת).
ְמלֶ אכֶ ת בוֹ ֵרר

(ע"ד א') (ד) ָהי ּו לְ ָפנָ יו ֳאכָ לִ ין ִעם ַה ּ ְפסֹלֶ ת ,בּ וֹ ֵרר ְ ּביָ דוֹ לְ צ ֶֹר ְך
יוֹ ֵתרַ ,ח ָ ּיב .וְ ַדוְ ָקא אֹכֶ ל ִמ ּתוֹ ְך ּ ְפסֹלֶ תֲ .א ָבל ּ ְפסֹלֶ ת ִמ ּתוֹ ְך



אוֹ ָת ּה ֲאכִ ילָ ה .וְ ִאם ֵ ּב ַרר
אֹכֶ לָ ,אסוּר (וְ כֵ ן דַּ ַעת רֹב

בפטיש בשעת גמר מלאכה שמכים בפטיש להחליקו .ומוציא מרשות לרשות היה במביאי נדבת המשכן.
זכרו תורת משה (לבעל חיי אדם ,סי' יא).
 .183אבל ניפוץ של צמר הוא אב בפני עצמו ואינו תולדת דש ,שאין ָשם ניפוץ גרעינים מתוך הצמר .ועוד,
שאינו מגידולי קרקע ,וכל צמר גפן הוא מגדולי קרקע ונעשה כדישה .מאירי (בית הבחירה ,ע"ג ב') .וראה
"נתיבי הלכה" לפירושים נוספים למנפץ ומנפט.
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"ע .184וְ ַד ַעת תוֹ ְספוֹ ת ִרי"ד וְ ַר ֵבנו ָּא ֵשר ִמלונִ יל ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶשבּ וֹ ֵרר לְ ַאלְ ַּתרֲ ,א ִפלּ ּו ּ ְפסֹלֶ ת ִמ ּת ְ
וֹך
ָּה ִראשוֹ נִ ים וְ ַהשו ַ
אֹכֶ ל ֻמ ָּתר).

וְ ֻת ְר ָמסֲ ,א ִפלּ ּו אֹכֶ ל ִמ ּתוֹ ְך ּ ְפ ֹ
סלֶ ת נָ ֵמי ָאסוּר.
וְ ִאם יֵ ׁש לְ ָפנָ יו ׁ ְשנֵ י ִמינֵ י ֳאכָ לִ ין ,אוֹ תוֹ ׁ ֶשרוֹ צֶ ה לֶ ֱאכֹל ַע ָּתה ֲח ׁ ִשיב אֹכֶ ל ,וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר ֲח ׁ ִשיב
ִ ּכ ְפסֹלֶ ת ,וְ ָאסוּר לִ בְ רֹר אוֹ תוֹ ִמ ּתוֹ ְך ַה ׁ ּ ֵשנִ י.185
וַ ֲא ִפלּ ּו לְ צ ֶֹר ְך אוֹ ָת ּה ֲאכִ ילָ ה לֹא יִבְ רֹר ְ ּב ָקנוֹ ן ו ְּב ַת ְמחוּי .וְ ִאם ֵ ּב ַררָ ּ ,פטוּר .וְ ִאם ֵ ּב ַרר ְ ּבנָ ָפה
וּבִ כְ ָב ָרהַ ,ח ָ ּיב ַח ָּטאת.
ְמלֶ אכֶ ת טוֹ ֵחן ַ -האי ַמאן ְד ָּפ ִרים ִסלְ ָּקא

(ע"ד ב') (ה) ַמאן דְּ ָפ ִרים ִסלְ ָקאַ ,ח ָ ּיב ִמ ׁ ּשוּם טוֹ ֵחן .ו ֵּפ ַר ׁש ַר ִש"י ְמ ַח ֵּת ְך יָ ָרק דַּ ק דַּ ק.
וְ ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל ּ ֵפ ַר ׁש ֲעצֵ י דְּ ָקלִ ים ָהעוֹ ְמ ִדים ׁ ִש ֵיבי ׁ ִש ֵיביַ ,ה ְמ ָפ ְר ָקן יוֹ צֵ א ִמ ֵ ּבינֵ ֶיהן ְ ּכ ִמין
ֶק ַמח.
ְמלֶ אכֶ ת ְמ ַב ֵשל ִ -ה ְשלִ ְ
יך יָּ ֵתד לַ ח לַ ַתנור

(ו) ַמאן דְּ ׁ ָש ָדא ִס ְ ּכ ָתא לְ ַא ּתוּנָ א ( ִה ׁ ְשלִ ְיך י ֵָתד לַ ח לְ ַת ּנוּר ַחם לְ ְ ּיַב ׁשוֹ ׁ ֶש ּי ְִת ַק ׁ ּ ֶשה) ,אוֹ ַא ְר ַּתח
ֻ ּכ ְפ ָרא ( ִה ְר ִּת ַיח זֶ ֶפת לְ ַה ִּתיכוֹ )ַ ,ח ָ ּיב ִמ ׁ ּשוּם ְמ ַב ׁ ּ ֵשל.
ַהתוֹ לֵ ש ָּכנָּ ף ַהקוֹ ְטמוֹ וְ ַהמוֹ ְרטוֹ

ַה ּתוֹ לֵ ׁש ָ ּכנָ ף וְ ַה ּקוֹ ְטמוֹ וְ ַה ּמוֹ ְרטוֹ ַ ,ח ָ ּיב ׁ ָשל ֹׁש
ְמ ָמ ֵרט ִמ ׁ ּשוּם ְמ ַמ ֵחק)ַ .ה ּתוֹ לֵ ׁש צֶ ֶמר ִמ ְ ּב ֵה ָמה ֵמ ָתהַ ,ח ָ ּיבִ .מן ַה ַח ָ ּיהָ ּ ,פטוּר.

( ַח ָּטאוֹ ת; ּתוֹ לֵ ׁש ִמ ׁ ּשוּם גּוֹ זֵ ז ,קוֹ ֵטם ִמ ׁ ּשוּם ְמ ַח ֵּת ְך,

ַהקוֹ ֵשר וְ ַה ַמ ִתיר

וְ ַה ּקוֹ ׁ ֵשר אוֹ ַמ ִּתיר ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ַק ָ ּי ָמא ַעל ְמנַ ת לִ ְק ׁשֹרַ ,ח ָ ּיב.
ַהתוֹ ֵפר ְש ֵתי ְת ִפירוֹ ת וְ ַהמוֹ ֵת ַח חוט ְת ִפ ָּירה

(ז) ַה ּתוֹ ֵפר ׁ ְש ֵּתי ְּת ִפירוֹ ת ו ְּק ׁ ָש ָרן ,אוֹ ַה ּמוֹ ֵת ַח חוּט ׁ ֶשל ְּת ִפ ָירהַ ,ח ָ ּיב.



 .184או"ח שיט,ד.
 .185כן דעת תוספות ורא"ש .ולשון הרמב"םָ " :הי ּו לְ ָפנָ יו ׁ ְשנֵ י ִמינֵ י אֹכָ לִ ין ְמע ָֹר ִבין  -בּ וֹ ֵרר ֶא ָחד ֵמ ֶא ָחד ,ו ַּמ ִ ּנ ַיח
לֶ ֱאכֹל ִמ ּיָד ".ולכאורה דעתו שאין חילוק בין המין שרוצה לאוכלו וזה שאינו רוצה ,ושניהם נקראים אוכל,
ויכול לברור אחד מהשני .והשו"ע (או"ח שיט,ג) העתיק דבריו להלכה ,וראה ביה"ל (ד"ה שני מיני) שהסתפק
בזה .ודעת הרמ"א (שם) לאסור ,כדעת התוספות ורא"ש.
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(ע"ה א') וְ ָאסוּר לִ לְ מֹד דָּ ָבר ֵמ ַה ּ ְמגו ּׁש
לִ לְ מֹד ִמ ֶּמ ּנ ּו.)186

(שהוּא ִמין ַה ּ ַמ ְמ ׁ ִשיכוֹ לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהֲ ,א ִפלּ ּו דְּ ַבר ּת ָוֹרה ָאסוּר
ֶׁ

יחה וְ ִעבודְ ,מ ָּמ ֵר ַח ְר ִט ָּיה ,וְ ַה ֵמ ִסיר ְק ָּש ִרים ֵמ ַה ֶבגֶ ד ְב ַש ָּבת
ְמלִ ָּ
ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָה ַע ּמוּד (לְ ַר ְ ּככוֹ  ,וְ ִח ּיוּבוֹ ִמ ׁ ּשוּם
(וְ ִח ּיוּבוֹ ִמ ׁ ּשוּם ְמ ַח ֵּת ְך) ,וְ ַה ְמ ָמ ֵר ַח ְר ִט ּיָה

(ע"ה ב') (ח) ַה ּמוֹ לֵ ַח ָהעוֹ ר ,אוֹ ַה ְמ ַע ְ ּבדוֹ  ,אוֹ ׁ ָשפוֹ
אשי ְ ּכלוֹ נְ ָסאוֹ ת
ְמ ַמ ֵחק) ,אוֹ ְמ ַש ְר ְטטוֹ  ,וְ ַה ְמגָ ֵרר ָר ׁ ֵ
(וְ ִח ּיוּבוֹ ִמ ׁ ּשוּם ְמ ַמ ֵחק) ,וְ ַה ְמ ַס ֵּתת ָה ֶא ֶבן ,וְ ַה ָּצר ִ ּבכְ לִ י צו ָּרה ,וְ ַה ְמנַ ּ ֵפ ַח ִ ּבכְ לִ י זְ כוּכִ ית ,וְ ַהנּוֹ ֵטל
יהן לְ לָ בְ ׁ ָשן ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְּטלֵ ם (וְ ִח ּיוּבוֹ ִמ ׁ ּשוּם ַמ ֶ ּכה
ְק ׁ ָש ִרין וְ ִק ְס ִמין ֵמ ַה ֶ ּבגֶ ד ,אוֹ ָתן ׁ ֶש ּ ַמ ְק ּ ִפיד ֲעלֵ ֶ
ְ ּב ַפ ִּט ׁיש)ַ ,ח ָ ּיב.
כוֹ ֵתב ומוֹ ֵחק

(ט) ַהכּ וֹ ֵתב ׁ ְש ֵּתי אוֹ ִת ּיוֹ ת אוֹ מוֹ ֲח ָקן ,אוֹ ֲא ִפלּ ּו אוֹ ת ַא ַחת ,אוֹ ִט ׁ ְשטו ּׁש דְּ יוֹ וְ יֵ ׁש ִ ּב ְמקוֹ מוֹ
ְ ּכ ֵדי לִ כְ ּתֹב ׁ ְש ֵּתי אוֹ ִת ּיוֹ תַ ,ח ָ ּיב.
ַמ ֶכה ְב ַפ ִטיש

ָ ּכל ְ ּג ַמר ְמלָ אכָ הַ ,ח ָ ּיב ָעלֶ ָיה ִמ ׁ ּשוּם ַמ ֶ ּכה ְ ּב ַפ ִּט ׁיש.
ִחיוב הוֹ צָּ ָּאה ַעל ֵח ֶפץ ָּפחוֹ ת ִמ ְכ ִשעור ֶש ִהצְ נִ ַיע ֶא ָּחד

(י) כּ ֹל ׁ ֶש ָ ּכ ׁ ֵשר לְ ַהצְ נִ יעוֹ ו ַּמצְ נִ ִיעין ָ ּכמֹהוּ ,כּ ֹל ַה ּמוֹ צִ יאוֹ ַח ָ ּיב.
כּ ֹל ׁ ֶש ֵאין ָ ּכ ׁ ֵשר לְ ַהצְ נִ יעוֹ וְ ֵאין ַמצְ נִ ִיעין ָ ּכמֹהוֵּ ,אין ַח ָ ּיב ָעלָ יו ֶא ָ ּלא ַה ּ ַמצְ נִ יעוֹ .
ִשעו ֵרי הוֹ צָּ ַאת ַמ ֲאכָּ לִ ים וְ צֵ רו ָּפם זֶ ה לָּ זֶ ה

(ע"ו א') (יא) ַה ּמוֹ צִ יא ֶּת ֶבן ִ ּכ ְמל ֹא ּ ִפי ּ ָפ ָרהֵ ,עצָ ה ֶּ(ת ֶבן ׁ ֶשל ִמינֵ י ִק ְטנִ ית) ִ ּכ ְמל ֹא ּ ִפי ָ ּג ָמלָ ,ע ִמיר
ִ ּכ ְמל ֹא ּ ִפי ָטלֶ הֲ ,ע ָשבִ ים ִ ּכ ְמל ֹא ּ ִפי ְ ּג ִדי.
וְ ָאכְ לֵ י ָא ָדם ׁ ִשעו ָּרן ַ ּכ ְ ּגרוֹ גֶ ֶרתּ ְ ,בלִ י ַ ּג ְר ִעין ו ְּקלִ ּ ָפה וְ ע ֶֹקץ וְ ֻס ִ ּבין ו ֻּמ ְר ָסן ,חוּץ ִמ ְּקלִ ּ ָפה
ַה ּ ִמ ְת ַ ּב ׁ ּ ֶשלֶ ת ִעם ָה ֲע ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ֵהן ִמצְ ָט ְר ִפין ִע ּ ָמ ֶהםּ ֵ ,בין לַ ִחים ֵ ּבין ֵיְב ׁ ִשים .וְ ׁ ֶשל ּפוֹ לִ ין -
לַ ִחיםִ ,מצְ ָט ְר ִפין; ֵיְב ׁ ִשיםֵ ,אין ִמצְ ָט ְר ִפין (וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ֵאין ׁשוּם ְקלִ ּ ָפה ִמצְ ָט ֶרפֶ ת).
וְ כָ ל ָה ֳאכָ לִ ין ִמצְ ָט ְר ִפין לִ גְ רוֹ גֶ ֶרת.

 .186רש"י.
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ֶפ ֶרק ח

ַהמוֹ צִ יא יַ יִ ן
ִשעו ֵרי הוֹ צָּ ָּאה לְ ִחיוב ַח ָּטאת וְ ִאסור ְבכָּ ל ֶשהוא

(ע"ו ב') (א) ַה ּמוֹ צִ יא יַ יִן וְ כוּ' ָ ּכל ׁ ִשעו ֵּרי הוֹ צָ ָאה ל ֹא נֶ ֶא ְמר ּו ֶא ָ ּלא לְ ִענְ יַ ן ִח ּיוּב ַח ָּטאת.
ֲא ָבל לְ ִענְ יַ ן ִא ּסוּרּ ְ ,בכָ ל ׁ ֶשהוּא ָאסוּר.
ַה ִנצְ ָּר ְך לִ נְ ָּק ָּביו ַב ֶמה ְמ ַק ֵנ ַח ְב ַש ָּבת (או"ח שיב)

(פ"א א') (ב) ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ָמקוֹ ם ָקבו ַּעּ ַ 187ב ּ ָש ֶדה לְ ֵבית ַה ִ ּכ ֵּסאַ ,מכְ נִ יס ֲא ָבנִ ים ְמל ֹא ַה ּיָד
לְ ִק ּנו ַּח .וְ ִאם ֵאין לוֹ ָמקוֹ ם ָקבו ַּעַ ,מכְ נִ יס ְ ּכ ׁ ִשעוּר ר ׁ
ֹאש ֻ ּבכְ נָ א ְק ַט ָּנה .וְ ִאם נִ ָ ּכר ָ ּב ֶא ֶבן
ׁ ֶש ִּק ְּנח ּו בּ וֹ ַ ,מכְ נִ יסוֹ וַ ֲא ִפלּ ּו הוּא ָ ּגדוֹ ל וַ ֲא ִפלּ ּו ֵהם ַר ִ ּבים .ו ֻּמ ָּתר לְ ַה ֲעלוֹ ָתם לְ ר ׁ
ֹאש ַה ַ ּגג
לְ ַק ֵּנ ַח בּ וֹ .
צְ רוֹ ר ׁ ֶש ָעל ּו בּ וֹ ֲע ָשבִ יםֻ ,מ ָּתר לְ ַק ֵּנ ַח בּ וֹ
ִא ּסו ָּרא ,דְּ ָדבָ ר ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַ ּכ ֵּון הוּא) .וְ ַה ּתוֹ לֵ ׁש ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתַ ,ח ָ ּיב.
188

יכא
(וְ לָ א ָחי ׁ ְִשינָ ן ׁ ֶש ּ ָמא י ִָּתלְ ׁשוּ ,דְּ ַאף ִאם י ִָּתלְ ׁשוּ ,לֵ ָ ּ

וְ ל ֹא יְ ַק ַּנח ַ ּב ֲא ָד ָמה ׁ ֶש ְּקרוֹ ָבה לְ ִה ְת ּ ָפ ֵרר.
וְ ָאסוּר לִ ּ ָפנוֹ ת ִ ּב ְש ֵדה נִ יר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
וְ ָאסוּר לְ ַק ֵּנ ַח ְ ּב ֶח ֶרס ַאף ְ ּבחֹל ִ(מ ׁ ּשוּם ַס ָ ּכנָ ה ׁ ֶשלּ ֹא יְנַ ֵּתק ׁ ִש ֵּני ַה ַ ּכ ְר ַ ּכ ׁ ְש ָּתא).
ָהיָ ה לְ ָפנָ יו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת צְ רוֹ ר וְ ֶח ֶרס ׁ ֶשל ָאזְ נֵ י ֵ ּכלִ יםְ ,מ ַק ֵּנ ַח ַ ּב ֶח ֶרס וְ ל ֹא ַ ּב ְּצרוֹ ר.
צְ רוֹ ר וַ ֲע ָשבִ ים לַ ִחיםְ ,מ ַק ֵּנ ַח ָ ּב ֲע ָשבִ יםֲ ,א ָבל ִ ּב ֵיב ׁ ִשים לֹא
ַה ָ ּב ָשר).



(מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם ַחדִּ ים ,ו ְּמ ַח ְּתכִ ים
ִ

 .187כן הוא גם בשו"ע (או"ח שיב,א) .וכתב המשנ"ב (ס"ק ב) :פירוש שהמקום קבוע לו לבית הכסא; דכיון שקבוע
לו לכנוס שם תמיד ,אם כן אפילו אם ישתיירו לו אבנים ערבית ,יוכל לקנח בהם שחרית ,ועל כן התירו לו
להכניס מלא היד ולא הוי טלטול שלא לצורך .ואף דאותו המקום אינו מיוחד לו לעצמו ואפשר שיקחו
אחרים את האבנים לקנח ,לית לן בה (וכן משמע מהגר"א ,ודלא כב"ח דמחמיר ביכול אחר ליכנס לשם .שער הציון אות א)
דמה לי הוא מה לי אחר ואפשר גם כן שיצטרך לו אחר כך בעצמו ,ולהכי שרי.
 .188כן הוא גם לשון השו"ע (או"ח שיב,ג) .וכתב המשנ"ב (ס"ק יב) :מדסתם משמע דאפילו מונח על הארץ מותר
ליטלו .ואף דיש בזה על כל פנים לכולי עלמא איסור תלישה מדרבנן ,דמחזי כתולש ,הכא משום כבוד
הבריות לא גזרו.
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וְ ל ֹא יְ ׁ ַש ֶהה צְ ָרכָ יו .וְ ל ֹא יֹאכַ ל ַעד ׁ ֶש ִ ּי ּ ָפנֶ ה.
וְ ֵאין ְמ ַמ ׁ ְש ְמ ׁ ִשין ( ִ ּבצְ רוֹ ר) ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ּ ְמ ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ְ ּבחֹלֶ ,א ָ ּלא ִ ּכלְ ַא ַחר יָ ד .לְ ַר ִש"י
ימיןֲ ,א ָבל ִ ּכלְ ַא ַחר
(ש ּ ֵפ ַר ׁשַ ,האי ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָאסוּרּ ְ ,כ ֶד ֶר ְך ַה ְמ ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ְ ּבחֹל ְ ּבל ֹא ׁ ִש ּנוּי ִמ ׁ ּשוּם ַה ׁ ּ ָש ַרת נִ ִ
ְ ּכ ֵפרו ּׁשוֹ ׁ ֶ
190
189
יָ דּ ְ ,כגוֹ ן אוֹ ֵחז צְ רוֹ ר ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ֶאצְ ְ ּבעוֹ ָתיוַ ׁ ,ש ּ ִפיר דָּ ֵמי ) ,ולְ ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל ְ ּכ ֵפרו ּׁשוֹ .
ֶפ ֶרק ט

ָּא ַמר ר' ֲע ִק ָּיבא
לְ עוֹ לָּ ם ַאל יִ ְמנַ ע ָּא ָּדם ַעצְ מוֹ ֵמ ַהתוֹ ָּרה

יִמנַ ע ָא ָדם ַע ְצמוֹ ִמן ַה ּתוֹ ָרהֲ ,א ִפלּ ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת
(פ"ב א') (א) ָא ַמר ר' ֲע ִק ָיבא וְ כוּ' ,לְ עוֹ לָ ם ַאל ְ
ִמ ָיתה ,וְ יָ ִמית ַעצְ מוֹ ָעלֶ ָיה.
הוֹ צָּ ַאת ְד ָּב ִרים ֶש ִשעו ָּרם ְבכָּ ל ֶשהוא

יח ַרע ׁ ֶש ּ ְמ ַע ׁ ּ ְשנִ ין ָ ּב ֵהן
ַה ּמוֹ צִ יא ֵעצִ ים וְ כוּ' ּ ִפלְ ּ ֶפלֶ ת וְ ִע ְט ָרן ו ִּמינֵ י ְ ּב ָש ִמים ו ִּמינֵ י ַמ ָּתכוֹ ת ֵר ַ
יקין וְ ׁ ֶש ֶמן טוֹ ב ,וַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ּ ָ -כל ׁ ֶשהוּא.
יח ֵמ ָעלָ יו ַה ּ ַמ ִּז ִ
ֶאת ַהחֹלִ י לְ ַהבְ ִר ַ
ָחגָ ב ַחי ּ ָ -כל ׁ ֶשהוּאֵ .מת ּ ַ -כ ְ ּגרוֹ גֶ ֶרת.



 .189רש"י (פ"א א' ,ד"ה ומשני כלאחר יד).
 .190וזה לשונו :ויש מפרשין כדי לחכך ולנקות את עצמו כדרך שהוא ממשמש בחול .ואף לא יסתכן
ברור ,והלשון מגומגם .הערת המהדיר בהוצ' מכון לב שמח ).בעובי שם טינוף ,אלא מתחכך ומתנקה כלאחר יד,
שמוצא שינוי מן החול.
(הכת"י לא
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ֶפ ֶרק י

ַה ַמצְ נִ ַיע
ִחיוב הוֹ צָּ ַאת ָּכלְ ֶשהוִ ,ב ְד ָּב ִרים ֶש ֶנ ֱא ַמר ָּב ֶהם ִשעור

(א) ַה ּ ַמצְ נִ ַיע לְ זֶ ַרע לְ ֻדגְ ָמא אוֹ לִ ְרפו ָּאה ,וְ ָחזַ ר וְ הוֹ צִ יאוֹ ַ ,ח ָ ּיב .ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל ָא ָדם ֵאין ַח ָ ּיבִ ין
ָעלָ יו ֶא ָ ּלא ַ ּכ ׁ ּ ִשעוּרַ .ה ּמוֹ צִ יא ֲא ִפלּ ּו ִח ָּטה ַא ַחת לִ זְ ִר ָיעהַ ,ח ָ ּיב.
הוֹ צָּ ַאת ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְכלִ י

הוֹ צִ יא ֻק ּ ָפה ְמלֵ ָאה ֳאכָ לִ ין ,וּנְ ָתנָ ּה ַעל ָה ִא ְס ֻק ּ ָפה ַ ּכ ְר ְמלִ יתֲ ,א ִפלּ ּו ֻר ָ ּבן ַ ּבחוּץָ ּ ,פטוּר,
ֲא ִפלּ ּו ָחזַ ר הוּא וְ הוֹ צִ ָיא ּה.
הוֹ צָּ ָּאה ְב ִשנוי

ימינוֹ ּ ִ ,ב ְשמֹאלוֹ ּ ְ ,בתוֹ ְך ֵחיקוֹ ַ ,על ְ ּכ ֵתפוֹ לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרה ַ -ח ָ ּיב .לְ ַא ַחר
(ב) ַה ּמוֹ צִ יא ִ ּב ִ
יָ דוֹ ּ ְ ,ב ִפיוּ ְ ,ב ַרגְ לוֹ  ,ו ְּב ַמ ְר ּ ֵפקוּ ְ ,ב ָאזְ נוֹ וּבִ ְש ָערוֹ ו ַּב ֲא ֻפנְ דָּ תוֹ ו ִּפ ָיה לְ ַמ ָּטהּ ֵ ,בין ֲא ֻפנְ דָּ תוֹ
לַ ֲחלוּקוֹ ִ ּב ְש ַפת ֲחלוּקוֹ ּ ְ ,ב ִמנְ ָעלוֹ וּבְ ַסנְ דָּ לוֹ ַ ,על ר ׁ
ֹאשוֹ ָ ּ -פטוּר.
נֶ ֶע ְש ָּתה ְמלַ אכְ תוֹ ֲא ָּבל ְבא ֶֹפן ֶשל ֹא ִכ ֵון לָּ ה

(צ"ב ב') ִ ּכ ֵּון לְ הוֹ צִ יא לְ ָפנָ יו ,ו ָּבא לְ ַא ֲח ָריו ָ ּ -פטוּר .לְ ַא ֲח ָריו ו ָּבא לְ ָפנָ יו ַ -ח ָ ּיב .וּבְ ִא ׁ ּ ָשה
ַהחוֹ גֶ ֶרת ְ ּב ִסינָ ר ו ְּמ ַק ְ ּבלֵ י ּ ִפ ְת ִקיןֵ ,אין ִחלּ וּק ֵ ּבין לְ ָפנָ יו אוֹ לְ ַא ֲח ָריו.
ַהמוֹ צִ יא ַמשוֹ י לְ ַמ ְעלָּ ה ֵמ ֲע ָּש ָּרה ְט ָּפ ִחים

ַה ּמוֹ צִ יא ַמ ּשוֹ י לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים ַ -ח ָ ּיב.
ְשנַ יִם ֶש ֲע ָּשאו ָּה

ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶשהוֹ צִ יא ּו ִ ּכ ָ ּכרְ ּ ,פטו ִּרים .ל ֹא יָ כוֹ ל ֶא ָחד לְ הוֹ צִ יאוֹ  ,וְ הוֹ צִ יא ּו ׁ ְשנַ יִ םַ ,ח ָ ּיבִ ים.
ַהמוֹ צִ יא ֳאכָּ לִ ין ִבכְ לִ י וְ ַחי ַב ִמ ָּטה ָּפטור ַעל ַה ָּט ֵפל וְ ִדין מוֹ צִ יא ֵמת

(או"ח שיא)

ַה ּמוֹ צִ יא ֳאכָ לִ ין ִ ּבכְ לִ י ּ ָפחוֹ ת ִמ ַ ּכ ׁ ּ ִשעוּרָ ּ ,פטוּר ַאף ַעל ַה ְ ּכלִ י .וְ כֵ ן הוֹ צִ יא ַה ַחי ְ ּב ִמ ָּטה,
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ּ ָפטוּר ( ַעל ַה ַחי ּ ָפטוּרֶ ׁ ,ש ַחי נוֹ ֵשא ֶאת ַעצְ מוֹ  .וְ ַעל ַה ִּמ ָּטה ּ ָפטוּרֶ ׁ ,ש ַה ִּמ ָּטה ְט ֵפלָ ה לַ ַחי)ַ .ה ּ ֵמת ְ ּב ִמ ָּטה,
ַח ָ ּיב.191
ו ֻּמ ָּתר לְ הוֹ צִ יאוֹ לְ כַ ְר ְמלִ ית ִאם הוּא מו ָּטל ְ ּב ִב ָּזיוֹ ן
וְ ַהשו ַ"עּ ָ 192כ ַתב ְ ּכמוֹ תוֹ ּ ְ ,ב ׁ ֵשם וְ יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ַּמ ִּתיר).

(ולְ ָּה ַר ְמ ָּב"ן ֻמ ָּתר לְ הוֹ צִ יאוֹ ַאף לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.

יח ֲע ַדיִ ן ַה ּ ֵמתִ ,מ ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ּסוֹ פוֹ
יחִ :מדִּ בְ ֵרי ַר ִש"י וְ ַר"ן ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְס ִר ַ
הוֹ צָ ַאת ַה ּ ֵמת לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ְס ִר ַ
"עָ ּ 193פ ַסק
יח ִה ִּתיר ּו לְ הוֹ צִ יאוֹ  .וְ ַהשו ַ
יחֻ ,מ ָּתר לְ הוֹ צִ יאוֹ לְ כַ ְר ְמלִ ית .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַרק ְ ּכ ׁ ֶש ְ ּכבָ ר ִה ְס ִר ַ
לְ ַה ְס ִר ַ

ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ִש"י וְ ַר"ן.
יח ַ ּב ַ ּביִ ת ,וְ נִ ְמצָ א ִמ ְת ַ ּב ֶּזה ֵ ּבין
הוֹ צָ ַאת ַה ּ ֵמת ִמ ׁ ּשוּם ְ ּכבוֹ ד ַה ּ ֵמת אוֹ ְ ּכבוֹ ד ַה ַח ּיִיםָּ :ה ַר ְמ ָּב"ם ָ ּכ ַתב " ֵמת ׁ ֶש ִה ְס ִר ַ
ַה ַח ּיִים ,וְ ֵהם ִמ ְת ַ ּב ִּזים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" .וְ ִד ּיְק ּו ַה ְמ ָּפ ְר ִשים ׁ ֶש ַה ֶה ֵּתר לְ הוֹ צִ יאוֹ הוּא ִמ ׁ ּשוּם ְ ּכבוֹ ד ַה ַח ּיִים .וּלְ ִפי זֶ ה,
ִ ּב ְדלֵ ָקה אוֹ ֵמ ַח ּ ָמה לַ ֵּצלֶ ׁ ,ש ֵאין ָ ּב ֶהם ֶא ָ ּלא ְ ּכבוֹ ד ַה ּ ֵמתֵ ,אין ֶה ֵּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּבאוֹ ָת ּה ְר ׁשוּת .וְ ַד ַעת ַר ִש"י
"עָ ּ 195פ ַסק
ׁ ֶש ַה ֶה ֵּתר הוּא ִמ ׁ ּשוּם ְ ּכבוֹ ד ַה ּ ֵמת ,וּבְ כָ ל ֲח ׁ ָש ׁש ִ ּב ָּזיוֹ ן מוֹ צִ ִיאים אוֹ תוֹ ֲ ,אפִ לּ ּו ֵמ ַח ּ ָמה לַ ֵּצל .194וְ ַהשו ַ

ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם.
ַה ִאם צָ ִר ְ
יך ִ ּכ ָ ּכר אוֹ ִּתינוֹ ק ִעם ַה ּ ֵמת :דַּ ַעת ַר ִש"י וְ ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ִה ִּתיר ּו לְ ַטלְ ֵטל ֶאת ַה ּ ֵמת ַרק ַעל ֵיְדי ִ ּכ ָ ּכר אוֹ
ִּתינוֹ קֶ ׁ .ש ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאפְ ׁ ָשר לְ ַת ֵ ּקן ִא ּסוּר ַה ּ ֻמ ְקצֶ הְ ,מ ַת ְּקנִ ים .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן ׁ ֶש ּמוֹ צִ ִיאים אוֹ תוֹ ְ ּבל ֹא ִ ּכ ָ ּכר וְ ִתינוֹ ק.
יח ְ ּב ִת ּקוּן ַה ִּטלְ טוּלַ ,א ָּתה ּפוֹ גֵ ם ְ ּבהוֹ צָ ַאת ַה ִ ּכ ָ ּכר ׁ ֶשלּ ֹא לְ צ ֶֹר ְך .וְ הוֹ צָ ַאת ַה ּ ֵמת ִ ּבלְ בַ ד
ׁ ֶש ָ ּכל ַמה ׁ ּ ֶש ַא ָּתה ַמ ׁ ְש ִ ּב ַ
ֻה ְּת ָרה ִמ ּ ְפנֵ י ְ ּכבוֹ ד ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת.

"ע196
וְ ַהשו ַ

אוֹמר
ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ִש"י וְ ָּה ַר ְש ָּב"א .וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש ִמי ׁ ֶש ֵ

ָ ּכ ַתב ְכ ַר ְמ ָּב"ן.
הוֹ צִ יא ָא ָדם ָ ּכפוּתַ ,ח ָ ּיב.
ישת ֵש ָּער וְ צִ ָּפ ְרנַ יִם ְב ַש ָּבת
ְתלִ ַ

(צ"ד ב') (ג) ַהנּוֹ ֵטל ֵש ָער (אוֹ ) צִ ּ ָפ ְרנַ יִ ם ַ ּב ָ ּידּ ֵ ,בין לְ ַע ְצמוֹ ֵ ּבין לַ ֲא ֵח ִרים ּ ָפטוּר ֲא ָבל ָאסוּר.



 .191צ"ב שכן דווקא לר' יהודה חייב ,דסבירא ליה מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב ,אבל לר"ש פטור ,וכן
פסק הרמזים בעצמו (לעיל פרק במה מדליקין סעיף כ-כא ,ולהלן פרק שמונה שרצים סעיף א ,ועוד) .ואולי נקט לשון
המשנה ,ולא סיים דעת ר' שמעון ,וסמך על המקומות בהם פירש שלהלכה מלאכה שאינה צריכה לגופה
פטור עליה כר"ש .וצ"ב.
 .192או"ח שיא,ב.
 .193או"ח שיא,ב.
 .194וראה באריכות הערה ב"נתיבי הלכה" ,ליחס בין סוגיא זו לסוגיא דפרק כירה ,של מת המוטל בחמה ,על
פי ביאור הגר"א (או"ח שיא,ב).
 .195או"ח שיא,א-ב.
 .196או"ח שיא,ב .והמשנ"ב כתב בשם אליה רבה שהכריע כדעה הראשונה ,משום שהרבה פוסקים סוברים
כמותה .ועוד כתב שנראה שכשאין לו ככר ותינוק מותר להוציא אף בלא ככר ותינוק .דאף לדעה
הראשונה אין הכרע שהוא לעיכובא.
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וּבִ כְ לִ י ַח ָ ּיב ַח ָּטאת .וְ ַח ָ ּיב ַעל ׁ ְש ֵּתי ְש ָערוֹ ת .ו ִּב ְמלַ ֵ ּקט לְ ָבנִ ים ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְשח ִֹריםֲ ,א ִפלּ ּו ַעל
ַא ַחת .וּבְ חֹל נָ ֵמי ָאסוּר הוּא.
וְ צִ יצִ ין ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁש ּו ֻר ָ ּבן ְ ּכלַ ּ ֵפי ַמ ְעלָ ה ּ ַ -ב ָ ּיד ֻמ ָּתר; ִ ּבכְ לִ י ָאסוּר .ל ֹא ּ ֵפ ְר ׁש ּו ֻר ָ ּבן ּ ַ -ב ָ ּיד ּ ָפטוּר
ֲא ָבל ָאסוּרּ ִ .בכְ לִ י ַח ָ ּיב ַח ָּטאת.
כוֹ ֶחלֶ ת גוֹ ֶדלֶ ת פוֹ ֶק ֶסת וְ תוֹ לֵ ש ֵמ ָּעצִ יץ ְב ַש ָּבת

ַהכּ וֹ ֶחלֶ ת וְ גוֹ ֶדלֶ ת וּפוֹ ֶק ֶסת ,וְ ַה ּתוֹ לֵ ׁש ֵמ ָעצִ יץ ׁ ֶש ֵאינוֹ נָ קוּבָ ּ ,פטוּר ֲא ָבל ָאסוּר .וּבְ נָ קוּב,
ַח ָ ּיב ַח ָּטאת.
ִרבוץ וְ כִ בוד ַה ַביִ ת ְב ַש ָּבת (או"ח שלז)

ֻמ ָּתר לְ ַר ֵ ּבץ ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם.
וְ כִ בּ וּד ַ -ב ַעל ֲהלָּ כוֹ ת ַמ ִּתירוֹ  ,וְ ִר"י אוֹ ֵסר
"עָ 197ס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש ַמ ִּת ִיריןּ ָ ,כ ַתב ְכבַ ַעל ֲהלָּ כוֹת ְגדוֹ לוֹ ת .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש
וְ ַהשו ַ
ַמ ֲח ִמ ִירין ְכ ִר"י .וְ כָ ַתב ׁ ֶש ֵ ּכן נוֹ ֲהגִ ין וְ ֵאין לְ ׁ ַשנּוֹ ת).
(וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ַ ּגם ֵ ּכן ָא ַסר ִ ּכבּ וּדֲ ,א ָבל ִה ִּתיר ְ ּב ָמקוֹ ם ְמ ֻר ָּצף.

 .197או"ח שלז,ב.
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ֶפ ֶרק יא

ַהזוֹ ֵרק
זְ ִר ָּיקה וְ הוֹ ָּש ָּטה ֵבין ְרשויוֹ ת

(צ"ו א') (א) ַהזּוֹ ֵרק ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,אוֹ ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד,
ַח ָ ּיבֵ .מ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ו ְּר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָ ּב ֶא ְמצַ עָ ּ ,פטוּר .וְ ַה ּמוֹ ׁ ִשיט ֵמ ְר ׁשוּת
ַה ָ ּי ִחיד לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶש ְ ּכנֶ גְ דּ וֹ דֶּ ֶר ְך ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםָ ּ ,פטוּר .וְ ִאם ָהיָ ה ְ ּבצִ דָּ ּה ( ִ ּב ְדיוֹ ָטא ַא ַחת),
ַח ָ ּיב.
ֻחלְ יַ ת ַהבוֹ ר וְ ַה ֶסלַ ע

(צ"ט א') ֻחלְ יוֹ ת ַהבּ וֹ ר וְ ַה ֶּסלַ ע ׁ ֶש ֵהם ְ ּגב ִֹהים ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים ו ְּר ָחבִ ים ַא ְר ָ ּב ָעה ַ -הנּוֹ ֵטל
ֵמ ֵהן וְ ַהנּוֹ ֵתן ַעל ַ ּג ָ ּבןַ ,ח ָ ּיבָ ּ .פחוֹ ת ִמ ֵ ּכןָ ּ ,פטוּר.
ַהזוֹ ֵרק ַב ָּים ו ִמ ָּים לַ ַי ָּב ָּשה

ַהזּוֹ ֵרק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַ ּבכּ ֶֹתל וְ כוּ' ַהזּוֹ ֵרק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַ ּב ָ ּיםָ ּ ,פטוּרָ .היָ ה ֶר ֶקק וְ כוּ'ַ .הזּוֹ ֵרק
ִמ ָ ּים לַ ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה אוֹ ִמ ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה לַ ָ ּים אוֹ ִמ ְּס ִפינָ ה לִ ְס ִפינָ הָ ּ ,פטוּר.
ִמלוי ַמיִם ִב ְס ִפינָּ ה

(ב) ְס ִפינָ ה  -עוֹ ֶשה ָמקוֹ ם ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ֻמ ָ ּקף ְמ ִח ּצוֹ ת ֲע ָש ָרה ו ְּמ ַמ ֵ ּלא
דְּ לָ א ָ ּב ֵעינָ ן ְמ ִח ָּצה .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע ,)198וְ ַה ׁ ּשוֹ ְפכִ ים זוֹ ֵרק ַעל דָּ ְפנֵ י ַה ְּס ִפינָ ה וְ יוֹ ְר ִדין לַ ָ ּים.

(וְ ַד ַעת ַרב ַהאי ָּגאוֹן

ִטלְ טול ֵבין ְס ִפינוֹ ת ַה ְקשורוֹ ת זוֹ ָּבזוֹ

ְס ִפינוֹ ת ׁ ֶש ֵהן ְק ׁשוּרוֹ ת זוֹ ָ ּבזוֹ ו ַּמ ְחצְ לָ אוֹ ת ּ ְפרוּשוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםְ ,מ ָע ְרבִ ין ו ְּמ ַטלְ ְטלִ ין
ִמזּוֹ לָ זוֹ ֻ .ה ְּתר ּו ַה ְּס ִפינוֹ ת וְ נִ ְת ַ ּגלְ ְ ּגל ּו ַה ּ ַמ ְחצְ לָ אוֹ ת ,נֶ ֶא ְסרוָּ .חזְ ר ּו וְ נִ ְק ׁ ְשר ּו ַה ְּס ִפינוֹת
וְ נִ ְפ ְרש ּו ַה ּ ַמ ְחצְ לָ אוֹ תָ ,חזְ ר ּו לְ ֶה ֵּת ָרןּ ֵ ,בין ׁשוֹ גְ גִ ין ֵ ּבין ְמזִ ִידין ֵ ּבין ֲאנו ִּסין ֵ ּבין ֻמ ְט ִעין.

 .198או"ח שנה,א.
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ְמ ִח ָּצה ֶש ַנ ֲע ֵשית ְב ַש ָּבת

ְמ ִח ָּצה ַה ַּנ ֲע ֵשית ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ּ ְ -ב ֵמזִ יד ָהוְ יָ א ְמ ִח ָּצה לִ זְ רֹק וְ ל ֹא לְ ַטלְ ֵטלּ ְ .ב ׁשוֹ גֵ גּ ֵ ,בין
לִ זְ רֹק ֵ ּבין לְ ַטלְ ֵטל (לְ ַר ִש"י וְ ָּה ַר ְמ ָּב"םּ ַ ,גם ִ ּב ְס ִפינוֹ ת ִאם ָחזְ ר ּו וְ נִ פְ ְרש ּו ַה ְמ ִחצּוֹ ת ְ ּב ֵמזִ ידָ ,הוְ יָא ְמ ִח ָּצה
לִ זְ רֹק וְ ל ֹא לְ ַטלְ ֵטל .וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ַתם ׁ ֶש ִ ּב ְספִ ינוֹ תּ ְ ,כ ׁ ֶש ָחזְ ר ּו לְ ֶה ֵּת ָרן ָה ִר ׁ
אשוֹ ןַ ,היְ נ ּו ֲא ִפלּ ּו ְ ּכ ׁ ֶש ִּנ ְק ׁ ְשר ּו ְ ּב ֵמזִ יד.
עוֹשה
ו ַּמה ׁ ֶש ּ ַמ ִּס ָיקה ַה ְ ּג ָמ ָרא ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶש ַּנ ֲע ֵשית ַה ְמ ִח ָּצה ְ ּב ֵמזִ יד ֲאסו ָּרה ְ ּב ִטלְ טוּל ִמ ׁ ּשוּם ְקנָ סַ ,היְנ ּו ְ ּכ ׁ ֶש ַה ְמ ִח ָּצה ָ
"ע200
ֶאת ַה ּ ָמקוֹ ם ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחידֲ .א ָבל ְספִ ינוֹ תֶ ׁ ,ש ְ ּבלָ או ָהכֵ י ֵהן ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחידֲ ,אפִ לּ ּו ְ ּב ֵמזִ יד ֻמ ָּתרוֹת .199וְ ַהשו ַ
ּ ָפ ַסק ְכ ַר ֵבנו ַתם).
ַהזוֹ ֵרק וְ נִ זְ ַכר לְ ַא ַחר ֶש ָּיצָּ את ִמ ַת ַחת יָּ דוֹ

(ג) ַהזּוֹ ֵרק וְ נִ זְ ַ ּכר לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּיצָ את ִמ ַּת ַחת יָ דוֹ  ,אוֹ ( ׁ ֶשלּ ֹא נִ זְ ַ ּכרֲ ,א ָבלֶ ׁ )201ש ְּקלָ ָט ּה ַא ֵחר אוֹ
ֶ ּכלֶ בָ ּ ,פטוּר .וְ כֵ ן ַהזּוֹ ֵרק לַ ֲעשוֹ ת ַחבּ ו ָּרה ,וְ נִ זְ ַ ּכר ק ֶֹדם ׁ ֶש ָע ָשה ַחבּ ו ָּרהָ ּ ,פטוּר.



 .199ובדעת רבינו תם נחלקו הראשונים ,וראה מש"כ ב"נתיבי הלכה".
 .200או"ח שסב,ג.
 .201ע"פ מסקנת הגמרא דתרתי קתני.
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ֶפ ֶרק יב

ַהבוֹ נֶ ה
ַהבוֹ נֶ ה וְ ַה ְמ ַס ֵתת וְ ַה ַמ ֶכה ְב ַפ ִטיש וְ ַהקוֹ ֵד ַח ָּכל ֶשהוא

(ק"ב ב') (א) ַהבּ וֹ נֶ ה וְ ַה ְמ ַס ֵּתת וְ ַה ּ ַמ ֶ ּכה ְ ּב ַפ ִּט ׁיש וְ ַה ּקוֹ ֵד ַח ָ ּכל ׁ ֶשהוּא ,ו ַּמ ֶ ּכה ְ ּב ַפ ִּט ׁיש ַעל
ַה ַּסדָּ ן ִ ּב ׁ ְש ַעת ְ ּג ַמר ְמלָ אכָ הַ ,ח ָ ּיב.
יחא
ישה ְדלָּ א נִ ָּ
ְפ ִסיק ֵר ֵ

לֵ ה (או"ח שכ)

יש ּה וְ ל ֹא יָ מוּת ֵהיכָ א ׁ ֶש ֵאינוֹ נֶ ֱהנֶ הַ ,מ ִּתיר ֶב ָּערו ְך לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה .וּלְ כָ ְך ַמ ִּתיר
(ק"ג א') ּ ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ
ְ ּב ָחבִ ית ׁ ֶש ּ ְפ ָק ֻקה ּו ְ ּב ִפ ׁ ְש ָּתן לְ ָה ִסיר ַה ּ ְפ ָקק וּלְ הוֹ צִ יא ַה ַ ּייִ ןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶשלּ ֹא
יִ ְסחֹטִ ,אם ַה ַ ּייִ ן נוֹ ֵפל לָ ָא ֶרץ וְ הוֹ לֵ ְך לְ ִאבּ וּד .וְ ִר"י אוֹ ֵסר אוֹ תוֹ (וְ כֵ ן דַּ ַעת רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים .וְ כֵ ן
ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע ,202וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש ִמי ׁ ֶש ַּמ ִּתיר ָ ּכ ַתב ְכ ֶה ָּערו ְך.)203
ימינוֹ ובִ ְשמֹאלוֹ ִמ ֵשם ֶא ָּחד ובְ כָּ ל לָּ שוֹ ן
ַהכוֹ ֵתב ִב ִ

ימינוֹ  ,ו ִּמי ׁ ֶש ׁ ּשוֹ לֵ ט ִ ּב ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו ַאף ִ ּב ְשמֹאלוֹ ּ ֵ ,בין ִמ ׁ ּ ֵשם ֶא ָחד,
(ב) ַהכּ וֹ ֵתב ׁ ְש ֵּתי אוֹ ִת ּיוֹ ת ִ ּב ִ
ֵ ּבין ִמ ׁ ּ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ תּ ֵ ,בין ִמ ׁ ּ ְשנֵ י ַס ּ ָמנִ ין ְ ּבכָ ל לָ ׁשוֹ ן וּבְ כָ ל דָּ ָבר ׁ ֶשעוֹ ֶשה ר ׁ ֶֹשםַ ,ח ָ ּיב.
לְ ַא ַחר יָ דוֹ ּ ְ ,ב ִפיוּ ְ ,ב ַרגְ לוֹ  ,וּבְ כָ ל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ ֶשה ר ׁ ֶֹשם ,אוֹ ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין נִ ְק ָר ִאין זֶ ה
ִעם זֶ הָ ּ ,פטוּר .וְ כָ ל דִּ ינֵ י ׁ ְש ָאר ַה ְ ּכ ִת ָיבה ְמפ ָֹר ׁש ְ ּבא ֶֹר ְך.



 .202או"ח שכ,יח.
 .203ובפסיק רישיה באיסור דרבנן ,יש ראשונים האוסרים ,ויש ראשונים שמתירים ,וכן פסק בתרומת הדשן
(סי' סד ,וסי' סו) .והאחרונים דנו להלכה בפסיק רישיה בדרבנן ,בדלא ניחא ליה .וכתב המשנ"ב (שיד ,ס"ק יא)
דדעת המחבר להתיר ,ודעת הרמ"א לאסור ,ושכן דעת המג"א והגר"א ועוד אחרונים לאסור .ודעת
אחרונים אחרים להתיר .ראה בהרחבה ,שו"ת יביע אומר (ח"ד ,או"ח ,סי' לד ,אות לא) ,וציץ אליעזר (חלק כ,
סי' טז) ,ומנוחת אהבה (ח"ב ,א,ו-ז).
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ֶפ ֶרק יג

ָּהאוֹ ֵרג
ָּכל ַה ְמ ַקלְ ְקלִ ים ְפטו ִרים וְ ִדין ַהקוֹ ֵר ַע ַב ֲח ָּמתוֹ וְ ַעל ְמנַ ת לְ ַת ֵקן

(ק"ה ב') (א) ָהאוֹ ֵרג ׁ ִשעוּר ֲא ִריגָ ה וְ כוּ'ַ .ה ּקוֹ ֵר ַע ַ ּב ֲח ָמתוֹ וְ כָ ל ַה ְמ ַקלְ ְקלִ יםְ ּ ,פטו ִּרים.
וְ ַה ְמ ַקלְ ֵקל ַעל ְמנַ ת לְ ַת ֵ ּקןִ ׁ ,שעוּרוֹ ִ ּכ ְמ ַת ֵ ּקן .וְ ָאסוּר לִ ְקר ַֹע ְ ּכלִ י ַ ּב ֲח ָמתוֹ  .וּכְ ֵדי לְ ָה ִטיל
ימה ַעל ַאנְ ׁ ֵשי ֵביתוֹ ֻ ,מ ָּתר.
ֵא ָ
צֵ ָּדה ָּה ֲאסו ָּרה

וְ ַה ֻמ ֶת ֶרת ְב ַש ָּבת (או"ח שטז)

(ק"ו א') (ב) ַה ָּצד צִ ּפוֹ ר לַ ּ ִמגְ דָּ ל וּצְ בִ י לַ ַ ּביִ ת אוֹ לַ ֵ ּב ָיברִ ,אם נִ ּצוֹ ד בּ וֹ ַ ,ח ָ ּיב .וְ ִאם ֵאינוֹ נִ ּצוֹ ד
בּ וֹ ָ ּ ,פטוּר .צָ ד ְצבִ י יָ ׁ ֵשן ,סוֹ ֵמאַ ,ח ָ ּיבִ .ח ֵ ּגר ,זָ ֵקן ,חוֹ לֶ הָ ּ ,פטוּר.
וְ כָ ל דָּ ָבר ׁ ֶש ְ ּב ִמינוֹ נִ ּצוֹ דַ ,ח ָ ּיב ָעלָ יוֵ .אין ְ ּב ִמינוֹ נִ ּצוֹ דָ ּ ,פטוּר.
צְ בִ י ׁ ֶש ִּנכְ נַ ס לְ ַביִת וְ נָ ַעל ְ ּב ָפנָ יוַ ,ח ָ ּיב .נְ ָעלֻ ה ּו ׁ ְשנַ יִ םְ ּ ,פטו ִּרים .ל ֹא יָ כוֹ ל ֶא ָחד לִ נְ עֹל וְ נָ ֲעל ּו
ׁ ְשנַ יִ םַ ,ח ָ ּיבִ ין .יָ ׁ ַשב ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ַעל ַה ּ ֶפ ַתח ו ִּמלְ ָאהוּ ,ו ָּבא ַה ׁ ּ ֵשנִ י וְ יָ ׁ ַשב ְ ּבצִ דּ וֹ ַ ,אף ַעל ּ ִפי
אשוֹ ןָ ,ה ִר ׁ
ׁ ֶש ָהלַ ְך לוֹ ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ַח ָ ּיב וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י ּ ָפטוּר ו ֻּמ ָּתר.
ַה ֵמ ִפיס ֻמ ְר ָּסא ְב ַש ָּבת

(או"ח שכח)

ַה ּ ֵמ ִפיס ְ(מ ַב ֵ ּק ַע) ֻמ ְר ָסא ַ(מ ָ ּכה ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ּה ֻמגְ לָ ה) ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת  -לַ ֲעשוֹ ת לָ ּה ּ ֶפהַ ,ח ָ ּיב .לְ הוֹ צִ יא
ִמ ּ ֶמ ָּנה לֵ ָחהָ ּ ,פטוּר ו ֻּמ ָּתר.
ַה ָּצד נָּ ָּחש ְב ַש ָּבת

ַה ָּצד נָ ָח ׁש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת  -לִ ְרפו ָּאהַ ,ח ָ ּיבֶ ׁ .שלּ ֹא יִ ׁ ּ ְשכֶ ּנוֻּ ,מ ָּתר.
ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל ּ ְפטו ֵּרי ׁ ַש ָ ּבתָ ּ ,פטוּר ֲא ָבל ָאסוּר.
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ֶפ ֶרק יד

ְשמוֹ נָּ ה ְש ָּרצִ ים
צֵ ָּדה וְ ַח ָּבלָּ ה ִב ְשמוֹ נָּ ה ְש ָּרצִ ים ָּה ֲאמו ִרים ַבתוֹ ָּרה ובִ ְש ָּאר ַח ָּיה וָּ עוֹ ף

(או"ח שטז)

(ק"ז א') (א) ׁ ְשמוֹ נָ ה ׁ ְש ָרצִ ים ָה ֲאמו ִּרים ַ ּב ּתוֹ ָרה ( ַהחֹלֶ ד וְ ָה ַעכְ ָ ּבר וְ ַה ַּצב וְ ָה ֲאנָ ָקה וְ ַהכּ ַֹח וְ ַה ְ ּל ָט ָאה
וְ ַהח ֶֹמט וְ ַה ִּתנְ ׁ ֶש ֶמת)ַ ,ה ָּצ ָדן ְס ָתם ַח ָ ּיב ( ִ ּכי י ֵׁש לָ ֶהם עוֹ רוֹ ת ,ו ְּס ָת ָמם נִ צּוֹ ִדים לְ צ ֶֹר ְך) ,וְ ַהחוֹ ֵבל ָ ּב ֵהן

ַח ָ ּיב ( ִמ ׁ ּשוּם נְ ִטילַ ת נְ ׁ ָש ָמהּ ִ ,כי ַהדָּ ם הוּא ַה ָּנפֶ ׁש)ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא יָ צָ א ַהדָּ ם ֶא ָ ּלא נִ צְ ַרר.204
ו ׁ ְּש ָאר ׁ ְש ָרצִ ים ( ׁ ֶשעוֹ ָרם ַר ְך ַ ּכ ָ ּב ָשר) (ֵ -אינוֹ ַח ּיָב) ַעד ׁ ֶש ֵ ּיצֵ א ֵמ ֶהם דָּ ם .205וְ ַה ָּצ ָדן לְ צ ֶֹר ְך ַ -ח ּיָב;
(כ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַה ּסוֹבֵ ר ְמלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה לְ גוּפָ ּה ּ ָפטוּר .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם
וְ ׁ ֶשלּ ֹא לְ צ ֶֹר ְך ָ ּ -פטוּר ְ ּ
ׁ ֶש ֲהלָ כָ ה ְ ּכר' יְהו ָּדה ׁ ֶש ְּמלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה לְ גוּפָ ּה ַח ּיָב).
(ק"ז ב') וְ ָאסוּר לָ צוּד ּ ַפ ְרע ֹׁש .וְ ַדוְ ָקא ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ אוֹ ֵמ ַעל ְ ּבגָ ָדיו; ֲא ָבל ִאם עוֹ ְקצוֹ ֻ ,מ ָּתר
יט ָּב"א ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ּ ִמדִּ בְ ֵרי ַר ִש"י נִ ְר ֶאה דְּ כֹל ׁ ֶשהוּא
לִ ְּטלוֹ ( ֵ ּכן ָ ּכ ְתב ּו תוֹ ָּספוֹ ת וְ ָּהרֹא"ש ְ ּב ׁ ֵשם ה"ר פ ָֹּרת .206וְ ָּה ִר ְ
"עָ ּ 207פ ַסק
ְ ּבגוּפוֹ ֻמ ָּתרּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּכ ָבר נִ צּוֹ ד וְ עוֹ ֵמד ,וְ י ֵׁש בּ וֹ ַמ ּ ָמ ׁש ֲח ׁ ָש ׁש צַ ֲע ָרא; וְ ׁ ֶש ֵ ּכן נִ ְר ֶאה ִע ָ ּקר .וְ ַהשו ַ
ְכ ַהתוֹ ָּספוֹ תֶ ׁ ,שדַּ וְ ָקא ִאם עוֹ ְקצוֹ ).
ַה ׁ ּשוֹ לֶ ה דָּ ג ֵמ ַה ָ ּיםּ ְ ,כ ׁ ֶש ָ ּי ֵב ׁש ֵ ּבין ְסנַ ּ ִפ ָיריו ְ ּכ ֶסלַ עַ ,ח ָ ּיב ( ִמ ׁ ּשוּם נְ ִטילַ ת נְ ׁ ָש ָמהֶ ׁ .ש ַּודַּ אי יָמוּת).
ישת ֲע ָּשבִ ים ֶש ָּעלו ַעל אֹזֶ ן ְכלִ י  -עוֹ ֵקר ָּד ָּבר ִמ ִגדולוֹ
ְתלִ ַ

(או"ח שלו)

ַמאן דְּ ָתלַ ׁש ְ ּכ ׁשו ָּתא ְ ּ(כ ׁשוּת) ֵמ ִהיזְ ֵמי וְ ִהיגֵ י ִ(מ ּתוֹ ְך קוֹ צִ ים ׁ ֶש ָ ּג ַדל ָ ּב ֶהם) ,אוֹ ּ ִפ ְט ָרא
ֵמאוּנָ א ( ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶשהוּא ָ ּג ֵדל ִ ּב ְש ַפת ַהדְּ לִ י ִמ ּ ַמ ִים)ַ ,ח ָ ּיב ( ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ֻח ָ ּבר לַ ַ ּק ְר ַקעֶ ,א ָ ּלא
ֵמ ָה ֲאוִ יר ָר ֶבה).208
(פ ְט ִר ּיוֹת)
ִּ



 .204כי יש להם עור קשה ,ואין נצרר בו הדם עד שמתהוה חבורה גמורה שאינה חוזרת לקדמותה ,ויש לחייבו
משום נטילת נשמה באותו מקום.
 .205אבל בלאו הכי הוי חבורה החוזרת ,ולאו שמה חבורה (פירוש המשנה לרמב"ם).
 .206והרשב"א (ק"ז ב') והר"ן (ל"ח ב' ,בדפי הרי"ף ,ד"ה הצד פרעוש) כתבו בשם תוספות שאם מתיירא שמא ישכנו,
וכ"ש אם נשכו ,שיכול להסירו ,דאינו אלא כמתעסק ,מידי דהוה אקוץ ברשות הרבים.
 .207או"ח שטז,ט.
 .208וכן פסק השו"ע (או"ח שלו,ה) .וביאר המשנ"ב (ס"ק לה) שחיובו משום עוקר דבר מגידולו ,דהוא תולדת קוצר.
ולא דמי לעציץ שאינו נקוב ,דהתולש ממנו פטור משום דאינו מחובר בקרקע עולם ,דשאני התם דאין
דרך זריעה שם ,משא"כ הכא דעיקר גידולן כן.

פרק ארבעה עשר  -שמונה שרצים
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יחת צְ נוֹ ן ו ֵביצָּ ה
ֲע ִש ַית ֵמי ֶמלַ ח ְב ַש ָּבת ו ְמלִ ַ

(או"ח שכא)

(ק"ח ב') (ב) ֵאין עוֹ ִשין ֵמי ֶמלַ ח ְמ ֻר ִ ּבין לִ ֵּתן לְ תוֹ ְך ַה ְ ּכ ָב ׁ ִשים ( ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶשדּ וֹ ֶמה לְ ִעבּ וּד)ֲ .א ָבל
עוֹ ִשין ֵמי ֶמלַ ח מו ָּע ִטים לִ ֵּתן לְ תוֹ ְך ַה ַּתבְ ׁ ִשילֵ .אין מוֹ לְ ִחין צְ נוֹ ן ( ׁ ֶשדֶּ ֶר ְך לִ כְ בּ ֹׁש אוֹ תוֹ  ,וְ נִ ְר ֶאה
ְ ּככוֹבֵ ׁש ְ ּכבָ ׁ ִשים ,וְ ַהכּ וֹבֵ ׁש ָאסוּר ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ִ ּכ ְמ ַב ׁ ּ ֵשל) .ו ֵּביצָ הֻ ,מ ָּתר לְ ָמלְ ָח ּה.209
נְ ִתינַ ת יַ יִ ן וְ רֹק ַעל ָּה ַעיִ ן לִ ְרפו ָּאה

(או"ח שכח)

יַ יִ ן לְ תוֹ ְך ָה ַעיִ ןָ ,אסוּר ( ׁ ֶשהוּא ִמ ׁ ּשוּם ְרפו ָּאה ,וְ גָ זְ ר ּו ַר ָ ּבנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְש ִח ַיקת ַס ְמ ָמנִ ים)ֲ .א ָבל ַעל ַ ּגבּ וֹ
( ׁ ֶשל ָה ַעיִן)ֻ ,מ ָּתר (דְּ ָא ְמ ִרינָ ן לִ ְר ִחיצָ ה ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא דְּ ָעבִ יד) .וְ רֹק ָּתפֵ ל ַעל ַ ּגבּ וֹ נָ ֵמי ָאסוּר ( ׁ ֶשהוּא
ָמאוּס ,וּמוּכְ ָחא ִמ ְּל ָתא דְּ לִ ְרפו ָּאה ְמכַ ֵּון) .וְ ׁשוֹ ֶרה ָא ָדם ִקילוֹ ִרין ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ נוֹ ֵתן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵעינָ יו
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .210וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲע ִמיץ וְ יִ ְפ ַּתח.
ַמ ַגע יָּ ד ַבגוף לִ ְפנֵ י נְ ִטילַ ת יָּ ַדיִ ם

ַש ֲח ִרית (או"ח ד)

(ג) יָ ד לָ ַעיִ ן וְ לָ ַא ּ ָמה וְ לַ ּ ֶפה וְ לַ ח ֶֹטם ַ ּבבּ ֶֹקר ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּי ְר ַחץ יָ ָדיו ִּ -ת ָ ּקצֵ ץ.
ִענְ יְ נֵ י ְרפו ָּאה ַה ֻמ ָּת ִרים ְב ַש ָּבת (או"ח שכח)

(עבודה זרה ,כ"ח א') (ד) ַמ ֲעלִ ין אוּנְ ָקלִ י ְּ(תנו ְּך ְ ּכנֶ גֶ ד ַה ֵּלב ַה ְמ ַע ֵ ּכב ֶאת ַה ְּנ ׁ ִש ָימהּ ְ )211ב ׁ ַש ָ ּבת .ו ִּפ ְד ָעה
( ּ ֶפצַ ע ַמ ַ ּכת ֶח ֶרב) וְ ִענְ ָ ּבא ( ֲא ַב ְעבּ וּעוֹ ת) וְ ִס ְמ ָטה ( ִמין ַס ּ ַפ ַחת אוֹ ׁ ְש ִחין)ְ ,מ ַחלְ לִ ין ֲעלֵ ֶיהן ׁ ַש ָ ּבת.
(ה) ָ ּכל ַמ ָ ּכה ׁ ֶשל ָחלָ ל ַ(הגּ וּף) ,וְ ִהיא ֵמ ַה ׁ ּ ִש ַּניִם וְ לִ ְפנִ ים (וְ ׁ ִש ַּניִם ַעצְ ָמם ִ ּבכְ לָ לְ ,)212מ ַחלְ לִ ין ָעלֶ ָיה
ימא ֲ(עלו ָּקה)ְ ,מ ַח ְמ ִמין לוֹ ַח ּ ִמין.
ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת .וְ כֵ ן ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ָ ּיד וְ גַ ב ָה ֶרגֶ ל .וְ כֵ ן ִמי ׁ ֶש ָ ּבלַ ע נִ ָ
(יומא ,פ"ד ב') וְ כָ ל ְס ֵפק נְ ָפ ׁשוֹ ת דּ וֹ ֶחה ׁ ַש ָ ּבתֲ .א ִפלּ ּו ְס ֵפק ׁ ַש ָ ּבת ַא ֶח ֶרתְ ,מ ַח ְמ ִמין לוֹ ַח ּ ִמין
לְ ַה ׁ ְשקוֹ תוֹ וּלְ ַהבְ רוֹ תוֹ  .וְ ֵאין עוֹ ִשין אוֹ תוֹ ַעל ֵיְדי נָ ׁ ִשים וְ נָ כְ ִריםֶ ,א ָ ּלא ַעל יְ ֵדי ְ ּגדוֹ לֵ י



 .209שאין דרך לעשות מהם כבשים ,וגם אין המלח מועיל להם כל כך .משנ"ב (שכא,ג).
 .210משום שנראה כרוחץ .ואע"פ שהוא עצמו יודע שלרפואה קעביד ,אעפ"כ לדידיה איכא הכירא ,מדמצריך
לשרותו בערב שבת .וצריך לומר דהא דלא חששו לגבי יין משום הוא עצמו ,שאני התם דכיון שדרך
לרחוץ ביין לתענוג בעלמא ,לכך ליכא משום חשש כלל .אבל הכא שאין עושים כן אלא לרפואה ,צריך
הכירא .משנ"ב (שכח,כא).
 .211ע"פ רש"י עבודה זרה כ"ט א'.
 .212שו"ע (או"ח שכח,ג) .וכתב המשנ"ב (ס"ק ח) :דהיינו היכי דכאיב ליה טובא וחלה כל גופו על ידי זה ,אף שלא
נפל למשכב (לאפוקי חששא בעלמא בשיניו איננו בכלל זה) ,וכל שכן מחלת צפידנא שמתחלת בפה ומסיימת
בבני מעיים וסימנה כשנותן כלום לתוך פיו סביבות השיניים יוצאין מבין השיניים דם דמחללין עליה
השבת .והפרש יש בינייהו דבצפידנא אפילו החולה והרופא אומרים אין צריך לחילול ,אמרינן דאין
בקיאין בזה ,כי מקובל ביד חז"ל שסכנה היא; ובשאר כאב השיניים דחשיב כמכה של חלל בסתם
מחללין וכשאומר הרופא או החולה שאין צריך אין מחללין.

קיצור פסקי הרא"ש  -שבת

22

יִ ְש ָר ֵאל .וְ ַה ָּז ִריז ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ׁ ֻש ָ ּבח .וַ ֲא ִפלּ ּו ִאם ְמ ַת ֵ ּקן ִע ּמוֹ דָּ ָבר ַא ֵחר לְ צ ֶֹר ְך חֹל.
נָמי לָ א.
(ק"ט א') (ו) ִמי ׁ ֶש ִּנ ְ ּג ָפה יָ דוֹ וְ ַרגְ לוֹ  -צוֹ ְמ ָת ּה ְ ּביַיִן וְ ל ֹא ְ ּבח ֶֹמץ .וְ ִאם הוּא ְמ ֻע ָּנג ּ ְ -ביַיִן ֵ
ְר ִחיצָּ ה ְב ֵמי יָּ ם לִ ְרפו ָּאה ְב ַש ָּבת

(ז) רוֹ ֲחצִ ין ְ ּב ֵמי ְ ּג ָרר וּבְ ֵמי ֲח ָמ ָתן וּבְ ֵמי ַע ְסיָ א וּבְ ֵמי ְט ֶב ְריָ א ,וּבְ ַמיִ ם ַה ָ ּי ִפים ׁ ֶש ַ ּב ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל.
ֲא ָבל ל ֹא ְ ּב ַמיִ ם ָה ָר ִעים ׁ ֶשבּ וֹ  ,וְ ל ֹא ְ ּביַ ּ ָמ ּה ׁ ֶשל ְסדוֹ ם ,וְ ל ֹא ְ ּב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה .וּכְ גוֹ ן ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֶהה
ָ ּב ֵהןֲ .א ָבל ִאם ֵאין ׁשוֹ ֶהה ָ ּב ֶהםֻ ,מ ָּתר.
יאים ֻמ ָּתר לֶ ֱאכֹל לִ ְרפו ָּאה
ַמ ֲאכַ ל ְב ִר ִ

(ק"ט ב') (ח) ָ ּכל ֳאכָ לִ ין ו ַּמ ׁ ְש ִקין ׁ ֶש ֵהם ַמ ֲאכַ ל ְ ּב ִר ִיאיםֻ ,מ ָּתר לְ ָאכְ לָ ן וְ לִ ׁ ְש ּתוֹ ָתן לִ ְרפו ָּאה,
חוּץ ִמ ּ ֵמי דְּ ָקלִ ים וְ ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשל ִע ָ ּק ִרים .וְ ָהנָ ְך נָ ֵמי לִ ְצ ָמאוֹ וְ ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְרפו ָּאה ָ ׁ -ש ֵרי .וְ כֹל
ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ֲאכַ ל ו ַּמ ׁ ְש ֵקה ְ ּב ִר ִיאיםָ ,אסוּר לְ ָאכְ לָ ן וְ לִ ׁ ְש ּתוֹ ָתן.
ִאסור ֵסרוס

(ק"י ב') (ט) ָאסוּר לְ ָס ֵרס ֵ ּבין ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ֵ ּבין ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה .ו ְּמ ָס ֵרס ַא ַחר ְמ ָס ֵרס,
ַח ָ ּיב .וְ ָאסוּר לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ַסם ׁ ֶש ֶּנ ֱע ָקר ִמ ּ ֶמ ּנוַּ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמכַ ֵּון ֶא ָ ּלא לִ ְרפו ָּאה (וְ ַד ַעת
ַה ְמ ִא ִירי ׁ ֶש ֻּמ ָּתר.)213
ַהחוֹ ֵשש ְב ִש ָּניו ובִ גְ רוֹ נוֹ

(קי"א א') (י) ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ׁ ִש ָּניו ל ֹא יְגַ ּ ֵמא ָ ּב ֵהן ח ֶֹמץ וְ יִ ְפל ֹטֶ .א ָ ּלא ְמגַ ּ ֵמ ַע וּבוֹ לֵ ַע ו ְּמ ַט ֵ ּבל
ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ִאם נִ ְת ַר ּ ֵפא ,נִ ְת ַר ּ ֵפא .וְ ֵאין לוֹ ֲע ִסין ַמצְ ִט ִ ּכי וְ ל ֹא ׁ ָש ִפין ַסם ַ ּב ׁ ּ ִש ַּניִ ם לִ ְרפו ָּאה.
יח ַה ּ ֶפהֻ ,מ ָּתר.
וְ ִאם לְ ֵר ַ
(יא) ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ִ ּבגְ רוֹ נוֹ  ,ל ֹא יְ ַע ְר ֵער ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶ(ש ִּנ ָ ּכר ׁ ֶש ַּנ ֲע ֶשה לְ צֹ ֶר ְך ְרפו ָּאה)ֶ ,א ָ ּלא נוֹ ֵתן ׁ ֶש ֶמן ַה ְר ֵ ּבה
לְ תוֹ ְך ֲהנִ גְ רוֹ ן 214וּבוֹ לֵ ַע.
ַהחוֹ ֵשש ְב ָּמ ְתנָּ יו ל ֹא יָּ סו ְך ֶש ֶמן וְ ח ֶֹמץ (או"ח שכז)

יח .וְ ִאי לָ א
ַהחוֹ ׁ ֵש ׁש ְ ּב ָמ ְתנָ יו ,ל ֹא יָ סו ְּך ׁ ֶש ֶמן וְ ח ֶֹמץֲ ,א ָבל ָס ְך ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶרדִ ,אי ׁ ְשכִ ַ
ׁ ְשכִ י ַחָ ,אסוּר.



 .213כשאינו מכוין אלא לרפואה; או אפילו בפסיק רישיה ,ומשום שפס"ר בדרבנן מותר
עיקרין איסורה מדרבנן) ,או רק כשאינו פסיק רישיה.
 .214מין מאכל שמעורב בו שמן.

(והמאירי לשיטתו ששתיית

פרק חמישה עשר  -אלו קשרים

25

ֶפ ֶרק טו

ֵאלו ְק ָּש ִרים
ִג ְד ֵרי ִאסור ְק ִש ָּירה ְב ַש ָּבת

(או"ח שיז)

(קי"א ב') (א) וְ ֵאלּ ּו ְק ׁ ָש ִרים וְ כוּ' ָ ּכל ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶש ּי ְִת ַק ֵ ּים לְ עוֹ לָ םַ ,ח ָ ּיבִ ים ַח ָּטאת ַעל ִק ׁ ּשוּרוֹ
וְ ַה ָּת ָרתוֹ  .וְ ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵמד לְ ִה ְת ַק ֵ ּים ְ ּב ׁ ִשבְ ָעה יָ ִמיםָ ּ ,פטוּר ֲא ָבל ָאסוּר .וְ ׁ ֶשעוֹ ֵמד לְ ַה ִּתיר
(כן דַּ ַעת ַר ִש"י וְ רֹא"שֶ ׁ ,ש ַהדָּ ָבר ָּתלוּי ַרק ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ְּז ַמן ׁ ֶש ּ ַמ ׁ ְש ִאיר ַה ֶ ּק ׁ ֶשר .וְ ַד ַעת ַר"ח,
ְ ּבכָ ל יוֹ םֻ ,מ ָּתר ֵ ּ
ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"םֶ ׁ ,ש ַרק ַעל ַמ ֲע ֵשה ָא ּ ָמן וְ ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ַק ּי ָָמאַ ,ח ּיָב ַח ָּטאתָ .ח ֵסר ְּתנַ אי ֶא ָחד ָ ּ -פטוּר ֲאבָ ל ָאסוּר.
ָח ְסר ּו ׁ ְשנֵ י ְּתנָ ִאים ֻ -מ ָּתר.

"ע215
וְ ַהשו ַ

ּ ָפ ַסק ְכ ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש חוֹ לְ ִקין ְכ ַר ִש"י

וְ ָּהרֹא"ש).
ְק ִש ַירת ְדלִ י ו ְק ִש ָּירה ִב ְפנֵ י ְב ֵה ָּמה

(קי"ג א') וְ קוֹ ׁ ְש ִרין דְּ לִ י ַאף ְ ּב ֶח ֶבל ,וְ הוּא ׁ ֶש ּי ְֵהא ׁ ֶשל ַ ּג ְרדִּ י (אוֹ ֵרגֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ְמ ַב ְּטלוֹ ׁ ָשם) .וְ קוֹ ׁ ְש ִרין
יס ֵרי.
ִ ּב ְפנֵ י ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשלּ ֹא ֵּתצֵ א ֲא ִפלּ ּו ִ ּב ְת ֵרי ִא ָ
ו ְּמ ַטלְ ְטלִ ין ֶח ֶבל ׁ ֶשל ַ ּג ְרדִּ י לְ ַק ׁ ּ ֵשר ַ ּב ּ ָפ ָרה ו ָּב ֵאבוּס.
ַסנְ ָּדל ֶש ִנפְ ְס ָּקה ַא ַחת ֵמ ְרצועוֹ ָּתיו

ימיתֲ ,ע ַדיִ ן ּתוֹ ַרת ְ ּכלִ י ָעלָ יו .נִ ְפ ְס ָקה ִחיצוֹ נָ הּ ָ ,ב ַטל ִמ ּתוֹ ַרת
ַסנְ דָּ ל ׁ ֶש ִּנ ְפ ְס ָקה ְרצו ָּעה ּ ְפנִ ִ
ְ
ְ ּכלִ י וְ ָהוֵ י לֵ ּה נוֹ לָ ד ,וְ ָאסוּר לְ ַטלְ ְטלוֹ  .וְ ִאם הוּא ְ ּבכַ ְר ְמלִ יתֻ ,מ ָּתר לִ כְ רֹך ָעלָ יו ֶ ּג ִמי לַ ח
לְ ַת ְּקנוֹ  .וּבְ ָחצֵ ר ָאסוּר.
ִקפול ְבגָּ ִדים ְב ַש ָּבת

(או"ח שב)

(ב) ְמ ַק ּ ְפלִ ין ֵ ּכלִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ָא ָדם ֶא ָחד ,216וַ ֲח ָד ׁ ִשים ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא ְר ָחצָ ן ,וּלְ ָבנִ ים ,וְ ֵאין לוֹ
לְ ַה ֲחלִ יףֲ .א ָבל ְ ּבצִ יר ַחד ֵמ ָהנָ ְך ָ -אסוּר.



 .215או"ח שיז,א.
 .216אבל בשני בני אדם כשמקפלים אותם מתפשטים הקמטים ,ונראים כמתקנים .רש"י (שבת קי"ג א').
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ִכבוד ַה ַש ָּבת ִבבְ גָּ ִדים ובְ ִדבורוֹ

וְ צָ ִר ְ
יך לְ כַ ֵ ּבד ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ִ ּבלְ בו ּׁשוֹ וְ ִדבּ וּרוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא יַ ְר ֶ ּבה לְ ַד ֵ ּבר דְּ ָב ִרים ֵיְת ִריםֲ .א ָבל ִה ְרהוּר
ֲא ִפלּ ּו ֵמ ֲע ָס ָקיו ֻמ ָּתר .ו ְּב ִהלּ וּכוֹ ׁ ֶשלּ ֹא יָ רוּץִ ,אם ל ֹא ְ ּכ ֵדי לֵ ילֵ ְך לְ ֵבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש .וְ ִאם ִה ִ ּג ַיע
לְ ַא ּ ַמת ַה ּ ַמיִ ם יָ כוֹ ל לְ ַד ֵ ּלג ָעלָ יו .וְ ֶח ְפצֵ י ׁ ָש ַמיִ ם ֻמ ָּת ִרין.
ְד ָּב ִרים ֶש ַתלְ ִמיד ָּחכָּ ם צָּ ִר ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ְמצֻ ָּין ָּב ֶהם

(ג) ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם צָ ִר ְ
יך לִ נְ הֹג ִסלְ סוּל ְ ּב ַעצְ מוֹ ׁ ֶשלּ ֹא יֵ צֵ א ִ ּב ְטלַ אי ַעל ְטלַ אי ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי
ִמנְ ָעל .וְ ׁ ֶש ּי ְֵהא יְ ֵרא ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ׁ ֶש ּי ְֵהא ּתוֹ כוֹ ְ ּכ ָברוֹ  ,וְ ָאז ְ ּבנֵ י ִעירוֹ ְמצֻ ִ ּוין לַ ֲעשוֹ ת ְמלַ אכְ ּתוֹ .

פרק ששה עשר  -כל כתבי
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ֶפ ֶרק טז

ָּכל ִכ ְת ֵבי
ִדינֵ י ְדלֵ ָּקה ְב ַש ָּבת

(או"ח שלד)

ֵאלו ִכ ְת ֵבי ַהק ֶֹדש ַמ ִצילִ ים ִמ ְפנֵ י ַה ְדלֵ ָּקה ולְ ֵהיכָּ ן ַמ ִצילִ ים
(כל ִ ּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ַמ ִּצילִ ין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ לֵ ָקהִ .מדִּ ינָ א דִּ גְ ָמ ָרא ּ ִ -כ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּכתוּבִ ים
(קט"ו א') (א) ָ ּ
ַּת ְר ּגוּם אוֹ ְ ּבכָ ל לָ ׁשוֹ ןֵ ,אין ַמ ִּצילִ ין אוֹ ָתםִ .מ ׁ ּשוּם דְּ ל ֹא נִ ְּתנ ּו לִ ְקרוֹ ת ָ ּב ֶהםּ ְ ,כ ַר ׁ ְש ַ ּב"ג דְּ ָא ַסר לִ כְ ּתֹב ְספָ ִרים

ֶא ָּלא ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש אוֹ יְוָ נִ יתֲ .א ָבל) ָה ִאדָּ נָ א ׁ ָש ֵרי לִ כְ ּתֹב ִ ּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ְ ּבכָ ל לָ ׁשוֹ ן ,ו ַּמ ִּצילִ ין
"ע .217וְ ָּה ִרי"ף
אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ לֵ ָקה ֵ ּ
(כן ָ ּכ ְתב ּו ַר ְמ ָּב"ןַ ,ר ְש ָּב"א ,תוֹ ָּספוֹ ת ,רֹא"ש ו ָּמ ְר ְדכַ י .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
יחם
וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ָ ּכ ְתב ּו ְס ָתם דְּ ֵאין ַמ ִּצילִ ין אוֹ ָתם ,וְ ל ֹא ִח ְּלק ּו ֵ ּבין זְ ַמן לִ זְ ַמן) ,ו ְּטעוּנִ ין ְ ּגנִ יזָ ה ׁ ֶשלּ ֹא יַ ִּנ ֵ
ִ ּב ְמקוֹ ם ֶה ְפ ֵקר .וְ כֵ ן ַה ְ ּב ָרכוֹ ת.
וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּכתוּבִ ים ְ ּב ַסם וּבְ ִס ְק ָרא וּבְ כָ ל דָּ ָבר .וְ ַת ְרגּ וּם ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ ִמ ְק ָרא ,ו ִּמ ְק ָרא ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ
ַּת ְרגּ וּם ,וְ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לְ לַ ֵ ּקט בּ וֹ ׁ ְשמוֹ נִ ים וְ ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹת ִמ ּתוֹ ְך ֵּתבוֹ ת ׁ ְשלֵ מוֹ ת ,אוֹ
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַאזְ ָ ּכרוֹ תַ ,מ ִּצילִ ין אוֹ תוֹ .
(קט"ז ב') ַמ ִּצילִ ין ַה ִּתיק ִעם ַה ֵּס ֶפר ֲא ִפלּ ּו יֵ ׁש בּ וֹ ָמעוֹ ת

(דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ובַ ַעל ַה ְתרו ָּמה ׁ ֶש ִאם

יח ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְּתפִ ִ ּלין ְ ּב ַא ְרנָ ִקי ָמלֵ א ָמעוֹ ת ,יָ כוֹ ל לְ ַה ִּציל ָה ַא ְרנָ ִקי ְ ּכ ִדין
ִה ִ ּנ ַ

ְּתפִ ִ ּלין218

.

וְ ַד ַעת ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ַה ָּמ ְר ְדכַ י,

"עָ 219ס ַתם ְ ּכ ַד ַעת ַב ַעל ַה ְתרו ָּמה ,וּבְ ׁ ֵשם
יח ַה ְּתפִ ִ ּלין ָ ּב ַא ְרנָ ִקי ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,יָכוֹ ל לְ ַה ִּצילָ ם .וְ ַהשו ַ
ׁ ֶש ַרק ִאם ִה ִ ּנ ַ

וְ י ֵׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵמר ְכ ָּה ַר ְש ָּב"א).
ִטלְ טוּל ָמעוֹת ו ְּדבָ ִרים ֻמ ְקצִ ים ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ לֵ ָקה :דַּ ַעת ַב ַעל ַה ְתרו ָּמה ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ָמעוֹ ת ו ְּד ָב ִרים ַה ּ ֻמ ְקצִ ים
ְ ּכ ֵדי לְ ַה ִּצילָ ם ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ לֵ ָקה אוֹ ֵמאוֹ נְ ִסים ַה ָ ּב ִאים לְ גָ זְ לָ ם ,דְּ בִ ְמקוֹ ם ּ ְפ ֵס ָידא ֵאין לָ ח ֹׁש לְ ִא ּסוּר ֻמ ְקצֶ ה .וְ ַד ַעת



 .217או"ח שלד,יב.
 .218אינו מפורש בדבריו שיש היתר אף להניח התפילין בארנקי בשבת ,אלא שכן דייק הב"י (או"ח שלד,טז)
מדבריו ,ומדברי הטור .והט"ז ומגן אברהם כתבו דליכא בזה פלוגתא ,דלכו"ע אסור לכתחילה להניח
תפילין אצל מעות בשעת הדליקה כדי להציל המעות .ובביאור הגר"א הכריע דהעיקר כהב"י ,דלדעה
ראשונה גם לכתחילה מותר להניח תפילין אצל מעות בשעת הדליקה (ומשמע שם שהוא מצדד כן להלכה .שער
הציון).
 .219או"ח שלד,טז.
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ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ָאסוּר .וְ ַהשו ַ"עּ ָ 220כ ַתב ְכבַ ַעל ַה ְתרו ָּמה ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש ַמ ִּת ִירים .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵסר ְכ ָּה ַר ְש ָּב"א.
וְ ַדוְ ָקא לְ ָמבוֹ י ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ׁ ָשל ֹׁש ְמ ִח ּצוֹ ת וְ לֶ ִחיֲ .א ָבל ֵאין לוֹ לֶ ִחי ,ל ֹא
וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .221וְ ַד ַעת ַר ִש"י וְ ַרזָּ "ה ׁ ֶש ֲא ִפלּ ּו לְ ָמבוֹ י ׁ ֶש ֵאין לוֹ לֶ ִחי).
ִ ּגלְ יוֹ נִ ין

(כן דַּ ַעת ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם.
ֵּ

(של ִספְ ֵרי ק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ְ ּל ַמ ְעלָ ה וְ ׁ ֶש ְ ּל ַמ ָּטה ,וְ ׁ ֶש ֵ ּבין ּ ָפ ָר ׁ ָשה לְ פָ ָר ׁ ָשה ,וְ ׁ ֶש ֵ ּבין דַּ ף לְ ַדף ,וְ ׁ ֶש ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ַה ֵּס ֶפר,
ֶׁ

וְ ׁ ֶש ְ ּבסוֹ ף ַה ֵּספֶ ר )222וְ ִס ְפ ֵרי ִמינִ ים ֵאין ַמ ִּצילִ ין אוֹ ָתן .וְ ַאף ְ ּבחֹל שוֹ ְר ָפן ֶ(את ִס ְפ ֵרי ַה ִּמינִ ים) ִעם
ַאזְ ָ ּכרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֵהן.
יאת ְס ָּפ ִרים ו ְקבִ ַיעת ְס ֻע ָּדה ִבזְ ַמן ֵבית ַה ִמ ְד ָּרש
ְש ָּט ֵרי ֶה ְדיוֹ טוֹ ת ִעיון ִבנְ כָּ ָּסיו ו ְק ִר ַ

(ב) ֵאין קוֹ ִרין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִא ְ ּגרוֹ ת ׁ ֶשל ְמצֹא ֵח ֶפץ .223וְ ֵאין קוֹ ִרין ִ ּב ְס ָפ ִרים ַה ּמוֹ ׁ ְשכִ ין ֶאת ַה ֵ ּלב
ִ ּבזְ ַמן ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש .וְ ָאסוּר לְ ַע ֵ ּין נְ כָ ָסיו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת לִ ְראוֹ ת ַמה ֵהם צְ ִריכִ ין .וְ ל ֹא לִ ְקבּ ַֹע
ְס ֻעדָּ ה ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ ל ֹא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִ ּבזְ ַמן ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש.
ַה ָּצלַ ת אֹכֶ ל ֵמ ַה ְדלֵ ָּקה

(קי"ז ב') (ג) ַמ ִּצילִ ין ְמזוֹ ן ׁ ָשל ֹׁש ְס ֻעדּ וֹ ת ְ ּבלֵ יל ׁ ַש ָ ּבתָ ,ה ָראוּי לְ ָא ָדם ,לְ ָא ָדםָ .ה ָראוּי
לִ בְ ֵה ָמה לִ ְב ֵה ָמה .וּבְ ׁ ַש ֲח ִריתְ ,מזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְס ֻעדּ וֹ ת .וּבְ ִמנְ ָחהְ ,מזוֹ ן ְס ֻעדָּ ה ַא ַחת.
(ב ְ ּג ָמ ָרא ֵ ּב ֲאר ּו ׁ ֶש ּ ִמ ַּצד ַהדִּ ין ָהיָה ֻמ ָּתר לְ ַה ִּציל יוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ֵ ּכן ֵהם ְראוּיִ ים לְ ִטלְ טוּל ,וְ ֶה ָחצֵ ר ְמע ֶֹר ֶבתֶ ,א ָ ּלא
ַּ
יִש ַ ּכח ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ יָבוֹ א לְ כַ בּ וֹ ת ַה ּ ְש ֵרפָ הִ .מ ּתוֹ ְך ָ ּכ ְך
ׁ ֶש ָח ׁ ְש ׁש ּו ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָא ָדם ָ ּבהוּל ַעל ָממוֹ נוֹ ִ ,אם ַּת ִּתיר לְ ַה ִּצילְ ׁ ,

יוֹתר ,וְ יֵ ׁש לִ גְ זֹר ָ ּב ֶהם)ֲ .א ָבל ָ ּב ִּתים
(ש ֵהם ְ ּבהוּלִ ים ֵ
ָהיָה אוֹ ֵמר ַר ֵבנו ַתם) וְ ַדוְ ָקא ַ ּביִת ׁ ֶש ַהדְּ לֵ ָקה בּ וֹ ׁ ֶ
ְ
ַה ְּסמוּכִ ין לוֹ ַ ,מ ִּצילִ ין ַ ּכ ּ ָמה ׁ ֶש ּי ְִרצ ּו ֱ(היוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ם ְ ּבהוּלִ ים ָ ּכל ָ ּכך ,ל ֹא ָ ּגזְ ר ּו ָ ּב ֶהם).
ִה ִּציל ּ ַפת נְ ִק ָ ּיה ,ל ֹא יַ ִּציל ּ ַפת ַה ְד ָר ָאה ׁ ֶ(ש ִּנ ַּטל ָ ּכל ֲה ָד ָר ּה ,דְּ ַהיְנ ּו ּ ַפת ִק ָ ּבר) .וְ ִא ּ ְפכָ א ׁ ָש ֵרי.
ַמ ִּצילִ ין ִמ ּיוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים לְ ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ל ֹא ִמ ׁ ּ ַש ָ ּבת לְ יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ( ְ ּכגוֹ ן ִאם ָחל יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ְ ּביוֹם
ִר ׁ
אשוֹ ןֶ ׁ .ש ֲה ֵרי ֵאינוֹ אוֹכֵ ל ַעד ָה ֶע ֶרב ,ו ָּב ֶע ֶרב ְיִט ַרח וְ יָבִ יא) ,וְ ל ֹא לְ יוֹ ם טוֹב ( ׁ ֶש ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבתֶ ׁ ,ש ָ ּיכוֹ ל לְ ָהכִ ין
בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם) ,וְ ל ֹא ( ַמ ִּצילִ ים ִמ ׁ ּ ַש ָ ּבת זוֹ ) לְ ׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּב ָאה.



 .220א"ח שלד,ב .וכתב המשנ"ב (ס"ק ה) שהדעה המתירה ,היינו דוקא לנמצאים בבית סמוך לשריפה ,שאינם
בהולים ,אבל אלו הנמצאים בבית בו הדליקה מצויה ,אסור להם (וכמובא להלן בסעיף ג).
 .221או"ח שלד,יז.
 .222בגמרא (קט"ז א') מבואר שמקום הכתב (שנמחק) לא קמיבעיא להו (וכפי ששנינו שאם אין  25אותיות ,אין מצילים),
דכי קדוש אגב כתב הוא דקדוש ,אזל כתב ,אזלא לה קדושתיה .וגליון של מעלה ושל מטה (שמסביב
לכתב) ,שבין פרשה לפרשה ,שבין דף לדף ,שבתחלת הספר שבסוף הספר (שמתחילה התקדשו לשם ָחלָ ק ,וגם
כשנמחק הכתב ,שמא נשארו בקדושתם) ,הוא בעיא דלא איפשיטא.
 .223ראה להלן פרק שואל ,סעי' א.
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נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה לוֹ ָחבִ ית ְ ּבר ׁ
יח ַּת ְח ֶּת ָיה ,ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יָ בִ יא ְ ּכלִ י ַא ֵחר
ֹאש ַ ּגגּ וֹ ֵ ,מבִ יא ְ ּכלִ י ו ַּמ ִּנ ַ
יִקל ֹט וִ יצָ ֵרף וְ יַ זְ ִמין ַא ַחר ָ ּכךְ
וְ יִ ְקל ֹט וִ יצָ ֵרףֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן נִ זְ דַּ ּ ְמנ ּו לוֹ אוֹ ְר ִחים .וְ ל ֹא ְ
אוֹ ְר ִחיםֶ ,א ָ ּלא יַ זְ ִמינֵ ם ְּת ִח ָ ּלה .וְ ל ֹא יַ ֲע ִרים וְ יַ זְ ִמין אוֹ ְר ִחים ׁ ֶש ֵאין צְ ִריכִ ין לֶ ֱאכֹל.
(ד) ׁ ָשכַ ח ּ ַפת ַ ּב ַּת ּנוּר וְ ָק ַד ׁש ָעלָ יו ַה ּיוֹ םַ ,מ ִּציל ְמזוֹ ן ׁ ָשל ֹׁש ְס ֻעדּ וֹ ת וְ אוֹ ֵמר לַ ֲא ֵח ִרים בּ ֹא ּו
וְ ַה ִּציל ּו לָ כֶ ם ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ִ ּי ְרדֶּ ה ְ ּב ַס ִ ּכין ְ ּב ׁ ִש ּנוּי.
יַ ְש ִכים לְ הוֹ צָּ ַאת ַש ָּבת וְ יִ בְ צַ ע ַעל ְש ֵתי ִכ ָּכרוֹ ת וְ יִ ָּז ֵהר ְב ָּשל ֹש ְס ֻעדוֹ ת

(קי"ז ב') (ה) לְ עוֹ לָ ם יַ ׁ ְש ִ ּכים ָא ָדם ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת לְ ַת ֵ ּקן לְ צ ֶֹר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת .וְ יִבְ צַ ע ַעל ׁ ְשנֵ י
ִ ּכ ָ ּכרוֹ ת .וְ ִאם יֵ ׁש לוֹ ִ ּכ ָ ּכר ׁ ֶשל ֵערוּב ,יִבְ צַ ע ָעלָ יו .וְ יִ ָּז ֵהר ְמאֹד ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש ְס ֻעדּ וֹ ת .וּזְ ַמן
ישית הוּא ַא ַחר ַה ּ ִמנְ ָחה .וּלְ כַ ְ ּבדוֹ וּלְ ַע ְּנגוֹ ְ ּכ ִפי יְ כָ לְ ּתוֹ וְ לַ ֲעשוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ׁשוּם
ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ְ
דָּ ָבר ְ ּב ַעצְ מוֹ לְ צ ֶֹרך ׁ ַש ָ ּבת.
ֲה ָּד ַחת ֵכלִ ים ְב ַש ָּבת

יחין ֵ ּכלִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת לְ צ ֶֹר ְך ׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,כגוֹ ן ִאם נִ ׁ ְש ַאר לוֹ ֲע ַדיִ ן ְס ֻעדָּ ה לֶ ֱאכֹלֲ .א ָבל
(קי"ח א') ְמ ִד ִ
יחין ָ ּכל ַה ּיוֹ ם.
יחין .וְ כוֹ סוֹ ת ְמ ִד ִ
ישית ֵאין ְמ ִד ִ
לְ ַא ַחר ְס ֻעדָּ ה ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֲא ִמ ַירת וַ יְ כֻ לו ו ְס ֻע ַדת ְמלַ ֶוה ַמלְ ָּכה

ֹאמר וַ יְ כֻ לּ ּו ַ ּב ְּת ִפ ָ ּלה וְ ַעל ַהכּ וֹ ס.
(קי"ט ב') וְ י ַ
יסדֵּ ר ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבתֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינוֹ צָ ִר ְ
יך ֶא ָ ּלא לְ כַ ַּזיִת.
וִ ַ
(ק"כ א') ָהא דְּ ֵאינוֹ ַמ ִּציל ֶא ָ ּלא ְמזוֹ ן ׁ ָשל ֹׁש ְס ֻעדּ וֹ תַ ,היְ נ ּו דַּ וְ ָקא ִ ּב ׁ ְשנֵ י ֵ ּכלִ יםֲ .א ָבל ִ ּבכְ לִ י
יח לְ תוֹ כוֹ ָ ׁ ,ש ֵרי.
ֶא ָחד יַ ִּצילֶ ּנ ּו ָמלֵ אֲ ,א ִפלּ ּו ָ ּגדוֹ ל ַה ְר ֵ ּבה ,וַ ֲא ִפלּ ּו ּ ֵפ ַרש ַט ִ ּליתוֹ וְ ִק ּ ֵפל וְ ִה ִּנ ַ
וְ אוֹ ֵמר לַ ֲא ֵח ִרים בּ ֹא ּו וְ ַה ִּציל ּו לָ כֶ ם .וְ ִאם יִ ְרצוּ ,זוֹ כִ ין בּ וֹ ִמן ַה ֶה ְפ ֵקר .וְ ִאם ל ֹא יִ ְרצ ּו
לִ זְ כּ וֹ ת ,יְ כוֹ לִ ין לִ ּטֹל ְשכָ ָרן ,וְ לָ א ָהוֵ י ִ ּכ ְשכַ ר ׁ ַש ָ ּבת.
ַה ָּצלַ ת ְבגָּ ִדים וכְ לֵ י ַת ְש ִמיש

(ק"כ א') (ו) ַמ ִּציל ָ ּכל ְ ּכלֵ י ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ וְ לוֹ ֵב ׁש ָ ּכל ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּיכוֹ ל לִ לְ בּ ֹׁש ,וְ חוֹ זֵ ר וְ לוֹ ֵב ׁש וּמוֹ צִ יא,
וְ אוֹ ֵמר לַ ֲא ֵח ִרים בּ ֹא ּו וְ ַה ִּציל ּו לָ כֶ ם.
ְג ַרם ִכבוי (או"ח שלד)

(ז) ּפוֹ ְר ִשין עוֹ ר ׁ ֶשל ְ ּג ִדי ַעל ֵּת ָבה ׁ ֶש ָא ַחז ָ ּב ּה ָהאוּר .וְ עוֹ ִשין ְמ ִח ָּצה ְ ּבכָ ל ַה ֵ ּכלִ ים ֵ ּבין
ְמלֵ ִאים ֵ ּבין ֵר ָיקנִ ין .וַ ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשל ֶח ֶרסַ .ט ִ ּלית ׁ ֶש ָא ַחז ָ ּב ּה ָהאוּרּ ,פוֹ ׁ ְש ָט ּה ו ִּמ ְת ַ ּכ ֶּסה ָ ּב ּה,
וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ּ ָמא ִּתכְ ֶ ּבה.
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"ע
ִא ָיתא ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ַט ִ ּלית ׁ ֶש ָא ַחז ָ ּב ּה ָהאוּר ִמ ַּצד ֶא ָחד ,נוֹ ְתנִ ין ָעלֶ ָיה ַמיִם ִמ ַּצד ַא ֵחר ,ו ְּפ ָס ָק ּה ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ַהשו ַ
ָס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וּבְ ׁ ֵשם וְ יֵ ׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵמר ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ָּצ ִר ְיך ׁ ֶשלּ ֹא ְיִת ַ ּכ ֵּון לְ כָ ְך.224

נֵ ר ֶש ָּשכַ ח ַעל ַה ַטבְ לָּ ה ְמנַ ֲע ָּרה וְ ִהיא נוֹ ֶפלֶ ת

(ח) נֵ ר ׁ ֶש ׁ ּ ָשכַ ח ַעל ַה ַּטבְ לָ אְ ,מנַ ֲע ָר ּה ֶ(את ַה ַּטבְ לָ אֱ ,היוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא נֶ ֶע ְש ָתה ָ ּב ִסיס לְ ָדבָ ר ָה ָאסוּר) וְ ִהיא
ַ(ה ֵּנר) נוֹ ֶפלֶ ת .לְ ִפי ַה ְירו ַשלְ ִמי ְ ּב ׁ ֶש ָ ּכ ָבה ְ ּ(כ ָבר) .225ולְ ַר ִש"י ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ָדלוּק .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא
יח ( ַה ֵּנר וְ לֹא ׁ ְשכֵ חוֹ )ָ ,אסוּר (דְּ נַ ֲע ָשה ָ ּב ִסיס לְ ָד ָבר ָה ָאסוּר.)227
בּ וֹ ׁ ֶש ֶמןֲ .226א ָבל ְ ּב ַמ ִּנ ַ
(ט) נֵ ר ׁ ֶש ֲאחוֹ ֵרי ַהדֶּ לֶ תָ ,אסוּר לִ ְפ ּת ַֹח וְ לִ נְ עֹל ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ
יָמוּת) .228וְ ָאסוּר לִ ְפ ּת ַֹח ַהדֶּ לֶ ת ְ ּכנֶ גֶ ד ַה ּ ְמדו ָּרה ,וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּברו ַּח ְמצוּיָ ה.

יש ּה וְ ל ֹא
(דְּ מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ ּב ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ

ִשמוש ְבנָּ כְ ִרי וְ ָּק ָּטן לְ צ ֶֹר ְך ִכבוי ו ְש ָּאר ֶה ְפ ֵסד ָּממוֹ נִ י

(קכ"א א') (י) נָ כְ ִרי ׁ ֶש ָ ּבא לְ כַ בּ וֹ תֵ ,אין צָ ִר ְ
יך לִ ְמחוֹ ת ְ ּביָ דוֹ ֲ .א ָבל ָק ָטן ,מוֹ ִחין .וְ כֵ ן יְ כוֹ לִ ין
לִ ְקרוֹ ת לְ נָ כְ ִרי ׁ ֶש ָ ּיבֹא ֵאלָ יוַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַּודַּ אי יְ כַ ֶ ּבה ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּיבֹא.229
וְ כֵ ן כּ ֹל ַ ּכ ּיוֹ צֵ א ָ ּבזֶ הֶ ,ה ְפ ֵסד ַה ָ ּבא לָ ָא ָדם ּ ִפ ְתאֹם ( ְ ּכגוֹ ן נִ ְתרוֹ ֲע ָעה ָחבִ ית ׁ ֶשל יַ יִ ן ,וְ הוֹ לֵ ְך לְ ִאבּ וּד),
(כן ָ ּכ ַתב ָּהרֹא"ש ְ ּב ׁ ֵשם ַב ַה"ג .וְ ָּה ַר ְש ָּב"א ָ ּכ ַתב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה דִּ ְסחוֹ ָרה ַה ִ ּנ ְפ ֶס ֶדת ִ ּב ְס ִפינָה ַעל ֵיְדי ְ ּג ׁ ָש ִמים,
ֻמ ָּתר ֵ ּ
"עָ 230ס ַתם
ָאסוּר לוֹ ַמר לְ גוֹ י לְ הוֹ צִ ָיא ּה; ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִּתיר ּו לוֹ ַמר ָ ּכל ַה ְמכַ ֶ ּבה ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסידֶ ,א ָ ּלא ִ ּב ְדלֵ ָקה .וְ ַהשו ַ



 .224או"ח שלד,כג .הדעה השניה היא דברי הטור ,אמנם ראה בהרחבה ב"נתיבי הלכה" ,במחלוקת בביאור
דברי הטור ,ובדעת הגר"א.
 .225שאם לא כן ,יש לחשוש משום מבעיר ומשום מכבה .ירושלמי (פרק ג ,הלכה ז) .ובא להשמיענו היתר טלטול
על ידי נדנוד .ראה רא"ש (סי' ח).
 .226דאי הוה ביה שמן הרי הוא שופך ממנו והוי כמסתפק מן הנר בשעה שהוא דולק וחייב משום מכבה!
ולפירוש הערוך ,דרבי שמעון לא מחייב בפסיק רישיה אלא היכא דניחא ליה באותה מלאכה ,דאיכא
למימר אנן סהדי דקמכוין ,איכא לאוקמא אפילו בנר שיש בו שמן כיון דלא מהני ליה מידי בההוא כבוי.
רא"ש (סי' ח).
 .227כתב המשנ"ב (שט,ד ,ס"ק יח) :והנה בעיקר דין בסיס ,מסיק במגן אברהם דלא מקרי בסיס אלא אם כן הניח
עליו דבר המוקצה בשביל שיתיישב עליו בטוב .אבל מה שמניחין בדרך אקראי ,כמו שרגילים לשים
בתיבה חפצים אלו על אלו מפני שאין לו ריוח לפנות לכל חפץ מקום בשולי התיבה ,כי האי גוונא לא
חשיב מניח אלא שוכח ,ומותר לטלטל חפץ המותר אחר שניערו המוקצה מעליו .ויש מחמירין בכל זה.
ובמקום הצורך נראה דיש להקל ,דכמה אחרונים סוברין כוותיה דהמגן אברהם.
 .228רש"י פירש שהנר מונח אחורי הדלת וחיישינן שמא יכבנו הרוח .ורבינו חננאל פירש שהנר קבוע בכותל
שאחורי הדלת וכשפותח הדלת נוקש בכותל ואיכא למיחש שמא יכבה הנר .ור"י פירש שהנר תקוע
באחורי הדלת ובפתיחת הדלת ובנעילתו מרחק את השמן מן הפתילה או מקרבו אל הפתילה.
 .229דהשתא שרי למימר ליה כל המכבה אינו מפסיד ,קריאתו מיבעיא?! רא"ש.
 .230או"ח שז,יט.

פרק ששה עשר  -כל כתבי
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ְכ ָּהרֹא"ש .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵמר ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ְש ָּב"א .וּבְ ָמקוֹ ם ַא ֵחרָ 231ס ַתם ְכ ָּהרֹא"ש ִ ּבלְ ַבד).
יקים
ְכ ִפ ַית ְק ָּע ָּרה ַעל ַמ ִז ִ

(או"ח רעז; או"ח שח)

(יא) כּ וֹ ִפין ַה ְּק ָע ָרה ַעל ַה ֵּנר ׁ ֶשלּ ֹא יֶ ֱאחֹז ַ ּב ּקוֹ ָרה .וְ ַעל ַע ְק ָרב ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ּש ְֹך .וְ ַעל צוֹ ַאת
ַה ַּת ְרנְ גוֹ לִ ין ׁ ֶשהוּא ְ ּב ָחצֵ ר ַא ֶח ֶרתֲ .א ָבל צוֹ ַאת ַּת ְרנְ גוֹ לִ ין ׁ ֶש ְ ּבאוֹ ָת ּה ָחצֵ ר ,וְ ׁ ֶשל ִּתינוֹ ק
יא ּה (וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַ ּגם צוֹ ַאת ִּתינוֹ ק ,דִּ ינָ ּה ְ ּכ ׁ ֶשל ַּת ְרנְ גוֹ לִ ים וְ ׁיֵש
ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ָחצֵ ר ַא ֶח ֶרתֻ ,מ ָּתר לְ הוֹ צִ ָ
232
ִחלּ וּק ֵ ּבין אוֹ ָת ּה ָחצֵ ר לְ ַא ֶח ֶרת .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע ).
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה נֶ ֱה ָרגִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת :זְ בוּב ׁ ֶש ְ ּב ִמצְ ַריִ ם ,וְ צִ ְר ָעה ׁ ֶש ְ ּבנִ ינְ וֵ ה ,וְ ַע ְק ָרב ׁ ֶש ְ ּב ַח ְדיָ ב ,וְ נָ ָח ׁש
יקיןִ ,אם ָרצִ ין ַא ֲח ָריוֻ ,מ ָּתר
ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ,וְ כֶ לֶ ב ׁשוֹ ֶטה ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם .ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל ַה ּ ַמ ִּז ִ
לְ ָה ְרגָ ן .וְ ִאם לָ אוָ ,אסוּר.
רֹק נָ ָח ׁש וְ ַע ְק ָרב ,דּ וֹ ְר ָסן לְ ִפי ֻּת ּמוֹ

(לְ ַר ִש"י דַּ וְ ָקא ְ ּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ְת ַ ּכ ֵּון .ולְ ָּה ַר ְמ ָּב"ן וְ ַר ְש ָּב"א ֲאפִ לּ ּו

יסת רֹק
יסת נָ ָח ׁש ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ן וְ ַר ְש ָּב"א ,וּלְ גַ ֵ ּבי דְּ ִר ַ
"עָ ּ 233פ ַסק לְ גַ ֵ ּבי דְּ ִר ַ
ְ ּכ ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַ ּכ ֵּון .וְ ַהשו ַ

ְכ ַר ִש"י)234

.

ֵאין ְכלִ י נֶ ְח ָּשב ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ָּג ְדלוֹ

(יב) ּ ָפמוֹ טוֹ ת ו ְּקרוֹ נוֹ ת ֲא ִפלּ ּו ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַה ְר ֵ ּבהֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ְטלָ ן.235
נָּ כְ ִרי ֶש ָּע ָּשה ְמלָּ אכָּ ה ָּמ ַתי ֻמ ָּתר לְ יִ ְש ָּר ֵאל לֵ ָּהנוֹ ת ִמ ֶמ ָּנה (או"ח שכה)

(קכ"ב א') נָ כְ ִרי ׁ ֶש ִה ְדלִ יק נֵ ר ,יָ כוֹ ל יִ ְש ָר ֵאל לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש לְ אוֹ רוֹ  .וְ ִאם ִ ּב ׁ ְשבִ יל יִ ְש ָר ֵאל
ִה ְדלִ יקָ ,אסוּר לַ כּ ֹל ֲ(א ִפלּ ּו לְ י ְִש ָר ֵאל ַא ֵחר)ִ .מ ֵ ּלא ַמיִ ם לִ בְ ֶה ְמ ּתוֹ  ,יָ כוֹ ל ַ ּגם יִ ְש ָר ֵאל לְ ַה ׁ ְשקוֹת
לִ בְ ֶה ְמ ּתוֹ  .וְ ִאם ִ ּב ׁ ְשבִ יל ֶ ּב ֱה ַמת יִ ְש ָר ֵאלָ ,אסוּר לַ כּ ֹלּ ְ ,בכָ ל ִמינֵ י ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש.
וְ ָה ִאדָּ נָ א ׁ ֶש ֵאין לָ נ ּו ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים דְּ אוֹ ַר ָיְתאֻ ,מ ָּתר לְ ַא ֵחר ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַמ ֵ ּלא ִ ּב ׁ ְשבִ ילוֹ .236



 .231או"ח שלד,כו.
 .232או"ח שח,לד .בדעת הרי"ף ורא"ש (ולכאורה גם בפסיקת ההלכה) נחלקו הב"י והגר"א ועוד .וראה בהרחבה
ב"נתיבי הלכה".
 .233או"ח שטז,י.
 .234או"ח שטז,יא .וכתב בביאור הגר"א שאע"פ שמשמע מכל המפרשים שרוק ונחש דין אחד להם ,לא רצה
הב"י לפסוק כדבריהם שגם ברוק יהיה מותר גם כשמכוין למרח ,כיון שאינו אלא משום מאיסותא.
 .235ראה לעיל פרק במה מדליקין ,סעיף כד ,בשיטות הראשונים.
 .236הרא"ש כתב שמדקאמר אסור בסתם ,משמע דאסור לכל ישראל ,אפילו לישראל אחר .והקשה מדאמר
במסכת יום טוב ,פרק אין צדין (כ"ה א') :הבא (מחוץ לתחום) בשביל ישראל זה ,מותר לישראל אחר .ותירץ,
דהיינו דוקא באיסור חוץ לתחום דרבנן; אבל באיסור דאורייתא כי הכא ,לא .והסיק מזה בעל ה"רמזים",
דהאידנא שאין לנו רשות הרבים דאורייתא וכו' (אמנם תוספת זו אינה כתובה להדיא ברא"ש).
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וְ ַר ֵבנו ַתם ַמ ִּתיר ַ ּ(כ ֲא ׁ ֶשר ִמ ֵּלא ַה ָּנכְ ִרי) לְ צ ֶֹר ְך יִ ְש ָר ֵאל ַעצְ מוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו לְ אוֹ תוֹ יִ ְש ָר ֵאל ׁ ֶש ִּנ ְת ַמ ֵ ּלא
"ע237
לוֹ (וְ ַרק ְ ּכ ׁ ֶש ּ ִמ ֵ ּלא לִ בְ ֶה ְמ ּתוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא ָהיָ ה יָ כוֹ ל לְ ַה ׁ ְשקוֹ ָת ּה ְ ּב ַעצְ מוֹ ַ ּבבּ וֹ רָ ,אסוּר) .וְ ִר"י אוֹ ֵסר (וְ ַהשו ַ
ּ ָפ ַסק ְכ ִר"י וְ ָּהרֹא"ש .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש ְמ ִק ִּלין ָ ּכ ַתב ְכ ַר ֵבנו ַתם .וְ כָ ַתב ׁ ֶש ּי ֵׁש ַמ ִּת ִירין ַאף לְ כַ ְּת ִח ָּלה.)238
לִ ֵ ּקט ֲע ָשבִ ים לִ בְ ֶה ְמ ּתוֹ ַ ,מ ֲאכִ יל ַא ֲח ָריו יִ ְש ָר ֵאל .וְ ִאם ִ ּב ׁ ְשבִ יל יִ ְש ָר ֵאלָ ,אסוּר.239
וְ ִאם לִ ֵ ּקט וְ ֶה ֱאכִ יל לִ בְ ֶה ְמ ּתוֹ ׁ ֶשל יִ ְש ָר ֵאלֵ ,אין צָ ִר ְ
יך לִ ְמחוֹ ת ְ ּביָ דוֹ לְ ִפי ׁ ָש ָעה
ַאדַּ ְע ָּתא דְּ נַפְ ׁ ֵש ּה ָק ָעבִ ידּ ִ ,כ ְד ָא ְמ ִרינָ ן ַ ּג ֵ ּבי נָ כְ ִרי ׁ ֶש ָ ּבא לְ כַ בּ וֹ ת)ֲ .א ָבל ִאם ָרגִ יל ְ ּבכָ ְךָ ,אסוּר.

(דְּ נָ כְ ִרי

יִש ָר ֵאל ְ ּכ ׁ ֶש ָע ָשה נָ כְ ִרי לְ ַע ְצמוֹ ָ ,הנֵ י ִמ ֵ ּלי ְ ּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ִ ּכירוֹ ֲ .א ָבל ַמ ִ ּכירוֹ ָ ,אסוּר
וְ ָהא דְּ ׁ ָש ֵרי לְ ְ
יח ׁש ׁ ֶש ּ ָמא יַ ְר ֶ ּבה ִ ּב ׁ ְשבִ ילוֹּ ְ ,כגוֹ ן ַמיִם וַ ֲע ָשבִ ים (וּכְ ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּכירוֹ ׁ ֶש ָאסוּר ,דַּ ַעת
ְ ּב ָד ָבר דְּ ִא ָ ּכא לְ ֵמ ַ
241
240
ימת ַהשו ַ"ע  .וְ ַד ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ן,
ַהתוֹ ָּספוֹת ׁ ֶש ֲא ִפלּ ּו ִאם ֲע ָשאוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְפנֵ י ַה ּי ְִש ָר ֵאל ָאסוּר  .וְ כֵ ן ַמ ׁ ְש ַמע ִמ ְּס ִת ַ
ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ָּה ַר"ן ׁ ֶשדַּ וְ ָקא ְ ּב ָפנָיו ָאסוּרֶ ׁ ,ש ָאז ׁ ַש ּי ְָך לְ ִמגְ זַ ר דְּ ָקא ְמכַ ֵּון לְ ַה ְרבּ וֹ ת ִ ּב ׁ ְשבִ ילוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲע ִש ּיָתוֹ ).
ֲא ָבל ַה ְדלָ ַקת נֵ ר וַ ֲע ִש ַ ּית ֶ ּכ ֶב ׁש וְ כַ ּיוֹ צֵ א ָ ּבזֶ ה ְ ּ(כ ׁ ֶש ֲע ָש ָאם לְ צ ֶֹר ְך ַעצְ מוֹ )ֻ ,מ ָּתר
דְּ לֵ ָ ּיכא לְ ֵמ ַיח ׁש ׁ ֶש ָּמא י ְַר ֶ ּבה ִ ּב ׁ ְשבִ ילוֹ  ,דְּ נֵ ר לְ ֶא ָחד נֵ ר לְ ֵמ ָאה).
ַמ ֲע ִמיד ָּא ָּדם ְב ֶה ְמתוֹ ַעל ַג ֵבי ֲע ָּש ִבים ְב ַש ָּבת

(א ִפלּ ּו ַמ ִ ּכירוֹ,
ֲ

(או"ח שכה)

(יג) ַמ ֲע ִמיד ָא ָדם ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲע ָשבִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ .א ָבל לֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֻמ ְקצֶ ה .וְ ִאי ָק ֵאי
ְ ּב ַא ּ ָפ ּה וְ ָאזְ לָ ה ֵמ ֵאלֶ ָיהָ ׁ ,ש ֵרי.
ְר ִחיצָּ ה ְב ֶמ ְר ָּחץ ְבמוֹ צָּ ֵאי ַש ָּבת ְב ִעיר ֶש ֵיש ָּבה יִ ְש ָּר ֵאל וְ נָּ כְ ִרים (או"ח שכו)

(יד) ִעיר ׁ ֶש ִ ּי ְש ָר ֵאל וְ נָ כְ ִרים דָּ ִרין ָ ּב ּה ,וְ ָהיָ ה ָ ּב ּה ֶמ ְר ָחץ ָהרוֹ ֶחצֶ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִ -אם רֹב נָ כְ ִרים,
ֻמ ָּתר ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ִמ ָ ּיד .וְ ִאם ֶמ ֱחצָ ה נָ כְ ִרים ו ֶּמ ֱחצָ ה יִ ְש ְר ֵאלִ יםָ ,אסוּר .וְ יַ ְמ ִּתין ִ ּבכְ ֵדי
ׁ ֶש ָ ּי ֵח ּמ ּו ַח ּ ִמין.
וְ יִ ְש ָר ֵאל וְ נָ כְ ִרי ׁ ֶש ֵה ֵסבּ ּו וְ ִה ְדלִ יק נָ כְ ִרי נֵ ר ִ -אם רֹב נָ כְ ִריםֻ ,מ ָּתר לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש לְ אוֹ רוֹ .
ֶמ ֱחצָ ה ַעל ֶמ ֱחצָ הָ ,אסוּרֶ .א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ַמ ִ ּכיר ׁ ֶש ַה ָּנכְ ִרי לְ צָ ְרכּ וֹ ִה ְדלִ יקוֹ .



 .237או"ח שכה,י.
 .238לומר לגוי להביא שיכר ,או שאר דברים ,דרך כרמלית או בלא עירוב .וכתב הרמ"א :ואע"פ שיש להחמיר
בדבר ,מכל מקום אין למחות ביד המקילין לצורך שבת ובשעת הדחק ,דהא יש להקל באמירה לגוי
לצורך ,כמו שנתבאר סי' ש"ז וכל שכן בכהאי גוונא .עכ"ל.
 .239לפי רבינו תם הנ"ל ,צריך לומר שכאן מיירי באופן שלא יכול היה להעמיד בהמתו על גבי העשבים לבד.
 .240דאף שאין לחוש שמא ירבה בשבילו במלאכה זו ,חיישינן שמא ירגילו לשבת אחרת.
 .241או"ח שכה,יא .כן מבואר מביאור הגר"א (ס"ק לט).
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ֶפ ֶרק יז

ָּכל ַה ֵכלִ ים
ִטלְ טול ְדלָּ תוֹ ת ֶש ִה ְת ָּפ ְרקו ונְ ִטילַ ת וְ ַה ְחזָּ ַרת ֶדלֶ ת ְב ַש ָּבת (או"ח שח)

(קכ"ב ב') (א) ָ ּכל ַה ֵ ּכלִ ים ַה ִּנ ָּטלִ ין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,דַּ לְ תוֹ ֵת ֶיהן נִ ָּטלִ ין ִע ּ ָמ ֶהן ,לָ א ׁ ְשנָ א נִ ְת ּ ָפ ְרק ּו
ְ ּבחֹל אוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .דֶּ לֶ ת ׁ ִשדָּ ה ֵּת ָבה ו ִּמגְ דָּ ל ,נוֹ ְטלִ ין וְ ל ֹא ַמ ֲחזִ ִירין .וְ ׁ ֶשל לוּל ׁ ֶשל
ַּת ְרנְ גוֹ לִ יםֵ ,אין נוֹ ְטלִ ין וְ ל ֹא ַמ ֲחזִ ִירין.
ִטלְ טול ְכלִ י ֶש ְמלַ אכְ תוֹ לְ ִאסור

נוֹ ְטלִ ין ֻק ְרנָ ס ּ ַ(פ ִּט ׁיש)ּ ֵ ,בין ׁ ֶשל ֱאגוֹ זִ ים ֵ ּבין ׁ ֶשל נַ ּ ָפ ִחים אוֹ ׁ ֶשל זֶ ָהבִ ים ,לִ ְפצ ַֹע בּ וֹ ֱאגוֹ זִ ים.
ֲא ָבל ל ֹא ׁ ֶשל ַ ּב ּ ָש ִמים דְּ ָק ִפיד ֲעלֵ ּה ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּ ָמ ֵאס ,וְ ָהוֵ י ְ ּכ ִסיכֵ י ו ְּמזו ֵּרי ְ ּ(כלֵ י צַ ָ ּב ִעים) ׁ ֶש ָאסוּר
לְ ַטלְ ְטלָ ן.
וְ נוֹ ְטלִ ין ַק ְרדּ ֹם ַ ּ(ג ְרזֶ ן) לַ ְח ּת ְֹך בּ וֹ ַהדְּ ֵבלָ הְ ,מגֵ ָרה ַ(מ ּסוֹ ר) לָ גֹר (לְ נַ ֵּסר) בּ וֹ ַה ְ ּגבִ ינָ הַ ,מגְ ֵר ָפה
(יָעה) לִ גְ רֹף ָ ּב ּה ַה ְ ּגרוֹ גָ רוֹ תַ ,ר ַחת ַ ּ(כף לִ זְ ִר ּיַת ְּתבו ָּאה) ו ַּמזְ לֵ ג ִ(קלְ ׁשוֹ ן) לָ ֵתת ָעלָ יו לַ ָ ּק ָטן.
ֶ
ִטלְ טול ִמן ַה ַצד

(ב) ּ ַפ ָ ּגה ְּ(ת ֵאנָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ִהבְ ׁ ִשילָ ה ָ ּכל צָ ְר ָ ּכ ּה) ׁ ֶש ִה ְט ִמינָ ּה ְ ּב ֶת ֶבן (לְ ִה ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל ,וְ ֶתבֶ ן ֻמ ְקצֶ ה ָהוֵ י לְ ִטיט),
ֲא ִפלּ ּו ֻ ּכ ָ ּל ּה ְמכֻ ָּסהּ ,תוֹ ֵחב ָ ּב ּה כּ וֹ ׁש וְ ִהיא נִ נְ ֶע ֶרת ֵמ ֵאלֶ ָיה.242
ִטלְ טול ַמ ַחט

נוֹ ֵטל ַמ ַחט ׁ ְשלֵ ָמה לִ ּטֹל ָ ּב ּה ֶאת ַה ּקוֹ ץֲ .א ָבל נִ ַּטל ח ָֹר ּה אוֹ ָע ְקצָ ּה ,ל ֹא
(כי
ָע ְקצָ ּהָ ,א ָדם זוֹ ְר ָק ּה לְ ֵבין ַה ְ ּגרו ָּטאוֹ תּ ,ו ָב ֵטל ּתוֹ ַרת ְ ּכלִ י ִמ ּ ֶמ ָּנה) .וַ ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּק ָבה ֲע ַדיִ ןָ ׁ ,ש ֵרי ִ ּ
יֵ ש לָ ּה ֵשם ְ ּכלִ יֶ ,ש ְמ ֲיַע ָד ּה לְ ֵשם נְ ִטילַ ת קוֹ ץ).
(כי ְ ּכ ֶשנִ ַיטל ח ָֹר ּה אוֹ
ִּ

ְק ִש ַירת ִתינוֹ ק ִבבְ גָּ ִדים לְ יַ ֵשר ֵא ָּב ָּריו וְ ַה ְחזָּ ַרת ָּע ְרלַ ת ְגרוֹ נוֹ

לִ ְמקוֹ ָּמה (או"ח של)

(ג) ַא ּסו ֵּבי יְ נו ָּקאָ ׁ ,ש ֵרי .לְ ַר ִש"י לְ ָק ׁ ְשרוֹ ִ ּבבְ גָ ִדים לְ יַ ׁ ּ ֵשב ֵא ָב ָריו ֲא ִפלּ ּו ִמ ּיוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶשנּוֹ לַ ד



 .242דהוי טלטול מן הצד .ובגדרו ראה לעיל ,פרק רביעי ,סעיף ח ,מש"כ בהערה שם בשם המשנ"ב.

קיצור פסקי הרא"ש  -שבת

12

וְ ֵאילָ ְך .ולְ ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל לְ ַה ֲחזִ יר ָע ְרלַ ת ַה ָ ּגרוֹ ן לִ ְמקוֹ ָמ ּה.243
יתים
ִטלְ טול ָּקנֶ ה ֶשל זֵ ִ

(קכ"ג ב') (ד) ָקנֶ ה ׁ ֶשל זֵ ִיתים ֲא ִפלּ ּו ֵאין לוֹ ֶק ׁ ֶשרֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ .
ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ֶח ְסרוֹ ן ִכיס (או"ח שח)

וְ כָ ל ַה ֵ ּכלִ ים ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ְטלָ ן ,חוּץ ִמ ּ ַמ ָּסר ַה ָ ּגדוֹ ל ,וְ יָ ֵתד ׁ ֶשל ַמ ֲח ֵר ׁ ָשה
בּ וֹ
עוֹשים ָח ִריץ ׁ ֶשל ֶּתלֶ ם ַה ַּמ ֲענָ ה) ,וְ ֻאכְ לָ א דְּ ַקצְ ֵרי ְ ּ(כלִ י ְמנֻ ָ ּקב ׁ ֶשל כּ וֹ בְ ִסים) ,וְ ַח ְר ָ ּבא דְּ ֻא ׁ ְש ָ ּכפֵ י
ִ
(ס ִ ּכין ׁ ֶשל ַרצְ ָענִ ים) ,וְ ַס ִ ּכינָ א דְּ ַא ׁ ְש ַ ּכבְ ָּתא (לְ ַר ִש"י ַס ִ ּכין ַק ָּצבִ ים ,ולְ תוֹ ָּספוֹת ַס ִ ּכין ׁ ְש ִח ָיטה ,וְ כֵ ן נָ ַקט
ַ
"ע ,)244וַ ֲחצִ ינָ א דְּ נַ ָ ּג ֵרי ַ ּ
(ג ְרזֶ ן נַ ָ ּג ִרים) ,וְ ַס ִ ּכין ׁ ֶשל ִמילָ ה וְ סוֹ ֵפר ,וְ ִאזְ ֵמל ׁ ֶשל ַס ּ ָפ ִרים ( ׁ ֶש ֵהם
ַהשו ַ
ֻמ ְקצִ ים ֵמ ֲח ַמת ֶח ְסרוֹ ן ִ ּכיס ,ו ַּמ ְק ּ ִפיד ֲעלֵ ֶיהם 245ו ְּמ ֵיַחד לָ ֶהם ָמקוֹ ם).
(קכ"ד א') וְ כֵ ן ָ ּכל ְ ּכלִ י ׁ ֶש ּ ְמלַ אכְ ּתוֹ לְ ִא ּסוּרֻ ,246מ ָּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ לְ צ ֶֹר ְך גּ וּפוֹ וּלְ צ ֶֹר ְך ְמקוֹ מוֹ .
(כלִ י ָ ּגדוֹ ל ָעשוּי ְ ּכ ַס ִ ּכין,
ְּ

ֲא ָבל ל ֹא ֵמ ַח ּ ָמה לַ ֵּצל .247וְ ׁ ֶש ּ ְמלַ אכְ ּתוֹ לְ ֶה ֵּתרֲ ,א ִפלּ ּו ֵמ ַח ּ ָמה לַ ֵּצל נָ ֵמי ֻמ ָּתר .248ו ְּמכַ ְ ּבדוֹת
ׁ ֶשל ְּת ָמ ָרה ( ׁ ֶש ְּמכַ ְ ּב ִדים ָ ּב ֶהם ַק ְר ַקע) ,לְ ַר ִש"י ָהוֵ י ְמלַ אכְ ּתוֹ לְ ִא ּסוּר ,ולְ ִרי"ף ַאף לְ ֶה ֵּתר
(וְ ַהשו ַ"עָ ּ 249פ ַסק לְ ַה ִּתיר).
ִטלְ טול ִשבְ ֵרי ו ְשיָּ ֵרי ֵכלִ ים

(קכ"ד ב') (ה) ָ ּכל ֵ ּכלִ ים ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּבר ּו ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִ ׁ ,ש ְב ֵר ֶיהן ֻמ ָּת ִרים לְ ַטלְ ְטלָ ן ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ְראוּיִין
"ע .250וְ ַרב
אכ ָּתן ( ֵ ּכן ּ ָפ ְסק ּו ִרי"ףַ ,ר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
אכהֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינָ ּה ֵמ ֵעין ְמלַ ְ
לְ ׁשוּם ְמלָ ָ
צֶ ַמח ָּגאוֹן ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ַרק ִאם ְראוּיִים לִ כְ ֵעין ְמלַ אכְ ָּתם ָה ִר ׁ
אשוֹנָה).
לְ ֵבנִ ים ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ֲאר ּו ֵמ ַה ִ ּבנְ יָ ןֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ְטלָ ןִ .סדְּ ָרן ֶזה ַעל ֶזהֲ ,אסו ִּרים.



 .243ראה סוגיא זו בהרחבה ב"נתיבי הלכה".
 .244או"ח שח,א.
 .245ואם הוא אינו מקפיד ,לא הוי לדידיה מוקצה מחמת חסרון כיס .משנ"ב (שח,א ,ס"ק ו).
 .246ואפילו אם רק רוב מלאכתו לאיסור הוא גם כן בכלל זה .משנ"ב (שח,ג ס"ק י).
 .247דהיינו שאינו צריך לטלטלו אלא מפני שירא שיישבר או ייגנב שם .שו"ע (או"ח שח,ג) .ואם חושב עליו גם
לתשמיש ,מותר לטלטל אפילו עיקר כוונתו מחמה לצל .משנ"ב (ס"ק טז).
 .248והוא הדין אם היה מלאכתו לאיסור ולהיתר גם כן לא מקצה דעתו מיניה .משנ"ב (שח,ד ס"ק כ).
 .249או"ח שח,מט .וכתב המשנ"ב (ס"ק קסג) :המחבר אזיל לשיטתו דסבירא ליה (סי' שלז,ב) דמותר לכבד קרקע
המרוצף ,א"כ הוא בכלל כלי שמלאכתו להיתר .אבל לפי מה שפסק הרמ"א שם דאפילו מרוצף אסור,
א"כ הוא בכלל כלי שמלאכתו לאיסור ,ואין לטלטלו כי אם לצורך גופו ומקומו (הובאה המחלוקת לעיל סו"פ
המצניע) .עכ"ל.
 .250או"ח שח,ו.
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ֲח ִתיכַ ת ֶח ֶרס ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה ְ ּבחֹל ִמ ְ ּכלִ י ,ו ְּראוּיָ ה לְ כַ ּסוֹ ת ָ ּב ּה ַה ְ ּכלִ יֻ ,מ ָּתר לִ ְּטלוֹ ֲא ִפלּ ּו
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםְ .מגו ַּפת ָח ִבית ׁ ֶש ִּנ ְפ ְר ָדה ִמן ֶה ָחבִ ית ,וְ כֵ ן ָחבִ ית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרהֻ ,מ ָּתר
לְ ַטלְ ְטלָ ּה .וְ ל ֹא יִ ְס ּפֹת אוֹ ָת ּה לְ ַת ְּקנָ ּה לְ כַ ּסוֹ ת ָ ּב ּה ֵ ּכלִ ים .251זָ ַרק ַה ׁ ּ ְש ָב ִרים לָ ַא ׁ ְש ּ ָפה
ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םֲ ,אסו ִּרים.
(קכ"ה א') (ו) ׁ ְשיָ ֵרי ַמ ְחצְ לָ אוֹ ת ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ְטלָ ן .ו ׁ ְּשיָ ֵרי ַמ ְטלִ ית ׁ ֶש ָ ּבלָ ה ,וְ ֵאין בּ וֹ ׁ ָשל ֹׁש
(אצְ ָ ּבעוֹ ת)ָ ,אסוּר לְ ַטלְ ֵטל (דַּ ַעת ַר ִש"י וְ ַר ֲא ָּב"ד דְּ ַהיְנ ּו דַּ וְ ָקא ְ ּב ַט ִ ּלית ִמצְ וָ הֲ .א ָבל
(אצְ ָ ּבעוֹ ת) ַעל ׁ ָשל ֹׁש ֶ
ֶ
ַ ּב ֲח ִתיכָ ה ִמ ֶ ּבגֶ ד ָרגִ ילַ ,אף ְ ּב ׁ ִשעוּר ּ ָפחוּת ִמ ֶּזה ְמ ַטלְ ְטלָ ן .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ְ ּבכָ ל סוּגֵ י ֶ ּבגֶ ד ֵאין ֲח ׁ ִשיבוּת
לַ ֲח ִתיכָ ה ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ָשל ֹׁש ַעל ׁ ָשל ֹׁש .וְ ַהשו ַ"עָ 252ס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וּבְ ׁ ֵשם יֵ ׁש ַמ ִּת ִירין ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ֲא ָּב"ד).
(ז) ׁ ִשבְ ֵרי ַּת ּנוּר יָ ׁ ָשן וְ כִ ּסוּי ׁ ֶשלּ וֲֹ ,א ִפלּ ּו ֵאין לוֹ ֵ ּבית יָ דֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ .
(דְּ לַ ַעת ֵיְב ׁ ָשה ֲחלוּלָ ה ,ו ְּמ ַמלְ ִאים ָ ּב ּה ַמיִם ,ו ִּמ ּת ְ
וֹך ׁ ֶש ִהיא ַק ָ ּלה ִהיא צָ פָ ה ,וְ ָש ִמים ָ ּב ּה

ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּקרוּיָ ה
(ש ָאז
ֶא ֶבן לְ ַהכְ ִ ּב ָיד ּה)ֵ ,אין ְמ ַמלְ ִאין ָ ּב ּהֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָק ׁשוּר ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּפֹל ְ ּכ ׁ ֶש ּי ְַמלְ א ּו בּ וֹ ׁ ֶ
ֲע ָש ָא ּה ְ ּכלִ יֲ .אבָ ל ְ ּבלָ או ָהכֵ יֲ ,ה ֵרי ִהיא ִ ּכ ׁ ְש ָאר ֲא ָבנִ ים ,וְ ַהדְּ לַ ַעת ָ ּב ִסיס לְ ָדבָ ר ָה ָאסוּר).
יח ּ ַ(פ ְך ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֲאבִ ים בּ וֹ ִמן ַהבּ וֹ ר וְ ַה ַּמ ְעיָן)ְ ,מ ַמלְ ִאים ָ ּב ּה.
וּזְ מוֹ ָרה ׁ ֶ(של ֶ ּגפֶ ן) ְק ׁשו ָּרה ֵמ ֶא ְתמוֹ ל ְ ּב ָט ִפ ַ
וְ ִאם ֵאינָ ּה ְק ׁשו ָּרהֵ ,אין ְמ ַמלְ ִאים ָ ּב ּה ( ְ ּגזֵ ָרה ׁ ֶש ָּמא יִ ְקטֹם אוֹ ָת ּה וִ ַית ְּקנָ ּה).
ְפ ַקק ַה ַחלוֹ ן ונְ ִעילָּ ה ְבנֶ גֶ ר (או"ח שיג)

(קכ"ה ב') (ח) ּ ְפ ַקק ַה ַחלּ וֹ ןֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינוֹ ָק ׁשוּרּ ,פוֹ ְק ִקין בּ וֹ  .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ְ ּי ַח ׁ ּ ֵשב ָעלָ יו ֵמ ֶא ְתמוֹ ל
"ע .253וְ ַד ַעת ָּה ַר"ן ׁ ֶש ַ ּגם ִ ּב ְפ ַקק ַה ַחלּ וֹ ן צָ ִר ְ
יך ׁ ֶש ּי ְֵהא ָעלָ יו ּתוֹ ַרת ְ ּכלִ י ,אוֹ
לִ ְפקֹק בּ וֹ (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ׁ ֶש ּי ׁ ְִש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םֲ .אבָ ל ְ ּב ַהזְ ָמנָ ה ִ ּבלְ חוּד לָ א ַס ִ ּגי).
וּבְ נֶ גֶ ר ֵאין נוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ ֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ְיִהיֶ ה ָק ׁשוּר וְ ָתלוּי.254
ִדין א ֶֹהל ֲע ַראי וְ ַה ִאם יֵ ש ִאסור א ֶֹהל ִב ְמ ִחצוֹ ת ְבל ֹא ַגג

(או"ח שטו)

וְ א ֶֹהל ֲע ַראי ָאסוּר ְ ּביוֹ ם טוֹ ב וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ּ ֵפ ַר ׁש ַר ִש"י ׁ ֶש ֵאין ִא ּסוּר א ֶֹהל ֶא ָ ּלא ַ ּב ֲע ִש ַ ּית ַ ּגג וְ ל ֹא ִ ּב ְמ ִח ּצוֹ ת .וְ ַר ֵבנו ַתם ּ ֵפ ַר ׁש דִּ ְמ ִח ָּצה



 .251לא יספות ממנה שבר ,לתקנו ולהסיר בליטותיו ועוקציו ,ולהחליקו שישמש ככיסוי ,דעביד כלי והוי
מכה בפטיש .גמרא ורש"י.
 .252או"ח שח,יג.
 .253או"ח שיג,א.
 .254מה שכתוב תלוי צ"ב ,דלא קיי"ל כר' אליעזר .וכן מבואר ברא"ש ובטור (או"ח שיג) .ויש שמחקו את המילה
ותלוי .אבל לא מצאתי לזה סיוע בכת"י.

קיצור פסקי הרא"ש  -שבת

12

נָ ֵמי ִאם ַמ ֶּת ֶרת לְ ַטלְ ֵטל אוֹ ַמכְ ׁ ֶש ֶרת לְ ֻס ָ ּכה ,יֵ ׁש בּ וֹ ִא ּסוּר א ֶֹהל .וְ ִאי לָ א ,לָ א ָהוְ יָ א א ֶֹהל
(וְ ַהשו ַ"עָ ּ 255פ ַסק ְכ ַר ֵבנו ַתם).
(עירובין ק"ב א') (ט) ִ ּכ ּ ֵפי דְּ ַא ְר ֵ ּביִ ,256אם ְר ָחבִ ין ֶט ַפח ,אוֹ ֲא ִפלּ ּו ֵאין ְר ָחבִ ין ֶט ַפח ,וְ ֵאין ֵ ּבין
זֶ ה לָ זֶ ה ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחים ,לְ ָמ ָחר ּפוֹ ֵרש ַמ ְחצְ לָ אוֹ ת ֲעלֵ ֶיהם ,וְ ׁ ָש ֵרי.
(קכ"ו א') (י) ָקנֶ ה ׁ ֶש ִה ְת ִקינוֹ לִ ְהיוֹ ת ּפוֹ ֵת ַח וְ נוֹ ֵעל בּ וֹ  ,נוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ ֲא ִפלּ ּו ִאם ֵאינוֹ ָק ׁשוּר.
וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ּי ְֵהא ְמ ֻת ָ ּקן .לְ ַר ִש"י ׁ ֶש ּי ְַת ְּקנוֹ לְ ׁ ֵשם ְ ּכלִ י .לְ ַר ֵבנו ַתם ׁ ֶש ּי ְַת ְּקנוֹ לִ נְ עֹל בּ וֹ  .קוֹ ָרה
וַ ֲא ִס ָיתא וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּגדוֹ לִ ים ַה ְר ֵ ּבה ,נִ ָּטלִ ין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ִטלְ טול ִכסוי ַק ְר ָּקעוֹ ת וְ כֵ לִ ים (או"ח שח)

(קכ"ו ב') (יא) ִ ּכ ּסוּי בּ וֹ ר וְ דוּת ֵאין נִ ָּטלִ יןֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן יֵ ׁש לָ ֶהם ֵ ּבית ֲא ִחיזָ ה .וְ כִ ּסוּי ֵ ּכלִ ים
ׁ ֶש ּתוֹ ַרת ְ ּכלִ י ֲעלֵ ֶיהן ,נִ ָּטלִ ין ֲא ִפלּ ּו ֵאין לָ ֶהם ֵ ּבית ֲא ִחיזָ ה .וַ ֲא ִפלּ ּו ִאם ִח ְ ּב ָרן ַ ּב ַ ּק ְר ַקעּ ְ ,כגוֹ ן
ַּת ּנוּר ׁ ֶש ִח ְ ּברוֹ ַ ּב ַ ּק ְר ַקע ( ֵ ּכן ּ ָפ ַסק ָּהרֹא"שֲ .א ָבל ָּה ִרי"ף ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ַּת ּנוּר ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ִ ּכ ּסוּיוֹ ֲ ,אבָ ל ֵ ּכלִ ים
דְּ ַח ְ ּב ִרינְ ה ּו ְ ּב ַא ְר ָעאָ ,אסוּר ְ ּבל ֹא ֵ ּבית יָד .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ִח ֵ ּלק ֵ ּבין ְ ּכלִ י ׁ ֶש ָ ּכל ּגוּפוֹ ָטמוּן ָ ּב ֲא ָד ָמה ,לְ ֵבין ַּת ּנוּר ׁ ֶש ֻ ּכלּ וֹ
ְמגֻ ֶּלה וְ ַרק ׁשוּלָ יו ְמ ֻח ָ ּב ִרים .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 257פ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם).



 .255או"ח שטו,א.
 .256מוטות הכפופים שבספינה שהיו מניחים לרוחבה ,לפרוס עליהם מחצלות להגן מהקור והגשמים.
 .257או"ח שח,י .ראה באריכות ב"נתיבי הלכה" תמיהת הרא"ש על הרי"ף ,וביישוב הדברים על פי הראשונים.
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ֶפ ֶרק יח

ְמ ַפ ִנין
ֶשל ֹא לְ ַפנוֹ ת אוֹ צָּ ר ְב ַש ָּבת (או"ח שלג)

(א) ְמ ַפ ִּנין ַא ְר ַ ּבע ֻק ּפוֹ ת ֵמ ָח ֵמ ׁש ,וְ ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ צָ ר

(כן דַּ ַעת רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.258
ָ ּגדוֹ ל ֵ ּ

וְ ָּה ִרי"ף ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ּי ֵׁש ִמי ׁ ֶש ּ ָפ ַסק ִ ּכ ׁ ְשמו ֵּאל ,דְּ ִאי ָ ּב ֵעי ֲא ִפלּ ּו טו ָּבא ְמ ַפ ִּנין)ִ ,מ ּ ְפנֵ י אוֹ ְר ִחים ,וּבִ ּטוּל ֵ ּבית
ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִגְ מֹר ָהאוֹ צָ ר.
יְח ְ ּל ֵקם
וְ ַדוְ ָקא ַא ְר ַ ּבע ֻק ּפוֹ תֲ ,א ָבל ל ֹא ֵּיִתן ׁ ִשעוּר ַא ְר ַ ּבע ֻק ּפוֹ ת ְ ּב ֻק ּ ָפה ַא ַחת .וְ גַ ם ל ֹא ַ
ְ ּב ֻק ּפוֹ ת ְק ַטנּוֹ ת לְ ַמ ֵעט ְ ּב ַמ ּשוֹ י .וְ ִאם יֵ ׁש אוֹ ְר ִחין טו ָּבאַ ,הכּ ֹל לְ ִפי ָהאוֹ ְר ִחין ,לְ כָ ל ֶא ָחד
ַא ְר ַ ּבע ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶש ּי ְַפ ֶּנה ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לְ ַע ְצמוֹ ֲ .א ָבל ׁ ֶשלּ ֹא לְ צ ֶֹר ְך ִמצְ וָ ה ,ל ֹא.
ְגדוֹ לָּ ה ַהכְ נָּ ַסת אוֹ ְר ִחים ֵמ ַה ְש ָּכ ַמת ֵבית ַה ִמ ְד ָּרש

(ב) ְ ּגדוֹ לָ ה ַהכְ נָ ַסת אוֹ ְר ִחים ֵמ ַה ׁ ְש ָ ּכ ַמת ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש.
לְ עוֹ לָּ ם יָּ דון ֲח ֵברוֹ לְ כַ ף זְ כות

לְ עוֹ לָ ם יָ ִדין ָא ָדם ֶאת ֲח ֵברוֹ לְ כַ ף זְ כוּת.
ִטלְ טול ַמ ֲאכָּ לֵ י ַח ָּיה וָּ עוֹ ף (או"ח שח)

(קכ"ח א') ֵאין ְמ ַטלְ ְטלִ ין לוּףַ ,ח ְרדָּ ל (וּלְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ַח ְרדָּ ל)ָ ,חצָ ב וְ ׁ ִשבְ ֵרי
זְ כוּכִ ית .וְ ִאם יֵ ׁש לוֹ עוֹ ֵרב ְמ ַטלְ ֵטל לוּף .וְ ָחצָ ב ִאם יֵ ׁש לוֹ צְ ָבאיִ ם .וְ ִאם יֵ ׁש לוֹ נַ ֲע ִמ ּיוֹ ת,
ְמ ַטלְ ֵטל ׁ ִשבְ ֵרי זְ כוּכִ ית .וַ ֲחבִ ילֵ י זְ מוֹ רוֹ ת ִאם יֵ ׁש לוֹ ּ ִפיל.
ֲחבִ ילֵ י ַק ׁש וַ ֲחבִ ילֵ י ֵעצִ ים וּזְ ָר ִדין ִ -ה ְת ִקינָ ן לְ ַמ ֲאכַ ל ְ ּב ֵה ָמהֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ְטלָ ן ֲא ִפלּ ּו
יסן לְ ֵעצִ יםֵ ,אין ִמ ְס ַּת ּ ְפ ִקין ֵמ ֶהם.
ְ ּגדוֹ לִ ים ַה ְר ֵ ּבהֲ .חבִ ילֵ י ּ ֵפ ָאה ֵאזוֹ ב וְ קוֹ ָרנִ ית ִ -הכְ נִ ָ
לְ ַמ ֲאכַ ל ְ ּב ֵה ָמהִ ,מ ְס ַּת ּ ֵפק ֵמ ֶהם.
ְמלִ ילַ ת ְמלִ ילוֹ ת ְב ַש ָּבת (או"ח שיט)

אשי
אשי ֶאצְ ְ ּבעוֹ ָתיו ,וְ כֵ ן ִ ּב ְמלִ ילוֹ ת מוֹ לֵ ל ְ ּב ָר ׁ ֵ
וְ קוֹ ֵטם וְ אוֹ כֵ ל ַ ּב ָ ּיד וְ ל ֹא ִ ּבכְ לִ י .וּמוֹ לֵ ל ְ ּב ָר ׁ ֵ
(כן דַּ ַעת ָּה ִרי"ףָּ ,ה ַר ְמ ָּב"ם וְ ָּהרֹא"שֶ ׁ ,ש ּ ְמלִ ילָ ה ְ ּב ׁ ִש ּנוּי ֻמ ֶּת ֶרת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וּבְ יוֹ ם טוֹב ֻמ ֶּת ֶרת ַאף ְ ּבל ֹא
ֶאצְ ְ ּבעוֹ ָתיו ֵ ּ
 .258או"ח שלג,א.
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ׁ ִש ּנוּי .וְ ַד ַעת ָּה ַרזָּ "הַ ,ה ָּמ ְר ְדכַ י וְ ַה ְמ ִא ִיריֶ ׁ ,ש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ ּגם ְמלִ ילָ ה ְ ּב ׁ ִש ּנוּי ֲאס ּו ָרה .וְ ַרק ְ ּביוֹ ם טוֹב ֻה ְּת ָרה ְ ּב ׁ ִש ּנוּי.
ינָה ְמלִ ילָ ה ְ ּגמו ָּרה לְ ָפ ֵרק אֹכֶ ל ִמ ּת ְוֹך ַק ׁ ּ ִשין ׁ ֶשלּ וֹ ֶא ָ ּלא לְ ַר ֵ ּכ ְך
וְ ַה ָ ּב ָרי ְָתא ׁ ֶש ִה ִּת ָירה ְמלִ ילָ ה ְ ּב ׁ ִש ּנוּי ,אוֹ ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֵא ּ
ְ ּב ָעלְ ָמא ,אוֹ ׁ ֶש ָ ּכאן ְמ ֻד ָ ּבר ַרק ְ ּב ִמינֵ י ִק ְטנִ ּיוֹ ת ּ ְפחו ִּתים ׁ ֶש ִע ָ ּק ָרן לְ ַמ ֲאכַ ל ְ ּב ֵה ָמה .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ִרי"ף וְ ִס ָיעתוֹ .

וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ ׁיֵש ַמ ֲח ִמ ִירין ָ ּכ ַתב ַכ ָּמ ְר ְדכַ י .)259וְ ִאם ְמלָ לָ ן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,לְ ָמ ָחר ְמנַ ּ ֵפ ַח ַעל יָ ד ַעל
יָ ד וְ ל ֹא ְ ּב ָקנוֹ ן וּבְ ַת ְמחוּי.
ִטלְ טול ָּב ָּשר וְ ָּדגִ ים ְת ֵפלִ ים ו ְמלו ִחים

יחֻ ,מ ָּתרָּ .ת ֵפלָ ,אסוּר.260
(ג) ָ ּב ָשר ַחיֲ ,א ִפלּ ּו ָּת ֵפל וְ ָתפו ַּחֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ  .דָּ ג ָמלִ ַ
יהם
ִטלְ טול ְב ֵה ָּמה ַח ָּיה וָּ עוֹ ף וכְ ִפ ַית ַסל לִ ְפנֵ ֶ

(או"ח שח)

דּוֹחין אוֹ ָת ּה
וֹפין ַה ַּסל לִ ְפנֵי ָה ֶא ְפר ִֹחין ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ֲעל ּו וְ ְיֵרדוַּּ .ת ְרנְ ֹגלֶ ת ׁ ֶש ָ ּב ְר ָחהִ ,
(קכ"ח ב') כּ ִ
אוֹת ּה ַ ּב ֲאגַ ּ ֶפ ָיה וְ ַרגְ לֶ ָיה ָ ּב ָא ֶרץְ .מ ַדדִּ ין ֲעגָ לִ ים
ֵמ ַא ֲח ֶר ָיה ׁ ֶש ִּת ָ ּכנֵ סֲ .א ָבל ֵאין ְמ ַדדִּ ין לֶ ֱאחֹז ָ
דּוֹתם ֲא ִפלּ ּו
יָחין ַח ּיָה וְ עוֹף ֶ ּב ָחצֵ ר (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .261וְ ַד ַעת ָּה ַרזָּ "ה וְ ָּה ַר"ן ׁ ֶש ִאם ֵהם ְ ּגדוֹלִ יםֻ ,מ ָּתר לְ ַד ָ
ו ְּס ִ
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נָה וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ּי ְֵהא
אוֹתן לְ גַ ְמ ֵרי ִמן ָה ָא ֶרץ .וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ְמ ַדדָּ ה ֶאת ְ ּב ּ
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ) ,וְ ל ֹא עוֹ ְק ִרין ָ
נוֹטל ֶא ָחד ו ַּמ ִּנ ַיח ֶא ָחד.
ֵ
ְב ֵה ָּמה ֶש ָּנ ְפלָּ ה לְ ַא ַמת ַה ַמיִם (או"ח שה)

יח
ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ָּנ ְפלָ ה לְ ַא ּ ַמת ַה ּ ַמיִ םִ ,אם ֵאין יָ כוֹ ל לַ ֲעשוֹ ת לָ ּה ּ ַפ ְרנָ ָסה ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה ,יָ כוֹ ל לְ ַה ִּנ ַ
ָ ּכ ִרים וּכְ ָסתוֹ ת ַּת ְח ֶּת ָיה ׁ ֶשלּ ֹא ָּתמוּת .וְ כֵ ן ֻמ ָּתר לוֹ ַמר לְ נָ כְ ִרי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת לַ ֲחל ֹב ַה ְ ּב ֵה ָמה
ִמ ּ ְפנֵ י צַ ַער ֶה ָחלָ ב.



 .259או"ח שיט,ו .וזה לשון השו"ע ורמ"א :אין מוללין מלילות ,אלא מולל בשינוי מעט בראשי אצבעותיו .הג"ה:
ואע"פ שמפרק האוכל מתוך השבלים ,הואיל ואינו מפרק רק כלאחר יד כדי לאכול ,שרי .ויש מחמירין
(מרדכי ור"ן פ"ק דיום טוב) .ולכן אסור לפרק האגוזים לוזים או אגוזים גדולים מתוך קליפתן הירוקה (מהרי"ל),
וטוב להחמיר מאחר דיכול לאכלן כך בלא פירוק .עכ"ל .וראה בה"ל (ד"ה בשינוי).
 .260מפני שאינו ראוי .הט"ז פירש ,דהיינו שאינו ראוי אף לכלבים .דאם היה ראוי לכלבים ,אף דאינו עומד
לאכילת כלבים מותר לטלטל .אבל המגן אברהם כתב דדבר העומד לאכילת אדם ואינו ראוי לאכול כך
עד מוצאי שבת ,אף דראוי הוא לאכילת כלבים מקצה איניש דעתיה מיניה ,משום דלא קאי לכלבים.
ולפי זה ,שומן צונן של בהמה דאינו עומד כך לאכילת אדם ,אסור לטלטלו .וכן פסקו האחרונים .משנ"ב
(שח,לב ,ס"ק קכז).
 .261או"ח שח,מ .ודוקא בחצר ,אבל לא ברשות הרבים דגזרינן שמא יגביהם ויעבירם ד' אמות ויתחייב חטאת;
דגבי בהמה לא אמרינן חי נושא את עצמו.
 .262ועל מה שפסק בשו"ע שמדדים בחצר ,ולא ברשות הרבים ,כתב המשנ"ב (ס"ק קנ) ועיין בטור דסבירא ליה
דבכרמלית נמי אסור לדדות כמו ברשות הרבים ,וכן פסק הלבוש .דלא כבית יוסף שמצדד להקל בזה.
ומכל מקום נראה דבעגלים גדולים מותר לדדות בכרמלית ,עיין בר"ן שהובא בבית יוסף.

פרק שמונה עשר  -מפנין

יִ לוד ְב ֵה ָּמה ְב ַש ָּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב
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(או"ח שלב; תקכג)

(ד) ֵאין ְמיַ ְ ּל ִדין ַה ְ ּב ֵה ָמה ְ ּביוֹ ם טוֹ בֲ ,א ָבל ְמ ַס ֲע ִדין אוֹ ָת ּה לֶ ֱאחֹז ַ ּב ָּולָ ד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּפֹל לָ ָא ֶרץ,
וְ לִ נְ ּפ ַֹח לוֹ ְ ּב ָח ְטמוֹ וְ לָ ֵתת דָּ ד לְ ִפיו ,ו ֵּמבִ יא בּ וּל ׁ ֶשל ֶמלַ ח וְ נוֹ ֵתן לְ תוֹ ְך ָה ֶר ֶחם ׁ ֶשל ְטהוֹ ָרה
ׁ ֶש ִר ֲח ָקה ַה ָּולָ ד ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְּת ָק ְר ֶב ּנוּ .ו ְּמזַ ְ ּל ִפין ֵמי ׁ ִשלְ יָ א ַעל ַה ָּולָ ד ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְּת ַר ֵחם ָעלָ יוֲ ,אבָ ל
ל ֹא ִ ּב ְט ֵמ ָאה.
יִ לוד ִא ָּשה ְב ַש ָּבת

(או"ח של)

(ה) ְמיַ ְּל ִדין ָה ִא ׁ ּ ָש ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ קוֹ ִרין לָ ּה ֲחכָ ָמה ִמ ּ ָמ קוֹ ם לְ ָמקוֹ ם ,ו ְּמ ַחלְ לִ ין ָעלֶ ָיה
ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת לְ ַה ְדלִ יק ַה ֵּנר ,וַ ֲא ִפלּ ּו לְ ֻס ּ ָמא .ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ַמה ׁ ּ ֶש ְ ּיכוֹ לִ ין לְ ׁ ַש ּנוֹ תְ ,מ ׁ ַש ִּנין.
וְ נִ ְק ֵראת ַח ָ ּי ה ִמ ׁ ּ ֶש ֵּת ׁ ֵשב ַעל ַה ּ ַמ ׁ ְש ֵ ּב ר וְ ַהדָּ ם ׁשוֹ ֵתת וְ יוֹ ֵרד (וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ן ֶה ֱעלָ ה דְּ ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא
דְּ ׁ ִשעו ֵּרי לָ א ָּתל ּו ַ ּב ֲה ָד ֵדי ,וְ ִאית ְ ּבנָ ׁ ֵשי דְּ לָ א יָ ְת ָבה ַעל ַמ ׁ ְש ֵ ּבר ְ ּכ לָ ל ׁ ֶש ַה ָּולָ ד ְמ ַמ ֵהר לָ צֵ אתֶ ,א ָ ּלא ִ -מ ׁ ּ ָש ָעה
יהֲ ,ה ֵרי ִהיא ְ ּב ֶחזְ ַקת
יה נוֹ ְשאוֹ ת אוֹ ָת ּה ַ ּב ֲאגַ ּ ֶפ ָ
ׁ ֶש ָ ּי ׁ ְשבָ ה ַעל ַה ּ ַמ ׁ ְש ֵ ּבר אוֹ ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֵתת ַהדָּ ם וְ יוֹ ֵרד ,אוֹ ׁ ֶש ַחבְ רוֹ ֶת ָ
ְמ ֻס ֶ ּכנֶ ת וְ עוֹ ִשין לָ ּה .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)263
ִחלול ַש ָּבת ֲעבור יוֹ לֶ ֶדת וְ חוֹ לֶ ה (או"ח שכח)

וְ כָ ל ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ יםּ ֵ ,בין ָא ְמ ָרה צְ ִריכָ ה ֲאנִ יּ ֵ ,בין ָא ְמ ָרה ֵאין צְ ִריכָ ה ֲאנִ י,
ְמ ַחלְ לִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבתִ ׁ .שבְ ָעהָ ,א ְמ ָרה ֵאין צְ ִריכָ ה ֵאין ְמ ַחלְ לִ ין ָעלֶ ָיהָ .הא ְס ָת ָמא,
ְמ ַחלְ לִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבתְ ׁ .של ׁ ִֹשיםֲ ,א ִפלּ ּו ָא ְמ ָרה צְ ִריכָ ה ֲאנִ יֵ ,אין ְמ ַחלְ לִ יןֶ ,א ָ ּלא עוֹ ִשין
ַעל יְ ֵדי נָ כְ ִרי ְ ּככָ ל חוֹ לֶ ה ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַס ָ ּכנָ ה.
ַח ָ ּיה ל ֹא ִּת ְטבּ ֹל ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ םֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ַ ּב ְעלָ ּה ִע ּ ָמ ּה .וְ עוֹ ִשים ְמדו ָּרה לְ ַח ָ ּיה אוֹ
לְ חוֹ לֶ ה אוֹ לְ ִמי ׁ ֶש ִה ִּקיז דָּ ם וְ נִ צְ ַט ֵּנןֲ ,א ִפלּ ּו ִ ּב ְתקו ַּפת ַּת ּמוּז
דָּ ם וְ ַח ּיָה עוֹ ִשים ְמדו ָּרהֲ ,א ָבל ל ֹא לִ ׁ ְש ָאר חוֹ לִ ים .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)264

(וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַרק לְ ִמי ׁ ֶש ִה ִּקיז

(ו) לְ עוֹ לָ ם יִ ׁ ְש ַּתדֵּ ל ָא ָדם ׁ ֶש ּי ְֵהא לוֹ ִמנְ ָעלִ ין ו ָּב ָשר וְ יַ יִ ן ְ ּביוֹ ם ַה ָ ּקזָ ה.
יחת לִ פוף ַה ִתינוֹ ק וְ ַה ְט ָּמנַ ת ַה ִשלְ יָּ א ְב ַש ָּבת
ְק ִש ַירת ַה ַטבורְ ,ר ִחיצַ ת ְמלִ ַ

קוֹ ׁ ְש ִרין ַטבּ וּר ַה ָּולָ ד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (וְ ַד ַעת ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַאף חוֹ ְתכִ ים ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע ,)265ו ַּמ ְר ִחיצִ ין
וּמוֹ לְ ִחין ו ְּמלַ ּ ְפ ִפין אוֹ תוֹ וְ טוֹ ְמנִ ין ַה ׁ ּ ִשלְ יָ א.



 .263או"ח של,ג.
 .264ע"פ ביאור הגר"א (או"ח שכח,יח) .וסיים :ורש"י וכל הפוסקים חולקין עליו .עכ"ל.
 .265או"ח של,ז.

קיצור פסקי הרא"ש  -שבת
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ֶפ ֶרק יט

ַר ִבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְד ִמילָּ ה
ִמילָּ ה ִבזְ ַמ ָּנה דוֹ ָּחה ַש ָּבת וְ צָּ ְרכֵ י ִמילָּ ה ֵאינָּ ם דוֹ ִחים

(או"ח שלא; יו"ד רסו)

(ק"ל א') (א) ָ ּכל צָ ְרכֵ י ִמילָ ה ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲעשוֹ ָתן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתֵ ,אין דּ וֹ ִחין ׁ ַש ָ ּבתִ .הלְ כָ ְךִ ,אם
ל ֹא ֵהבִ יא ְ ּכלִ י ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,לֹא יְבִ ֶיא ּנ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ ,א ִפלּ ּו דֶּ ֶר ְך ַ ּגגּ וֹ ת וַ ֲחצֵ רוֹ ת וְ ַק ְר ּ ֵפפוֹ תִ ,אם
ל ֹא ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַבת ָ ּב ֶהםִ .מילָ ה ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמ ָּנ ּה ,דּ וֹ ָחה צָ ַר ַעת .וְ ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ בֵ ,אינָ ּה דּ וֹ ָחה
ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ַמ ָּנ ּה.
ָּמלִ ים ַביוֹ ם וְ ִאם ל ֹא ָּמלוֹ ָּאבִ יו יָּ מולו ֵבית ִדין וְ הוא ַעצְ מוֹ

(יו"ד רסא-רסב)

וַ ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמ ָּנ ּהֵ ,אין ָמלִ ין ֶא ָ ּלא ַ ּב ּיוֹ םִ .אם ל ֹא ָמלוֹ ָאבִ יוַ ,ח ָ ּיבִ ין ֵ ּבית דִּ ין לְ מוּלוֹ .
ל ֹא ָמלוּה ּו ֵ ּבית דִּ יןַ ,ח ָ ּיב לָ מוּל ֶאת ַעצְ מוֹ .
עוֹ ִשים ָּכל צָּ ְרכֵ י ִמילָּ ה

(או"ח שלא)

נוֹתנִ ין ָעלָ יו ַ ּכ ּמוֹ ן .לֹא ׁ ָש ַחק
(קל"ג א') (ב) עוֹ ִשין ָ ּכל צָ ְרכֵ י ִמילָ ה ,מוֹ ֲהלִ יןּ ,פוֹ ְר ִעין וּמוֹ צְ צִ ין ,וְ ְ
ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,לוֹ ֵעס ְ ּב ׁ ִש ָּניו .וְ ִאם ל ֹא ָט ַרף יַ יִן וְ ׁ ֶש ֶמן ,נוֹ ֵתן זֶ ה לְ ַע ְצמוֹ ,וְ זֶ ה לְ ַעצְ מוֹ ( ֵ ּכן דַּ ַעת
ָּה ַר ְמ ָּב"ן וְ ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ָאסוּר לִ ְטרֹף יַ יִן וְ ׁ ֶש ֶמן לַ חוֹ לֶ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ גַ ם ְ ּב ִמילָ ה ִאם ל ֹא ֵע ַרב ֵמ ֶא ְתמוֹ ל יַ יִן וְ ׁ ֶש ֶמן ,ל ֹא
"ע .266וְ ַד ַעת ָּהאוֹ ר זָּ רו ַעָּ ,ה ַר"ן וְ ַה ְמ ִא ִיריֶ ׁ ,ש ּ ֻמ ָּתר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ ּגם לְ ָע ֵרב יַיִ ן וְ ׁ ֶש ֶמן ,וְ ָאסוּר ַרק
יְ ָע ֵרב .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
לִ ְטרֹף ּולְ ָע ֵרב ְ ּבחֹזֶ ק) .וּבְ יוֹ ם טוֹבׁ ,שוֹ ֵחק וְ טוֹ ֵרף ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ  .וְ ֵאין עוֹ ִשין לָ ּה ָחלוּקֶ ,א ָ ּלא כּ וֹ ֵרךְ
ָעלֶ ָיה ְס ַמ ְרטוּט .וְ ִאם ֵאין לוֹ  ,כּ וֹ ֵר ְך ַעל ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ו ֵּמבִ יא ֵמ ָחצֵ ר ַא ֶח ֶרת.
נִ ְש ַת ְירו בוֹ צִ יצִ ין ָּמ ַתי חוֹ זֵ ר לְ מולוֹ

(או"ח שלא; יו"ד רסו)

(קל"ג ב') וְ כָ ל זְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא ּ ֵפ ַר ׁש ,חוֹ זֵ ר ֲא ִפלּ ּו ַעל צִ יצִ ין
ֵמעוֹ ר ׁ ֶש ּפוֹ ֵר ַעֶ ׁ )267ש ֵאין ְמ ַע ְ ּכבִ יןֵ ּ .פ ַר ׁשֵ ,אינוֹ חוֹ זֵ ר ֶא ָ ּלא ַעל צִ יצִ ין ַה ְמ ַע ְ ּכבִ ין .

ְ(רצוּעוֹ ת ׁ ֶשל ָ ּב ָשר ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲארוּּ ֵ ,בין ֵמ ַה ָע ְרלָ ה ֵ ּבין
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 .266או"ח שלא,ז.
 .267משנ"ב (שלא,ב ,ס"ק ה).
 .268בחידושי הר"ן כתב דאפילו כבר סילק ידו מן החיתוך והתחיל לפרוע מקרי עדיין לא סילק ידו מן המילה,
דמילה ופריעה חדא מילתא היא .אך כשהוא עוסק במציצה מסתפק שם אם מותר בשבת לחזור לציצין
שאינם מעכבין (דדלמא המציצה מקרי רק רפואה ולא צורך מילה עיי"ש) .משנ"ב (שלא,ב ,ס"ק ד) .וראה להלן ,סימן ט,
אלו ציצין מעכבים את המילה.

פרק תשעה עשר  -ר' אליעזר דמילה
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ֵאין ָּמלִ ים ִתינוֹ ק ֶשל ֹא נִ בְ לַ ע אוֹ נָּ ַפל בוֹ ָּדמוֹ

(יו"ד רסג)

(קל"ד א') ֵאין לָ מוּל ַה ִּתינוֹ ק ַעד ׁ ֶש ּי ָ ִּבלַ ע בּ וֹ דָּ
ְ ּכ ׁ ֶש ּיָמוּל ּו אוֹ תוֹ יֵצֵ א ָ ּכל דָּ מוֹ ) ,וְ ַעד ׁ ֶש ִ ּי ּפֹל בּ וֹ דָּ מוֹ
וְ ָעלוּל לָ מוּת).
ַה ְר ָּחצַ ת ִתינוֹ ק ַה ִנמוֹ ל

(כ ׁ ֶש ָ ּכל ְ ּב ָשרוֹ ָאדֹםֶ ׁ ,ש ֲע ַדיִן ל ֹא נִ בְ לַ ע דָּ מוֹ  ,וְ ׁ ֶש ּ ָמא
מוֹ ְ ּ
(כ ׁ ֶשהוּא צָ הֹבֶ ׁ ,ש ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָ ּבא בּ וֹ דָּ ם ,ו ִּמ ּתוֹ ְך ָ ּכ ְך ַח ָ ּל ׁש
ְּ

(או"ח שלא)

ישי אוֹ ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ַא ַחר ַה ּ ִמילָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
(קל"ד ב') ַמ ְר ִחיצִ ין ֶאת ַה ָ ּק ָטן ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
וֹחה
וַ ֲא ִפלּ ּו יִ ְש ָר ֵאל ַמבְ ִעיר ָה ֵא ׁש ו ְּמ ַח ּ ֵמם ַה ּ ַמיִ ם ( ֵ ּכן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"םֶ ׁ ,ש ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ י ֵאין ְר ִחיצָ ה דּ ָ
ׁ ַש ָ ּבת .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .269וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ןֶ ׁ ,ש ַ ּגם ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ י ֻמ ָּתרִ ,מ ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכן ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ֻּמ ָּתר ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִישי).
ימי לִ פְ נֵ י ַה ּ ִמילָ ה :דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן דְּ ׁ ָש ֵרי לְ ִמ ְמ ָהלֵ ּהַ ,אף ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ּיָמוּל ּו ,יִ צְ ָט ְרכ ּו
ֵהיכָ א דְּ נִ ׁ ְש ּ ְפכ ּו ַח ּ ִמ ֵ

לְ ַח ֵּלל ׁ ַש ָ ּבת ְּב ַמכְ ׁ ִש ִיריםְּ ,ב ִח ּמוּם ַמיִ ם .270וְ ַד ַעת ָּה ַרזָּ "ה וְ ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ִּתדָּ ֶחה ַה ּ ִמ ילָ ה .וְ כֵ ן דַּ ַעת ַהשו ַ"ע.271
ֲא ִמ ָּירה לְ נָּ כְ ִרי ְב ִמצְ וַ ת ִמילָּ ה (או"ח שלא)

(עירובין ס"ז ב') וְ לִ ְפנֵ י ַה ּ ִמילָ הֲ ,א ִפלּ ּו לוֹ ַמר לְ נָ כְ ִרי לְ ַח ּ ֵמם לוֹ ַמיִ םָ ,אסוּרֲ .א ָבל יְ כוֹ לִ ין
(ש ִהיא ֲא ִמ ָירה ְ ּב ִא ּסוּר דְּ ַר ָ ּבנָ ןּ ִ .כי ַרק ׁ ְשבֹת דִּ ׁ ְשבֹת
יאם דֶּ ֶר ְך ָמבוֹ י ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ְרב ּו ׁ ֶ
לוֹ ַמר לוֹ לַ ֲהבִ ָ
ְ
ֻמ ֶּת ֶרת לְ צ ֶֹר ְך ִמצְ וָ הּ ֵ .כן דַּ ַעת ָּה ִרי"ף .וּלְ ַד ַעת ַב ַה"ג ָ ּכל ֲא ִמ ָירה לְ נָ כְ ִרי ֻמ ֶּת ֶרת לְ צ ֶֹרך ִמצְ וָ הֲ ,אפִ לּ ּו לַ ֲעשוֹת
"ע272
ִא ּסוּר ּתוֹ ָרה .וְ ַרק לַ ֲעשוֹ ת ַמ ֲע ֵשהּ ְ ,כגוֹ ן ַה ָּז ָאה ַעל ֵיְדי יִ ְש ָר ֵאלָ ,אסוּר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתּ ַ ,גם לְ צ ֶֹר ְך ִמצְ וָ ה .וְ ַהשו ַ
ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף .וְ ָּה ַר ָּמ"אִ 273ה ִּתיר לְ ָה ֵקל ְכ ַב ַה"ג ִ ּב ְמקוֹ ם צ ֶֹר ְך ָ ּגדוֹ ל) .וְ ִאם ָהי ּו לוֹ ַמיִ ם ַח ּ ִמין ׁ ֶש ִח ּ ְמ ָמן
נָ כְ ִרי לְ ַעצְ מוֹ  ,וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,יָ כוֹ ל לִ ְרחֹץ אוֹ תוֹ ָ ּב ֵהן.
נְ ִתינַ ת ַח ִמין וְ ֶש ֶמן ַעל ַג ֵבי ַמ ָּכה ְב ַש ָּבת

(או"ח שכח)

(קל"ד ב') (ג) ֵאין נוֹ ְתנִ ין ַח ּ ִמין וְ ׁ ֶש ֶמן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ָ ּכה ,וְ ל ֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי מוֹ ְך ׁ ֶש ָעלֶ ָיהּ ְ ,ב ׁ ַש ָ ּבתֲ .א ָבל
נוֹ ֵתן חוּץ לַ ּ ַמ ָ ּכה וְ ׁשוֹ ֵתת וְ יוֹ ֵרד ַעל ַה ּ ַמ ָ ּכה.
נוֹ ְתנִ ין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ָ ּכה ְ ּכ ִת ִיתין וּמוֹ ְך ו ְּספוֹ ג ֵיְב ׁ ִשים ֲח ָד ׁ ִשיםֲ .א ָבל ל ֹא יְ ׁ ָשנִ ים .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי
יְ ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּתנ ּו ֵמעוֹ לָ ם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ָ ּכהֲ .א ָבל ִאם ָהי ּו ְ ּכ ָבר ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ָ ּכהֲ ,א ִפלּ ּו יְ ׁ ָשנִ ים



 .269או"ח שלא,ט .והוסיף :והאידנא לא נהגו ברחיצה כלל ,ודינו לרחוץ בשבת ,אם רצו ,כדין רחיצת כל אדם.
 .270כי אחר המילה ,פיקוח הנפש הוא שדוחה את השבת ,ולא מכשירי מילה .רמב"ן (שבת קל"ד ב').
 .271הב"י (יו"ד רסו,ג-ד) כתב שמדקדוק דברי הרי"ף והרמב"ם נראה שסוברים כהרז"ה ורשב"א .וכן פסק בשו"ע
(יו"ד רסו,ד) :מלו את הקטן בשבת ,ואחר כך נתפזרו הסימנים ,עושין לו בשבת ,מפני שסכנה היא לו.
 .272או"ח שז,ה; או"ח שלא,ו.
 .273או"ח רעו,ב.

קיצור פסקי הרא"ש  -שבת
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ׁ ַשר ּו (דְּ ׁשוּב ֵאינָ ם ְמ ַר ּ ְפ ִאים).274
ְר ִט ָּיה ֶש ָּנ ְפלָּ ה ֵמ ַעל ַג ֵבי ַמ ָּכה ְב ַש ָּבת (או"ח שכח)

(עירובין ק"ב ב') (ד) ְר ִט ָ ּיה ַּ(ת ְחבּ ׁ ֶֹשת ִעם ִמ ׁ ְש ָחה) ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁ ָשה ֵמ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ָ ּכה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע ,ל ֹא
יְמ ַרח ,וְ ַהיְנ ּו
יח לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה ׁ ֶש ּ ָמא ָ
(ש ָאז נֶ ְח ׁ ֶשבֶ ת ַה ְחזָ ָר ָת ּה ַ ּכ ֲהנָ ַחת ְר ִט ּיָה לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה ,וְ ָאסוּר לְ ַה ִ ּנ ַ
יַ ֲחזִ יר ׁ ֶ
ּתוֹ לָ ַדת ְמ ַמ ֵחק)ַ .על ַ ּג ֵ ּבי ֵ ּכלִ ים ְ ּ(כגוֹ ן ַ ּכר אוֹ ֶ ּכ ֶסת)ֲ ,א ִפלּ ּו ּ ֵפ ְר ׁ ָשה ֻ ּכ ָ ּל ּה ,יַ ֲחזִ יר .ו ְּמגַ ֶ ּלה ְקצַ ת
(את ַה ּ ִמ ׁ ְש ָחה ׁ ֶש ַעל
ְר ִט ָ ּיה ו ְּמ ַק ֵּנ ַח ּ ִפי ַה ּ ַמ ָ ּכה ,וְ חוֹ זֵ ר ו ְּמגַ ֶ ּלה ִמ ְקצָ ָת ּה ו ְּמ ַק ֵּנ ַח ,ו ְּר ִט ָ ּיה ַעצְ ָמ ּה ֶ
ַ ּג ֵ ּבי ָה ְר ִט ּיָה) ל ֹא יְ ַק ַּנח ִ(מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמ ָמ ֵר ַח).
ִמילַ ת ַאנְ ְדרוֹ גִ ינוֹ ס וְ נוֹ לַ ד ְכ ֶשהוא ָּמהול ְב ַש ָּבת

(או"ח שלא)

(קל"ה א') (ה) ַאנְ דְּ רוֹ גִ ינוֹ ס וְ נוֹ לַ ד ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹת וְ נוֹ לַ ד ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ָמהוּלֵ ,אין ְמ ַחלְ לִ ין ֲעלֵ ֶיהן ֶאת
דּוֹחה ׁ ַש ָ ּבת).
ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ ּ
נַנְאל ׁ ֶש ּ ִמילַ ת ַאנְ דְּ רוֹגִ ינוֹס ָ
(כ ַד ַעת רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .275וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ֲח ֵ
ַה ָּט ַפת ַדם ְב ִרית לְ גֵ ר ֶש ִנ ְת ַג ֵיר ָּמהול

(יו"ד רסה; יו"ד רסח)

ֵ ּגר ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּג ֵ ּיר ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ָמהוּל ,צָ ִר ְ
יך לְ ַה ִּטיף ִמ ּ ֶמ ּנ ּו דַּ ם ְ ּב ִרית
"ע .)276ו ִּמיה ּו ִאם נִ כְ ַרת ַה ִ ּגידֵ ,אינוֹ ְמ ַע ֵ ּכב ( ַה ֵ ּגרוּת,
וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
וְ ַס ִ ּגי לֵ ּה ִ ּב ְטבִ ילָ ה לְ חו ָּד ּה).
(וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך לְ ָב ֵר ְך.

ָּק ָּטן ֶשנוֹ לַ ד ָּמהול

(יו"ד רסג)

יך (לְ ַה ִּטיף ִמ ֶּמ ּנ ּו דַּ ם ְ ּב ִרית) .ולְ ַרב ַאלְ ַפס צָ ִר ְ
(קל"ה א') ָק ָטן ׁ ֶשנּוֹ לַ ד ָמהוּל ,לְ ִר"י ֵאין צָ ִר ְ
יך.
וְ נָ ֲהג ּו ְכ ַרב ַאלְ ַפס (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .)277ו ִּמיה ּו ֵאין לְ ָב ֵר ְך ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן יָ דו ַּע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ָע ְרלָ ה
ְ ּכבו ׁ ָּשה ( ִ ּכי ַמה ׁ ּ ֶש ַּמ ִּטיפִ ים ְ ּכ ׁ ֶשנּוֹ לַ ד ָמהוּל ,הוּא ַרק ִמ ְּס ֵפק ָע ְרלָ ה ְ ּכבו ׁ ָּשהֶ ׁ ,ש ָּמא ָהעוֹ ר דָּ בוּק ַ ּב ָ ּב ָשר).
ִמילַ ת ִתינוֹ ק ֶשנוֹ לַ ד לְ ִשבְ ָּעה ֳח ָּד ִשים וְ לִ ְשמוֹ נָּ ה

(או"ח שלא; יו"ד רסו)

נוֹ לַ ד לְ ׁ ִשבְ ָעה ֳח ָד ׁ ִשים ְמ ַחלְ לִ ין ָעלָ יו ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת .לִ ׁ ְשמוֹ נָ ה ֳח ָד ׁ ִשיםֵ ,אין ְמ ַחלְ לִ יןְ .ס ֵפ ָקא
(דְּ ַהיְנ ּו ָס ֵפק נוֹ לַ ד לְ ׁ ִשבְ ָעה ָס ֵפק לִ ׁ ְשמוֹ נָ ה) ֵאין ְמ ַחלְ לִ ין ָעלָ יוֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָ ּג ְמר ּו ְש ָערוֹ וְ צִ ּ ָפ ְרנָ יו
(וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק

"ע .278וְ ָּה ַר ָּמ"א279
ַהשו ַ

ימנָ יוֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ֵאין
ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ּ ָמלִ ים ָס ֵפק ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ְמר ּו ִס ָ



 .274והוא כפסיקת הרי"ף ,וכפירוש רש"י על פי דברי הרא"ש .וכן פסק השו"ע (או"ח שכח,כג).
 .275או"ח שלא,ה.
 .276יו"ד רסה,ג; רסח,א.
 .277יו"ד רסג,ד.
 .278או"ח שלא,ג; יו"ד רסו,יא.
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ְמ ַחלְ לִ ים ָעלָ יו ׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ׁ ְש ָאר דְּ ָב ִרים) .וְ ָאסוּר לְ ַטלְ ְטלוֹ ֲ ,א ָבל ִא ּמוֹ ֵמנִ ַיק ּת ּו ִמ ּ ְפנֵ י צַ ַער ֶה ָחלָ ב .וְ כֵ ן
ִהיא ְ ּב ַעצְ ָמ ּה יְ כוֹ לָ ה לְ הוֹ צִ יא ֶה ָחלָ ב ַה ְמצַ ֲע ָר ּה.
ִאם ִמילָּ ה לִ ְשמוֹ נָּ ה ְתלויָּ ה ְב ֻט ְמ ַאת לֵ ָּדה

(קל"ה ב') (ו) ֲא ִפלּ ּו ֵאין ִא ּמוֹ

(או"ח שלא; יו"ד רסב)

נִמוֹ ל לִ ׁ ְשמוֹ נָ ה ,וְ ֵאין ְמ ַחלְ לִ ין ָעלָ יו ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
ְט ֵמ ָאה לֵ ָדהּ ,

נִמוֹל לִ ׁ ְשמוֹנָה
ַהשו ַ"ע ,280דְּ ָס ֵפק הוּא ִאם ִמילָ ה לִ ׁ ְשמוֹנָה ְּתלוּיָה ְ ּב ֻט ְמ ַאת לֵ ָדה .וְ יֵש ֶש ָּפ ְסקו ׁ ֶש ְ ּבכָ ל ִמ ְק ֶרה ּ

ו ְּמ ַחלְ לִ ים ָעלָ יו ׁ ַש ָ ּבת .וְ ַד ַעת ַר ֵבנו יוֹנָּה ׁ ֶש ַרק כּ ֹל ׁ ֶש ִא ּמוֹ ְט ֵמ ָאה לֵ ָדה ּנִמוֹל לִ ׁ ְשמוֹנָה .וּבְ לָ או ָהכֵ י ּנִמוֹל ִמ ּיָד).
ל ֹא ָּש ָּהה ְשל ִֹשים יוֹ ם ָּב ָּא ָּדם ו ְשמוֹ נָּ ה יָּ ִמים ַב ְב ֵה ָּמה

(אה"ע קנו; קסד; יו"ד שעד)

(ו ֵּמת ,וְ נִ ּ ְש ָאה ַה ֵאם ַעל ְס ַמ ְך ׁ ֶש ָהיָה ַחיּ ְ ,בל ֹא

(קל"ו א') (ז) כּ ֹל ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ָהה ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם ָ ּב ָא ָדם
ינָה חוֹ לֶ צֶ ת ׁ ֶ(ש ִאם ַּת ֲחלֹץְּ ,ת ֵהא ֲאסו ָּרה לוֶֹ ׁ ,שכּ ֵֹהן ָאסוּר ַ ּב ֲחלוּצָ ה).
ֲחלִ יצָ ה) ִ -אם ֵא ׁ ֶשת כּ ֵֹהן ִהיאֵ ,א ּ
יִש ָר ֵאל ִהיא ,חוֹ לֶ צֶ ת ִ(מ ָּס ֵפקֶ ׁ ,ש ָּמא נֵ ֶפל ָהיָה) .וְ ֵאין ִמ ְת ַא ְ ּבלִ ין ָעלָ יוֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן
וְ ִאם ֵא ׁ ֶשת ְ
ָ ּכל ּו לוֹ ֳח ָד ׁ ָשיו .וּבְ ֵה ָמה ָאס ּור לְ ָאכְ לוֹ ַעד לֵ יל ׁ ְש ִמינִ י ,וְ ָאסוּר לְ ַה ְק ִריבוֹ ַעד יוֹ ם ׁ ְש ִמינִ י.
(ח) ִמי ׁ ֶש ָהי ּו לוֹ ׁ ְשנֵ י ִּתינוֹ קוֹ ת לָ מוּל וְ כוּ'.281
ֵאיזוֹ ִמילָּ ה דוֹ ָּחה ַש ָּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב

(יו"ד רסו)

(קל"ז א') ָק ָטן נִ ּמוֹ ל לִ ׁ ְשמוֹ נָ ה ,לְ ִת ׁ ְש ָעה ,לַ ֲע ָש ָרה ,לְ ַא ַחד ָע ָשר ,לִ ׁ ְשנֵ ים ָע ָשר.
ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ לִ ׁ ְשמוֹ נָ ה .נוֹ לַ ד ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ,לְ ִת ׁ ְש ָעהּ ֵ .בין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ׁ ֶשל ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,נִ ּמוֹ ל
לַ ֲע ָש ָרהָ .חל יוֹ ם טוֹ ב ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ,לְ ַא ַחד ָע ָשרְ ׁ .שנֵ י יָ ִמים טוֹ בִ ים ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה,
לִ ׁ ְשנֵ ים ָע ָשרָ .ס ֵפק ִאם ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ׁ ְש ִמינִ י ִאם לָ אוֵ ,אין ְמ ַחלְ לִ ין ָעלָ יו ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
( ֵ ּכיצַ ד?)

ָּק ָּטן ַהחוֹ לֶ ה ָּמ ַתי ָּמלִ ים

(יו"ד רסב)

(ט) ָק ָטן ַהחוֹ לֶ הֵ ,אין ָמלִ ין אוֹתוֹ ַעד ׁ ֶש ַ ּיבְ ִריא .ו ַּמ ְמ ִּתינִ ין לוֹ ׁ ְשמוֹ נָ ה יָ ִמים ֵמ ֵעת לְ ֵעת
ַא ַחר ׁ ֶש ִהבְ ִריא.



 .279יו"ד רסו,יא.
 .280או"ח שלא,ה .וכן יו"ד רסב,ג.
 .281פסק הרמב"ם (שגגות ב,ח ,מהד' מפעל משנה תורה)ּ ָ :כל ָהעוֹ ֶשה ִמצְ וָ ה ִמן ַה ּ ִמ ְצווֹת ,וּבִ כְ לַ ל ֲע ִש ָ ּי ָת ּה נַ ֲע ֵשית ֲע ֵב ָרה
ׁ ֶש ַח ָ ּי ִבין ָעלֶ ָיה ָ ּכ ֵרתּ ִ ,ב ׁ ְשגָ גָ ה ֲ -ה ֵרי ֶזה ּ ָפטוּר ִמ ָ ּק ְר ַ ּבן ַח ָּטאתִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָע ָשה ִ ּב ְר ׁשוּתּ ֵ .כיצַ ד? ...וְ ֵכן ִמי ׁ ֶש ָהי ּו לוֹ ׁ ְשנֵ י
ִּתינוֹ קוֹתֶ ,א ָחד לָ מוּל ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת וְ ֶא ָחד לָ מוּל ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת אוֹ ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ ׁ ָשכַ ח ו ָּמל ׁ ְשנֵ ֶיהם ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ָ ּ -פטוּר
ֵמ ַח ָּטאתֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי יֵ ׁש לָ ֶזה ְר ׁשוּת לָ מוּל ֶא ָחד ֵמ ֶהן ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ ׁ ַש ָ ּבת דְּ חוּיָ ה ִהיא ֶאצְ לוֹ  ,ו ִּמצְ וָ ה ָע ָשה; ַאף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶש ֵהם ׁ ְשנֵ י גּ ו ִּפין  -הוֹ ִאיל וּזְ ַמנּוֹ ָ ּבהוּלֵ ,אינוֹ ְמ ַד ְקדֵּ קֲ .א ָבל ִאם ל ֹא ָהיָה ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָראוּי לָ מוּל ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ ׁ ָשכַ ח
ו ָּמל ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָראוּי לְ מוּלוֹ ַ -ח ָ ּיב ַח ָּטאת.

קיצור פסקי הרא"ש  -שבת
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ָּמה ְמ ַע ֵכב ַה ִמילָּ ה וְ ִדין ָּק ָּטן ַה ְמ ֻס ְר ָּבל ְב ָּב ָּשר

(יו"ד רסד)

(קל"ז ב') ָמל וְ לֹא ּ ָפ ַרעּ ְ ,כ ִאלּ ּו לֹא ָמל .וַ ֲא ִפלּ ּו ָ ּב ָשר ַהחוֹ ֶפה רֹב גּ ַֹב ּה ָה ֲע ָט ָרהְ ,מ ַע ֵ ּכב ַה ּ ִמילָ ה.
וְ ָק ָטן ַה ְמ ֻס ְר ָ ּבל ְ ּב ָב ָשרִ ,אם ְ ּכ ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַק ׁ ּ ֶשה ֵאינוֹ נִ ְר ֶאה ָמהוּל ,צָ ִר ְ
יך לְ מוּלוֹ  .וְ ִאם נִ ְר ֶאה
וְ ֵאינוֹ נִ ְר ֶאהֵ ,אין צָ ִר ְ
(ש ּ ָפ ַסק לְ ֻק ָ ּלא .ובַ ַעל ָּה ִעטור ּ ָפ ַסק לְ ֻח ְמ ָראֶ ׁ ,ש ַרק ִאם נִ ְר ֶאה ָמהוּל
יך לְ מוּלוֹ ׁ ֶ
ְ ּכ ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ׁ ּ ֶשהֵ ,אין צָ ִר ְיך לְ מוּלוֹ ׁ ֵשנִ ית .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)282
ֵס ֶדר ִב ְרכוֹ ת ַה ִמילָּ ה

(יו"ד רסה)

(קל"ז ב') (י) ַה ּ ָמל ְמ ָב ֵר ְך ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמצְ וֹ ָתיו וְ צִ ָּונ ּו ַעל ַה ּ ִמילָ ה .וְ ַה ְמ ָב ֵר ְך אוֹ ֵמר ֲא ׁ ֶשר
ִקדַּ ׁש יְ ִדיד ִמ ֶ ּב ֶטן .וַ ֲאבִ י ַה ֵ ּבן ְמ ָב ֵר ְך לְ ַהכְ נִ יסוֹ ִ ּ(בבְ ִריתוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם) .וְ ַר ְש ָּב"ם ִהנְ ִהיג לָ ָאב
לְ ָב ֵר ְך ק ֶֹדם ַה ּ ִמילָ ה .וְ ַר ֵבנו ַתם אוֹ ֵמר ׁ ֶש ֵאינוֹ צָ ִר ְ
יך .וְ טוֹ ב ׁ ֶש ְ ּי ָב ֵר ְך ִמ ָ ּיד ַא ַחר ַה ּ ִמילָ ה ק ֶֹדם
ַה ּ ְפ ִר ָיעה ֵ ּ(כן ָ ּכ ַתב ָּהרֹא"ש ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)283
(יא) ַה ּ ָמל ֵ ּגר וְ ֶע ֶבד אוֹ ֵמר ַעל ַה ּ ִמילָ ה .וְ ַה ְמ ָב ֵר ְך אוֹ ֵמר ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמצְ וֹ ָתיו וְ צִ ָּונ ּו לָ מוּל
"אם
ַה ֵ ּג ִרים וְ ָה ֲע ָב ִדים (וּלְ ַה ִּטיף ֵמ ֶהם דַּ ם ְ ּב ִריתֶ ׁ ,ש ִאלְ ָמלֵ א דַּ ם ְ ּב ִרית ל ֹא נִ ְת ַק ּיְמ ּו ׁ ָש ַמיִם וָ ָא ֶרץֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ִ
יוֹמם וָ לָ יְלָ ה ֻח ּקוֹ ת ׁ ָש ַמיִם וָ ָא ֶרץ ל ֹא ָש ְמ ִּתי"ּ ָ ,ברו ְּך ַא ָּתה יְיָ כּ וֹ ֵרת ַה ְ ּב ִריתּ ֵ .כן דַּ ַעת ָּהרֹא"שֶ ׁ ,ש ַ ּגם
ל ֹא בְ ִר ִיתי ָ
וּלְ ַד ַעת ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ְמ ָב ֵר ְך ְ ּב ָרכָ ה ַא ַחת

ְ ּב ִמילַ ת ֵ ּג ִרים וַ ֲע ָב ִדים ְמ ָב ֵר ְך ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ָרכוֹ ת .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.284
ִ ּבלְ ַבד ,לָ מוּל ֶאת ַה ֵ ּג ִרים).
וַ ֲא ִפלּ ּו נִ ּמוֹ ל ְ ּבגָ יוּתוֹ  ,צָ ִר ְ
יך לְ ַה ִּטיף ִמ ּ ֶמ ּנ ּו דַּ ם ְ ּב ִרית.285

וְ צָ ִר ְ
יך ְטבִ ילָ ה ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה .ו ְּמ ָב ֵר ְך ַעל ַה ְּטבִ ילָ ה ,וּמוֹ ִד ִיעין לוֹ ְקצַ ת ִמצְ וֹ ת ,וְ נוֹ ֵטל ְש ָערוֹ
וְ צִ ּ ָפ ְרנָ יו וְ כוּ'.286
ִמי ָּראוי לָּ מול

(יו"ד רסד)

(עבודה זרה כ"ז א') נָ כְ ִרי ל ֹא יָ מ ּול .וְ ִא ׁ ּ ָשה ְ ּכ ׁ ֵש ָרה לָ מוּל.



 .282יו"ד רסד,ו.
 .283יו"ד רסה,א.
 .284יו"ד רסז,יב.
 .285ראה לעיל סי' ה ,דעות הראשונים אם כשנימול בגיותו מברך על הטפת דם ברית.
 .286ונכרי אף על פי דאיתמהיל בהיותו נכרי צריך להטיף ממנו דם ברית .ועד דמיתפח לא מטבלינן ליה.
וכדטבל צריך למיזל בהדי תלתא .ואמרינן ליה כי היכי דאמרו ליה מעיקרא .וגייזי ליה מן מזייה ושקלי
ליה טופרין דידיה ודכרעיה .וצריכין למיחזייה כדטבל .וכדסליק מברך אקב"ו על הטבילה .רא"ש.
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ֶפ ֶרק כ

תוֹ לִ ין
ְתלִ ַית ְמ ַש ֶמ ֶרת ונְ ִתינַ ת ְש ָּמ ִרים לְ תוֹ כָּ ה ְב ַש ָּבת ויו"ט

(או"ח שטו; שיט; תקי)

(קל"ז ב') (א) ֵאין ּתוֹ לִ ין ֶאת ַה ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ֶרת ( ׁ ֶש ְּמ ַס ְּננִ ים ָ ּב ּה ׁ ִש ְמ ֵרי יַ יִן) ְ ּביוֹ ם טוֹ ב
עוֹשה ְ ּבחֹל) .וְ נוֹ ְתנִ ין
(ש ָמ ִרים) לַ ְּתלוּיָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ( ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ןֶ ׁ ,שלּ ֹא י ֲַע ֶשה ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ֶ
ֲע ַראי) ,וְ ֵאין נוֹ ְתנִ ין ׁ ְ
לַ ְּתלוּיָ ה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.287
(כיוָ ן ׁ ֶשעוֹ ֶשה א ֶֹהל
ֵּ

ֲע ִש ַית גוד ְמ ַש ֶמ ֶרת ִכילָּ ה ִכ ֵסא ַג ִליןִ ,מ ָּטה ִכ ֵסא וְ ַס ְפ ָּסל (או"ח שטו)

(קל"ח א') גּ וּדְ ,מ ׁ ַש ּ ֶמ ֶרתּ ִ ,כילָ ה ( ׁ ֶש ְּסבִ יב ַה ִּמ ָּטה ,וְ נֶ ְח ׁ ָשבִ ים א ֶֹהל ֲע ַראי) וְ כִ ֵּסא ַ ּג ִ ּלין ,288ל ֹא יַ ֲע ֶשה.
וְ ִאם ָע ָשהָ ּ ,פטוּרִ .מ ָּטהּ ִ ,כ ֵּסא ( ִמ ְת ַק ּ ֵפל) ,וְ ַס ְפ ָסל ,וְ ַע ְסלָ א ( ְ ּכמוֹ ִ ּכ ֵּסא ִמ ְת ַק ּ ֵפלִ ,עם נֶ ֶקב לְ ֵבית
ַה ִ ּכ ֵּסא)ֻ ,מ ָּתר לַ ֲעשוֹ ָתן לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה ( ִ ּכי ָ ּב ֶהם ָהא ֶֹהל ְ ּכ ָבר ַק ּיָם).
יחת ִכילָּ ה (או"ח שטו)
ִג ְד ֵרי א ֶֹהל וְ ִדין ְפ ִת ַ

(ב) ַט ִ ּלית ְ ּכפוּלָ ה ,ל ֹא יַ ֲע ֶשה לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה .לְ ַרב ַאלְ ַפסֲ ,א ִפלּ ּו ֵאין ְ ּבגַ ָ ּג ּה ֶט ַפח ,וְ ל ֹא ּ ָפחוֹ ת
(ש ָאז ָאסוּר ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן ,וְ ִאם יֵ ׁש ֶט ַפח ָאסוּר ֵמ ַה ּתוֹ ָרה .וְ כֵ ן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם.
ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ָסמו ְּך לְ גַ ָ ּג ּה ֶט ַפח ׁ ֶ
וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע ,)289וְ לַ ֲאדוֹ נִ י ָאבִ י ָּהרֹא"ש (לֹא ֲיַע ֶשה לְ כַ ְּת ִח ָּלה ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן) ְ ּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּבגַ ָ ּג ּה ֶט ַפח אוֹ
ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ָסמו ְּך לְ גַ ָ ּג ּה ֶט ַפח ,אוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ׁ ִש ּפוּעוֹ ֶט ַפח ,אוֹ יוֹ ֵרד לְ ַמ ָּטה ֶט ַפח ְ ּב ׁ ָשוֶ ה.
ֲא ָבל ִאי לֵ ָ ּ
יכא ַחד ִמ ַּניְהוֻּ ,מ ָּתר לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה.
יחהֲ ,א ִפלּ ּו ֻ ּכ ָ ּל ּה ְ ּכרוּכָ הֻ ,מ ָּתר לְ ָפ ְת ָח ּה
וְ כֵ ן ְ ּבכִ ילָ ה .וְ ִאם יֵ ׁש ָ ּב ּה חוּט אוֹ ְמ ׁ ִש ָ
א ֶֹהל ֲע ַראי הוּא ,וְ ֵאינוֹ ְ ּכעוֹ ֶשה לְ כַ ְּת ִח ָּלה).

(דְּ מוֹ ִסיף ַעל

וִ ילוֹ ןֻ ,מ ָּתר לִ נְ טוֹ תוֹ וּלְ ָפ ְרקוֹ
ַה ּ ַמ ֶּת ֶרת ֻמ ָּתר לַ ֲעשוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .ולְ ַר ֵבנו ַתם וְ רֹא"ש ִא ּסוּר א ֶֹהל ֲע ַראי ַ ּגם ִ ּב ְמ ִחצּוֹ ת ׁ ֶש ּמוֹ ִעילוֹ ת לְ ַה ִּתיר
(לְ ַר ִש"י ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֵאין א ֶֹהל ֶא ָ ּלא ִמי ׁ ֶש ָעשוּי ְ ּכ ֵעין ַ ּגג .וּלְ פִ יוֲ ,א ִפלּ ּו ְמ ִח ָּצה



 .287ומיירי באופן שאם היה עושהו מאתמול לא היה טוב כל כך; דאי לאו הכי ,אסור משום בורר .וכתב
הפמ"ג דעל ידי שינוי ,מותר בכל גווני .משנ"ב (תקי,ד ס"ק יז).
 .288לרש"י  -כמו מטה של פרקים ,וגזירה שמא יתקע בחוזק .לתוספות  -הוא מיטה שפורסים עליה עור,
ואסור משום אוהל.
 .289או"ח שטו,ח.
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ִטלְ טוּל אוֹ לְ ַהכְ ׁ ִשיר .וְ ַרק ְ ּב ׁ ֶש ֵאינוֹ צָ ִר ְ
תוֹספֶ ת ְ ּב ָעלְ ָמא וְ ׁ ָש ֵרי .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)290
יך לָ ֵהן ֵאינָ ן ֶא ָ ּלא לְ ֶ

ישת כוֹ ַבע ְב ַש ָּבת
לְ בִ ַ

(או"ח שא)

(קל"ח ב') (ג) כּ ַוֹבעִ ,אי ְמ ֻהדָּ ק ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ׁ ָש ֵרי .לְ ַר ִש"י ֲא ִפלּ ּו יוֹ צֵ א ֶט ַפח .ולְ ַר ֵבנו ַתם
ֲחנַ נְ ֵאל)ּ ְ ,כ ׁ ֶשהוּא ָק ׁ ֶשה ו ְּמ ַהדֵּ ק וְ יוֹ צֵ א ֶט ַפחָ ,אסוּר (וְ ַהשו ַ"עָ 291ס ַתם ְכ ַר ֵבנו ַתם ,וְ ָח ׁ ַש ׁש ַ ּגם לְ ַר ִש"י).

(וְ ַר ֵבנו

גוד ְבכִ ָּסנָּ יו וְ כִ ילָּ ה (או"ח שטו)

גּ וּד ְ ּבכִ ָּסנָ יו ( ִ ּב ְרצוּעוֹ ָתיו ,ו ֻּמ ָּנח ַעל ָמקוֹ ם ָקבו ַּע ׁ ֶשלּ וֹ ) ִ ּב ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י ָא ָדם ֻמ ָּתר לִ נְ טוֹ תוֹ
ַ ּג ֵ ּבי יְ ֵתדוֹ ת) .וּבְ ֶא ָחד ָאסוּר .וְ כִ ילָ הֲ ,א ִפלּ ּו ַ ּב ֲע ָש ָרהָ ,אסוּר לִ נְ טוֹ ָת ּה (דְּ ִאי ֶאפְ ׁ ָשר דְּ לָ א ִמ ְמ ְּת ָחא
ּפו ְּר ָּתא).
(לְ ָמ ְתחוֹ ַעל

יה (או"ח שח)
ִטלְ טול ִכ ָּירה ֶש ִנ ְש ְמ ָּטה ַא ַחת ִמ ַי ְרכוֹ ֶת ָּ

(ד) ִ ּכ ָירה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְמ ָטה ֲא ִפלּ ּו ֶא ָחד ִמ ַ ּי ְרכוֹ ֶת ָיהָ ,אסוּר לְ ַטלְ ְטלָ ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
לִ ְמקוֹ ָמ ּה ,וְ י ְִת ַח ּיֵב ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.)292

יַחזִ יר ַה ּי ֵָר ְך
( ׁ ֶש ּ ָמא ֲ

יחה ֻמ ָּתר לִ נְ טוֹ ָת ּה.293
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ כִ ילָ ה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ּה חוּט אוֹ ְמ ׁ ִש ָ
ְכשות ְבכֶ ֶרם ְבחוץ לָּ ָּא ֶרץ

(קל"ט א') וּכְ ׁשו ָּתא ְ ּבכַ ְר ָמא ׁ ָש ֵרי ְ ּבחוּצָ ה לָ ָא ֶרץ

( ׁ ֶש ָ ּכל ַה ּ ֵמ ֵקל ָ ּב ָא ֶרץֲ ,הלָ כָ ה ְ ּכמוֹ תוֹ ְ ּבחוּץ לָ ָא ֶרץ,

ׁ ֶש ׁ ּ ָשם ִא ּסוּר ִ ּכלְ ַאיִ ם דְּ ַר ָ ּבנָ ן ,וּבִ כְ ׁשו ָּתא ִה ְס ַּת ּ ְפק ּו ִאם הוּא יָ ָרקֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ִ ּכלְ ַאיִ ם ַ ּב ֶ ּכ ֶרם ,אוֹ ׁ ֶשהוּא ִאילָ ן).
ֵמת ְביוֹ ם טוֹ ב

(או"ח תקכו)

וְ כֵ ן ֵמת ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֵשנִ י ( ׁ ֶש ִא ּסוּר ְמלָ אכָ ה בּ וֹ ַרק ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן)ְ ,יִת ַע ְּסק ּו בּ וֹ יִ ְש ָר ֵאלֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּביוֹ ם
טוֹ ב ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה (בּ וֹ נוֹ ֲהגִ ים ַ ּגם ְ ּבנֵ י ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאלֵ ,ה ֵקלּ ּו לְ ִענְ יַן ֵמת)ּ ִ .ב ְמקוֹ ם ַע ּ ֵמי
ָה ָא ֶרץ ֵאין לְ ַה ִּתיר ,וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֵשנִ י ַעל יְ ֵדי נָ כְ ִרי ( ַאף ׁ ֶש ּ ֵמ ִע ַ ּקר ַהדִּ ין ֲא ִפלּ ּו ֵמת ְ ּביוֹ ם טוֹב
ִר ׁ
אשוֹ ן ֻמ ָּתר ַעל ֵיְדי נָ כְ ִריָ ,ח ׁ ְש ׁש ּו ׁ ֶש ָ ּיבֹא ּו לְ ָה ֵקל ַ ּגם ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָאסוּר ִמן ַהדִּ ין).



 .290או"ח שטו,א (ראה לעיל ,פרק יז ,סי' ח).
 .291או"ח שא,מ-מא.
 .292או משום בונה ,או משום מכה בפטיש (ראה רש"י ,שבת קל"ח א' ,ד"ה שמא יתקע ,שכתב משום בונה; ובשבת מ"ז א' ,ד"ה
חייב חטאת ,כתב משום מכה בפטיש ,שכן אין בניין בכלים).
 .293משפט זה אין לו פשר ,ולא קשר לנאמר לעיל מיניה ,וצ"ע.
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יה (או"ח שא)
יאה לִ ְרשות ָּה ַר ִבים ְבכִ ילָּ ה וְ כַ ְסכַ ֶס ָּ
יְ צִ ָּ

(קל"ט ב') ִמ ְת ַע ֵּטף ָא ָדם (דֶּ ֶר ְך ַמלְ בּ ו ּׁש) ְ ּבכִ ילָ ה וּבְ כַ ְסכַ ֶּס ָיה
נֶ ְח ׁ ָשבִ ים ַמ ּשֹאוי) ,וְ יֵ צֵ א לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ כֵ ן ִ ּב ְרצוּעוֹ ת ַה ְּתלוּיוֹ ת ָ ּב ַאבְ נֵ ט .וְ ִאם ָהי ּו ׁ ֶשל
ֶמ ׁ ִשיָ ,אסוּר ( ׁ ֶש ֵ ּכן ָאז ֲח ׁ ִש ֵיבי ,וְ לָ א ָ ּב ְטלֵ י .וּכְ מוֹ ַט ִ ּלית ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמצֻ ּיֶצֶ ת ְ ּכ ִהלְ כָ ָת ּהֶ ׁ ,ש ַה ּיוֹ צֵ א ָ ּב ּה ַח ּיָב
ַח ָּטאת)ֶ .א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ְק ׁשו ִּרים ְ ּב ָב ֵּתי ׁשוֹ ַקיִ ם.
( ִ ּב ְרצוּעוֹ ֶת ָיה ַה ְּתלוּיוֹ ת ָ ּב ּה ,וְ ֵאינָם

ַה ֲע ָּר ָּמה ְביוֹ ם טוֹ ב ובְ ַש ָּבת

(או"ח תקלג; או"ח שיד)

(ה) ַמ ֲע ִרים ָא ָדם לִ ְתלוֹ ת ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ֶרת ְ ּביוֹ ם טוֹ ב לְ צ ֶֹר ְך ִר ּמוֹ נִ ים ,וְ נוֹ ֵתן ָ ּב ּה ִר ּמוֹ נִ ים וְ תוֹ לֶ ה
ימא
ָ ּב ּה ַא ַחר ָ ּכ ְך ׁ ְש ָמ ִרים .וְ ַתלְ ִמיד ָחכָ ם ֻמ ָּתר לְ ַה ֲע ִרים לְ ַה ַּנח ָ ּב ָרא דְּ תו ָּמא ְ ּבבִ ְר ָזא ,וְ לֵ ָ
לְ ַאצְ נו ֵּע ּה ָקא ְמכַ ֵּון ,וּלְ ֵמינַ ם ַמ ְ ּב ָרא לְ ֶמ ֱע ַבר ְ ּב ַמ ָ ּיא לִ ְמ ַס ֵ ּיר ּ ֵפ ֵירי .וְ כָ ל ָא ָדם יָ כוֹל
לְ ַה ֲע ִרים לִ ְמל ַֹח ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ַעל ָהעוֹ ר ַ ּג ְר ָמא ַ ּג ְר ָמא .וְ ִאם ֶה ֱע ִרים וּבִ ׁ ּ ֵשל ְ ּביוֹ ם טוֹ ב יוֹ ֵתר
ִמ ָּצ ְרכּ וֹ ָ ,אסוּר לְ כָ ל ָא ָדם ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ִד ֲיע ַבד.
נְ ִתינַ ת ַמיִם ַעל ְש ָּמ ִרים וְ ִסנון יַ יִ ן ו ַמיִם

(או"ח שיט)

(ו) נוֹ ֵתן ַמיִ ם ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ׁ ּ ְש ָמ ִרים ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ָ ּיצֹלּ ּו .294וְ נוֹ ְתנִ ין ַמיִ ם אוֹ יַ יִ ן צְ לוּלִ ין ִ ּב ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ֶרת
לְ ַס ֵּנןֲ ,א ָבל ל ֹא ֲעכו ִּרים ( ְ ּכ ַד ַעת ַר ִש"י .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ָאסוּר לְ ַס ֵּנן ִ ּב ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ֶרת ֲא ִפלּ ּו ַמיִ ם וְ ַייִן
(א ִפלּ ּו
יהַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ן צְ לוּלִ ין ֲ
צְ לוּלִ ים) .וּבִ ימוֹ ת ַה ִ ּג ּתוֹ ת נוֹ ֵתן ָחבִ ית ׁ ֶשל יַ יִ ן ִעם ׁ ְש ָמ ֶר ָ
ִ ּב ְמ ׁ ַש ֶּמ ֶרת .ולְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם דַּ וְ ָקא ְ ּבסו ָּדר .וְ ַהשו ַ"עָ 295ס ַתם ְכ ַר ִש"י .וְ הוֹ ִסיף דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם).
יפה ִמצְ ִרית (או"ח שיט)
ִסנון ְבסו ָּדר ובִ כְ ִפ ָּ

יפה ִמצְ ִרית ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא
(ז) ְמ ַס ְּננִ ין יַ יִ ן ְ ּבסו ָּד ִרים ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲע ֶשה ֻ ּג ּ ָמא ,וּבִ כְ ִפ ָ
יַ גְ ִ ּב ַּיה ִמ ַ ּק ְר ָק ִעית ַה ְ ּכלִ י ֶט ַפח .וְ ָאסוּר לִ ֵּתן ִק ְס ִמין ְ ּב ִפי ַה ְ ּכלִ י לְ ַס ֵּנן ֲעלֵ ֶיהן.
ֵערוי ִמ ְכלִ י לִ כְ לִ י

(או"ח שיט)

ו ֻּמ ָּתר לְ ָערוֹ ת ִמ ְ ּכלִ י לַ ֲח ֵברוֹ  ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ַ ּי ְפ ִסיק ְ ּכ ׁ ֶש ּ ַמ ְת ִחיל לְ ַט ְפ ֵטף נִ יצוֹ צוֹ ת ִמ ֵ ּבין
ַה ׁ ּ ְש ָמ ִרים.



 .294רצה לומר ,שיהיו השמרים צלולים והמים יזובו מהם עם מקצת מן היין שנשאר בלוע בו .והטעם שאין
בנתינת מים משום בורר ,שהמים שהוא נותן צלולים הם ,ואין בהם דבר שצריך לברר מהם .משנ"ב (שיט,ט,
ס"ק לג)

 .295או"ח שיט,י .ולסיכום ,דעת רש"י והשו"ע ,שלושה חילוקי דינים( :א) יין שהוא צלול ,דרובייהו דאינשי לא
קפדי ביה כלל ,מותר לתת אותו אפילו במשמרת( .ב) יין שהוא עכור קצת ,ואפשר דמשתתי הכי ,מיהו
רובייהו דאינשי לא שתו ליה הכי ,מותר בשינוי ,כגון סודר וכפיפה( .ג) ויין שהוא עכור לגמרי ,ולא משתתי
הכי כלל ,אפילו בשינוי אסור.
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יסת ֶבגֶ ד ַעל ְכלִ י
ְפ ִר ַ

(או"ח שטו)

וְ לִ ְפרֹס ֶ ּבגֶ ד ַא ֻ ּכ ָ ּל ּה כּ ו ָּבא ַ(קנְ ַקן)ָ ,אסוּרַ .א ּ ַפלְ ָ ּגא דְּ כו ָּבאָ ׁ ,ש ֵרי (לְ ַר ִש"י וְ ַר ְמ ָּב"ם ִא ּסוּרוֹ ִמ ׁ ּשוּם
ׁ ֶשעוֹ ֶשה א ֶֹהל .296וְ ַד ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד וְ ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ֵאין ְ ּבכִ ּסוּי ֵ ּכלִ ים ִמ ׁ ּשוּם א ֶֹהלֶ ׁ ,שדַּ ְר ָ ּכם ְ ּבכָ ְךֶ ,א ָ ּלא ִא ּסוּרוֹ ִמ ׁ ּשוּם

ׁ ֶש ִּנ ְר ֶאה ִ ּכ ְמ ׁ ַש ֶּמ ֶרת .וְ ַעל ֵחצִ י ,לָ או ַהיְנ ּו אוֹ ְר ֵח ּה .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ַר ִש"י וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם.)297
נְ ִתינַ ת ֵביצָּ ה ִב ְמ ַס ֶננֶ ת ֶשל ַח ְר ָּדל (או"ח שיט)

נוֹ ֵתן ֵ ּביצָ ה ִ ּב ְמ ַס ֶּננֶ ת ׁ ֶשל ַח ְרדָּ ל (וְ ַה ֶחלְ מוֹ ן ַה ָּצהֹב יוֹ ֵרד ,וְ ַה ֶחלְ בּ וֹ ן ַה ָ ּל ָבן ַה ָּס ִמ ְ
יך נִ ׁ ְש ָאר לְ ַמ ְעלָ ה .וְ ֵאינוֹ
אוֹת ּה ֶא ָ ּלא לְ גָ וֶ ן ,לְ ַמ ְר ֶאהִ ,הלְ כָ ְך ִא ִידי וְ ִא ִידי אֹכֶ ל הוּא ,וְ ֵאין ָ ּכאן
ָאסוּר ִמ ׁ ּשוּם בּ וֹ ֵרר ,לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִשין ָ

ְ ּב ִר ַירת ּ ְפסֹלֶ ת ֵמאֹכֶ ל).
ֵערוב ַח ְר ָּדל וְ ַש ֲחלַ יִם

(או"ח שכא)

(ק"מ א') ַח ְרדָּ ל ׁ ֶש ָ ּל ׁשוֹ ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,לְ ָמ ָחר ְמ ַמחוֹ ֵ ּבין ַ ּב ָ ּיד ֵ ּבין ִ ּבכְ לִ י .וְ נוֹ ֵתן לְ תוֹ כוֹ דְּ ַב ׁש.
(בנַ ַחת .299לְ ַד ַעת ִרי"ף וְ רֹא"שֻ ,מ ָּתר ְ ּבכִ י ַהאי ַ ּגוְ נָ א ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
וְ ל ֹא יִ ְטרֹף ( ְ ּבכ ַֹחֶ ,)298א ָ ּלא יְ ָע ֵרב ְ ּ
"עָ 300ס ַתם ְכ ָּה ִרי"ף וְ רֹא"ש ,וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש
ולְ ֵספֶ ר ַה ְתרו ָּמהֻ ,מ ָּתר דַּ וְ ָקא ְ ּכ ׁ ֶשנּוֹ ֵתן ַה ּ ַמ ׁ ְש ֶקה ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ַהשו ַ
אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ֵס ֶפר ַה ְתרו ָּמה).
וְ ׁ ַש ֲחלַ יִ ם ׁ ֶש ְּט ָר ָפן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,לְ ָמ ָחר נוֹ ֵתן לְ תוֹ כָ ן ׁ ֶש ֶמן וְ ח ֶֹמץ .וְ ל ֹא יִ ְטרֹף ֶא ָ ּלא יְ ָע ֵרב.
וְ ׁשוּם ׁ ֶש ִר ְּסקוֹ ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,לְ ָמ ָחר נוֹ ֵתן לְ תוֹ כוֹ ּפוֹ ל וַ ֲע ָד ׁ ִשים .וְ ל ֹא יִ ְטרֹף ֶא ָ ּלא יְ ָע ֵרב.
ֲהכָּ נַ ת ֲאנוֹ ְמלִ ין וַ ֲאלונְ ִטית (או"ח שכא)

(ח) עוֹ ִשין ֲאנוֹ ְמלִ יםֶ ׁ ,שהוּא יַ יִ ן יָ ׁ ָשן ו ְּד ַב ׁש ו ִּפלְ ּ ְפלִ ין ( ַאף ׁ ֶשהוּא ִט ְר ָחא) .וְ ֵאין עוֹ ִשין
ֲאלוּנְ ִטיתֶ ׁ ,שהוּא יַ יִ ן יָ ׁ ָשן ו ַּמיִ ם צְ לוּלִ ין וְ ׁ ֶש ֶמן ֲא ַפ ְר ְסמוֹ ן (דְּ ָעבְ ֵדי לְ ֵבי ַמ ּסו ָּתא לְ ֵמ ַיקר ,וְ ֻדגְ ַמת
ְרפו ָּאה ,וְ ָאסוּר לַ ֲעשוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,גזֵ ָרה ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְש ִח ַיקת ַס ְמ ָמנִ ים).



 .296ולשיטתם צריך לומר שיש לפחות טפח בין היין לבגד.
 .297או"ח שטו,יג .וכתב המשנ"ב (ס"ק מט) שכן נכון להחמיר ,כהכרעת השו"ע .והנוהגים להקל ,כדעת הראב"ד
והרשב"א ,אין למחות בידם .עיי"ש.
 .298על פי משנ"ב (שכא,טו ,ס"ק נט) .והגר"א גרס בכף ,וראה שער הציון (אות עה).
 .299וביאר המשנ"ב (שכא,טו ,ס"ק נח) בשם הפרי מגדים שיכול לערבו במים או ביין ,ואפילו אם לא נתערב מים
בחרדל קודם השבת ונילוש החרדל רק מתמצית לחותה (והותר משום שדרך הגיבול בחרדל ושחליים ושום ,על ידי
שמערב בכוח ,וכאן מערב בנחת) .אמנם בביה"ל (ד"ה יכול) כתב דצע"ג בזה ,האיך התירו חז"ל עצם הגיבול דהוא
איסור דאורייתא ,ע"י השינוי המועט הזה דהיינו שאינו טורף בכח וכו'! אלא ביאר דמיירי שהחרדל נילוש
לגמרי מערב שבת ,ובשבת מוסיף עליו משקה לעשותו רך ,ואסרו טריפה משום דדמי ללישה .עיי"ש.
 .300או"ח שכא,טו-טז.
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(או"ח שכא)

(ק"מ א') ֵאין ׁשוֹ ִרין ִחלְ ִּתית לְ תוֹ ְך ּפוֹ ׁ ְש ִרין ,וְ ל ֹא לְ תוֹ ְך צוֹ נֵ ן
לִ ְרפו ָּאה)ֲ .א ָבל נוֹ ֵתן לְ תוֹ ְך ַהח ֶֹמץ (ו ְּמ ַט ֵ ּבל בּ וֹ ַמ ֲאכָ לוֹ ֶ ׁ .ש ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ׁ ָשרוּי ְ ּבח ֶֹמץַ ,מ ֲאכַ ל ְ ּב ִר ִיאים הוּא,301
עוֹשה לִ ְרפו ָּאה) .וְ ִאם ׁ ָש ָרה ֵמ ֶא ְתמוֹ לֻ ,מ ָּתר לִ ׁ ְש ּתוֹ תוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִ .אם ׁ ָש ָתה יוֹ ם
וְ ֵאינוֹ נִ ָ ּכר ׁ ֶש ֶ
ישי וְ ׁ ִש ׁ ּ ִשי ,וְ צָ ִר ְ
יך לִ ׁ ְש ּתוֹ תוֹ ֻ ,מ ָּתר לִ ׁ ְשרוֹ תוֹ ְ ּבצוֹ נֵ ן וּלְ ַה ִּניחוֹ ַ ּב ַח ּ ָמה.
ֲח ִמ ׁ ִ
עוֹשים לְ חוֹ לֵ י לֵ ב
( ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָהי ּו ִ

ֵאין שוֹ ִרין ַכ ְר ִשינִ ין

(או"ח שיט)

אוֹתן ( ִמ ׁ ּשוּם בּ ֵוֹרר).
ֵאין ׁשוֹ ִרין ַ ּכ ְר ׁ ִשינִ ין ( ְ ּב ַמיִם ,לְ ַהפְ ִריד ֵמ ֶהם ַה ּ ְפסֹלֶ ת) וְ ל ֹא ׁ ָש ִפין ( ְמ ׁ ַשפְ ׁ ְשפִ ים) ָ
נוֹתן לְ תוֹ ְך ְ ּכ ָב ָרה וְ כַ לְ ָ ּכלָ ה ( ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשנּוֹ ֵפל ַה ּ ְפסֹלֶ ת דֶּ ֶר ְך נִ ְק ֵבי ַה ְ ּכ ָב ָרהֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ִמ ְת ַ ּכ ֵּון לְ כָ ְך).
ֲא ָבל ֵ
ֲהכָּ נַ ת ַמ ֲאכַ ל לִ בְ ֵה ָּמה ֵ -אין כוֹ בְ ִרין ַה ֶת ֶבן ִבכְ ָּב ָּרה

(או"ח שכד)

יח ְ ּב ָמקוֹ ם ָ ּגב ַֹּה ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ֵרד ַה ּמוֹ ץ
ֵאין כּ וֹ בְ ִרין ַה ֶּת ֶבן ִ ּב ְכ ָב ָרה ,וְ ל ֹא יַ ִּנ ַ
ְ
ּוֹפל ַה ּמוֹ ץ ֵמ ֵאלָ יו ,דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין
נוֹתן לְ תוֹ ך ָה ֵאבוּס ( ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשנ ֵ
ְמ ַר ֵ ּקד)ֲ .א ָבל נוֹ ֵטל ( ֶּת ֶבן) ִ ּב ְכ ָב ָרה וְ ֵ
ִמ ְת ַ ּכ ֵּון הוּא).
( ַה ְמע ָֹרב בּ וֹ ִ ,מ ׁ ּשוּם ִא ּסוּר

ִרכו ְך סו ָּדר וְ ָּחלוק

(או"ח שב)

(ט) ָאסוּר לְ כַ ְסכּ ו ֵּסי (לְ ׁ ַש ְפ ׁ ֵשף לְ ַר ְ ּככוֹ לְ ַא ַחר ַה ְ ּכבִ ָיסה) סו ָּדר ( ׁ ֶשהוּא ֶ ּבגֶ ד ֶעלְ יוֹ ן) ,וְ ָחלוּק ֻמ ָּתר
(דִּ בְ סו ָּדר ַמ ְק ּ ִפיד ַעל לִ בּ וּנוֹ יוֹ ֵתר ,ו ֶּמ ֱחזֵ י ִ ּכי אוֹ לו ֵּדי ִח ְּו ָראּ ֵ .כן ּ ָפ ְסק ּו ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.302
וְ ַד ַעת ָּה ִרי"ףַ ,ר ֲא ָּב"ד וְ ַר ְמ ָּב"ןֶ ׁ ,ש ַ ּגם ִ ּכ ְסכּ וּס סו ָּדר ֻמ ָּתר).
יטת ָּחלוק ִמ ָּקנֶ ה וְ ִדין ַה ָּקנֶ ה (או"ח שח)
ְש ִמ ַ

(ק"מ ב') וְ ׁ ָש ֵרי לְ ִמ ׁ ְשלַ ף ָחלוּק ִמ ַ ּקנְ יָ א .וְ ַקנְ יָ א ִמ ֵּנ ּה (לִ ׁ ְשל ֹף ַה ָ ּקנֶ ה ִמ ֶּמ ָּנה) ָאסוּר
ֵמ ֲח ַמת גּ וּפוֹ ֶ ׁ ,שעוֹ ֵמד לְ ַה ָּס ָקה)ֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן הוּא ְ ּכלִ י אוֹ ְרגִ ים ( ׁ ֶש ּתוֹ ַרת ְ ּכלִ י ָעלָ יו.)303
ִטלְ טול ֲאגֻ ַדת יָּ ָּרק וְ ֵעץ ֶש ְתלויִ ים בוֹ ָּב ָּשר וְ ָּדגִ ים

( ׁ ֶשהוּא ֻמ ְקצֶ ה

(או"ח שי)

הוּצָ א דְּ יַ ְר ָקא ( ֲאגֻ דַּ ת יָ ָרק) ָאסוּר לְ ַטלְ ְטלוֹ ֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ֲחזִ י לְ ַמ ֲאכַ ל ְ ּב ֵה ָמה.
ֵעץ ׁ ֶש ּתוֹ לִ ין בּ וֹ ָ ּב ָשר וְ ָדגִ יםֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ

(כן ּ ָפ ְסק ּו ָּה ִרי"ף וְ רֹא"שֲ .א ָבל ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק ֶּתלִ י ׁ ֶשל
ֵּ



 .301על פי פירוש רבינו פרחיה.
 .302או"ח שב,ה.
 .303לדעת רש"י (קי"ג א' ,ד"ה מותר) קנה של אורגים הוא כלי שמלאכתו להיתר (שכן משמש גם לתשמישי היתר).
ולדעת תוספות (קכ"ב ב' ,ד"ה רחת) הוא כלי שמלאכתו לאיסור ,ומותר לטלטלו רק לצורך גופו ומקומו.
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דָּ גִ ים ָאסוּר לְ ַטלְ ְטלוֹ  .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 304פ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף וְ רֹא"ש).
ָּאסור לִ גְ רֹף ֵאבוס ולְ ַס ֵלק ַה ֶת ֶבן

לַ ְצ ָּד ִדים (או"ח שכד)

(י) ָאסוּר לִ גְ רֹף ָה ֵאבוּס ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵ י ׁשוֹ ר ַה ּ ַפ ָּטם
ו ְּשע ִֹרים) ,אוֹ ָה ְר ִעי לַ ְּצ ָד ִדיןֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ֵאבוּס ׁ ֶשל ְ ּכלִ י ( ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶשל ִמלּ וּי ֻ ּג ּמוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ַ ּק ְר ַקע,
דְּ גָ זְ ִרינָ ן ֲאט ּו ׁ ֶשל ַק ְר ַקע) .וְ כֵ ן נָ ֵמי ָאסוּר לְ ַס ֵ ּלק ִמ ְ ּל ָפנָ יו ַה ֶּת ֶבן (לַ ְּצ ָד ִדים ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר י ֵׁש ֶּתבֶ ן ַרב ,וְ רוֹצֶ ה
לְ ַס ְּלקוֹ ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְד ְר ֶס ּנ ּו ַה ׁ ּשוֹ ר ,וִ יזַ ֲה ֶמ ּנ ּו ָ ּב ְר ִעי ׁ ֶש ְ ּב ַרגְ לָ יו).
(לִ גְ רֹף ָה ַעפְ רו ִּרית ֵמ ָה ֵאבוּסּ ְ ,כ ֵדי לָ ֵתת בּ וֹ ֶּתבֶ ן

נְ ִטילַ ת ַמ ֲאכָּ ל ִמ ְב ֵה ָּמה לַ ֲח ֶב ְר ָּתה (או"ח שכד)

נוֹתנִ ין לִ ְפנֵ י ַה ׁ ּשוֹ ר ( ׁ ֶש ַה ֲחמוֹ ר ֵאינוֹ ֵמ ִטיל ִר ִירים ִמ ּ ִפיו לְ ַמ ֲאכָ לוֹ ) .וְ ֵאין
(יא) נוֹ ְטלִ ין ִמ ִ ּל ְפנֵ י ַה ֲחמוֹ ר וְ ְ
נוֹ ְטלִ ין ִמ ִ ּל ְפנֵ י ַה ׁ ּשוֹ ר לָ ֵתת לִ ְפנֵ י ַה ֲחמוֹ ר ( ׁ ֶש ַה ׁ ּשוֹ ר ֵמ ִטיל ִריר לַ ּ ַמ ֲאכָ ל ,וְ נִ ְמ ָאס ,וּכְ ׁ ֶש ּ ְמ ַטלְ ֵטל ַה ּ ַמ ֲאכָ ל,
טוֹ ֵר ַח ׁ ֶשלּ ֹא לְ צ ֶֹר ְך).
ִטלְ טול ִמן ַה ַצד

(או"ח שיא)

(קמ"א א') ַה ַ ּק ׁש ׁ ֶש ַעל ַ ּגב ַה ּ ִמ ָּטה ( ְס ָתמוֹ ָראוּי לְ ַה ָּס ָקה ,ו ֻּמ ְקצֶ ה) ,לֹא יְ נַ ְענְ עוֹ ְ ּביָ דוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּבגוּפוֹ
(דְּ ִטלְ טוּל ִמן ַה ַּצד לָ או ׁ ְש ֵמ ּה ִטלְ טוּל)ֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ֲחזִ י לְ ַמ ֲא ַכל ְ ּב ֵה ָמה ,אוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָעלָ יו
ֵמ ֶא ְתמוֹ ל ַ ּכר אוֹ ֶ ּכ ֶסת.
ּפוּגְ לָ א (צְ נוֹ ן ׁ ֶש ְּתלָ ׁשוֹ וְ ִה ְט ִמינוֹ ַ ּב ַ ּק ְר ַקע לְ ִה ְת ַק ּיֵם)ּ ֵ ,בין ִמלְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ָּטה
וְ ֵאינוֹ ֵמזִ יז ָע ָפר ִ ּבנְ ִטילָ תוֹ )ּ ֵ ,בין ִמ ְ ּל ַמ ָּטה לְ ַמ ְעלָ ה ( ׁ ֶשר ׁ
ֹאשוֹ ֶה ָע ֶבה לְ ַמ ָּטה ,וּבִ נְ ִטילָ תוֹ ֵמזִ יז ָע ָפר)ָ ׁ ,ש ֵרי
(דְּ ִטלְ טוּל ִמן ַה ַּצד לָ או ׁ ְש ֵמ ּה ִטלְ טוּל).
( ְ ּכ ׁ ֶשר ׁ
ֹאשוֹ ֶה ָע ֶבה לְ ַמ ְעלָ ה,

ִדין ַמכְ ֵבש ְב ַש ָּבת

(או"ח שב)

ַמכְ ֵ ּב ׁש ׁ ֶשל ַ ּב ֲעלֵ י ָ ּב ִּתיםַ ,מ ִּת ִיריםֲ .א ָבל ל ֹא כּ וֹ בְ ׁ ִשים .וְ ׁ ֶשל כּ וֹ בְ ִסין ל ֹא ַ ּיִגע בּ וֹ ֶ ,א ָ ּלא ִאם
(כ ַד ַעת ַר ִש"י ׁ ֶש ַּט ַעם ָה ִא ּסוּר ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ַה ָּת ָרתוֹ
ָהיָ ה ֻמ ָּתר ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתַ ,מ ִּתיר ֶאת ֵ ּכלָ יו וְ ׁשוֹ ְמ ָטן ְ ּ
דּ וֹ ָמה לִ ְס ִת ָירה ,וּכְ ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר ,לָ א ֶמ ֱחזֵ י ִ ּכ ְס ִת ָירה .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ַּט ַעם ָה ִא ּסוּר ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶשהוּא ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת
ֶח ְסרוֹ ן ִ ּכיס ,וְ ַאף ִאם ָהיָה ֻמ ָּתר ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת לֹא ַ ּיִגע בּ וֹ  .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 305פ ַסק ְכ ַר ִש"י).

 .304או"ח שי,א.
 .305או"ח שב,ד.
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ִדיכַ ת ִפלְ ְפלִ ים ְב ַש ָּבת

(או"ח שכא)

(קמ"א א') (יב) ׁ ָש ֵרי לְ ֵמ ַידק ּ ִפלְ ּ ְפלֵ י ְ ּב ׁ ַש ָ ּב ָתא ְ ּב ַק ָּתא דְּ ַס ִ ּכינָ אֲ ,א ִפלּ ּו טו ָּבא
ַהשו ַ"עֶ ׁ 306ש ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ָש ֵרי .וְ ַד ַעת ַר ִש"יַ ,ר"ח ו ְש ִאלְ תוֹתֶ ׁ ,ש ְּמ ֻד ָ ּבר ְ ּביוֹ ם טוֹב).
ֲהלִ יכָּ ה ִעם ַמיִם ֶש ָּעלָּ יו ֵמ ַה ָּים אוֹ

(וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק

ִמ ָּמ ָּטר סוֹ ֵחף (או"ח שכו)

(יג) ַמאן דְּ ָס ֵחי ְ ּב ַמ ָ ּיא לִ נְ גּ ּוב נַ ְפ ׁ ֵש ּה דְּ לָ א לֵ ֵיתי ַמ ָ ּיא דְּ ַעל ַ ּג ֵ ּב ּהֲ .א ָבל ִמי ׁ ֶשהוֹ לֵ ְך ְ ּב ָמ ָטר
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ו ָּמ ָטר סוֹ ֵחף ָעלָ יו וְ ַעל ְ ּבגָ ָדיוֵ ,אין לָ ח ֹׁש.307
ִקנו ַח ִטיט ֵמ ַעל ַרגְ לוֹ

(או"ח שב)

ִטיט ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַרגְ לוֹ ְמ ַק ְּנחוֹ ֵ ּבין ַ ּב ַ ּק ְר ַקע ֵ ּבין ְ ּבכ ֶֹתל

(וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן ְ ּבקוֹ ָרהּ ֵ .כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת

ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַרק ְ ּבקוֹ ָרה וְ כ ֶֹתל .וְ ַד ַעת ָּה ַר"ח ׁ ֶש ַרק ְ ּבקוֹ ָרה.

"ע308
וְ ַהשו ַ

ָס ַתם ְכ ָּה ִרי"ף .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש ִמי

ׁ ֶשאוֹ ֵסר ַאף ְ ּבכ ֶֹתלְ ,כ ַר"ח .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב וְ יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ַּמ ִּתיר ִ ּב ׁ ְשנֵ ֶיהםְ ,כ ָּהרֹא"ש).
ל ֹא יֵ ֵשב ִב ְקצֵ ה ָּמבוֹ י וְ ֵח ֶפץ ְביָּ דוֹ

(או"ח שסה)

לָ א לֵ ִיתיב ִאינִ ׁיש ַא ּפו ָּמא דִּ לְ ִח ָ ּיא
וְ ׁ ֶש ָּמא י ִּפֹל ֵח ֶפץ וְ יָ בֹא לְ ַטלְ ְטלוֹ )ֲ ,א ָבל ְ ּב ֶפ ַתח ֶה ָחצֵ ר ַה ּ ָפתו ַּח לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים אוֹ ְ ּבכַ ְר ְמלִ ית,
ֻמ ָּתר ׁ ֶ(ש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ֶה ֵ ּכר).
( ַעל ּ ִפי לֶ ִחי ׁ ֶש ִ ּב ְקצֵ ה ַה ּ ָמבוֹ יֶ ׁ ,ש ֵאין ֶה ֵ ּכר ֵ ּבינוֹ לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,

ָּאסור לְ צַ ֵדד ָּחבִ ית ַעל

ָּה ָּא ֶרץ (או"ח שלז)

(יד) לָ א לְ צַ דֵּ ד ִאינִ ׁיש כּ ו ָּבא ְ ּב ַא ְר ָעא ( ִ ּגיגִ ית ַ ּב ַ ּק ְר ַקעֶ ׁ ,ש ָּמא יָ בֹא לְ ַה ׁ ְשווֹ ת ֻ ּג ּמוֹ ת).
ָּאסור לְ ַה ֵדק מוֹ כִ ין ְב ִפי ַפ ְך ֶש ֵיש בוֹ

ַמ ְש ִקים (או"ח שכ)

לָ א לִ ֲהדוֹ ק ִאינִ ׁיש ֻא ְד ָרא ַא ּפו ָּמא דְּ ַחצְ ָ ּבא
וְ ָאסוּר ִמ ׁ ּשוּם ְמלַ ֵ ּבן אוֹ ְמפָ ֵרק).

(ל ֹא י ְַהדֵּ ק מוֹ כִ ין ְ ּבפִ י ַה ּ ַפ ְךֶ ׁ ,ש ּ ָמא יָ בֹא לִ ֵידי ְס ִח ָיטה,



 .306או"ח שכא,ז.
 .307הב"י (או"ח שכו,ז) כתב הטעם לפי שהמים מועטים לא גזרו עליהם .אמנם הגר"א כתב (בביאורו ,ס"ק טו)
שמדברי התוספות משמע דאפילו בריבוי מים מותר בלבושו .והפנה לט"ז ,שכתב (ס"ק ב) שאין טעם זה
(של הב"י) מספיק ,דעינינו רואות שיש יותר ריבוי מים מן המטר על לבושי אדם ממה שיש על גופו
כשעולה מן הרחצה .אלא נראה הטעם דבזה אי אפשר להמנע ממנו ,שהאדם הולך ברשות הרבים,
ופתאום בא מטר עליו ,לא גזרו ביה רבנן.
 .308או"ח שב,ו.
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נִ קוי ִטיט ֵמ ַעל ִבגְ דוֹ ו ִמנְ ָּעלוֹ

(או"ח שב)

ִטיט ׁ ֶש ַעל ִ ּבגְ דּ וֹ ְ ,מכַ ְס ְ ּכסוֹ ִ ּב ְפנִ ים וְ ל ֹא ַ ּבחוּץ
ו ְּמ ׁ ַש ְפ ׁ ֵשף זֶ ה ָ ּבזֶ ה ַעד ׁ ֶשנּוֹ ֵפל ַה ִּטיט .)309ו ְּמגָ ְררוֹ ְ ּבצִ ּפ ֶֹרן ִ(מ ַ ּבחוּץ ,דְּ זֶ ה לֹא ְנֶח ׁ ָשב ְמלַ ֵ ּבן) וּבְ ַס ִ ּכין .
ֵאין ְמגָ ְר ִרין ִמנְ ָעל ,ל ֹא ָח ָד ׁש וְ ל ֹא יָ ׁ ָשן.
(היְנ ּו ׁ ֶשאוֹ ֵחז ַה ֶ ּבגֶ ד ִ ּב ְפנִ ים נֶ גֶ ד ְמקוֹ ם ַה ִּטיט
ַ
310

ִסיכַ ת ַכף ַרגְ לוֹ ְב ֶש ֶמן

(או"ח שכז)

(קמ"א ב') וְ ל ֹא יָ סו ְּך ַרגְ לוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן וְ הוּא ְ ּבתוֹ ְך ִמנְ ָעלוֹ וְ ַסנְ דָּ לוֹ ֲ .א ָבל ָס ְך ַרגְ לוֹ ו ַּמ ִּניחוֹ
עוֹשין אוֹ תוֹ ְ ּבנֵ י ָא ָדם
ְ ּב ִמנְ ָעלוֹ וְ ַסנְ דָּ לוֹ  ,וְ ׁ ָשף ָ ּכל גּ וּפוֹ ו ִּמ ְת ַע ֵ ּגל ַעל ַ ּגב ַק ְט ַ ּבלְ יָ א ( ּ ֵפרו ּׁש ,עוֹ ר ׁ ֶש ִ
לְ כַ ּסוֹ ת בּ וֹ ) ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא ֵיְהא ׁ ִשעוּר לְ ַע ְ ּבדוֹ ֶא ָ ּלא לְ צַ ְחצְ חוֹ .
יאה ְב ִמנְ ַעל וְ ָּחלוק ָּגדוֹ ל ובְ ִמנְ ָּעל ְמ ֻר ָּפט (או"ח שא; או"ח שג)
יְ צִ ָּ

ל ֹא יֵ צֵ א ַה ָ ּק ָטן ְ ּב ִמנְ ַעל ָ ּגדוֹ לֲ ,א ָבל יוֹ צֵ א ַ ּב ֲחלוּק ָ ּגדוֹ ל .וְ ל ֹא ֵּתצֵ א ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ִמנְ ָעל ְמ ֻר ּ ָפט
"ע .311וְ ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל ּ ֵפ ַר ׁש
( ַר ִש"י ּ ֵפ ַר ׁש ְמ ֻר ּ ָפטָ ,קרו ַּע; ׁ ֶש ּ ָמא י ְִתלוֹ צְ צ ּו ָעלֶ ָיה וְ ָתבֹא לְ ׁ ָשלְ פוֹ  ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ְמ ֻר ּ ָפטָ ,רפוּי ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְר ֵ ּבב ִמן ָה ֶרגֶ ל) ,וְ ל ֹא ְ ּב ָח ָד ׁש ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן יָ צְ ָאה בּ וֹ ֵמ ֶא ְתמוֹ ל ׁ ָש ָעה ַא ַחת.
ִטלְ טול ִמנְ ָּעל ָּח ָּדש ְב ַש ָּבת (או"ח שח)

וְ ׁשוֹ ְמ ִטין ִמנְ ָעל ָח ָד ׁש ( ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת) ֵמ ַעל ָה ֵאמוֹ ס
ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָמטוֹ ּ ְ ,כלִ י).

נֶח ׁ ָשב ַ ּגם לִ פְ נֵי
(דְּ פוּס ׁ ֶש ּצו ָּרתוֹ ְ ּכ ֵעין ֶרגֶ לֶ ׁ ,ש ַה ּ ִמנְ ָעל ְ

ִכבוס עוֹ ר (או"ח שב)

ו ֻּמ ָּתר לְ ַסכְ ֵס ְך (לְ ׁ ַשפְ ׁ ֵשף) ִמנְ ָעל וְ ל ֹא לְ כַ ְ ּבסוֹ .



 .309ואף דלעיל ,גבי סודר לאחר הכביסה שמתקשה ,אסור לשפשפו (כמבואר בגמרא ק"מ א' ,והובא לעיל ,בסעיף ט),
ולא מחלקים בין מבפנים למבחוץ ,שם אין טיט ,וכוונתו ודאי לצחצחו ,משא"כ כאן שאין כוונתו אלא
להסיר הטיט ,אלא שדומה למלבן (אבל מלבן ממש אינו ,שכן אינו נותן עליו מים) ,ולכן התירו רק מבפנים ,דלא
מוכחא מילתא לאיתחזויי כמלבן (על פי ביאור הגר"א ,שב,ז ס"ק כד).
 .310והמגן אברהם כתב (על פי דברי הב"י) שאפילו בחודו של סכין מותר .והמשנ"ב (ס"ק לד) הסתפק בדבר.
 .311או"ח שג,יג.
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ֶפ ֶרק כא

נוֹ ֵטל
ִטלְ טול ַעל יְ ֵדי ָּד ָּבר ַא ֵחר ִאם ֻמ ָּתר ְב ַש ָּבת

(או"ח שט)

(קמ"א ב') (א) נוֹ ֵטל ָא ָדם ְ ּבנוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַ ּג ְעגּ ו ִּעין ַעל ָאבִ יו וְ ֶא ֶבן ְ ּביָ דוֹ
דִּ ְמ ַטלְ ֵטל לָ ֶא ֶבן)ֲ .312א ָבל ֵאין לוֹ ַ ּג ְעגּ ו ִּעין ,אוֹ דִּ ינָ ר ְ ּביָ דוֹ  ,ל ֹא .313וְ נוֹ ֵטל ַ ּכלְ ָ ּכלָ ה וְ ֶאבֶ ן
ְ ּבתוֹ כָ ּה.314
(ב ָחצֵ ר ,וְ לָ א ָא ְמ ִרינָן
ֶּ

דִּ ינָ ר ְ ּביָדוֹ ל ֹא יִ ּטֹל ְ ּבנוֹ  :דַּ ַעת ַר ִש"י ׁ ֶש ָאסוּר ֲאפִ לּ ּו ְ ּכ ׁ ֶש ַה ִּתינוֹ ק ְמ ַה ֵ ּל ְך ְ ּב ַרגְ לָ יו .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן ׁ ֶש ַרק ְ ּכ ׁ ֶשנּוֹ ְשאוֹ

ָאסוּר .וְ ַהשו ַ"עָ 315ס ַתם ְכ ַר ִש"י .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ן.
ָּשכַ ח ֶא ֶבן ַעל ִפי ֶה ָּחבִ ית ו ָּמעוֹ ת ַעל ַה ַכר

(או"ח שט)

(קמ"ב ב') ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ׁ ּ ָשכַ ח ַעל ּ ִפי ֶה ָחבִ ית ו ָּמעוֹ ת ׁ ֶש ׁ ּ ָשכַ ח ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ַ ּכר ַ -מ ֶּטה ֶה ָחבִ ית ַעל
יח ,נַ ֲע ָשה ָ ּב ִסיס לְ ָד ָבר ָה ָאסוּר .וְ ִאם ֵאין יָ כוֹל
צִ דָּ ּה ,אוֹ נוֹ ֵער ַה ַ ּכר ,וְ ֵהם נוֹ ְפלוֹ תֲ .א ָבל ְ ּב ַמ ִּנ ַ
לְ ַה ּטוֹ ָת ּה ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה וְ ׁ ָשכַ ח ָעלֶ ָיהַ ,מגְ ִ ּב ָיה ּה לְ ָמקוֹ ם ַא ֵחר ו ַּמ ָּט ּה.
וְ כָ ל זֶ ה לְ צ ֶֹר ְך גּ וּפוֹ ֲ .א ָבל לְ צ ֶֹר ְך ְמקוֹמוֹ ְ ,מ ַטלְ ֵטל וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּבעוֹ ָדן ָעלָ יו.
ְ ּב ַמ ִּנ ַיח נַ ֲע ָשה ָ ּב ִסיס לְ ָד ָבר ָה ָאסוּרִ :מדִּ בְ ֵרי ַר ִש"י ַמ ׁ ְש ַמע דְּ כֹל ׁ ֶש ִה ִּנ ַיח ַעל דַּ ַעת ׁ ֶש ּי ׁ ּ ִָש ֲאר ּו ׁ ָשם ִ ּבכְ נִ ַיסת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשדַּ ְע ּתוֹ לִ ְּטלוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִ ,מ ְק ֵרי ַמ ִּנ ַיח .וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ַתם דְּ לָ א ֲח ׁ ִשיב ְ ּכ ַמ ִּנ ַיחּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶשדַּ ְע ּתוֹ לִ ְּטלוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
אוֹמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ֵבנו ַתם.
וְ ַהשו ַ"עָ 316ס ַתם ְכ ַר ִש"י ,וּבְ ׁ ֵשם יֵ ׁש ְ
ִקנו ַח לַ ְשלֶ ֶשת ִמ ֶבגֶ ד ו ֵמעוֹ ר (או"ח שב)

לַ ׁ ְשלֶ ׁ ֶשת (דָּ ָבר ָמאוּס) ׁ ֶש ַעל ַ ּכר ׁ ֶשל ֶ ּבגֶ דְ ,מ ַק ְּנחוֹ ִ ּב ְס ַמ ְרטוּט (וְ לֹא ְ ּב ַמיִםִ ,מ ׁ ּשוּם ִ ּכבּ וּס) .וְ כַ ר ׁ ֶשל



 .312שאם לא יטלנו יחלה .ולא העמידו טלטול שלא בידיים במקום סכנה .ואע"ג דלאו סכנת נפש גמורה,
אלא סכנת חולי .רש"י.
 .313והטעם לחלק בין דינר לאבן ,מבאר בגמרא דאבן ,אי נפלה לה (מהתינוק) ,לא אתי אבוה לאיתויי .דינר ,אי
נפיל אתי אבוה לאתויי.
 .314ובגמרא מקשה ,תיהוי כלכלה בסיס לדבר האסור! עיי"ש.
 .315או"ח שט,א.
 .316או"ח שט,ד .כתב המשנ"ב (ס"ק כא) דבמקום פסידא יש לסמוך על דעת רבינו תם .ועוד כתב דאפילו
לדעה זו מסתברא דדוקא כשחשב בהדיא לסלק אחר כך המוקצה בשבת (על ידי ניעור או על ידי גוי) או דבר
שדרכו בכך לסלק המוקצה אחר כך; אבל אם חשב בסתמא שיהיה מונח עליו המוקצה בשבת ,לכולי
עלמא נעשה בסיס אף דלא חשב בהדיא שיהיה מונח עליו כל השבת.
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עוֹ רֻ ,מ ָּתר לִ ֵּתן ָעלָ יו ַמיִם ַעד ׁ ֶש ִּתכְ לֶ הֲ .א ָבל ָאסוּר לְ כַ ְ ּבסוֹ .317
ֶה ֵתר ֶשל ִטלְ טול ַא ַגב ִכ ָּכר אוֹ

ִתינוֹ ק (או"ח שח)

(ב) ל ֹא ִה ִּתיר ּו ִ ּכ ָ ּכר אוֹ ִּתינוֹ ק ֶא ָ ּלא לְ ֵמתֲ .א ָבל לְ ַה ִּתיר לְ ַטלְ ֵטל ְמנוֹ ָרה וְ ַא ְרנָ ִקי ,ל ֹא
נָקי ְמלֵ ָאה ָמעוֹ ת דְּ ָב ֵטל
נָמי ְ ּב ַא ְר ִ
( ָּהרֹא"ש ָ ּכ ַתב ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ,דְּ ַהיְנ ּו דַּ וְ ָקא ְ ּב ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת גּ וּפוֹ ַ ּכ ֲא ָבנִ יםִ ,אי ֵ
לְ גַ ֵ ּבי ָמעוֹ תֲ .אבָ ל ְ ּכלִ י ׁ ֶש ּ ְמלַ אכְ ּתוֹ לְ ִא ּסוּר ,י ֵׁש לוֹ ֶה ֵּתר ֲא ִפלּ ּו ֵמ ַח ּ ָמה לְ צֵ ל ַעל י ְֵדי ִ ּכ ָ ּכר אוֹ ִּתינוֹק .וְ ַד ַעת
ירים320.)319
ָּה ַר ְש ָּב"א וְ עוֹ ד ,לֶ ֱאסֹר .וְ ַהשו" ַעּ ָ 318כ ַתב דַּ ַעת ָּהרֹא"ש ְ ּב ׁ ֵשם י ֵׁש ַמ ִּת ִ
ִסלוק ֲעצָּ מוֹ ת ו ְקלִ פוֹ ת ֵמ ַה ֻשלְ ָּחן ְב ַש ָּבת וְ ִטלְ טול ְת ָּמ ִרים (או"ח שח)

(קמ"ג א') ֲעצָ מוֹ ת ׁ ֶש ְראוּיִ ין לִ כְ לָ בִ ים ,ו ְּקלִ ּ ִפין ׁ ֶש ְרא ּויִין לְ ַמ ֲאכַ ל ְ ּב ֵה ָמה
וְ רֹא"ש .וְ ַר ִש"י ָ ּכ ַתב ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ֵאין ְרא ּויִים לְ כֶ לֶ ב) ,וְ ֵש ָער ׁ ֶשל ֲא ֻפ ִּנים ֻ -מ ָּתר לְ ַה ֲעבִ ָירן ֵמ ַעל
(כן דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹ ת .וְ ַד ַעת
ַה ׁ ּ ֻשלְ ָחן .וְ כֵ ן ַהדִּ ין ְ ּב ֵפרו ִּרים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ַ ּכ ַּזיִת .ו ֻּמ ָּתר לְ ַא ְ ּב ָדן ַ ּב ָ ּיד ֵ ּ
ַר ִש"י ׁ ֶש ָאסוּר לְ ַא ְ ּב ָדן ַ ּב ּיָד .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכתוֹ ָּספוֹת.)321
(כן דַּ ַעת ִרי"ףַ ,ר ְמ ָּב"ם
ֵּ

וְ גַ ְר ִעינֵ י ְּת ָמ ָרה ֲא ִפלּ ּו דְּ ָפ ְר ִס ָ ּי ָתאֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ְטלָ ן

(כן דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹ תָּ ,הרֹא"ש וְ עוֹ ד .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ן ָ ּכ ַתב
ֵּ

עוֹמ ִדים ,ו ֻּמ ְקצִ ים ֵהם.
דְּ ָהנֵ י ַ ּג ְר ִעינִ ין ַאף ַעל ַ ּגב דַּ ֲחז ּו ְקצַ ת לְ ַמ ֲאכַ ל ְ ּב ֵה ָמהְ ,ס ָת ָמם לְ ַה ָּס ָקה ְ
ּ ָפ ַסק ְכתוֹ ָּספוֹ ת וְ ָּהרֹא"ש) .ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ָא ָדם ָח ׁשוּב יַ ֲח ִמיר ַעל ַעצְ מוֹ .
ִטלְ טול ְספוֹ ג וְ ִקנו ַח בוֹ

"ע322
וְ ַהשו ַ

(או"ח שכ)

(קמ"ג א') ו ְּספוֹ ג יָ ֵב ׁש נִ ָּטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ ,א ִפלּ ּו ֵאין לוֹ ֵ ּבית ֲא ִחיזָ ה .וְ ֵאין ְמ ַק ְּנ ִחין בּ וֹ ַעד ׁ ֶש ּי ְֵהא
אוֹחזוֹ ְ ּב ֶאצְ ְ ּבעוֹ ָתיו ְ ּבלִ י ֵ ּבית ֲא ִחיזָ ה.
יִסחֹט ְ ּכ ׁ ֶש ֲ
יש ּה הוּא ,דְּ ִאי ֶאפְ ׁ ָשר ׁ ֶשלּ ֹא ְ
לוֹ ֵ ּבית ֲא ִחיזָ ה (דִּ ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ
וּכְ ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ ֵ ּבית ֲא ִחיזָ הַ ,ר ִש"י וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ֵפ ְר ׁש ּו ׁ ֶש ֶאפְ ׁ ָשר לְ ַק ֵּנ ַח ְ ּבלִ י ְס ִח ָיטה; ֲא ָבל ָּה ַר ֲא ָּב"ד ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ַאף ַעל
לוֹחית
ּ ִפי ׁ ֶש ִאי ֶאפְ ׁ ָשר לוֹ לְ ַק ֵּנ ַח ְ ּבלִ י ְס ִח ָיטהִ ,מ ָ ּכל ָמקוֹ ם ֻמ ָּתר ,דְּ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ ֵ ּבית ֲא ִחיזָ ה ֲהוָ ה לֵ ּה ִ ּכצְ ִ
ְמלֵ ָאה ַמיִ ם ׁ ֶש ֵּמ ִריק ִמ ֶּמ ָּנה ַמיִם.)323



 .317ומיהו ,כיבוס ממש לא ,והואיל וסתם כרים וכסתות רכים נינהו ,שייך למימר בהו כיבוס בעורות רכין.
ומיהו ,שרייתן לא זהו כבוסן ,וכן מפורש בזבחים בפרק דם חטאת .רש"י.
 .318או"ח שח,ה.
 .319והט"ז (או"ח שיא,ה) השיג על דברי השו"ע בסעיף זה ,ובביאור הגר"א כתב שהאמת כדברי הט"ז.
 .320דיון לגבי טלטול מוקצה מחמת איסור לצורך גופו ומקומו ,ראה לעיל ,פרק כירה ,סי' כ.
 .321או"ח קפ,ד .וזה לשונו :אע"פ שמותר לאבד פרורין שאין בהם כזית ,מכל מקום קשה לעניות.
 .322או"ח שח,ל.
 .323והשו"ע (או"ח שכ,יז) סתם דבריו .והמשנ"ב (ס"ק מז) הביא דבריהם.
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ֶפ ֶרק כב

ָּחבִ ית
ָּחבִ ית ֶש ִנ ְש ְב ָּרה ַכ ָּמה ַמ ִציל וְ ִדין נִ ְת ַפ ְזרו לוֹ ֵפרוֹ ת ַב ֲחצֵ רוֹ

(או"ח שלה)

(קמ"ג ב') (א) ָחבִ ית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרהַ ,מ ִּציל ִמ ּ ֶמ ָּנה ְמזוֹ ן ׁ ָשל ֹׁש ְס ֻעדּ וֹ ת
ִ ּבכְ לִ י ֶא ָחד ַ ּכ ָּמה דְּ ָב ֵעי ַמ ִּצילּ ְ ,כ ִדלְ ֵעיל ק"כ א') .וְ אוֹ ֵמר לַ ֲא ֵח ִרים בּ ֹא ּו וְ ַה ִּצילוּ ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְס ּפֹג
ְ ּביָ דוֹ ׁ ֶ(שלּ ֹא ִיָשים ְספוֹ ג ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ַ ּייִן לַ ֲחזֹר וּלְ ַה ִּטיפוֹ ִ ּבכְ לִ יּ ְ ,גזֵ ָרה ׁ ֶש ָּמא ְיִסחֹט.)324
(וַ ֲאפִ לּ ּו ְ ּבכֵ לִ ים ַר ִ ּביםֶ ׁ .ש ֵ ּכן

וְ כֵ ן נִ ְת ּ ַפ ְּזר ּו לוֹ ּ ֵפרוֹ ת ַ ּב ֲחצֵ רוֹ ְ ,מלַ ֵ ּקט ַעל יָ ד ַעל יָ ד ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יְ לַ ֵ ּקט לְ תוֹ ְך ַה ַּסל
וְ ַה ֻּק ּ ָפה ֵ ּ(כן דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹ ת וְ ָּהרֹא"שֶ ׁ ,ש ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶשלּ ֹא יְלַ ֵ ּקט לְ ַסל וְ ֻק ּ ָפהּ ְ ,כ ֶד ֶר ְך חֹלֲ .א ָבל לְ ֵחיקוֹ וּכְ סוּתוֹ ׁ ָש ֵרי.
ולְ ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם דַּ וְ ָקא ְמלַ ֵ ּקט וְ אוֹ כֵ ל ׁ ָש ֵריֲ ,א ָבל ל ֹא יְ לַ ֵ ּקט ְ ּבלִ י לֶ ֱאכֹל ,וְ הוּא ַהדִּ ין לְ ֵחיקוֹ וְ לִ כְ סוּתוֹ דַּ ֲא ִסיר.
וְ ַהשו ַ"ע נָ ַקט ְכ ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם.)325
יטת ֵפרוֹ ת ְב ַש ָּבת וְ ַה ִדין ְכ ֶש ָּיצְ או ֵמ ַעצְ ָּמם (או"ח שכ)
ְס ִח ַ

(ב) ֵאין סוֹ ֲח ִטין ֲענָ בִ ים וְ זֵ ִיתים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ִאם יָ צְ א ּו ֵמ ַעצְ ָמן ֲ -אסו ִּריםֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדין
לָ ֳאכָ לִ יםּ .תו ִּתים וְ ִר ּמוֹ נִ ים ָאסוּר לְ ָס ְח ָטן .וְ ִאם יָ צְ א ּו ֵמ ַעצְ ָמן ִ -אם (עוֹ ְמ ִדים) לָ ֳאכָ לִ ין,
ישין ו ְּפגָ ִעין וְ ֻעזְ ָר ִדין ֻ -מ ָּתר לְ ָס ְח ָטן לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה ( ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָ ּכם
ֻמ ָּתר .וּלְ ַמ ׁ ְש ִקיןָ ,אסוּרָ ּ .פ ִר ׁ ִ
ְ ּבכָ ְך ,וְ ֵאין ָ ּכאן ִמ ׁ ּשוּם דָּ ׁש).
יבה ְב ַש ָּבת (או"ח שכ)
יטה לִ ְק ֵד ָּרה וְ לִ ְק ָּע ָּרה וְ ִדין ֲחלִ ָּ
ְס ִח ָּ

(קמ"ד א') (ג) ָהא דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל סוֹ ֵחט ָא ָדם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֶא ׁ ְשכּ וֹ ל לִ ְק ֵד ָרה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה אֹכֶ ל וְ ל ֹא
לְ תוֹ ְך ַה ְּק ָע ָרה ,וְ כֵ ן ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א חוֹ לֵ ב ָא ָדם ֵעז ְ ּביוֹ ם טוֹ ב לְ תוֹ ְך ַה ְּק ֵד ָרהָ ּ ,פ ַסק
ימ ֶיהן לְ תוֹ ְך ַה ְּק ֵד ָרהַ ,ח ָ ּיב.
ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל ׁ ֶש ֵאינָ ּה ֲהלָ כָ ה .וְ כֵ ן סוֹ ֵחט ְ ּכ ָב ׁ ִשים ו ׁ ְּשלָ קוֹ ת לְ ֵמ ֵ
ְ
ימ ֶיהם לְ תוֹ ך ַה ְּק ֵד ָרה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ולְ ַרב ַאלְ ַפס סוֹ ֲח ִטין ֶא ׁ ְשכּ וֹ ל וּכְ ָב ׁ ִשים ו ׁ ְּשלָ קוֹ ת ֲא ִפלּ ּו לְ ֵמ ֵ
"ע326
וְ חוֹ לֵ ב ֵעז ְ ּביוֹ ם טוֹ ב לְ תוֹ ְך ַה ְּק ֵד ָרה (ולְ ַר ְמ ָּב"ן וְ ַר ְש ָּב"א חוֹ לֵ ב ֵעז לִ ְק ֵד ָרה ַאף ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ַהשו ַ



 .324רש"י.
 .325או"ח שלה,ה .וראה מה שדן ביה"ל (ד"ה אחד הנה) בדברי הגר"א.
 .326או"ח שכ,ד.
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ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף .וּבְ ָס ִעיף ַא ֵחר 327הוֹ ִסיף דַּ ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל).
צִ נוֹ ר ֶש ָּעלו בוֹ ַק ְש ַק ִשים וְ גוֹ נֵ ַח ִאם ֻמ ָּתר לִ ינַ ק

(או"ח שכח)

(כתובות ס' א') (ד) צִ נּוֹ ר ׁ ֶש ָעל ּו בּ וֹ ַק ְש ַק ּ ִשים
ימיו יוֹ צְ ִאים ו ִּמ ְת ּ ַפ ׁ ּ ְש ִטים לַ ַ ּגג וְ דוֹ לְ פִ ין לַ ַ ּביִת) ְמ ַמ ֲעכָ ן ְ ּב ַרגְ לוֹ ְ ּבצִ נְ ָעא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (דִּ ְמ ָפ ֵרק ִ ּכלְ ַא ַחר יָד
ו ֵּמ ָ
הוּא ,וְ ִא ּסוּרוֹ ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן ,וּבִ ְמקוֹ ם ּ ְפ ֵס ָידא לָ א ָ ּגזוּר ַר ָ ּבנָ ן).
ַ(ק ׁ ּ ִשים וַ ֲע ָשבִ ים ׁ ֶש ּסוֹ ְת ִמים ו ְּמ ַע ְ ּכבִ ים ֶאת ִקלּ וּחוֹ

(יבמות קי"ד א') גּ וֹ נֵ ַח ׁ ֶש ּ ִמצְ ַט ֵער ,יוֹ נֵ ק ָחלָ ב ִמ ְ ּב ֵה ָמה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ִאם ִמצְ ַט ֵער ֵמ ֲח ַמת ָה ָר ָעב,
(כן ָ ּכ ַתב ַר ֵבנו ַתם לְ ַח ֵ ּלק .וְ ָּה ִרי"ף ָ ּכ ַתב לַ ֲהלָ כָ ה ַרק ַה ִהיא דְּ גוֹ נֵ ַח יוֹ נֵק
ֻמ ָּתר ְ ּביוֹ ם טוֹ ב וְ ל ֹא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּ
328
ָחלָ ב ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף .וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ֵבנו ַתם ).
יטת ְכ ָּב ִשים ו ְשלָּ קוֹ ת (או"ח שכ)
ְס ִח ַ

(קמ"ה א') ֻמ ָּתר לִ ְסחֹט ְ ּכ ָב ׁ ִשים ו ׁ ְּשלָ קוֹ ת לְ גו ָּפן
ימ ֶיהם  -לְ תוֹ ְך ַה ְּק ָע ָרהָ ּ ,פטוּר ֲא ָבל ָאסוּר .לְ תוֹ ְך ַה ְּק ֵד ָרה,
ֲא ִפלּ ּו לְ תוֹ ְך ַה ְּק ָע ָרה .לְ ֵמ ֵ
ימ ֶיהן ַח ּיָב
ֻמ ָּתר ֵ ּ
(כן ּ ָפ ְסק ּו ָּה ִרי"ףָּ ,ה ַר ְמ ָּב"ם וְ ָּהרֹא"שָ .א ְמנָ ם ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל ּ ָפ ַסק ְ ּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן דְּ ָא ַמר לְ ֵמ ֵ
329
ְ
ְ
ַח ָּטאתּ ֵ ,בין לְ תוֹך ַה ְּק ָע ָרה ֵ ּבין לְ תוֹך ַה ְּק ֵד ָרה .וְ ַהשו ַ"ע ָס ַתם ְכ ָּה ִרי"ף וְ ִס ָּיעתוֹ  ,וְ הוֹ ִסיף דַּ ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל).
ַה ּסוֹ ֵחט ִמן ַה ֶ ּבגֶ ד ַמ ׁ ְש ֶקה ַה ָ ּבלו ַּע בּ וֹ ַ ,ח ָ ּיב ַח ָּטאת.330
(דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּ ְמ ֻענְ יָ ן ְ ּבגוּף ַה ׁ ּ ְשלָ קוֹ ת וְ ל ֹא ַ ּב ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ָ ּב ֶהם)

יתים וַ ֲענָּ בִ ים ֶש ִר ְס ָּקם ֵמ ֶע ֶרב ַש ָּבת וְ יָּ צְ או
ַחלוֹ ת ְד ַבש וְ זֵ ִ

ְב ַש ָּבת (או"ח שכ)

(ה) ַחלּ וֹ ת דְּ ַב ׁש ׁ ֶש ִר ְּס ָקן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ כֵ ן זֵ ִיתים וַ ֲענָ בִ ים ׁ ֶש ִר ְּס ָקן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,יָ צְ א ּו
ֵמ ַעצְ ָמם ֻ -מ ָּת ִרין.
ִבשול ַא ַחר ִבשול

(או"ח שיח)

(קמ"ה ב') כּ ֹל ׁ ֶש ָ ּבא ְ ּב ַח ּ ִמין ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתׁ ,ש ִוֹרין אוֹתוֹ ְ ּב ַח ּ ִמין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ כֹל ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא ְ ּב ַח ּ ִמין
ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתֵ ,אין ׁשוֹ ִרין אוֹתוֲֹ ,א ָבל ְמ ִדיחוֹ ְ ּ(ב ַח ִּמין) .חוּץ ִמן ַה ּ ָמלִ ַיח ַה ּי ׁ ָָשן וְ ֻקלְ יָ ס ָה ֶא ְס ּ ָפנִ ין.
ְד ָּב ִרים ָּה ֲאסו ִרים ִמשום ִבנְ יָּ ן ו ְס ִת ָּירה ְב ַש ָּבת

(או"ח שיד)

(קמ"ו א') (ו) ָחבִ ית ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה וְ ִד ֵ ּבק ׁ ְש ָב ֶר ָיה ְ ּבזֶ ֶפת (הוּא מו ְּס ָּת ִקי ַה ֻּמזְ ָ ּכר ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ֵ ּביצָ ה ,ל"ג ב'),



 .327או"ח שכ,ז.
 .328או"ח שכח,לג .וכתב המשנ"ב :וכתב הב"ח ואליה רבה דהלכה כהיש אומרים.
 .329או"ח שכ,ז.
 .330ולא דמי לסוחט פרי ,שאין דרכו לסחוט כי דרך אותו פרי לאוכלו ולא להוציא ממנו משקה ,הלכך אין
ֵשם משקה על היוצא ממנו .אבל משקה הנבלע בבגד הסוחט להוציא ממנו חייב .רא"ש (סי' ד).
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יָ כוֹ ל לְ ׁ ָשבְ ָר ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּכ ֵדי לִ ַ ּקח ַמה ׁ ּ ֶש ְ ּבתוֹ כָ ּה .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יְ כַ ֵּון לַ ֲעשוֹ ת ְ ּכלִ יֲ .אבָ ל
יט ָּב"א ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ָ ּלאו דַּ וְ ָקא מו ְּס ָּת ִקי ֻמ ָּתר לְ ׁ ָשבְ ָר ּהֶ ,א ָ ּלא ַאף
ׁ ְשלֵ ָמה  -ל ֹא ֵ ּ
(כן דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹ ת וְ ָּהרֹא"ש .וְ ָּה ִר ְ
331
ִ ּב ׁ ְשלֵ ָמה ַהדִּ ין ֵ ּכן .וְ כֵ ן ַמ ׁ ְש ַמע ָּב ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכתוֹ ָּספוֹת וְ ָּהרֹא"ש ).
(ז) ֻמ ָּתר לְ ַה ִּתיז ר ׁ
ֹאש ֶה ָחבִ ית ְ ּב ַסיִ ף ,וְ ָאסוּר לְ נָ ְק ָב ּה ְ ּבר ַֹמח .חוֹ ְתלוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ָמ ָרה ַמ ִּתיר
ו ַּמ ְפ ִק ַיע וְ חוֹ ֵת ְך .נוֹ ְקבִ ין ְמגו ָּפה ׁ ֶשל ָחבִ ית לְ ַמ ְעלָ הֲ ,א ָבל לֹא ִמ ִּצדָּ ּהֵ .אין נוֹ ְקבִ ין ְ ּב ָחבִ ית
נֶ ֶקב ָח ָד ׁש ,וַ ֲא ִפלּ ּו לְ הוֹ ִסיף ָעלָ יו ָאסוּר .וְ נֶ ֶקב יָ ׁ ָשןִ ,אם הוּא לְ ַמ ָּטה ֵמ ַה ׁ ּ ְש ָמ ִרים ָ -אסוּר
לְ ָפ ְתחוֹ  .וּלְ ַמ ְעלָ ה ֻ -מ ָּתר.
(קמ"ו ב') ָאסוּר לַ ְח ּת ְֹך ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת וְ לִ ֵּתן ְ ּבתוֹ ְך נֶ ֶקב ַה ִ ּב ְרזָ אָ .ה ָיְתה ֲחתוּכָ ה ְ ּכ ָברֻ ,מ ָּתר
לִ ְּתנָ ּה ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר לְ ַה ֲחזִ ָיר ּה ִאם נָ ְפלָ ה ִמ ׁ ּ ָשם.
(ח) ָאסוּר לִ ֵּתן ׁ ַש ֲעוָ ה וְ ׁ ֶש ֶמן ַעל ּ ִפי ַה ֶּנ ֶקב ׁ ֶשל ָחבִ ית ִ(מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמ ָמ ֵר ַח).
ֲעלֵ ה ֲה ַדס ַה ָ ּקטוּם ֵמ ֶה ָענָ ףֻ ,מ ָּתר לִ ְּתנוֹ ְ ּבנֶ ֶקב ַה ִ ּב ְרזָ א ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַק ַ ּלח ַה ַ ּייִ ן
"עָ ּ 332פ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש
וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק לְ ַה ֲח ִמיר ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ִד ְק ִטים ו ַּמ ַּנחָ ,אסוּר .וְ ַהשו ַ
ַמ ִּת ִיריםּ ָ ,כ ַתב ְכ ָּהרֹא"ש)ֲ .א ָבל ָאסוּר לְ ָח ְתכוֹ ִמן ֶה ָענָ ף ְ ּכ ֵדי לִ ְּתנוֹ ׁ ָשם.
(כ ַד ַעת ָּהרֹא"ש.
ְּ

יאת לְ ַב ִדים ָּק ִשים ַר ִכים ו ֵבינוֹ נִ ִיים ְב ַש ָּבת
נְ ִש ַ

(או"ח שח)

(ט) לְ ַבדִּ ין ָק ׁ ִשיןָ ,אסוּר לְ הוֹ לִ יכָ ן ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים דֶּ ֶר ְך ַמלְ בּ ו ּׁשַ .ר ִ ּכים ו ֵּבינוֹ נִ יםֻ ,מ ָּת ִרין.
ַה ְט ָּמנַ ת ַתבְ ִשיל לִ ְשמֹר ו ַמיִם לְ צַ ֵנן וְ צוֹ נֵ ן לְ ַח ְממוֹ

נוֹ ְתנִ ין ַּתבְ ׁ ִשיל לְ תוֹ ְך ַהבּ וֹ ר ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ְֵהא ׁ ָשמוּר ,וְ ַה ּ ַמיִ ם ַה ָ ּי ִפים ָ ּב ָר ִעים ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ּ ֹצ ּנוּ .וְ ַה ּצוֹ נֵ ן
ַ ּב ַח ּ ָמה ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמוּ.
ִמי ֶש ָּנ ְפלו ְבגָּ ָּדיו לַ ַמיִם ִאם ֻמ ָּתר לְ ָּש ְט ָּחן ַב ַח ָּמה ְבצִ נְ ָּעה (או"ח שא)

ִמי ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשר ּו ֵ ּכלָ יו ַ ּב ּ ַמיִ םְ ,מ ַה ֵ ּל ְך ָ ּב ֶהם וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁשִ .ה ִ ּג ַיע לֶ ָחצֵ ר ַה ִחיצוֹ נָ ה ׁ -שוֹ ְט ָחן
ַ ּב ַח ּ ָמה וְ ל ֹא ְ ּכנֶ גֶ ד ָה ָעםּ ָ .כ ְך ּ ָפ ַסק ַר ֵבנו נִ ִסים ( ָ ּגאוֹ ן) .וְ ִר"י ּ ָפ ַסק ְ ּכ ַרב ,דְּ כָ ל ַמה ׁ ּ ֶש ָאסוּר
ִמ ׁ ּשוּם ַמ ְר ִאית ָה ַעיִ ןֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים ָאסוּר (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)333



 .331או"ח שיד,א .וז"ל השו"ע :אין בניין וסתירה בכלים .והני מילי שאינו בניין ממש ,כגון חבית שנשברה
ודיבק שבריה בזפת .אמנם בביאור הגר"א כתב על זה :והרשב"א והר"ן חולקים על זה ,וכו' .וכן עיקר.
עכ"ל .עיין שם.
 .332או"ח שיד,ה.
 .333או"ח שא,מה.
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נִ עור ַט ִלית ֵמ ָּא ָּבק וְ לִ כְ לו ְך (או"ח שב)

(קמ"ז א') (י) ַה ְמנַ ֵער ַט ִ ּליתוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ַטל ׁ ֶש ָעלָ יוַ ,ח ָ ּיב

( ֲא ָבל ְ ּבנִ עוּר ֵמ ָא ָבק ,ל ֹא ׁ ַש ּי ְָך לִ בּ וּןּ ֵ .כן דַּ ַעת

תוֹ ָּספוֹת וְ רֹא"ש .וְ ַד ַעת ַר ִש"י ׁ ֶש ַאף ְ ּכ ׁ ֶש ְּמנַ ֲערוֹ ֵמ ָה ָא ָבק ִ ּבלְ ַבדַ ,ח ּיָב ִמ ׁ ּשוּם ְמלַ ֵ ּבן.
וְ ָּהרֹא"ש .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִריםּ ָ ,כ ַתב ְכ ַר ִש"י ,וְ ׁ ֶש ּטוֹ ב לָ ח ֹׁש לִ ְד ָב ָריו) .וְ ַדוְ ָקא ְ ּב ַח ְד ֵּתי וְ אוּכְ ֵמי,
וְ הוּא ׁ ֶש ּ ַמ ְק ּ ִפיד ָעלָ יו ׁ ֶשלּ ֹא לְ לָ בְ ׁשוֹ ְ ּבל ֹא נִ עוּרֲ .א ָבל ִאי לֵ ָ ּ
יכא ָ ּכל ָהנֵ י ָ ׁ -ש ֵרי.
"ע334
וְ ַהשו ַ

יאה ְבסו ָּדר ַעל ְכ ֵתפוֹ
ַהיוֹ צֵ א ְב ַט ִלית ְמ ֻק ֶפלֶ ת ַעל ְכ ֵת ָּפיו וִ יצִ ָּ

ּ ָפ ַסק ְכתוֹ ָּספוֹת

(או"ח שא)

(קמ"ז א') (יא) ַה ּיוֹ צֵ א ְ ּב ַט ִ ּלית ַה ְמ ֻק ּ ֶפלֶ ת ַעל ְ ּכ ֵת ָפיו ,אוֹ ְ ּב ָמעוֹ ת ַה ְּצרו ִּרין לוֹ ִ ּב ְס ִדינוֹ ַ ,ח ָ ּיב.
ימא ְ ּכרוּכָ ה לוֹ ַעל ֶאצְ ָ ּבעוֹ .
ֲא ָבל ֻמ ָּתר לָ צֵ את ְ ּבסו ָּדר ַה ְמ ֻק ּ ֶפלֶ ת ַעל ְ ּכ ֵתפוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו ֵאין נִ ָ
ָאסוּר לַ ֲעשוֹ ת ַמ ְר ֵזב ְ ּב ַט ִ ּליתוֹ וְ לָ צֵ את לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים .וְ ִאם לְ ִה ְתנָ אוֹ ת ָ ׁ -ש ֵרי.
(יב) רוֹ ֲחצִ ין ְ ּב ֵמי ְט ֶב ְריָ א ,וּבְ ֵמי ְמ ָע ָרה ׁ ֶשהו ַּח ּמ ּו ֵמ ַע ְצ ָמן .וְ ִאם הו ַּח ּמ ּו ַעל יְ ֵדי ָהאוּר ֵ -אין
רוֹ ֲחצִ ין לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה ָ ּב ֶהם.
ִמ ְס ַּת ּ ֵפג ָא ָדם ַ ּב ֲאלוּנְ ִטית ו ְּמבִ ָיא ּה ְ ּביָ דוֹ  .ו ַּב ָ ּלן יָ כוֹ ל לְ ָהבִ יא ְ ּבלָ ֵרי נָ ׁ ִשים דֶּ ֶר ְך ְר ׁשוּת
ָה ַר ִ ּבים ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ּי ְִת ַ ּכ ֶּסה ָ ּב ֶהם ר ׁ
ֹאשוֹ וְ ֻרבּ וֹ .
(יג) ַסכְ נִ ָיתאֵ ּ ,פרו ּׁש סו ָּדר ָ ּגדוֹ ל ,צָ ִר ְ
אש ָיה לְ ַמ ָּטה ִמ ְ ּכ ֵת ָפיו.
יך ׁ ֶש ִ ּי ְק ׁשֹר ׁ ְש ֵּתי ָר ׁ ֶ
ישה ִה ְת ַע ְמלות ֲה ָּק ָּאה
ִסיכָּ ה לְ ִח ָּ

וְ ַה ְחזָּ ַרת ֶש ֶבר ְב ַש ָּבת (או"ח שכח)

(קמ"ז ב') ָסכִ ין ו ְּמ ַמ ׁ ְש ְמ ׁ ִשין ִ ּבבְ נֵ י ֵמ ַעיִ ם ַעל יְ ֵדי ׁ ִש ּנוּיּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ָּס ְך ו ְּמ ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ְ ּב ַבת ַא ַחת.
ישת נְ ָח ׁ ִשים וְ ַע ְק ַר ִ ּבים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,ו ַּמ ֲעבִ ִירין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָה ֵעינַ יִם ְ ּכלִ י ַה ִּנ ָּטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
וְ לוֹ ֲח ׁ ִשים לְ ִח ׁ ַ
(יד) ֵאין ׁשוֹ ֲאלִ ים ְ ּב ׁ ֵש ִדיםֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּבחֹל ( ַעל ּ ִפי ָ ּב ָרי ְָתא ,מוּבֵ את ְ ּב ַסנְ ֶה ְד ִרין ק"א א')ֵ .אין
ִמ ְת ַע ּ ְמלִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וַ ֲא ִפלּ ּו לַ ֲעמֹד ְ ּב ַק ְר ָק ִע ָית ּה ׁ ֶשל דְּ יוֹ ְמ ִסיתָ ,אסוּר.
(טו) ֵאין ְמגָ ְר ִרין ְ ּב ִמגְ ֶר ֶרתֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָהי ּו יָ ָדיו ְמלֻ כְ לָ כוֹת ְ ּב ִטיט וְ צוֹ ָאה ,וְ ָאז ְמגָ ֵרר
ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש.
יק ְטוֵ זִ ין ֲא ִפלּ ּו ְ ּבחֹל ,ו ַּב ָ ּיד .וְ ִאם הוּא ִמצְ ַט ֵער ִמן ַה ּ ַמ ֲאכָ ל ּ ְ -בחֹל
(טז) ֵאין עוֹ ִשין ַא ּ ִפ ְ
ֻמ ָּתר וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ַסם ,וּבְ ׁ ַש ָ ּבת דַּ וְ ָקא ַ ּב ָ ּיד .לַ ּפו ֵּפי יְ נו ָּקא ׁ ָש ֵרי .וּלְ יַ ׁ ּ ֵשב ֵא ָב ָריו ְ ּביוֹ ם ַה ֵ ּל ָדה -
ֻמ ָּתרִ .מ ָ ּכאן וְ ֵאילָ ְך ָ -אסוּרַ .מ ֲחזִ ִירין ַה ׁ ּ ֶש ֶבר .ו ִּמי ׁ ֶש ִּנ ְפ ְר ָקה יָ דוֹ וְ ַרגְ לוֹ  ,ל ֹא יִ ְט ְר ֵפם
ְ ּבצוֹ נֵ ןֲ .א ָבל רוֹ ֵחץ ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ִאם נִ ְת ַר ּ ֵפא ,נִ ְת ַר ּ ֵפא.
 .334או"ח שב,א.



פרק עשרים ושלושה  -שואל

991

ֶפ ֶרק כג

שוֹ ֵאל
ְש ֵאלָּ ה ל ֹא ִבלְ שוֹ ן ַהלְ וָּ ָּאה

(או"ח שז)

ֹאמר לוֹ ַהלְ וֵ נִ י
(קמ"ח א') (א) ׁשוֹ ֵאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵברוֹ ַ ּכדֵּ י יַ יִן וְ ׁ ֶש ֶמן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא י ַ
יח ַט ִ ּליתוֹ ֶאצְ לוֹ וְ עוֹ ֶשה ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן לְ ַא ַחר
(דִּ לְ ָמא ָא ֵתי לְ ִמכְ ַּתב) .וְ ִאם ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמינוַֹ ,מ ִּנ ַ
ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ַהלְ וָּ ַאת יוֹ ם טוֹ ב נִ ְתנָּ ה לִ ָּת ַבע

(או"ח תקכה)

(קמ"ח ב') ַהלְ וָ ַאת יוֹ ם טוֹ ב נִ ְּתנָ ה לִ גְ בּ וֹת.
מוֹ נֶ ה אוֹ ְר ָּחיו ִמ ִפיו וְ ל ֹא ִמן ַה ְכ ַתב (או"ח שז)

וּמוֹ נֶ ה ָא ָדם אוֹ ְר ָחיו ו ַּפ ְר ּ ְפרוֹ ָתיו ִמ ּ ִפיו וְ ל ֹא ִמן ַה ְ ּכ ַתבֲ .א ִפלּ ּו ָ ּכתוּב ְ ּבכ ֶֹתל ָ ּגב ַֹּה ַה ְר ֵ ּבה.
(כן דַּ ַעת ִרי"ף
וְ ִאם הוּא ָחקוּק ַ ּבכּ ֶֹתל ֻ -מ ָּתר .וּבְ ִפנְ ָקס וְ ַטבְ לָ א ֲ -א ִפלּ ּו ָחקוּק ָאסוּר ֵ ּ
וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .335וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם דְּ כֹל דְּ ָחיִ יק ֵמ ַיחקַ ,אף ְ ּב ִפנְ ָקס וְ ַטבְ לָ אֻ ,מ ָּתר).
ְש ָּט ֵרי ֶה ְדיוֹ טוֹ ת

(או"ח שז)

(קמ"ט א') וְ כָ ל ׁ ְש ָט ֵרי ֶה ְדיוֹ טוֹ תּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ְש ָט ֵרי חוֹ בוֹ ת וְ ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת וְ ׁ ֶשל ׁ ְש ֵאלַ ת ׁ ָשלוֹ ם וְ ִס ְפ ֵרי
יחת ֻח ִ ּליןָ ,אסוּר לְ ַע ֵ ּין ָ ּב ֶהם (וְ כֵ ן ָ ּכ ַתב ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ָ ּכל זוּלַ ת ִס ְפ ֵרי ַה ְ ּנבו ָּאה
ְמלִ יצוֹ ת ׁ ֶשל ִש ַ
וּפֵ רו ׁ ֵּש ֶיהםָ ,אסוּר לִ ְקרוֹ תוֹ ל ֹא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ ל ֹא ְ ּביוֹ ם טוֹ ב .וַ ֲא ִפלּ ּו ָהיָה בּ וֹ דִּ בְ ֵרי ָחכְ ָמה ו ַּמדָּ ע .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן
"עָ ּ 336פ ַסק
ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר לִ ְקרֹא ִספְ ֵרי ָחכְ ָמה וְ ִא ְ ּגרוֹת ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ַרק ׁ ְש ָט ֵרי חוֹ בוֹ ת ִ ּבכְ לָ ל ָה ִא ּסוּר .וְ ַהשו ַ
ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש ִמי ׁ ֶש ַּמ ִּתיר ( ְּב ִספְ ֵרי ָחכְ מוֹ ת) ָ ּכ ַתבְ 337כ ָּה ַר ְמ ָּב"ן).
ִאסור ִה ְס ַת ְכלות ְב ַמ ְר ָּאה (או"ח שב)

(ב) ַמ ְר ָאה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ׁ ֶשל ַמ ֶּתכֶ ת ֻ -מ ָּתר לְ ִה ְס ַּת ֵ ּכל ָ ּב ּהֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינָ ּה ְקבו ָּעה ַ ּבכּ ֶֹתל .וְ ׁ ֶשל
 .335או"ח שז,יב.
 .336או"ח שז,יג; שז,יז.
 .337או"ח שז,יז.
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ַמ ֶּתכֶ ת ֲ -א ִפלּ ּו ְקבו ָּעהָ ,אסוּר לְ ִה ְס ַּת ֵ ּכל ָ ּב ּה
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל ַמ ְר ָאה ָאסוּר לְ ִה ְס ַּת ֵ ּכל).
ְכ ַתב ַת ַחת ַהצו ָּרה

338

"ע .339וְ ַד ַעת ָּה ַרזָּ "ה
(וְ כֵ ן דַּ ַעת רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים וְ שו ַ

(או"ח שז)

וּכְ ַתב ׁ ֶש ַּת ַחת ַה ּצו ָּרה ָ -אסוּר לְ ַע ֵ ּין בּ וֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ צו ָּרה ַעצְ ָמ ּה ָ -אסוּר לְ ִה ְס ַּת ֵ ּכל ָ ּב ּה ַאף
ְ ּבחֹל ִאם נַ ֲע ֵשית לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן ל ֹא נֶ ֶעבְ ָדהֲ .א ָבל נַ ֲע ֵשית לְ נוֹ י ָ ׁ -ש ֵרי.
ֵמ ִפיס ָּא ָּדם ִעם ָּבנָּ יו ובְ נֵ י ֵביתוֹ

(או"ח שכב)

(קמ"ט ב') (ג) ֵמ ִפיס ָא ָדם ִעם ָ ּבנָ יו וּבְ נֵ י ֵ ּביתוֹ ַעל ַה ׁ ּ ֻשלְ ָחן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יְ כַ ֵּון
(כן דַּ ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד .וְ ַד ַעת
לַ ֲעשוֹ ת ָמנָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה ְ ּכנֶ גֶ ד ְק ַט ָּנה; וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּבחֹל ִמ ׁ ּשוּם ֻק ְ ּביָ א ֵ ּ
"עָ ּ 340פ ַסק
ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ִעם ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ ֻמ ָּתר לְ ָהפִ יס ֲאפִ לּ ּו ְ ּגדוֹ לָ ה ְ ּכנֶ גֶ ד ְק ַט ָּנהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאינָ ם ַמ ְק ּ ִפ ִידים .וְ ַהשו ַ
ְכ ָּה ַר ֲא ָּב"ד ,וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם) .וְ ִעם ַא ֵחר ָ -אסוּר ְ ּבכָ ל ִענְ יָ ן.
ְב ֵאיזֶ ה ֲח ָּפצִ ים ֻמ ָּתר לְ ַד ֵבר ְב ַש ָּבת

(או"ח שו-שז)

ֹאמר ָא ָדם לְ נָ כְ ִרי לִ ְשכּ ֹר לוֹ ּפוֹ ֲעלִ ים
(ק"נ א') (ד) ל ֹא יִ ְשכּ ֹר ָא ָדם ּפוֹ ֲעלִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ל ֹא י ַ
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .ו ֻּמ ָּתר לוֹ ַמר לַ ֲח ֵברוֹ ֲהנִ ְר ֶאה ׁ ֶש ַּת ֲעמֹד ִע ּ ִמי לָ ֶע ֶרב.341
וְ ֶח ְפצֵ י ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּכגוֹ ן ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ִמצְ וָ ה וְ לִ ְפסֹק ַעל ַה ְּצ ָד ָקה ,וּלְ ַפ ֵ ּק ַח ַעל ֶע ְס ֵקי ַר ִ ּבים
וּלְ ׁ ַשדֵּ ְך ַעל ַה ִּתינוֹ קוֹ ת לֵ ָא ֵרס וּלְ לַ ּ ְמדוֹ ֵס ֶפר וְ ָא ּ ָמנוּתָ ׁ ,ש ֵרי.
(ה) ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָעבְ ר ּו וְ לֵ ָ ּ
יכא ַאגְ ָרא דְּ פוֹ ֲעלִ ים ַ ּג ֵ ּב ּהַ ׁ ,שרוּ .וְ ִאי ִא ָ ּכא ַאגְ ָרא דְּ פוֹ ֲעלִ ים
ַ ּג ֵ ּב ּה ,אוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת ָה ֲע ִת ִידין לִ ְהיוֹ תָ ,אסוּר.
(ק"נ ב') (ו) אוֹ ֵמר ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ ֲאנִ י הוֹ לֵ ְך לִ כְ ָר ְך ּ ְפלוֹ נִ י לְ ָמ ָחר .וְ כֵ ן ֻמ ָּתר לוֹ ַמר לַ ֲח ֵברוֹ לֵ ְך
לִ י לִ כְ ָר ְך ּ ְפלוֹ נִ י לְ ָמ ָחרּ ֵ .כיוָ ן ׁ ֶש ַה ּיוֹ ם ָהיָ ה יָ כוֹ ל לֵ ילֵ ְך לְ ׁ ָשם ַעל יְ ֵדי ֻ ּב ְר ָ ּגנִ ין .וְ כֵ ן ָ ּכל ַ ּכ ּיוֹ צֵ א
ָ ּבזֶ ה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ צַ ד ֶה ֵּתר ַה ּיוֹ ם לַ ֲעשוֹ תוֹ  .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יַ זְ ִ ּכיר לוֹ ְשכִ ירוּתֲ .א ָבל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין
לוֹ צַ ד ֶה ֵּתר לַ ֲעשוֹ תוֹ ַה ּיוֹ םֲ ,א ִפלּ ּו ֵאין בּ וֹ ֶא ָ ּלא ִא ּסוּר דְּ ַר ָ ּבנָ ןּ ְ ,כגוֹ ן ֻמ ְקצֶ הָ ,אסוּר
לְ ָא ְמרוֹ .342



 .338והוסיף בשו"ע (או"ח שב,יג) דווקא אם היא מתכת "חריפה כאיזמל" (העשויה להשיר נימין המדולדלים שבראשו).
 .339או"ח שב,יג.
 .340או"ח שכב,ו.
 .341כדעת רבי יהושע בן קרחה .ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה?
דכתיב (ישעיהו נח,יג) " ִמ ּ ְמצוֹ א ֶח ְפ ְצ ָך וְ ַד ֵ ּבר דָּ ָבר" ,דיבור אסור ,הרהור מותר (וכיון דלא מפרש בהדיא ,שרי) .גמרא.
 .342וכתב בביאור הלכה (ד"ה אסור) :היינו אם מבאר לו אותם הפירות; אבל אם אמר לו סתם להביא לו פירות
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ִאסור ַה ְח ָּשכָּ ה ַעל ַה ְתחום (או"ח שו-שז)

(ז) ֵאין ַמ ֲח ׁ ִשיכִ ין ַעל ַה ְּתחוּם לִ ְשכּ ֹר לוֹ ּפוֹ ֲעלִ ים וּלְ ָהבִ יא לוֹ ּ ֵפרוֹ תֲ .א ָבל ַמ ֲח ׁ ִש ְ
יך לִ ׁ ְשמֹר
וּלְ ָהבִ יא ּ ֵפרוֹ ת .וּכְ גוֹ ן ׁ ֶש ִהבְ דִּ ילֶ ׁ .ש ָאסוּר לַ ֲעשוֹ ת ָ ּכל ְמלָ אכָ ה ק ֶֹדם ַהבְ דָּ לָ הַ ,אף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶש ִהבְ דִּ יל ַ ּב ְּת ִפ ָ ּלה .ו ִּמיה ּו ֲא ִפלּ ּו ִאם ל ֹא ֵ ּב ַר ְך ֶא ָ ּלא ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם
ַה ּ ַמבְ דִּ יל ֵ ּבין ק ֶֹד ׁש לְ חֹלָ ׁ ,ש ֵרי .ולְ ַר ִש"יִ ,אם ִהבְ דִּ יל ַ ּב ְּת ִפ ָ ּלה ָ ׁ -ש ֵרי .וְ כֵ ן ִאם ָא ַמר
ַה ּ ַמבְ דִּ יל ֵ ּבין ק ֶֹד ׁש לְ חֹל ְ ּבל ֹא ְ ּב ָרכָ הָ ׁ ,ש ֵרי (וְ ַהשו ַ"עָ ּ 343פ ַסק ְ ּב ַת ְרוַ יְה ּו ְכ ַר ִש"י).
(קנ"א א') כּ ֹל ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר לְ ָא ְמרוֹ ֻ ,מ ָּתר לְ ַה ֲח ׁ ִש ְ
יך ָעלָ יו .ו ֻּמ ָּתר לוֹ ַמר לַ ֲח ֵברוֹ ׁ ְשמֹר לִ י ּ ֵפרוֹת
ׁ ֶש ִ ּב ְתחו ְּמ ָך ,וַ ֲאנִ י ֶא ׁ ְשמֹר לְ ָך ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְתחו ִּמיַ .מ ֲח ׁ ִשיכִ ין ַעל ַה ְּתחוּם לְ ָהבִ יא ְ ּב ֵה ָמה.
ָה ָיְתה עוֹ ֶמ ֶדת חוּץ לַ ְּתחוּם ,קוֹ ֵרא לָ ּה ו ָּב ָאה.
את
ַמ ֲח ׁ ִשיכִ ין לְ ַפ ֵ ּק ַח ַעל ֶע ְס ֵקי ַ ּכ ָ ּלה ו ֵּמת ,וְ אוֹ ֵמר לוֹ לֵ ְך לְ ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ,וְ ִאם ל ֹא ָמצָ ָ
אתיִ ם .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא
את ְ ּב ָמנֶ הַ ,קח ְ ּב ָמ ַ
ְ ּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ,לֵ ְך לְ ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י .וְ ִאם ל ֹא ָמצָ ָ
יַ זְ ִ ּכיר לוֹ ְסכוּם דָּ ִמים.
ַק ָּבלַ ת ָּשכָּ ר ֲעבור ְמלָּ אכָּ ה ְב ַש ָּבת

(או"ח שו)

(ח) ַה ּשוֹ כֵ ר ֶאת ַה ּפוֹ ֵעל לִ ׁ ְשמֹר לוֹ ּ ָפ ָרה ֵ -אין נוֹ ְתנִ ין לוֹ ְשכַ ר ׁ ַש ָ ּבת; לְ ִפיכָ ְךֵ ,אין
ַא ֲח ָריוּת ׁ ַש ָ ּבת ָעלָ יוָ .היָ ה ְשכִ יר ח ֶֹד ׁש  -נוֹ ֵתן לוֹ ְשכַ ר ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ַא ֲח ָריוּת ׁ ַש ָ ּבת ָעלָ יו; וְ ל ֹא
ֹאמר לוֹ ֵּתן לִ י ְשכָ ִרי ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבתֶ ,א ָ ּלא ֵּתן לִ י ְשכָ ִרי ׁ ֶשל ח ֶֹד ׁש.
י ַ
נָּ כְ ִרי ֶש ֵהבִ יא ֲחלִ ילִ ים לְ צ ֶֹר ְך יִ ְש ָּר ֵאל (או"ח שכה)

(קנ"א א') (ט) נָ כְ ִרי ׁ ֶש ֵהבִ יא ֲחלִ ילִ ים לְ צ ֶֹר ְך יִ ְש ָר ֵאל ,ל ֹא יִ ְס ּפֹד ָ ּב ֵהן יִ ְש ָר ֵאל .לְ ֵפרו ּׁש ַר ִש"י,
עוֹ לָ ִמית .ולְ ִרי"ףּ ִ ,בכְ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָעש ּו (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .)344וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי ְ ּביָ דו ַּע ׁ ֶש ֱהבִ ָיאם ִמחוּץ
לַ ְּתחוּםֲ .א ָבל ְס ָת ָמא ָ ׁ -ש ֵרי לְ ַאלְ ַּתר .ולְ ִרי"ףַ ,אף ְס ָת ָמא נָ ֵמי ֲאסו ִּרים (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
ַהשו ַ"ע.)345
ָּע ָּשה לוֹ ָּארוֹ ן וְ ֶק ֶבר

ָע ָשה לוֹ ָארוֹ ן וְ ֶק ֶבר  -יִ ָ ּק ֵבר בּ וֹ יִ ְש ָר ֵאלֲ .ע ָשאוֹ לְ צ ֶֹר ְך יִ ְש ָר ֵאל  -ל ֹא יִ ָ ּק ֵבר בּ וֹ עוֹ לָ ִמית



למחר ,שרי ,אף שידוע לכל שכוונתו על פירות המוקצים ,מכל מקום כיון דדיבורו משמע נמי דבר המותר
בשבת ,מקרי רק הרהור ושרי.
 .343או"ח רצט,י.
 .344או"ח שכה,טו.
 .345או"ח שכה,טז.
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( ָא ְמנָ ם לַ ְגאוֹ נִ ים וְ ַר ְמ ָּב"ם ִאם לֹא נַ ֲע ָשה ְ ּבפַ ְר ֶה ְסיָ אַ ,אף ְ ּכ ׁ ֶש ָע ָשה לְ צ ֶֹר ְך י ְִש ָר ֵאלֻ ,מ ָּתר .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)346
ְר ִחיצָּ ה ְב ֶמ ְר ָּחץ לְ ַא ַחר ַה ַש ָּבת ְב ִעיר ֶש ִי ְש ָּר ֵאל וְ נָּ כְ ִרים ָּד ִרים

ָּבה (או"ח שכו)

(י) ִעיר ׁ ֶש ִ ּי ְש ָר ֵאל וְ נָ כְ ִרים דָּ ִרים ָ ּב ּה ,וְ יֵ ׁש ָ ּב ּה ֶמ ְר ָחץ ׁ ֶשרוֹ ֲחצִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִ -אם ֻר ָ ּב ּה נָ כְ ִרים,
ֻמ ָּתר ִמ ָ ּיד לְ מוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבתֶ .מ ֱחצָ ה ַעל ֶמ ֱחצָ הָ ,אסוּר לְ מוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ַעד ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמ ּו
ימיו .וּבְ ַא ְמ ָ ּב ִטי ְק ַט ָּנה ,וְ יֵ ׁש ׁ ִשלְ טוֹ ן ָ ּב ִעיר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֲע ָב ִדים ׁ ֶש ְראוּיִ ין לְ ַח ּ ֵמם לוֹ ְ ּב ַבת
ֵמ ָ
ַא ַחת ֲע ָש ָרה קו ְּמקוּמוֹ סֻ ,מ ֶּת ֶרת ִמ ָ ּיד.
ל ֹא יְ ַט ֵיל ָּא ָּדם ְב ָּש ֵדהו לִ ְראוֹ ת ָּמה צְ ִריכָּ ה וְ ל ֹא ְב ֶפ ַתח ְמ ִדינָּ ה (או"ח שו)

(יא) ל ֹא י ְַט ֵ ּיל ָא ָדם ְ ּב ָש ֵדה ּו לִ ְראוֹ ת ַמה ִהיא צְ ִריכָ ה .וְ ל ֹא ְ ּב ֶפ ַתח ְמ ִדינָ ה ְ ּכ ֵדי לִ ָ ּכנֵ ס
לַ ּ ֶמ ְר ָחץ ִמ ָ ּיד.
עוֹ ִשים ָּכל צָּ ְרכֵ י ַה ֵמת ְב ַש ָּבת (או"ח שיא)

וֹמ ִטין אוֹ תוֹ ֵמ ַעל ַה ַ ּכר ,וּבִ לְ ַבד
יחין אוֹ תוֹ וְ ׁש ְ
(קנ"א ב') עוֹ ִשין ָ ּכל צָ ְרכֵ י ַה ּ ֵמתָ :סכִ ין ו ְּמ ִד ִ
ׁ ֶשלּ ֹא יָ זִ יז בּ וֹ ֵא ָבר .וְ קוֹ ׁ ְש ִרין לוֹ לֶ ִחי ,ל ֹא ׁ ֶש ַ ּי ֲעלֶ ה ֶא ָ ּלא ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ ִסיף .וְ קוֹ ָרה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה,
סוֹ ְמכִ ין אוֹ ָת ּה ַ ּב ֲא ֻרכּ וֹ ת ַה ּ ִמ ָּטה ,ל ֹא ׁ ֶש ַּת ֲעלֶ ה ֶא ָ ּלא ׁ ֶשלּ ֹא ּתוֹ ִסיף.
(יב) ֵאין ְמ ַא ּ ְמצִ ין ֶאת ֵעינֵ י ַה ּ ֵמת ִ ּב ׁ ְש ַעת יְ צִ ַיאת ַה ֶּנ ֶפ ׁש ֲא ִפלּ ּו ְ ּבחֹל ,וְ ֵאין ְמ ַחלְ לִ ין ֶאת
ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ִ ּב ׁ ְשבִ יל ַה ּ ֵמת.
ידי ְב ֵביתוֹ ַב ַליְ לָּ ה וְ חוֹ ַבת ַה ְתשו ָּבה ָּכל יָּ ָּמיו
ִאסור ֵשנָּ ה יְ ִח ִ

יְח ִידי ַ ּב ַ ּביִת ַ ּב ַ ּליְ לָ ה.
ישן ִ
(יג) ָאסוּר לִ ׁ ַ
(קנ"ג א') וְ יִ ׁ ְש ַּתדֵּ ל ָא ָדם לַ ֲעשוֹ ת ְּת ׁשו ָּבה ְ ּבעוֹ דוֹ ְ ּבכֹחוֹ  .וִ ַיב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ׁ ֶשלּ ֹא יָ בֹא לִ ֵידי
ֲענִ ּיוּת .וִ ַיר ֵחם ַעל ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַר ֵחם ַה ׁ ּ ֵשם ָעלָ יו .וְ יָ ׁשוּב יוֹ ם ֶא ָחד לִ ְפנֵ י ִמ ָיתתוֹ ,
וְ נִ ְמצְ א ּו ָ ּכל יָ ָמיו ִ ּב ְת ׁשו ָּבה.

 .346או"ח שכה,יד.
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ֶפ ֶרק כד

ִמי ֶש ֶה ֱח ִש ְ
יך
ִמי ֶש ֶה ֱח ִש ְ
יך לוֹ ַב ֶד ֶר ְך

(או"ח רסו)

(קנ"ג א') (א) ִמי ׁ ֶש ֶה ֱח ׁ ִש ְ
יך לוֹ ַ ּבדֶּ ֶר ְך ,נוֹ ֵתן ִ ּכיסוֹ לְ נָ כְ ִרי ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְךֲ .א ָבל ְמצִ ָיאה  -ל ֹא
יח ּנ ּו ַעל
(ו ְּמצִ ָיאה ׁ ֶש ִה ִ ּג ָיעה לְ יָ דוֹ ָ ּ ,פ ְסק ּו ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶשדִּ ינָ ּה ְ ּככִ יס .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .)347וְ ל ֹא יַ ִּנ ֶ
ַה ֲחמוֹ ר.
יח ּנ ּו ַעל ַה ֲחמוֹ ר ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַה ֵ ּל ְך .וְ יִ ָּז ֵהר ׁ ֶש ִ ּי ְּטלֶ ּנ ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָ ּכל ׁ ָש ָעה
ֵאין ִע ּמוֹ נָ כְ ִרי ,יַ ִּנ ֶ
יח ּנ ּו ַעל ַה ֲחמוֹ ר וְ ל ֹא ֵּיִתן לָ ֵאלּ וֵּ .ח ֵר ׁש
ׁ ֶשעוֹ ֵמדָ .הי ּו ִע ּמוֹ ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן וַ ֲחמוֹ ר ,יַ ִּנ ֶ
וְ ׁשוֹ ֶטהְּ ,יִתנֵ ה ּו לַ ׁ ּשוֹ ֶטהׁ .שוֹ ֶטה וְ ָק ָטןְּ ,יִתנֵ ה ּו לַ ׁ ּשוֹ ֶטהֵ .ח ֵר ׁש וְ ָק ָטןְּ ,יִתנֵ ה ּו לְ ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְרצֶ ה.
ֵאין ִע ּמוֹ ל ֹא זֶ ה וְ ל ֹא זֶ ה ,יְ ַטלְ ְטלֶ ּנ ּו ּ ָפחוֹ ת ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.
ָה ָיְתה ֲחבִ ילָ תוֹ ֻמ ַּנ ַחת לוֹ ַעל ְ ּכ ֵתפוֹ ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ,וְ ָק ַד ׁש ָעלָ יו ַה ּיוֹ םָ ,רץ ַּת ְח ֶּת ָיה ַעד ֵ ּביתוֹ ,
וְ זָ ִריק לָ ּה ִ ּכלְ ַא ַחר יָ ד.
(קנ"ד ב') ִה ִ ּג ַיע לֶ ָחצֵ ר ַה ִחיצוֹ נָה (ו ָּבא לְ ָפ ֵרק ַה ַּמ ּ ָשא ִמ ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ) ,נוֹ ֵטל ֵ ּכלִ ים ַה ִּנ ָּטלִ ין .וְ ׁ ֶש ֵאינָן
נִ ָּטלִ ין ַמ ִּתיר ַה ֲח ָבלִ ים וְ ַה ּ ַש ִּקין נוֹ ְפלִ יןָ .ה ָיְתה ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ְטעוּנָ ה ְ ּכלֵ י זְ כוּכִ ית ׁ ֶש ָאסוּר
יח ַּת ְח ֵּת ֶיהן ָ ּכ ִרים
יִפל ּו ַ -מ ִּנ ַ
לְ ַטלְ ְטלָ ןּ ְ ,כגוֹ ן ַק ְרנָ א דְּ ֻא ּ ָמנָ א דְּ לָ א ַחזְ יָ א וְ יִ ׁ ּ ָשבְ ר ּו ִאם ּ ְ
וּכְ ָסתוֹ ת .וְ ַדוְ ָקא ַמ ּ ָשאוֹ ת ְק ַט ִּנים ׁ ֶש ְראוּיִ ין לְ ׁ ָש ְמ ָטן ִמ ַּת ַחת ַה ָ ּכ ִרים ׁ ֶשלּ ֹא ַיְב ֵּטל ַה ְ ּכלִ י
ֵמ ֵהיכֵ נוֹ .
ָאסוּר לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ְ ּבצִ דֵּ י ְ ּב ֵה ָמה .וְ צִ דֵּ י צְ ָד ִדיןֻ ,מ ָּת ִרין.
ֲהכָּ נַ ת אֹכֶ ל לִ בְ ֵה ָּמה ְב ַש ָּבת (או"ח שכד)

(קנ"ה א') (ב) ַמ ִּת ִירין ּ ְפ ִק ִיעין ( ֲאגֻ דּ וֹ ת ׁ ֶשל ׁ ִש ֳ ּבלִ ים ַה ְּק ׁשו ִּרים ִ ּב ׁ ְשנֵ י ְמקוֹ מוֹ ת) וְ זֵ ִרין
ּ ָפ ַסק
(כן דַּ ַעת ַר ִש"י וְ רֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ִרי"ף ׁ ֶש ֵּז ִרין ֵאין ַמ ִּת ִירין.
ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת) לִ ְפנֵ י ְ ּב ֵה ָמה ֵ ּ
ְכ ַר ִש"י וְ ָּהרֹא"ש) .וְ ל ֹא ְמ ַפ ְס ּ ְפ ִסין ָ ּב ֶהם לְ ַפ ְּז ָרם לְ ָפנֶ ָיה ,דְּ ׁ ַש ּווּיֵ י ֻאכְ לָ א לְ ָד ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ אֹכֶ ל
יח יוֹ ֵתר.
יחי ְ ּב ֻאכְ לָ א ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶשהוּא ְ ּכ ָבר אֹכֶ ל ,לָ א ָט ְר ִחינָ ן ֵ ּב ּה לְ ַה ׁ ְש ִ ּב ַ
ְמ ׁ ַש ִ ּוינָ ןֲ .א ָבל ְט ִר ֵ
( ַה ְּק ׁשו ִּרים

"ע348
וְ ַהשו ַ

 .347או"ח רסו,א.
 .348או"ח שכד,ד.
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יפים ( ׁ ֶש ֵהם ַענְ ֵפי ֶא ֶרז ,ו ְּס ָת ָמם לְ ַה ָּס ָקה ,וְ ֵאינָ ם אֹכֶ ל) .וְ ֵאין ְמ ַר ְּס ִקין ׁ ַש ַחת
ו ְּמ ַפ ְס ּ ְפ ִסין ַה ִ ּכ ִ
וַ ֲחרוּבִ ין לִ ְפנֵ י ְ ּב ֵה ָמהּ ֵ ,בין דַּ ָ ּקה ֵ ּבין ַ ּג ָּסה.
ַה ֲאכָּ לַ ת ְב ֵה ָּמה ְבצו ַרת ַה ֲא ָּב ָּסה וְ ַהלְ ָּע ָּטה (או"ח שכד)

(קנ"ה ב') (ג) ֵאין אוֹ בְ ִסין וְ ל ֹא דּ וֹ ְר ִסין ֶאת ַה ָ ּג ָמל ,וְ ל ֹא ְמ ַא ּ ְמ ִרין ָה ֵעגֶ ל לִ ֵּתן ִ ּבגְ רוֹ נוֹ ַעד
יטין אוֹ ָתן ַעד ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לְ ַה ֲחזִ יר
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ַה ֲחזִ יר ִמ ׁ ּ ָשםֲ .א ָבל ַמלְ ִע ִ
ְ
ִמ ׁ ּ ָשם .ו ְּמ ַהלְ ְק ִטין (= ַמלְ ִע ִיטין) ַה ַּת ְרנְ גוֹ לִ ים לִ ֵּתן ַה ּ ַמ ֲאכָ ל לְ ִפ ֶיהם .וְ ל ֹא לְ יוֹ נֵ י ׁשוֹ ָבך וַ ֲעלִ ָ ּיה,
וְ ל ֹא נוֹ ְתנִ ין לִ ְפנֵ ֶיהם ַמיִ ם ו ָּמזוֹ ן .וְ נוֹ ְתנִ ין ְמזוֹ נוֹ ת לְ כֶ לֶ ב ,349וְ ל ֹא לַ ֲחזִ יר.
ִגבול ַעל יְ ֵדי ִשנוי

(או"ח שכא; או"ח שכד)

יְדי ׁ ִש ּנוּיּ ְ ,כגוֹ ן ְמ ַעט ְמ ַעט ( ׁ ֶש ַרק ְ ּבגִ בּ וּל ִמ ְת ַח ּיֵב ,וּבְ ׁ ִש ּנוּי ֻמ ָּתר .וְ כֵ ן ּ ָפ ְסק ּו
וְ גוֹ בְ לִ ין ַה ָ ּקלוּי ֶה ָע ֶבה ַעל ֵ
רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים .וְ ַד ַעת ַב ַעל ַה ְתרו ָּמה ׁ ֶש ְ ּכ ָבר ִ ּבנְ ִתינַת ַמיִם ַח ּיָב ִמ ׁ ּשוּם לָ ׁש ,וְ ֵאין ֶה ֵּתר ְ ּב ׁ ִש ּנוּי ַה ִ ּגבּ וּל.

"ע350
וְ ַהשו ַ

אוֹמ ִריםּ ָ ,כ ַתב ְכבַ ַעל ַה ְתרו ָּמה).
ּ ָפ ַסק ְכרֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים ,וּבְ ׁ ֵשם יֵ ׁש ְ
(ד) בּ וֹ ֲח ׁ ִשין (דְּ ַהיְנ ּו גּוֹ בְ לִ ין) ַה ׁ ּ ָש ִתית ,וַ ֲא ִפלּ ּו ַה ְר ֵ ּבה ְ ּביַ ַחד ,וְ ַדוְ ָקא ַר ָ ּכהַ ,על יְ ֵדי ׁ ִש ּנוּיּ ְ ,כגוֹן
ׁ ֶש ּי ִֵּתן ַה ׁ ּ ָש ִתית וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ַהח ֶֹמץ .וְ ׁשוֹ ִתין זֵ יתוֹ ם ִמצְ ִרי.
ֵאין גּ וֹ בְ לִ ין ַה ּ ֻמ ְר ָסןֲ ,א ָבל נוֹ ְתנִ ין ָעלָ יו ַמיִם ו ַּמ ֲעבִ יר בּ וֹ ַה ּ ַמ ֵ ּקלַ ּ ,פ ַעם ַא ַחת ׁ ְש ִתי ,ו ַּפ ַעם
ַא ַחת ֶע ֶרב (ו ֵמ ָּה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם נִ ְר ֶאה דַּ ֲאפִ לּ ּו ַ ּכ ּ ָמה ּ ְפ ָע ִמים מוֹ לִ ְ
חוֹש ׁש .וְ כֵ ן
יך ַה ַּת ְרוָ ד ׁ ְש ִתי וָ ֶע ֶרב וְ ֵאינוֹ ׁ ֵ
ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע ,)351ו ְּמנַ ֲערוֹ ִמ ְ ּכלִ י ֶאל ְ ּכלִ י ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ְִת ָע ֵרב .וַ ֲא ִפלּ ּו כּ וֹ ר אוֹ כּ וֹ ַריִ ם ׁ ָש ֵרי לְ ֵמ ַיתב
ָק ֵמי ֵחיוָ ָתא.
ִחתו ְך ִדלו ִעים לִ בְ ֵה ָּמה ונְ ֵבלָּ ה לִ כְ לָּ בִ ים וְ ִדין ֻמ ְקצֶ ה

ְביוֹ ם טוֹ ב (או"ח תצה)

(קנ"ו ב') (ה) ְמ ַח ְּתכִ ין ַהדִּ לּ ו ִּעין ׁ ֶש ִּנ ְתלְ ׁש ּו ֵמ ֶא ְתמוֹ ל לִ ְפנֵ י ַה ְ ּב ֵה ָמה ,וְ ַה ְּנ ֵבלָ ה לִ ְפנֵ י
יְמא לָ ן ְ ּכוָ ֵת ּה ֵ ּבין
ַה ְ ּכלָ בִ ים ,וַ ֲא ִפלּ ּו נִ ְתנַ ְ ּבלָ ה ַה ּיוֹ םּ ְ ,כ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ לֵ ית לֵ ּה ֻמ ְקצֶ ה .וְ ָק ָ
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּבין ְ ּביוֹ ם טוֹבֲ ,352א ִפלּ ּו ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ֵמאוּס ,חוּץ ִמ ּ ֻמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ִא ּסוּר.
ו ֻּמ ְקצֶ ה ֵמ ֲח ַמת ֶח ְסרוֹ ן ִ ּכיסֲ ,א ִפלּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן מוֹ ֶדה ׁ ֶ(ש ָאסוּר).



 .349ראה הערה לעיל ,פרק ראשון ,סימן לו.
 .350או"ח שכא,יד-טז .וכן להלן (או"ח שכד,ג) סתם כהרי"ף וסיעתו ,ובשם ויש אוסרים כתב כבעל התרומה.
 .351או"ח שכד,ג.
 .352ראה לעיל ,סו"פ קמא ,סי' לט .וראה בהרחבה "נתיבי הלכה" ביצה ,סוף המסכת ,מחלוקת הראשונים בדין
מוקצה ביום טוב ,ופסיקת ההלכה ,שו"ע ורמ"א.

פרק עשרים וארבעה  -מי שהחשיך
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(או"ח שמא)

(קנ"ז א') (ו) נִ ׁ ְש ָאלִ ין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַעל נְ ָד ִרים ׁ ֶש ֵהן לְ צ ֶֹר ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת .ו ְּמ ֵפ ִרין ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא לְ צ ֶֹר ְך
ַה ׁ ּ ַש ָ ּבתֶ ׁ .ש ֲה ָפ ַרת נְ ָד ִרים ֵאינָ ּה ֶא ָ ּלא ַעד סוֹ ף ַה ּיוֹ ם.
ידה לְ צ ֶֹר ְך ִמצְ וָּ ה
ְמ ִד ָּ

(או"ח שו)

יח.
ּפוֹ ְק ִקין ַה ּ ָמאוֹ ר ְ ּב ָט ִפ ַ
וּמוֹ ְד ִדין ַה ּ ַמ ְטלִ ית לִ ְראוֹ ת ִאם יֵ ׁש בּ וֹ ׁ ָשל ֹׁש ַעל ׁ ָשל ֹׁש ׁ ִשעוּר לְ ַק ֵ ּבל ֻט ְמ ָאה ,וְ ַה ּ ִמ ְקוֶ ה
לְ צ ֶֹר ְך ִמצְ וָ ה.

ְסלִ יק ַמ ֶסכֶ ת ַש ָּבת
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ַמ ֶסכֶ ת ֵערובִ ין
ֶפ ֶרק א

ָּמבוֹ י ֶשהוא ָּגב ַֹה
ָּמבוֹ י ַה ָּגב ַֹה ֵמ ֶע ְש ִרים ַא ָּמה אוֹ ָּפחות ֵמ ֲע ָּש ָּרה ְט ָּפ ִחים אוֹ ָּר ָּחב ֵמ ֶע ֶשר

(או"ח שסג)

(ב' א') (א) קוֹ ַרת ָמבוֹ י ׁ ֶש ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶע ְש ִרים ַא ּ ָמה ,יַ ׁ ְש ּ ִפילֶ ָּנה .וְ ִאם יֵ ׁש ְ ּבגָ בְ הוֹ ִק ֵּני
( ְ ּכ ֵעין ַּתבְ לִ ֵיטי ִק ֵּני עוֹ פוֹ ת ֵמ ַעל ַה ּ ֶפ ַתח) ,אוֹ ּ ִפ ְס ֵקי דְּ ַא ְרזָ א ( ְ ּכלוֹ נְ ָסאוֹ ת ֶא ֶרז ֲא ֻר ִ ּכים ְּתחוּבִ ים ַ ּבכּ ֶֹתל,
וּבִ גְ לַ ל ָא ְר ָ ּכם רוֹ ִאים אוֹ ָתם ֲאנָ ׁ ִשים ,וְ י ֵׁש ֶה ֵ ּכ ָראֵ ,)1אינוֹ צָ ִר ְ
יך (וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק דַּ וְ ָקא ִק ֵּניֲ .א ָבל ּ ִפ ְס ֵקי
דְּ ַא ְרזָ א ,צָ ִר ְיך לְ ַה ׁ ְש ּ ִפיל .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)2
יְמ ֵעט .וְ ִאם יֵ ׁש לוֹ צו ַּרת ּ ֶפ ַתחֵ ,אינוֹ צָ ִר ְ
יך.
וְ ָה ָר ָחב ֵמ ֶע ֶשר ַא ּמוֹ תַ ,
(ג' א') (ב) ֻס ָ ּכה ו ָּמבוֹ י ׁ ֶש ָהיָ ה ֲחלָ לָ ן ֶע ְש ִרים ַא ּ ָמה ,וְ כָ ל ַה ְּסכָ ְך וְ ַה ּקוֹ ָרה לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶע ְש ִרים,
ְ ּכ ׁ ֵש ִרים.
(ג' ב') (ג) ֵ ּבין ַא ּ ַמת ֻס ָ ּכה ו ָּמבוֹ יּ ֵ ,בין ַא ּ ַמת ִ ּכלְ ַאיִ םּ ְ ,ב ַא ּ ַמת ַ ּבת ׁ ִש ׁ ּ ָשה .וְ ֵהיכָ א דְּ ָהוֵ י ֻח ְמ ָרא
ְ ּבשוֹ ֲחקוֹ ת ,מוֹ ְד ִדין ְ ּבשוֹ ֲחקוֹ ת .וְ ִאם ֻח ְמ ָרא ַ ּב ֲעצֵ בוֹ ת ,מוֹ ְד ִדין ַ ּב ֲעצֵ בוֹ ת (וְ כֵ ן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם
ׁ ֶש ְ ּלעוֹ לָ ם הוֹ לְ כִ ים לְ ֻח ְמ ָרא .3וְ ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ַה ְמ ִא ִירי ָ ּכ ְתב ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִח ְ ּלק ּו ְ ּבכָ ל ִמין וָ ִמיןֶ ,א ָ ּלא ְ ּב ָמבוֹ י ָּת ִמיד
מוֹ ְד ִדים ִ ּב ְמצֻ ְמצָ מוֹ ת .4וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם.)5
(ד' ב') (ד) ָהיָ ה ָ ּגב ַֹּה ֵמ ֶע ְש ִרים ַא ּ ָמה ,ו ָּבא לְ ַמ ֲעטוֹ ְ ּבבִ נְ יָ ן לְ ַמ ָּטה ַּת ַחת ַה ּקוֹ ָרה ,דַּ י ְ ּבר ַֹחב
ֶט ַפח.
.1
.2
.3

.4

.5



רש"י.
או"ח שסג,כו.
שגם משך מבוי (מבוי פחות מי' טפחים ,ובא להשלימו ,שחוקק בו ד' אמות) ,מודדים באמה בת שישה טפחים
שוחקות ,והוי לחומרא .ואף דהוא מילתא דרבנן ,והיה לנו למיזל בספקו לקולא ,ביאר בביה"ל (שסג,כו ,ד"ה
מרווחים) דלא מקרי ספק ,דהוי מחמת חסרון ידיעה (וראה ש"ך יו"ד צח ס"ק ט ,וסי' קד ס"ק ד).
דהיינו ,שלא חלקו בכל מין ומין בין מקצתו לרובו ,אלא השוו מדותיהן לגמרי והלכו בהן אחר הרוב (ולעניין
מבוי ,מודדים תמיד באמה בת שישה מצומצמות .ואף במשך מבוי שצמצומן קולא ,הניחום על שיעורן) .אמנם לעניין כלאים,
דעת המאירי שאין משערין אותן כשוחק אלא במקום שהשוחק בו חומרא .והריטב"א כתב דלדעה זו אף
בכלאים לעולם שוחקות ,ואפילו להקל .ולא חששו לקולא במיעוטא.
או"ח שסג,כו .וכתב הביה"ל (ד"ה מרווחים) דאם נצטרף לזה עוד ספק ,אפשר שיש להקל .ולפלא שלא
הזכירו האחרונים כלל דברי הרשב"א ,דדעתו לעניין מבוי מודדין תמיד מצומצמות.
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(ה' א') ָהיָ ה ּ ָפחוּת ֵמ ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים ,ו ָּבא לָ חֹק בּ וֹ לְ ַהגְ ִ ּביהוֹ  ,צָ ִר ְ
יך לָ חֹק בּ וֹ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת
"ע .6וְ ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ָ ּכ ְתב ּו
לְ תוֹ ְך א ֶֹר ְך ַה ּ ָמבוֹ י לְ ר ַֹחב ָ ּכל ַה ּ ָמבוֹ י ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ׁ ֶשחוֹ ֵקק בּ וֹ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַעל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת) ,לְ ַה ׁ ְשלִ ימוֹ לְ ג ַֹב ּה ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים.
ָמבוֹ י ׁ ֶש ִּנ ְפ ַרץ ִמ ִּצדּ וֹ ַ(א ַחד ַה ְ ּכ ָתלִ ים ַה ְּצ ָד ִד ּיִים) ְ ּכלַ ּ ֵפי ר ׁ
ֹאשוֹ ָ(סמו ְּך לְ ִפ ְתחוֹ )ִ ,אם נִ ׁ ְש ַאר
ַהכּ ֶֹתל) ּ ַפס ַא ְר ָ ּב ָעה ֵ ּ(בין ַה ּ ִפ ְרצָ ה ו ֵּבין ַה ּ ֶפ ַתח)ַ ,מ ִּתיר ּ ִפ ְרצָ ה ַעד ֶע ֶשר .וְ ִאם לָ או ּ ְ -ב ָפחוֹ ת
ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ַמ ִּתיר ִּ(ת ּקוּן ַה ָּמבוֹ י ֶאת ַה ָּמבוֹ יֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ְ ּכלָ בוּד דָּ ֵמי ,וְ ֵאין ָ ּכאן ּ ִפ ְרצָ ה)ְ ׁ .של ׁ ָֹשהֵ ,אינוֹ ַמ ִּתיר
ׁ ֶ(ש ְ ּבנֵ י ַה ָּמבוֹ י ֲעלוּלִ ים לַ ֲעשוֹת דֶּ ֶר ְך ּ ִפ ְרצָ ה זוֹ ִק ּצוּר דֶּ ֶר ְך ,ו ָּב ַטל ּ ִפ ְת ָחא ָק ָמא ,ו ָּב ְטלָ ה קוֹ ָרה ׁ ֶש ָעלָ יו).
(מן
ִ

לֶ ִחי ַהבוֹ לֵ ט ִמ ָּד ְפנוֹ ֶשל ָּמבוֹ י

(או"ח שסג)

(ה' א') (ה) לֶ ִחי ַהבּ וֹ לֵ ט ִמדָּ ְפנוֹ ׁ ֶשל ָמבוֹ י (לְ תוֹ ְך ר ַֹחב ַה ָּמבוֹ י)ֶ ׁ ,שהוּא ַ(ה ָּמבוֹ י) ָר ָחב יוֹ ֵתר
ִמ ׁ ּ ְשמֹנֶ ה ַא ּמוֹ ת (ָ -היָ ה א ֶֹר ְך ַה ֶּל ִחי) ַעד ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ,נִ דּ וֹ ן ִמ ׁ ּשוּם לֶ ִחי ,וְ ֵאין צָ ִר ְ
יך (לֶ ִחי)
ַא ֵחרַ .א ְר ַ ּבע ,צָ ִר ְ
יך (לֶ ִחי) ַא ֵחר (יָ צָ א ִמ ּתוֹ ַרת לֶ ִחי ,וְ נֶ ְח ׁ ָשב ְ ּככ ֶֹתל ָמבוֹי).
ֲא ָבל ְ ּב ָמבוֹ י ָר ָחב ׁ ְשמֹנֶ ה ,ו ִּמ ׁ ּ ְשמֹנֶ ה וּלְ ַמ ָּטהֲ ,א ִפלּ ּו ָר ָחב ַא ְר ַ ּבעֵ ,אין צָ ִר ְ
יך לֶ ִחי ַא ֵחר
(דְּ נִ ָּתר ְ ּבעוֹ ֵמד ְמ ֻר ֶ ּבה ַעל ַה ּ ָפרוּץ).
ָּמבוֹ י ָּעקֹם

(או"ח שסד)

(ו' א') (ו) ָמבוֹ י ָעקֹם ְ ּכ ִמין ד צָ ִר ְ
אשיוּ ָ ,כל ֶא ָחד
יך צו ַּרת ּ ֶפ ַתח ְ ּב ַע ְק ִמימוּתוֹ  ,ו ׁ ְּש ָאר ׁ ְשנֵ י ָר ׁ ָ
(כן דַּ ַעת
אשיו ,וְ לֶ ִחי אוֹ קוֹ ָרה ְ ּב ַע ְק ִמימוּתוֹ ֵ ּ
ְ ּבלֶ ִחי אוֹ קוֹ ָרה; אוֹ צו ַּרת ּ ֶפ ַתח ְ ּבכָ ל ֶא ָחד ֵמ ָר ׁ ָ
ַר ִש"י וְ ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .7וְ ַד ַעת ָּה ִר"י וְ ָּה ַר ְש ָּב"אֶ ׁ ,ש ִ ּנ ָּתר ְ ּב ֶא ָחד ִמ ּ ְפ ָת ָחיו ְ ּבצו ַּרת ּ ֶפ ַתח ,ו ִּמ ַּצד ַא ֵחר לֶ ִחי
קוֹרה ,וְ ֵאין צָ ִר ְיך לְ ַת ֵ ּקן ֶאת ָה ַע ְק ִמימוּת ְ ּכלָ ל).
אוֹ ָ
וְ ִאם הוּא ְ ּכ ִמין ח צָ ִר ְ
יך צו ַּרת ּ ֶפ ַתח ִ ּב ׁ ְשנֵ י ַע ְק ִמימוֹ ָתיו

(כן דַּ ַעת ַר ִש"י וְ ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
ֵּ

"ע .8וְ ַד ַעת ִר"י ׁ ֶש ְ ּב ַע ְק ִמימוּת ֵאינוֹ צָ ִר ְ
יך ְ ּכלוּםֶ ,א ָ ּלא ָסגֵ י ְ ּבצ ּו ַרת ַה ּ ֶפ ַתח ְ ּבפֶ ַתח ֶא ָחד ,וְ לֶ ִחי ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י .וְ ַד ַעת
ַהשו ַ

ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ְ ּב ָעשוּי ְ ּכ ִמין ח נִ דּ וֹ ן ְ ּכ ָסתוּם ,וְ ָסגֵ י ְ ּבלֶ ִחי אוֹ קוֹ ָרה ִמ ָ ּכל צַ ד).
ָּמבוֹ י ֶש ִנ ְפ ַרץ

(או"ח שסה)

(ו' א') (ז) ּ ִפ ְרצַ ת ַה ּ ָמבוֹ י ִמן ַה ַּצד ,דְּ ָב ְק ֵעי ָ ּב ּה ַר ִ ּביםּ ְ ,ב ַא ְר ָ ּב ָעה ְט ָפ ִחים .וְ ִאם לָ א ָ ּב ְק ֵעי ָ ּב ּה
ַר ִ ּביםִ ּ ,פ ְרצָ תוֹ ְ ּב ֶע ֶשר ַא ּמוֹ תַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ לֵ ָ ּ
(כן דַּ ַעת ָּה ַרזָּ "ה וְ ַר ְש ָּב"א .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
יכא ִ ּגדּ ו ֵּדי ֵ ּ
.6
.7
.8



או"ח שסג,כו .הטור ושו"ע לא הזכירו שיטת הרי"ף ורמב"ם.
או"ח שסד,ג .וראה ביה"ל שכתב (ע"פ האחרונים) להקל.
או"ח שסד,ג .וראה ביה"ל.
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ַהשו ַ"עֲ .9א ָבל ַמ ֲה ַר"ם ֵמרוֹ ֶטנְ בו ְרג ּ ָפ ַסקֶ ׁ ,ש ִאם לֵ ָ ּיכא ִ ּגדּ ו ֵּדיִ ּ ,פ ְרצָ תוֹ ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה) .וְ ִאם נִ ְפ ַרץ ֵמר ׁ
ֹאשוֹ,
ּ ִפ ְרצָ תוֹ ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ְט ָפ ִחים.
ִתקון ְרשות ָּה ַר ִבים ו ְמבוֹ אוֹ ת ַה ְמ ֻפ ָּל ִשים לִ ְרשות ָּה ַר ִבים

(או"ח שסד)

(ו' ב') (ח) ָמבוֹ י ַה ְמ ֻפ ָ ּל ׁש לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,עוֹ ֶשה צו ַּרת ּ ֶפ ַתח ִמ ָ ּכאן וְ לֶ ִחי אוֹ קוֹ ָרה ִמ ָ ּכאן
"ע .10וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאלֶ ׁ ,ש ָּצ ִר ְ
קוֹרה
ֵּ
יך דֶּ לֶ ת ִמ ָ ּכאן וְ לֶ ִחי וְ ָ
(כן דַּ ַעת ָּה ִרי"ףַ ,ר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ִמ ָ ּכאן .וְ ֵאין ֶהכְ ׁ ֵשרוֹ ְ ּבצו ַּרת ַה ּ ֶפ ַתח ִמ ַּצד ֶא ָחד ֶא ָּלא ְ ּכ ׁ ֶש ֶא ָחד ִמן ַה ְּצ ָד ִדים ְמ ֻפ ָּל ׁש לְ כַ ְר ְמלִ ית).

ו ְּר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ַעצְ ָמ ּה ,דְּ ַהיְ נ ּו ָר ָחב ׁ ֵש ׁש ֶע ְש ֵרה ַא ּ ָמה ו ְּמ ֻפ ָ ּל ׁש ִמ ׁ ּ ַש ַער לְ ׁ ַש ַער ,וְ ׁ ִש ׁ ּ ִשים
ִרבּ וֹ א בּ וֹ ְק ִעין בּ וֹ (וְ ִראשוֹ נִ ים ַר ִבים לֹא ִהזְ ִ ּכיר ּו ְּתנַ אי ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִרבּ וֹ א ,וְ ַהשו ַ"ע ֵהבִ יא ׁ ְש ֵּתי ַהדֵּ עוֹת,)11
צָ ִר ְ
יך דְּ לָ תוֹ ת ( ָּה ִרי"ף וְ רֹא"ש ָ ּכ ְתב ּו ׁ ֶש ַ ּל ֲהלָ כָ ה דַּ וְ ָקא נִ נְ ָעלוֹ ת ַ ּב ַ ּליְלָ ה .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק ְראוּיוֹ ת לְ ִה ָּנ ֵעלַ ,אף
אוֹמ ִריםּ ָ ,כ ַתב ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם).
"עָ 12ס ַתם ְכ ָּה ִרי"ף וְ ָּהרֹא"ש ,וּבְ ׁ ֵשם יֵ ׁש ְ
ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ן נִ נְ ָעלוֹ ת .וְ ַהשו ַ
אשיו ְמ ֻפ ָ ּל ׁ ִשין לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים
ו ָּמבוֹ י ׁ ֶשהוּא ָר ָחב ׁ ְשל ֹׁש ֶע ְש ֵרה ַא ּ ָמה ו ׁ ְּשלִ ׁיש ,ו ׁ ְּשנֵ י ָר ׁ ָ
ׁ ֶשהוּא ָר ָחב ׁ ֵש ׁש ֶע ְש ֵרה ַא ּ ָמה ,דִּ ינוֹ ִ ּכ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ צָ ִר ְ
"ע ְ ּב ׁ ֵשם
יך דְּ לָ תוֹ ת (וְ כֵ ן ָ ּכ ַתב ַהשו ַ
נֶח ׁ ָשב ְר ׁשוּת
אוֹמ ִרים .וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל ֶבן ְשמו ֵאלֶ ׁ ,ש ַרק ִאם ַה ּ ָמבוֹ י ַה ְמפֻ ָ ּל ׁש ָר ָחב ׁ ֵש ׁש ֶע ְש ֵרה ַא ּ ָמהְ ,
יֵ ׁש ְ
13
ָה ַר ִ ּבים ).
יט ָּב"אֶ ׁ ,שכּ ֹל ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּכאן דֶּ לֶ ת נִ נְ ֶעלֶ ת ַ ּב ַ ּליְלָ ה וְ לֶ ִחי אוֹ קוֹ ָרה ִמ ָ ּכאןֲ ,ה ֵרי
נְ ִעילַ ת דֶּ לֶ ת ַא ַחת :דַּ ַעת ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ִר ְ
זֶ ה ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד .14וְ ַד ַעת ַמ ֲה ַר"ם ֵמרוֹ ֶטנְ בו ְרג דִּ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לָ א ִמ ָיע ְרבָ א ֲאפִ לּ ּו ִ ּב ְדלָ תוֹ ת ַעד ׁ ֶש ּי ֲַע ֶשה

ְמ ִח ָּצה ְקבו ָּעה ְ ּברו ַּח ׁ ְשלִ ׁ ִישית ,אוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵּתי רוּחוֹ ת ׁ ְש ֵּתי דְּ לָ תוֹ ת נְ עוּלוֹ ת ַ ּב ַּליְלָ ה.15
נְ ִעילָ ה ַ ּב ַ ּליְלָ ה ִאם מוֹ ִעילָ ה ַ ּגם לַ ּיוֹ ם :דַּ ַעת ַר ֵבנו ֶא ְפ ַריִם ,דִּ ירו ׁ ָּשלַ יִם גּ ו ָּפ ּה ַ ּב ַ ּליְלָ ה הוּא דְּ ֵאין ַח ּיָבִ ין ָעלֶ ָיה ִמ ׁ ּשוּם
תוֹת ָיה נְ עוּלוֹ תַ ,ח ּיָבִ ין ָעלֶ ָיה ִמ ׁ ּשוּם ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים .וְ ַד ַעת ַה ַה ְשלָּ ָּמהִ ,רי"ד,
ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים; ֲא ָבל ַ ּב ּיוֹ םֶ ׁ ,ש ֵאין דַּ לְ ֶ
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או"ח שסה,ב.
או"ח שסד,א.
או"ח שמה,ז.
או"ח שסד,ב.
על מה שכתב השו"ע (או"ח שמה,ט) מבואות הרחבים י"ג אמות ושליש ושני ראשיהם מפולשים לרה"ר
שהוא רחב ט"ז ,יש אומרים שהוא רשות הרבים ,כתב בביה"ל (ד"ה יש) שנקט לשון יש אומרים משום
דלדעת רש"י והרמב"ם ,אפשר דאף בכי האי גוונא לא הוי רשות הרבים (וכדעת רחב"ש) .וכן בחידושי הרמב"ן
משמע גם כן דמפרש הברייתא דיתר על כן אמר ר' יהודה ברשות הרבים שרחב ט"ז אמה .אם כן אין לנו
מקור להאי דינא .ומכל מקום לאו יחידאה היא ,דהרא"ש ועוד כמה ראשונים העתיקוהו.
שאין רשות הרבים אלא המסור לרבים בכל עת ,והואיל ויש לזה דלת ננעלת בלילה וחוסמת העוברים
שם בלילות ,אין זו רשות הרבים .רשב"א.
והמשנ"ב (שסד,ב ,ס"ק ו) הביא דעת הפוסקים דסגי בדלת מצד אחד כשננעלת בלילה ,וכתב (בשער הציון אות
ז) שכן משמע דעת ר"י .ולא הביא שיש מי שחולק.

קיצור פסקי הרא"ש  -עירובין
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מוֹעילָ ה ַ ּגם לַ ּיוֹ םֶ ׁ ,ש ָאז ַהדְּ לָ תוֹת ֵאינָ ן נִ נְ ָעלוֹ ת.
ְמ ִא ִירי וְ ֵס ֶפר ַה ָּב ִתיםֶ ׁ ,ש ְ ּנ ִעילַ ת דֶּ לֶ ת ַ ּב ַ ּליְלָ ה ִ
ָּמבוֹ י ֶש ִנ ְפ ַרץ ְב ִמלואוֹ

לְ ָּחצֵ ר וְ נִ ְפ ְרצָּ ה ָּחצֵ ר לִ ְרשות ָּה ַר ִבים (או"ח שסה)

(ז' ב') ָמבוֹ י ׁ ֶש ִּנ ְפ ַרץ ְ ּב ִמלּ וּאוֹ לְ ָחצֵ ר ,וְ נִ ְפ ְרצָ ה ֶה ָחצֵ ר ִמ ַּצד ַא ֵחר לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ ל ֹא
ֵע ְר ָבה ָחצֵ ר ִעם ָמבוֹ יָ ,חצֵ ר ֻמ ֶּת ֶרת ֲא ִפלּ ּו נִ ְפ ְרצָ ה ְ ּכנֶ גֶ ד ּ ִפ ְרצַ ת ָמבוֹ יֲ ,א ִפלּ ּו ָ ּב ְק ֵעי ָ ּב ּה
ַר ִ ּבים ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא ַ ּב ּ ִפ ְרצָ ה יוֹ ֵתר ֵמ ֶע ֶשר .ו ָּמבוֹ י ָאסוּר ֲא ִפלּ ּו ֵאינוֹ ְ ּכנֶ גֶ ד ּ ִפ ְרצַ ת
ֶה ָחצֵ ר ׁ ֶ(ש ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ְר ָבה ָחצֵ ר ִעם ַה ָּמבוֹ י ,אוֹ ֶס ֶרת ָעלָ יו) ,וּכְ גוֹ ן ׁ ֶש ִּנכְ נָ ִסים ָ ּכ ְתלֵ י ַה ּ ָמבוֹ י ֶ ּב ָחצֵ ר
ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ְר ֶאה ִמ ַ ּבחוּץ.16
וְ ִאם ִ(ה ְת ַמלְ א ּו ַא ְר ָ ּב ָעה ְּתנָ ִאים ,דְּ ַהיְנוּ) ֵע ְרבוּ ,וְ כָ לֶ ה לְ ֶא ְמצַ ע ֶה ָחצֵ ר ,וְ ָהי ּו ַה ּ ְפ ָרצוֹ ת זוֹ ׁ ֶשלּ ֹא
ְ ּכנֶ גֶ ד זוֹ  ,וְ ִהיא ָחצֵ ר ׁ ֶשל ַר ִ ּביםֻ ,מ ָּתרֲ .א ָבל ִאם ָ(ח ֵסר ַא ַחד ַה ְּתנָ ִאיםּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש)ל ֹא ֵע ְרבוּ ,אוֹ
יְשינָ ן זִ ְמנִ ין
(ש ָאז ָח ׁ ֵ
ָ ּכלֶ ה לְ צִ דֵּ י ֶה ָחצֵ ר ,אוֹ ֲהווֹ ּ ְפ ָרצוֹ ת זוֹ ְ ּכנֶ גֶ ד זוֹ  ,אוֹ ָהוֵ י ָחצֵ ר ׁ ֶשל יָ ִחיד ׁ ֶ
(ה ּ ָמבוֹ יּ ֵ .כן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ כֵ ן
דְּ ִמ ְמלַ ְך ֲעלָ ּה ו ָּבנֵ י לָ ּה ָ ּב ִּתים ,וַ ֲהוָ ה לֵ ּה ְ ּכ ָמבוֹ י ׁ ֶש ָ ּכלֶ ה לָ ּה לְ צִ דֵּ י ָחצֵ ר)ָ ,אסוּר ַ
ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)17
אתיִ ם ו ֻּמ ֶ ּק ֶפת לְ ִד ָירה ,דִּ ינָ ּה ְ ּכ ָחצֵ ר
אתיִ ם ,אוֹ ָס ַ
וְ ַר ֲח ָבה ּ ְפחו ָּתה ִמ ָּס ַ
אתיִ ם וְ לֹא ֻה ְּק ָפה לְ ִד ָירהָ ,הוֵ י ְ ּכ ִאלּ ּו נִ פְ ַרץ לְ כַ ְר ְמלִ ית ,וְ צָ ִר ְיך ִּת ּקוּן.)18
ָס ַ
ָּמבוֹ י ֶש ִצדוֹ ָּכלֶ ה לַ ָּים

(א ָבל ִאם י ְֵת ָרה ַעל
ֲ

(או"ח שסג)

(ח' א') (ט) ָמבוֹ י ׁ ֶש ִּצדּ וֹ ָ ּכלֶ ה לַ ָ ּים צָ ִר ְ
יך ִּת ּקוּן ,דְּ לָ א ֲח ׁ ִשיב ְ ּכ ָסתוּם

(כן דַּ ַעת ַר ִש"י וְ רֹא"ש.
ֵּ

וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאלֶ ,ה ָּערו ְך וְ ַר ְמ ָּב"םֶ ׁ ,ש ּנ ְֶח ׁ ָשב ְ ּכ ָסתוּם ,וְ ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ׁ ֶש ָּמא ֲיַעלֶ ה ַה ּיָם ִש ְרטוֹ ן.
ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב וְ י ֵׁש חוֹ לְ ִקיםְ ,כ ַר ִש"י וְ ָּהרֹא"ש)ּ ָ .כלֶ ה לְ ַא ׁ ְש ּ ָפה ׁ ֶשל יָ ִחיד ,צָ ִר ְ
יך ִּת ּקוּן.
לְ ַא ׁ ְש ּ ָפה ׁ ֶשל ַר ִ ּביםֵ ,אין צָ ִר ְ
יך ִּת ּקוּן.
"ע19
וְ ַהשו ַ

ָּמבוֹ י ֶה ָּעשוי ְכנָּ ָּדל

(או"ח שסד)

(ח' ב') ָמבוֹ י ֶה ָעשוּי ְ ּכנָ ָדל ּ ֵ(פרו ּׁש ׁ ֶש ָהי ּו בּ וֹ ִמ ׁ ּ ְשנֵ י צְ ָד ִדים ׁ ְשבִ ילִ ים) ,עוֹ ֶשה צו ַּרת ּ ֶפ ַתח לְ כָ ל ֶא ָחד
יחתוֹ לַ ָ ּגדוֹ ל ,ו ִּמ ַּצד ַה ׁ ּ ֵשנִ י ַה ּ ָפתו ַּח לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים עוֹ ֶשה לֶ ִחי אוֹ קוֹ ָרה.
ִ ּב ְמקוֹ ם ּ ְפ ִת ָ
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אבל אם נראים גם מבחוץ ,אזי כשאין המבוי כנגד פרצת החצר ,עולים לו משום לחי ,ומותר (ואפילו אם
רגילים בני החצר לעבור דרך שם ,כיון שיש להם דרך אחר לרשות הרבים ,כופים על מידת סדום שלא תעבור דרך המבוי) .אבל
אם המבוי כנגד פרצת החצר ,הרי הוא בכלל מפולש ,ומה יועיל לו לחי .ביה"ל (שסה,ג ,ד"ה משום ,וד"ה מותר).
או"ח שסה,ג.
לשון השו"ע (או"ח שסה,ג).
או"ח שסג,כט.

פרק ראשון  -מבוי שהוא גבוה

ָּמבוֹ י ֶש ִצדוֹ ֶא ָּחד ָּאר ְֹך וְ צִ דוֹ ֶא ָּחד ָּקצָּ ר
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(או"ח שסג)

(ח' ב') (י) ָמבוֹ י ׁ ֶש ִּצדּ וֹ ֶא ָחד ָאר ְֹך וְ צִ דּ וֹ ֶא ָחד ָקצָ רֲ ,א ִפלּ ּו ּ ָפחוּת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תֵ ,אינוֹ
יח ַה ּקוֹ ָרה ֶא ָ ּלא ְ ּכנֶ גֶ ד ַה ָ ּקצָ ר (דְּ קוֹ ָרה ִמ ׁ ּשוּם ֶה ֵ ּכר ,וּבַ ֲאלַ כְ סוֹ ן לָ א ָהוֵ י ֶה ֵ ּכר).
ַמ ִּנ ַ
(ב ָ ּקצָ ר ְ ּכנֶ גֶ ד ַה ָ ּקצָ ר,
יח ַ ּב ֲאלַ כְ סוֹ ן ,ו ִּמ ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ַעד ַּת ַחת ַה ּקוֹ ָרה ַ ּ
ֲא ָבל ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ָמבוֹ י ,יָ כוֹ ל לְ ַה ִּנ ַ
ו ָּב ָאר ְֹך ְ ּכנֶ גֶ ד ָה ָאר ְֹך).
וְ צו ַּרת ַה ּ ֶפ ַתח ַמ ִּתיר ַ ּב ֲאלַ כְ סוֹ ן.
ִדין ִשמוש ַת ַחת ַהקוֹ ָּרה ו ֵבין לְ ָּחיַ יִ ם (או"ח שסה)

(ח' ב') ֵ ּבין ַּת ַחת ַה ּקוֹ ָרה ֵ ּבין ְ ּכנֶ גֶ ד ַה ְ ּל ָחיַ יִ םֻ ,מ ָּתר
ׁ ֶש ַרק ַּת ַחת ַה ּקוֹ ָרה ֻמ ָּתרֲ .א ָבל ֵ ּבין לְ ָחיַ יִ םָ ,אסוּר) .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי ְ ּב ָפתו ַּח לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםֲ .א ָבל ּ ָפתו ַּח
"ע .21וְ ַד ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד ׁ ֶש ַּת ַחת
לְ כַ ְר ְמלִ יתָ ,אסוּר ְ ּב ַת ְרוַ יְה ּו ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ַר ְש ָּב"א .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ַה ּקוֹ ָרהֲ ,אפִ לּ ּו ּ ָפתו ַּח לְ כַ ְר ְמלִ יתֻ ,מ ָּתר).
"ע .20וְ ַד ַעת ָּה ַרזָּ "ה,
ֵּ
(כן דַּ ַעת רֹב ַהפוֹ ְס ִקים וְ שו ַ

יח קוֹ ָרה ֲעלֵ ֶיהןָ ,אסוּר
(יא) נָ ַעץ ׁ ְש ֵּתי יְ ֵתדוֹ ת ֵאצֶ ל ָ ּכ ְתלֵ י ַה ּ ָמבוֹ י ַ ּבח ּוץ ,וְ ִה ִּנ ַ
נָעץ ׁ ְש ֵּתי ֵיְתדוֹת ֲעקוּמוֹת ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָ ּכ ְתלֵ י ַה ּ ָמבוֹ י ,וְ ֵאין ְ ּבגָ ְב ָהן ׁ ְשל ׁ ָֹשה,
ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָמבוֹ י ,וְ לֵ ָ ּיכא)ַ .
וְ ֵאין ְ ּב ַע ְק ִמימו ָּתן ׁ ְשל ׁ ָֹשהֻ ,מ ָּתר.
קוֹרה
(דְּ ָב ֵעינָ ן ָ

(ט' ב') ֵ ּבין נִ ְר ֶאה ִמ ִ ּב ְפנִ ים וְ ׁ ָשוֶ ה ִמ ַ ּבחוּץּ ֵ ,בין נִ ְר ֶאה ִמ ַ ּבחוּץ וְ ׁ ָשוֶ ה ִמ ִ ּב ְפנִ ים ,נִ דּוֹ ן ִמ ׁ ּשוּם לֶ ִחי.
ָּמבוֹ י ֶשהוא ָּר ָּחב ֶע ְש ִרים ַא ָּמה (או"ח שסג)

(י' א') (יב) ָמבוֹ י ׁ ֶשהוּא ָר ָחב ֶע ְש ִרים ַא ּ ָמה ,עוֹ ֶשה ּ ַפס ָ ּגב ַֹּה ֲע ָש ָרה ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת
ו ַּמ ֲע ִמידוֹ ָ ּב ֶא ְמצַ ע ,וּכְ גוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא ֵיְהא יוֹ ֵתר ֵמ ֶע ֶשר ַא ּמוֹ ת ִמן ַה ּ ַפס לַ כּ ֶֹתל ׁ ֶשל ר ַֹחב ַה ּ ָמבוֹ י
יוֹתר ֵמ ֶע ֶשר ַא ּמוֹ ת ,י ֵׁש לוֹ דִּ ין ָמבוֹ י ָעקֹם ְ ּכ ִמין ֵח"ת,)22
(וְ ִאם י ֵׁש ִמן ַה ּ ַפס ַעד ַהכּ ֶֹתל ׁ ֶשל ר ַֹחב ַה ּ ָמבוֹ י ֵ
וְ ׁ ֶש ְּת ֵהא ַה ּקוֹ ָרה ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחים לַ ּ ַפס .אוֹ ַמ ְר ִחיק ׁ ְש ֵּתי ַא ּמוֹ ת ִמכּ ֶֹתל ַה ּ ָמבוֹ י,
וְ עוֹ ֶשה ּ ַפס ׁ ָשל ֹׁש ַא ּמוֹ ת ,וְ כֵ ן ְ ּכנֶ גְ דּ וֹ ַ ּבכּ ֶֹתל ַה ׁ ּ ֵשנִ י.
ִדינֵ י צו ַרת ַה ֶפ ַתח

(או"ח שסב)

(י"א א') (יג) צו ַּרת ּ ֶפ ַתח ְמ ַה ֵּני ֲא ִפלּ ּו לְ גָ ב ַֹּה ֵמ ֶע ְש ִרים ַא ּמוֹ ת ,וַ ֲא ַמלְ ְּת ָרא



(דְּ ַהיְנ ּו ִק ֵּני אוֹ ּ ִפ ְס ֵקי

 .20או"ח שסה,ד.
 .21או"ח שסה,ד .וכתב ביה"ל (ד"ה בין תחת הקורה) :עיין במשנ"ב במה שכתבנו בשם האליה רבה ואבן העוזר
דמסכימים לדינא לשיטת הראב"ד דמיקל תחת הקורה .עיי"ש.
 .22דאין חילוק בין אם יש הפסק גדול בין שני הפתחים של צד רשות הרבים ,בין אם יש הפסק קטן .רא"ש.
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דְּ ַא ְרזָ אְ )23מ ַה ֵּני ְ ּבגָ ְב ָה ּה (דְּ ַהיְנ ּו ְ ּכ ׁ ֶש ַה ָּמבוֹ י ָ ּגב ַֹּה ֵמ ֶע ְש ִרים ַא ָּמה) וְ ל ֹא ְ ּב ָר ְח ָ ּב ּה
ַא ּמוֹ תּ ֵ .כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש וְ ַר ְש ָּב"א .וְ ָּה ַר ֲא ָּב"ד ּ ָפ ַסק לְ ֻק ָ ּלא ,דִּ ְמ ַה ּנֵי ַאף ְ ּב ָר ְח ָ ּב ּה .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ִה ׁ ְש ִמיט דִּ ין זֶ ה ,24וְ כֵ ן
ַהשו ַ"ע).
(כ ׁ ֶשהוּא ָר ָחב ֵמ ֶע ֶשר
ְּ

צו ַּרת ּ ֶפ ַתח ַמ ִּתיר ֲא ִפלּ ּו ֵמ ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת

יוֹתר
ֵּ
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ֵאין צו ַּרת ּ ֶפ ַתח ְ ּב ֵ

"ע ָס ַתם ְכ ָּהרֹא"ש ,וְ הוֹ ִסיף ֶש ְל ָּה ַר ְמ ָּב"ם ֵאינוֹ
ֵמ ֶע ֶשר ַמ ִּתיר ֶא ָ ּלא ְ ּבעוֹ ֵמד ְמ ֻר ֶ ּבה ַעל ַה ּ ָפרוּץ דַּ וְ ָקא .וְ ַהשו ַ

מוֹ ִעיל) .וְ ַדוְ ָקא ְ ּב ָחצֵ ר אוֹ ְ ּב ָמבוֹ יֲ .א ָבל ְ ּבבִ ְק ָעה ,ל ֹא.25
יח ַה ָ ּקנֶ ה ָה ֶעלְ יוֹ ן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּקנִ ים ֶא ָ ּלא ִמ ִּצדָּ ןֵ ,אינוֹ ְ ּכלוּם
(יד) צו ַּרת ַה ּ ֶפ ַתח ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִּנ ַ
(וְ ַרב ַהאי ָּגאוֹ ן ּ ֵפ ַר ׁש ִ"מן ַה ַּצד"ּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ָע ָשה צו ַּרת ַה ּ ֶפ ַתח ִמ ִּצדּ וֹ ׁ ֶשל כּ ֶֹתל ,לֹא ָע ָשה ְ ּכלוּם).
צו ַּרת ַה ּ ֶפ ַתח צָ ִר ְ
יך ׁ ֶש ְּת ֵהא ְ ּב ִר ָיאה ְ ּכ ֵדי לַ ֲעמֹד ָ ּב ּה דֶּ לֶ ת ,וַ ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשל ַק ׁ ּ ִשין .וּצְ ִריכָ ה ֶה ֵ ּכר
צִ יר (וְ ַד ַעת ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה ֶה ֵ ּכר צִ יר .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)26
ָהי ּו ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּקנִ ים ְ ּגבוֹ ִהים ֲע ָש ָרהֲ ,א ִפלּ ּו ֵאין נוֹ גְ ִעין ַ ּב ָ ּקנֶ ה ָה ֶעלְ יוֹ ןָ ׁ ,ש ֵרי.
ֶהכְ ֵשר ָּמבוֹ י ָּסתום וְ ָּחצֵ ר (או"ח שסג)

(י"א ב') (טו) ֶהכְ ׁ ֵשר ָמבוֹ י ָסתוּם ּ ְ -בלֶ ִחי אוֹ ְ ּבקוֹ ָרה.
(י"ב א') ָחצֵ ר ׁ ֶש ִּנ ְפ ְרצָ ה ְ ּב ִמלּ ו ָּא ּה ַעד ֶע ֶשר ,צָ ִר ְיך ּ ַפס ַא ְר ָ ּב ָעה לְ ַה ִּת ָיר ּה ,אוֹ ׁ ְשנֵי ּ ַפ ִּסין ׁ ֶשל
ׁ ְשנֵי ַמ ׁ ּ ֶשהוּיִין.
ָמבוֹ י ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ִפ ְתחוֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ְט ָפ ִחיםֵ ,אין צָ ִר ְ
יך ִּת ּקוּן
ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ַרק ִאם ֵאין ְ ּב ָר ְחבּ וֹ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחים ֵאין צָ ִר ְ
אוֹמ ִרים
"עָ 27ס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,וּבְ ׁ ֵשם יֵ ׁש ְ
יך ִּת ּקוּן .וְ ַהשו ַ
ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ֲא ָּב"ד) .וְ ָחצֵ ר צָ ִר ְ
יך.

(כן דַּ ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד וְ רֹא"שֲ .א ָבל ָּה ַר ְמ ָּב"ם
ֵּ

לְ שוֹ ן יָּ ם ֶש ִנכְ נַ ס לְ ָּחצֵ ר (או"ח שנו)

(י"ב א') (טז) לְ ׁשוֹ ן יָ ם ׁ ֶש ִּנכְ נַ ס לְ ָחצֵ רִ ,אם ֵאינוֹ ְ ּב ִמלּ וּאוֹ  ,וְ ֵאין ַ ּב ּ ִפ ְרצָ ה יוֹ ֵתר ֵמ ֶע ֶשרֻ ,מ ָּתר.
ֲא ָבל נִ ְפ ַרץ ְ ּב ִמלּ וּאוֹ  ,אוֹ יוֹ ֵתר ֵמ ֶע ֶשר ֲא ִפלּ ּו לֹא נִ ְפ ַרץ ְ ּב ִמלּ וּאוֹ ִ ,אם נִ ׁ ְש ַאר ִ ּגדּ ו ֵּדי

.23
.24
.25
.26
.27



ראה פירושו לעיל ,סימן א.
ולכאורה משום שפוסק לחומרא .ב"י או"ח שסג,כו.
או"ח שסב,י .וראה ביה"ל שלדינא יש להקל ,על פי הירושלמי ,דדוקא ביותר מעשר לא מהני אבל בעשר
מהני אף בבקעה ,עיי"ש.
או"ח שסב,יא.
או"ח שסג,כח.
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ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּנ ְפ ַרץ ְ ּגב ִֹהים ֲע ָש ָרה וְ ַה ָ ּים ְמכַ ָּסםֻ ,מ ָּתר לְ ַמלּ ֹאות ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לֶ ָחצֵ רֲ .28א ָבל
לְ ַטלְ ֵטל לַ ַ ּביִתָ ,אסוּרֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָע ָשה לוֹ ְמ ִח ָּצה ְ ּגב ָֹהה ֲע ָש ָרה ַעל ַה ּ ַמיִ ם .29ל ֹא נִ ׁ ְש ַאר
ִ ּגדּ ו ֵּדיַ ,אף לְ ַמלּ ֹאות ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לֶ ָחצֵ ר ָאסוּר.
(י"ב ב') (יז) ֵאין ַה ּ ָמבוֹ י נִ ָּתר ְ ּבלֶ ִחי אוֹ קוֹ ָרה ַעד ׁ ֶש ּי ְֵהא ָא ְרכּ וֹ יוֹ ֵתר ַעל ָר ְחבּ וֹ  ,וְ ְיִהי ּו ׁ ְש ֵּתי
ֲחצֵ רוֹ ת ּ ְפתו ִּחים לְ תוֹ כוֹ  ,וּלְ כָ ל ָחצֵ ר ׁ ְשנֵ י ָ ּב ִּתיםָ .היָ ה ָא ְרכּ וֹ ְ ּכ ָר ְחבּ וֹ  ,דִּ ינוֹ ְ ּכ ָחצֵ ר ,וְ צָ ִר ְ
יך
ּ ַפס ַא ְר ָ ּב ָעה.
וְ ָחצֵ ר ׁ ֶש ָא ְר ָ ּכ ּה יוֹ ֵתר ַעל ָר ְח ָ ּב ּהֲ ,א ִפלּ ּו ָ ּכל ׁ ֶשהוּא ,דִּ ינָ ּה ְ ּכ ָמבוֹ י וְ נִ ֶּת ֶרת ְ ּבלֶ ִחי וְ קוֹ ָרה.
ִדינֵ י ַהקוֹ ָּרה

(או"ח שסג)

יח .ו ַּמ ֲע ִמ ֶיד ָיה ֵאין
(י"ג ב') (יח) ׁ ִשעוּר ר ַֹחב ַה ּקוֹ ָרהֶ ,ט ַפח .וְ ׁ ֶש ְּת ֵהא ְ ּב ִר ָיאה ְ ּכ ֵדי לְ ַק ֵ ּבל ָא ִר ַ
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק לְ ֻח ְמ ָראֶ ׁ ,ש ַ ּגם ַמ ֲע ִמ ֶיד ָיה
יח ֵ ּ
צְ ִריכִ ין לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ִר ִיאין לְ ַק ֵ ּבל ָא ִר ַ
צָ ִר ְ
"עָ ּ 30פ ַסק ְ ּב ׁ ֵשם יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,וּבְ ׁ ֵשם וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים
יח .וְ ַהשו ַ
יך ׁ ֶש ּי ְִהי ּו ְ ּב ִר ִיאים לְ ַק ֵ ּבל ָא ִר ַ

ְכ ָּהרֹא"ש).
וְ ִאם ִהיא ְר ָח ָבה ַא ְר ָ ּב ָעה ְט ָפ ִחיםֵ ,אינָ ּה צְ ִריכָ ה לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ִר ָיאה
וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,דִּ לְ עוֹ לָ ם ְ ּב ִר ָיאה ָ ּב ֵעינָ ן .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 31פ ַסק ְכ ָּהרֹא"ש).

( ֵ ּכן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ִרי"ף

ֵפ ַרס ַמ ֲחצֶ לֶ ת ַעל ַהקוֹ ָּרה

(י"ד א') ּ ֵפ ַרס ַמ ֲחצֶ לֶ ת ַעל ַה ּקוֹ ָרה ,וְ ִהיא ְ ּגב ָֹהה ִמן ָה ָא ֶרץ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחיםְ ּ ,פסוּלָ הֲ .א ָבל
קוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ְמ ׁשוּכָ ה לְ ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָש ָרהּ ְ ,כ ׁ ֵש ָרה.
ינָה נוֹ גַ ַעת ָ ּב ֶזה ,אוֹ ׁ ְש ֵּתי קוֹ רוֹת ַא ַחת יוֹ צְ ָאה ִמכּ ֶֹתל ֶזה
קוֹ ָרה ַה ּיוֹ ְצ ָאה ִמכּ ֶֹתל ֶזה ,וְ ֵא ּ
וְ ַא ַחת ִמ ֶּזהֵ ,אין ֵ ּבינֵ ֶיהן ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחיםּ ְ ,כ ׁ ֵש ָרה .יֵ ׁש ֵ ּבינֵ ֶיהן ׁ ְשל ׁ ָֹשהְ ּ ,פסוּלָ ה.
יח ֶט ַפחִ ,אם ֵ ּבין ׁ ְש ֵּת ֶיהן
ׁ ְש ֵּתי קוֹ רוֹ ת זוֹ ֵאצֶ ל זוֹ  ,וְ ֵאין ָ ּכל ַא ַחת יְ כוֹ לָ ה לְ ַק ֵ ּבל ָא ִר ַ
ְמ ַק ְ ּבלוֹ ת אוֹתוֹ ּ ְ ,כ ׁ ֵש ָרהָ .היְ ָתה ַא ַחת לְ ַמ ְעלָ ה ֲא ִפלּ ּו לְ ַמ ָּטה ֵמ ֶע ְש ִרים ַא ּמוֹ ת ,וְ ַא ַחת לְ ַמ ָּטה
.28
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וכן פסק השו"ע (או"ח שנו,ב) .וכתב בביה"ל :פרט זה אינו מוסכם מכל הפוסקים; עיין בב"י דהוא רק לשיטת
התוספות והרא"ש .ובריטב"א כתב על פירושם דהוא דוחק גדול .ואפשר משום דהוא מילתא דרבנן סמך
השו"ע עליהם.
דפעמים שהמים שוקעים והמחיצה ניכרת ,ולכן אף כשאין המים שוקעים התירו חכמים למלאות בחצר.
מה שאין כן בבית שהוא רחוק מן המחיצה ,לעולם אין המחיצה נראית אפילו כשהמים שוקעים .משנ"ב
(שנו,ב ,ס"ק יג).
או"ח שסג,יח.
או"ח שסג,יז.
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ֲא ִפלּ ּו לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחיםֵ ,אין רוֹ ִאין אוֹ ָתן ְ ּכ ִאלּ ּו ֵהן זוֹ ֵאצֶ ל זוֹ

(כן דַּ ַעת ִרי"ף וְ רֹא"ש
ֵּ

לְ ֻח ְמ ָרא ,וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסקֶ ׁ ,שרוֹ ִאים ֶאת ָה ֶעלְ יוֹנָה ְ ּכ ִאלּ ּו לְ ַמ ָּטה ,וְ ֶאת ַה ַּת ְח ּתוֹנָה ְ ּכ ִאלּ ּו לְ ַמ ְעלָ ה.
ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,וְ כָ ַתב וְ ׁיֵש ּפ ְוֹסלִ יןּ ְ ,כ ַד ַעת ָּה ִרי"ף וְ רֹא"ש).

"ע32
וְ ַהשו ַ

ָס ַתם

ָה ָיְתה ׁ ֶשל ַק ׁש אוֹ ָקנִ יםְ ּ ,פסוּלָ הָ .ה ָיְתה ֲעקו ָּמה ,וְ ָה ַע ְק ִמימוּת נוֹ ָטה חוּץ לַ ּ ָמבוֹ י אוֹ
לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶע ְש ִרים אוֹ לְ ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָש ָרהִ ,אם ִּת ָּנ ֵטל ָה ַע ְק ִמימוּת ,וְ ֵאין ֵ ּבינֵ ֶיהם ׁ ְשל ׁ ָֹשה,
ְ ּכ ׁ ֵש ָרה .וְ ִאם לָ אוְ ּ ,פסוּלָ ה.
ָה ָיְתה ֲעגֻ ָ ּלהִ ,אם יֵ ׁש ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחים ְ ּב ֶה ֵ ּק ָפ ּהּ ְ ,כ ׁ ֵש ָרה.
ִדינֵ י ַה ֶל ִחי (או"ח שסג)

(י"ד ב') (יט) ׁ ִשעוּר רֹ ַחב וָ ֳעבִ י ַה ֶ ּל ִחיֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּכחוּט ַה ַּס ְר ָ ּבלֶ .ה ֱע ִמיד ַה ֶ ּל ִחי ְ ּב ֶחצְ יוֹ ׁ ֶשל ָמבוֹ י,
ֻמ ָּתר לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ַעד ֶחצְ יוֹ ִ .ה ְפלִ יג ַה ֶ ּל ִחי ִמן ַהכּ ֶֹתל ׁ ְשל ׁ ָֹשה ,אוֹ ׁ ֶש ִהגְ ִ ּביהוֹ ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע
ׁ ְשל ׁ ָֹשהָ ּ ,פסוּל.
(ט"ו א') (כ) לֶ ִחי ָהעוֹ ֵמד ֵמ ֵאלָ יו וְ ל ֹא ָס ְמכ ּו ָעלָ יו ֵמ ֶא ְתמוֹ ל ,לָ א ָהוֵ י לֶ ִחי .וְ ִאם ָס ְמכ ּו ָעלָ יו
ֵמ ֶא ְתמוֹ לָ ׁ ,ש ֵרי (וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ֵמ ִע ָ ּק ָרא לָ או ַאדַּ ְע ֵּת ּה דְּ ָהכֵ י ֲעבִ ֵידי ,דְּ לֶ ִחי ָהעוֹ ֵמד ֵמ ֵאלָ יו ָהוֵ י לֶ ִחי).
וְ קוֹ ָרהֲ ,א ִפלּ ּו ָס ְמכ ּו ָעלֶ ָיה ֵמ ֶא ְתמוֹ לֲ ,אס ּו ָרה .ו ְּמ ִח ָּצה ֲא ִפלּ ּו ל ֹא ָס ְמכ ּו ָעלֶ ָיה ֵמ ֶא ְתמוֹ ל,
ֻמ ֶּת ֶרת ֵ ּ(כן דִּ ֵ ּיק ָּהרֹא"ש ִמדִּ בְ ֵרי ָּה ִרי"ף .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .33וְ ַד ַעת ַר ֵבנו י ְֻר ָּחם ׁ ֶשדִּ ין ְמ ִח ָּצה ְ ּכ ִדין לֶ ִחי).
(כא) ַ ּבכּ ֹל עוֹ ִשין לְ ָחיַ יִ םֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ רו ַּח ַח ִ ּיים .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ִ ּי ְק ׁ ְש ֶר ּנוּ.
(ט"ו ב') ׁ ַש ָ ּי ָרא ׁ ֶש ָחנְ ָתה ְ ּבבִ ְק ָעה ,וְ ִה ִּקיפו ָּה ְ ּכלֵ י ְ ּב ֵה ָמהְ ,מ ַטלְ ְטלִ ים ְ ּבתוֹ כָ ּה ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא
נִ ׁ ְש ַאר ּ ִפ ְרצָ ה יוֹ ֵתר ֵמ ֶע ֶשרֲ .א ָבל ַעד ֶע ֶשרֻ ,מ ָּתר ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ָפרוּץ ְ ּכעוֹ ֵמד.
ִדינֵ י ְמ ִח ָּצה ְש ִתי אוֹ

ֶע ֶרב (או"ח שס)

אתיִ ם ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא
(כב) ְמ ִח ָּצה ׁ ֶשל ׁ ְש ִתי אוֹ ֶע ֶרב לְ ַבד ַמ ֶּת ֶרתֲ ,א ִפלּ ּו לְ יָ ִחיד ַ ּב ִ ּי ׁ ּשוּבָ ,ס ַ
ֵיְהא ֵ ּבין ֶח ֶבל לְ ֶח ֶבל אוֹ ֵ ּבין ָקנֶ ה לְ ָקנֶ ה ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחים .עוֹ ֵמד ְמ ֻר ֶ ּבה ַעל ַה ּ ָפרוּץַ ,מ ִּתיר
ֵ ּבין ִ ּב ׁ ְש ִתי ֵ ּבין ְ ּב ֶע ֶרב.
(ט"ז ב') (כג) ֶא ָחד אוֹ ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ׁ ּ ָשבְ ת ּו ְ ּב ָחצֵ ר ׁ ֶש ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ לָ ֲאוִ ירֵ ,34אין נוֹ ְתנִ ין לָ ֶהם ֶא ָ ּלא



 .32או"ח שסג,כג.
 .33או"ח שסב,ג .השו"ע נקט כלשון הרי"ף ,וביארו המשנ"ב (ס"ק טז ,על סמך דברי הב"י) ,כביאור הרא"ש.
 .34הרמב"ם (הל' שבת טז,א) ביאר 'תשמישו לאויר'ּ ְ " :כגוֹ ן ִ ּגנּוֹת ו ַּפ ְרדֵּ ִסים וּכְ גוֹ ן ַה ּ ַמ ִּקיף ָמקוֹם ִמן ָה ָא ֶרץ לְ ׁ ָש ְמרוֹ
וְ כַ ּיוֹ צֵ א ָ ּב ֶהן" .ורש"י (צ"ט ב') ביאר :דירה שתשמישה לאויר ,אינה לדור בה תמיד ,אלא להסתופף בה שומרי

פרק ראשון  -מבוי שהוא גבוה

925

אתיִ ם
אתיִ םֲ .א ָבל ׁ ְשל ׁ ָֹשה נוֹ ְתנִ ין לָ ֶהם ָ ּכל צָ ְר ָ ּכן .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּליֶ ׁ ,שלּ ֹא ִה ִּקיפ ּו ׁ ִשעוּר ָס ַ
ָס ַ
אתיִ ם יוֹ ֵתר ִמ ְ ּכ ֵדי צָ ְר ָ ּכןַ ,הכּ ֹל ָאסוּר.
יוֹ ֵתר ִמ ְ ּכ ֵדי צָ ְר ָ ּכםֲ .א ָבל ִה ִּקיפ ּו ׁ ִשעוּר ָס ַ
ַש ָּבת גוֹ ֶר ֶמת אוֹ ִדיו ִרים גוֹ ְר ִמים

(י"ז א') ׁ ְשל ׁ ָֹשה ׁ ֶש ִה ִּקיפ ּו ְ ּכ ֵדי צָ ְר ָ ּכן ו ֵּמת ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֻ ,מ ָּת ִרים
לַ ְּמ ִחצּוֹ תָ ,א ְמ ֵרינָ ן הוֹ ִאיל וְ ֻה ְּת ָרה ֻה ְּת ָרה)ְ ׁ .שנַ יִ ם ׁ ֶש ִה ִּקיפ ּו יוֹ ֵתר ִמ ְ ּכ ֵדי צָ ְר ָ ּכן ,וְ נִ ּתוֹ ַסף ֲעלֵ ֶיהן
יסת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ ל ֹא ַעל ּ ִפי דִּ ּיו ִּרים ׁ ֶש ִ ּנ ְמצָ ִאים
ישיֲ ,אסו ִּרים ִ ּ
(כי ׁ ַש ָ ּבת גּוֹ ֶר ֶמת ,דִּ ין ַה ּ ָמקוֹ ם נִ ְק ָ ּבע ִ ּבכְ נִ ַ
ׁ ְשלִ ׁ ִ
ְ ּבפ ַֹעל).
(הוֹ ִאיל וְ ִא ְיתנְ ה ּו

ָחצֵ ר ׁ ֶש ִּנ ְפ ְרצָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםֲ ,אסו ָּרה (הוֹ ִאיל וְ לֵ ְיתנְ ה ּו לַ ְּמ ִחצּוֹ ת) .נִ ְפ ְרצָ ה לְ ָחצֵ ר
ַא ֶח ֶרתֻ ,מ ֶּת ֶרת.35
ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת ו ֶּפ ַתח ֵ ּבינֵ ֶיהן וְ ֵע ְרב ּו לְ ׁ ָשנָ ה ,לָ א ִמ ַ ּב ְעיָ א ִאם נִ ְס ַּתם ַה ּ ֶפ ַתח ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ ָחזַ ר
וְ נִ ְפ ַּתח ׁ ֶש ּ ֻמ ָּת ִריםֶ ,36א ָ ּלא ֲא ִפלּ ּו נִ ְס ַּתם ְ ּבחֹל וְ ָחזַ ר וְ נִ ְפ ַּתח ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֻ ,מ ָּת ִרים (דְּ ָחזַ ר ָה ֵערוּב
לִ ְמקוֹ מוֹ  .וְ כָ ַתב ָּהרֹא"ש דְּ בִ ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְרצ ּו זוֹ לָ זוֹ ֲח ׁ ִשיב ְ ּכ ִא ְיתנְ ה ּו לַ ּ ְמ ִחצּוֹ ת ,וְ ָד ְמיָ א לְ ִד ּיו ִּרין ַה ָ ּב ִאים
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת; ֵ ּכיוָ ן דְּ ֵמ ִע ָ ּק ָרא ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד ְ ּגמו ָּרה ,וְ ָה ׁ ַש ָּתא ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד ְ ּגמו ָּרה ,וְ ֻה ְּקפָ ה לְ ִד ָירה .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
"ע .37וְ ַעל ְס ַמ ְך זֶ ה ִה ִּתיר ְתרו ַמת ַה ֶד ֶשן ַאף ְ ּב ָמבוֹ י ׁ ֶש ִ ּנ ְּטל ּו קוֹ רוֹ ָתיו אוֹ לְ ָחיָיוִ ,אם הוּא ְ ּב ִעיר ֻמ ֶ ּקפֶ ת
ַהשו ַ
39
38
ְ
חוֹ ָמה .וֶ ֱהבִ יאוֹ ַהשו ַ"ע ְ ּב ׁ ֵשם ׁיֵש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵמר .וְ כָ ַתב ָּה ַר ָּמ"א ׁ ֶש ּי ֵׁש לִ ְסמֹך ַעל זֶ ה לְ ַה ִּתיר ).
ְד ָּב ִרים ֶש ָּפ ְטרו הוֹ לְ כֵ י ִמ ְד ָּברוֹ ת (או"ח שסו)

(י"ז א') (כד) הוֹ לְ כֵ י ִמ ְד ָ ּברוֹ ת ּ ְפטו ִּרים ִמ ְּנ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם ׁ ֶשל ַמיִ ם ִר ׁ
אשוֹ נִ ים .וּבְ ַא ֲחרוֹ נִ ים
ַח ָ ּיבִ ים .וְ ַה ּמוֹ ֵדד ֶמלַ ח ְסדוֹ ִמית ,צָ ִר ְ
יך לִ ּטֹל יָ ָדיו .הוֹ לְ כֵ י ִמ ְד ָ ּברוֹ ת ּ ְפטו ִּרין ֵמ ֵערו ֵּבי
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השדה .ובסוכה כ"ה א' פירש רש"י :אינה עשויה לצורך תוכה ,אלא לצורך אויר שחוצה לה לדור שם
שומרי השדות ,ועשויה להציל מן החמה ,ואינה חשובה דירה להתיר היקף גדול.
דכיון דמעיקרא רשות היחיד גמורה והשתא רשות היחיד גמורה והוקפה לדירה ,לא דמיא אלא לדיורין
הבאין בשבת .ואינו דומה לנפרצה לרה"ר שאסורה .על פי הרא"ש .וראה עוד בסמוך.
דהא אפילו בלא נפתח נמי מותר לטלטל מעבר לכותל או בחלון שאין בו ארבעה טפחים ,דשבת הואיל
והותרה הותרה .רא"ש.
או"ח שעד,א.
או"ח שסה,ז.
והוסיף הרמ"א (על פי תרומת הדשן) :וכל זה שהיה ראוי לעמוד כל השבת; אבל אם היה עומד לסתור מערב
שבת ,אסור לאחר שנסתר .וכתב שכן הוא בתוספות ומרדכי .וביאר הגר"א (ס"ק טו) דבריו ,שהוא על פי
תוספות (עירובין ס"ה ב' ,ד"ה דאתא) דמוכח שם בגמרא שאם בא נכרי בשבת ,אי אפשר לסמוך על עירוב
הדיורים ,והוא בטל .ואע"ג דבספינות אמר במסכת שבת (ק"א ב') חזרו ונתקשרו חזרו להיתרן הראשון,
שאני הכא דמתחילה כשעשה העירוב אין סופו להתקיים כל השבת ,שעתיד הנכרי לבוא .אבל התם אין
הספינות עומדות להיפסק .וראה עוד להלן ,פרק כל גגות ,סי' ד.
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ֲחצֵ רוֹ ת ,וּבְ ֵערו ֵּבי ְּתחו ִּמין ַח ָ ּי ִבין
דַּ וְ ָקא ְ ּב ַמ ֲחנֶ ה ַה ּיוֹ צֵ א לְ ִה ָ ּל ֵחם; ֲאבָ ל ׁ ַש ּי ָָרא ַההוֹ לֶ כֶ ת ִמ ּ ָמקוֹ ם לְ ָמקוֹ ם ,דִּ ינָ ּה ְ ּכ ִדין ָ ּכל

"ע .40וְ ַד ַעת ַר ֵבנו יְהוֹ נָּ ָּתן דְּ ַהיְנ ּו
ֵּ
(כן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ

.

ָא ָדם)41

ְתחו ִמין ְדאוֹ ַריְ ָּתא אוֹ ְד ַר ָּבנָּ ן

לְ ִפי ַה ְ ּירו ׁ ַּשלְ ִמי ְּ -תחו ִּמין ֵמ ַאלְ ּ ַפיִ ם ַעד ׁ ְשנֵ ים ָע ָשר ִמיל ,לְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא דְּ אוֹ ַר ָיְתא,
יְתא (וְ לַ ֲהלָ כָ ה  -דַּ ַעת
וּלְ ַר ָ ּבנָ ן ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן .ו ִּמ ׁ ּ ְשנֵ ים ָע ָשר ִמיל וְ ֵאילָ ְך ,לְ כֻ ֵ ּלי ָעלְ ָמא ִמדְּ אוֹ ַר ָ
ַה ְש ִאלְ תוֹת ו ַב ַה"ג ,דִּ ְתחו ִּמין דְּ אוֹ ַרי ְָתאָ .א ְמנָ ם ָּה ִרי"ף וְ ָּהרֹא"ש ָ ּכ ְתב ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן .42ו ִּמיה ּו חוּץ
לִ ׁ ְשנֵ ים ָע ָשר ִמילּ ָ ,כ ַתב ָּה ִרי"ף ְד ַביְרו ַשלְ ִמי ָק ָא ַמר דְּ ָהוֵ י ִמדְּ אוֹ ַר ָיְתא .וְ ׁ ֶש ֵ ּכן ַה ְס ָ ּכ ַמת ַה ְגאוֹ נִ ים .וְ כֵ ן ָ ּכ ַתב
ָּה ַר ְמ ָּב"םֲ .43א ָבל ָּה ַר ְמ ָּב"ןָּ ,ה ַרזָּ "הָּ ,ה ַר ְש ָּב"אָּ ,הרֹא"ש וְ ַה ָּמ ְר ְדכַ י ָ ּכ ְתב ּו ,דְּ לִ גְ ָמ ָרא דִּ ָידן ֲא ִפלּ ּו חוּץ לִ ׁ ְשנֵ ים ָע ָשר
ִמיל לָ א ִמ ְּת ַסר ֶא ָּלא ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן.)44

.40
.41
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.44



או"ח שסו,ב .וראה עוד מש"כ ב"נתיבי הלכה" ,לגבי פסיקת השו"ע.
והגר"א בביאורו הכריע כדעת רבינו יהונתן.
ד"אל יֵ צֵ א ִא ׁיש ִמ ּ ְמקֹמוֹ" ,אסמכתא בעלמא.
וקרא ַ
וראה מה שכתב ר' אברהם בן הרמב"ם (שו"ת ברכת אברהם סימן יב) :דכל רבותינו הגאונים והמפרשים כך
סבירא להו ,ששנים עשר מיל דאוריתא .וכך נראה מגמרא דערובין בבלי וירושלמי.
וכתב המשנ"ב (תד,א ,ס"ק ז) שמדברי השו"ע (תד,א) שכתב לגבי תחומין למעלה מעשרה טפחים שהוא ספק
"ומה שיהיה בדרבנן ,יהיה ספיקו להקל" ,משמע שמצדד כן להלכה להחמיר ביבשה מחוץ לי"ב מיל
אפילו בלמעלה מעשרה ,שהוא ספק דאורייתא (צ"ב בכוונתו) .ובביאור הגר"א (ס"ק ד) נוטה דעתו להפוסקים
דלעולם הוא דרבנן .וראה טור וב"י או"ח שצז,א.

פרק שני  -עושין פסין
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ֶפ ֶרק ב

עוֹ ִשין ַפ ִסין
ַפ ֵסי ֵב ָּיראוֹ ת

(י"ז ב') (א) ִה ִּתיר ּו לְ ֶב ֱה ַמת עוֹ לֵ י ְרגָ לִ ים לְ הוֹ צִ יא ִמן ַהבּ וֹ ר לְ ֵבין ַה ּ ַפ ִּסין ׁ ֶש ֵהן ְסבִ ָיביו
ְ ּב ַא ְר ַ ּבע זָ וִ ּיוֹ ָתיו .וְ כָ ל ֶא ָחד נוֹ ֶטה ַא ּ ָמה לְ כָ אן וְ ַא ּ ָמה לְ כָ אןֲ .1א ָבל לְ ָעלְ ָמא ל ֹא ִה ִּתירוּ.
וֹמ ֵרי ָה ִעיר לִ ׁ ְשמֹר ָה ִעיר וְ ַה ּ ֵפרוֹת)
(סכּ וֹ ת ׁ ֶשעוֹ ִשים ׁשוֹ ְמ ֵרי ַ ּגנּוֹ ת וְ ׁש ְ
(כ"א א') וְ כֵ ן לֵ ילֵ ְך ַעל יְ ֵדי ֻ ּב ְר ָ ּגנִ ים ֻ
ׁ ֶש ּ ֻמבְ לָ ִעים ֶא ָחד לַ ֲח ֵברוֹ ְ ּבתוֹ ְך ׁ ִשבְ ִעים ַא ּ ָמה וְ ׁ ִש ַיריִ ם .וְ ל ֹא ִה ִּתיר ּו ָה ִאדָּ נָ א ,לְ ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ן
ְקבו ִּעין (דִּ ׁ ְשכִ ֵיחי ִ ּב ְד ֵקי דְּ ַמ ּיָאּ ְ ,ג ׁ ָש ִמים ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ְט ִפים אוֹ ָתם ,לָ כֵ ן ֵאינָ ם ֲח ׁשוּבִ ים.)2
ֵמ ֵאיזֶ ה ג ֶֹדל צָּ ִר ְ
יך

ֶש ַטח לִ ְהיוֹ ת ֻמ ָּקף לְ ִד ָּירה (או"ח שנח)

(כ"ג א') (ב) ַק ְר ּ ֵפף ׁ ֶשהוּא ׁ ִשבְ ִעים ַא ּ ָמה וְ ׁ ִש ַיריִ ם ַעל ׁ ִשבְ ִעים ַא ּ ָמה וְ ׁ ִש ַיריִ םֻ ,מ ָ ּקף ָ ּג ֵדר
ָ ּגב ַֹּה ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחיםְ ,מ ַטלְ ְטלִ ין ְ ּבתוֹ כוֹ ֲא ִפלּ ּו ֵאין בּ וֹ ׁשוֹ ֵמ ָרה ( ּ ֵפרו ּׁש ֵ ּבית דִּ ָירה ׁ ֶשעוֹ ִשין
לְ ׁש ֵוֹמר ַה ּ ָש ֶדה) ו ֵּבית דִּ ָירה .וַ ֲא ִפלּ ּו ָא ְרכּ וֹ ִמ ּ ִמזְ ָרח לְ ַמ ֲע ָרב ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּב ָר ְחבּ וֹ ׁ ֶש ּ ִמ ָּצפוֹ ן
לְ ָדרוֹ ם .יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּכן ִ(מ ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּב ָר ְחבּ וֹ ֲ ,אפִ לּ ּו ַא ָּמה ַא ַחת)ֵ ,אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין ְ ּבתוֹ כוֹ .
ֶש ַטח ֶש ִנזְ ַרע אוֹ נִ ַטע ִאם ְמ ַב ֵטל ֶה ֵקף לְ ִד ָּירה

אתיִ ם ׁ ֶש ֻה ַ ּקף לְ ִד ָירה  -נִ ַּטע ֻרבּ וֹ ֻ ,מ ָּתר ֲא ִפלּ ּו ֵאינוֹ נָ טו ַּע
(כ"ג ב') ַק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
אתיִ םָ ,אסוּר .נִ זְ ַרע ִמעוּטוֹ  ,יֵ ׁש ַ ּב ָּזרו ַּע
ׁשוּרוֹ ת ׁשוּרוֹ ת .נִ זְ ַרע ֻרבּ וֹ ֲ ,א ִפלּ ּו ֵאין ַ ּב ָּזרו ַּע ָס ַ
אתיִ םֻ ,מ ָּתר.
אתיִ םָ ,אסוּרֵ .אין בּ וֹ יוֹ ֵתר ִמ ָּס ַ
יוֹ ֵתר ִמ ָּס ַ
אתיִ ם לְ ִענְ יָ ן זֶ ה ׁ ֶש ָאסוּר לְ הוֹ צִ יא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לַ ַ ּביִ ת
אתיִ ם ,דִּ ינוֹ ְ ּכ ָס ַ
וְ ַק ְר ּ ֵפף ּ ָפחוֹ ת ִמ ָּס ַ
תוֹ ָּספוֹת וְ ָּהרֹא"ש ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)3

(כן דַּ ַעת
ֵּ

ו ְּמ ַס ּ ְפ ָקא לְ ה ּו לַ תוֹ ָּספוֹ ת ְ ּב ַר ֲח ָבה ׁ ֶש ֲאחוֹ ֵרי ַה ָ ּב ִּתים ,וְ ָחצֵ רִ ,אם זְ ָר ִעים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ְמ ַב ְּטלִ ים
אתיִ ם ׁ ֶשאוֹ ֵסר ָ ּכל ֶה ָחצֵ ר וְ ָה ַר ֲח ָבה
דִּ ָירתוֹ לְ ִענְ יָ ן זֶ ה ׁ ֶש ִאם ַה ָּזרו ַּע יָ ֵתר ַעל ֵ ּבית ָס ַ
.1
.2

.3



וראה ב"נתיבי הלכה" כאן ,בשם הראשונים ,היכי מכשרינן בפסי ביראות פרוץ מרובה על העומד.
צ"ב מדוע לא נקט גם טעם דשכיחי גנבי .ולהלכה ,ראה משנ"ב (שצח,ו ,ס"ק לג) שכתב שהבורגנין אין
נמדדים עמה במקום דשכיחי גנבי דגנבי להו או גשמים ששוטפין אותן ,הלכך לא חשיבי מידי .אבל
בעלמא נמדדים עמה.
או"ח שנח,י.
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לְ ַהכְ נִ יס וּלְ הוֹ צִ יא ֵמ ֶהם לַ ַ ּביִ ת ,וְ ָאז לְ ַטלְ ֵטל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ֶ ּב ָחצֵ ר ָאסוּר .וְ ִאם ָהי ּו
אתיִ םָ ,אז ָאסוּר לְ הוֹ צִ יא ֵמ ַה ָּזרו ַּע לַ ַ ּביִת ֲא ִפלּ ּו ַה ּמו ָּעט
אתיִ ם אוֹ ֲא ִפלּ ּו ּ ָפחוֹ ת ִמ ָּס ַ
ָס ַ
זָ רו ַּע .אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ֵאין זְ ָר ִעים ְמ ַב ְּטלִ ין ֶא ָ ּלא דִּ ַירת ַק ְר ּ ֵפף וְ ל ֹא דִּ ַירת ָחצֵ ר וְ ַר ֲח ָבה (וְ ַד ַעת
ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ָּה ִר ְיט ָּב"א ׁ ֶשדִּ ין ָחצֵ ר ְ ּכ ִדין ַק ְר ּ ֵפף ,וּזְ ָר ִעים ְמ ַב ְּטלִ ים ְמ ִחצּוֹ ָתיו .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)4
ָּפ ַרץ ַא ָּמה וגְ ָּד ָּרה ָּפ ַרץ ַא ָּמה וגְ ָּד ָּרה (או"ח שנח)

אתיִ ם ׁ ֶשלּ ֹא ֻה ַ ּקף לְ ִד ָירה ָ ּ -פ ַרץ ַא ּ ָמה וּגְ ָד ָר ּה (לְ ִד ָירה) ,ו ָּפ ַרץ
(כ"ד א') (ג) ַק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ָּס ַ
(אף ׁ ֶשלּ ֹא ּ ָפ ַרץ ֶע ֶשר ַא ּמוֹת
(את ַה ִּת ּקוּן) ַעל יָ ֵתר ֵמ ֶע ֶשרֻ ,מ ָּתר ַ
ַא ּ ָמה וּגְ ָד ָר ּהַ ,עד ׁ ֶש ֶה ֱע ִמידוֹ ֶ
ְ ּכ ַא ַחת ,דְּ סוֹ ף סוֹ ף ּ ָפנִ ים ֲח ָד ׁשוֹ ת ָ ּבא ּו לְ כָ אן ,וּכְ ִאלּ ּו ַה ֶה ֵ ּקף ַה ּי ׁ ָָשן ָהלַ ְך ,וְ ַה ֶה ֵ ּקף ֶה ָח ָד ׁש לְ ִד ָירה).
ַר ֲח ָבה ׁ ֶש ֲאחוֹ ֵרי ַה ָ ּב ִּתים
אתיִם)ֵ ,אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין ָ ּב ּה ֶא ָ ּלא ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת .וְ ִאם ּ ָפ ַתח ָ ּב ּה ּ ֶפ ַתח וּלְ ַב ּסוֹ ף ֻה ַ ּקףֻ ,מ ָּתר,
ָס ַ
ֲא ִפלּ ּו ִאית ֵ ּב ּה ֵ ּבי דָּ ֵרי (גּ ֶֹרן ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ַ ּביִת ק ֶֹדם ֶה ֵ ּקף ָה ַר ֲח ָבהֲ .)5א ָבל ֻה ַ ּקף וּלְ ַב ּסוֹ ף ּ ָפ ַתח ,ל ֹא.
יוֹתר ִמ ֵ ּבית
(וְ ֵאין ּ ֶפ ַתח ַה ַ ּביִת ּ ָפתו ַּח לָ ּהֲ ,ה ֵר ִיהי ֻמ ֶ ּק ֶפת ׁ ֶשלּ ֹא לְ ִד ָירה ,וְ ׁיֵש ָ ּב ּה ֵ

ִמעוט ֶה ֵקף וְ ַהכְ ָּש ָּרתוֹ

(או"ח שנח)

אתיִ ם ׁ ֶש ֻה ַ ּקף לְ ִד ָירה וְ נִ ְת ַמ ֵ ּלא ַמיִ ם ִ -אם ְראוּיִ ים
(כ"ד ב') (ד) ַק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
אתיִ םֵ .אינָ ן
לְ ַת ׁ ְש ִמ ׁיש ( ׁ ֶש ֵהם נְ ִק ִ ּיים)ֻ ,מ ָּתרֲ ,א ִפלּ ּו יֵ ׁש ִ ּב ְמקוֹ ם ָהע ֶֹמק ֲע ָש ָרה יוֹ ֵתר ִמ ָּס ַ
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ַר ִש"י וְ ַר ְש ָּב"א,
ְראוּיִ ים לְ ַת ׁ ְש ִמ ׁישָ ,אסוּרֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינָ ן ֲע ֻמ ִּקים ֲע ָש ָרה ֵ ּ
ׁ ֶשכּ ֹל ׁ ֶש ֲע ֻמ ִּקים ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָש ָרהֵ ,אין ְמ ַב ְּטלִ ים ְמקוֹ ָמם ִמדִּ ין ַק ְר ַקע ,וַ ֲה ֵרי ֵהם ְ ּכ ִטיט ֶ ּב ָחצֵ ר .וְ ֶר ֶקק הוּא זֶ ה,
וְ ֵאינוֹ חוֹ לֵ ק ְר ׁשוּת לְ ַעצְ מוֹ  .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)6
אתיִ ם ׁ ֶשלּ ֹא ֻה ַ ּקף לְ ִד ָירה ,ו ִּמ ֲעטוֹ ְ ּב ִאילָ נוֹ ת ,לָ א ָהוֵ י ִמעוּט.
(כ"ה א') ַק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
ָ ּבנָ ה בּ וֹ ַע ּמוּד ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ,לָ א ָהוֵ י ִמע ּוט .יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּכןָ ,הוֵ י ִמעוּט.
ִה ְר ִחיק ִמן ַהכּ ֶֹתל ׁ ְשל ׁ ָֹשה וְ ָע ָשה ְמ ִח ָּצה לְ ַה ִּקיפוֹ לְ ִד ָירה ַעל יָ ָד ּה ,מוֹ ִעילָ ּ .פחוֹ ת
"ע .7וְ ָּה ַר ֲא ָּב"ד וְ ָּה ַרזָּ "ה ּ ָפ ְסק ּו ִ ּב ׁ ְשנֵי
ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ֵאינוֹ מוֹ ִעיל ֵ ּ
(כן ּ ָפ ְסק ּו ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ַה ּ ִמ ְק ִריםּ ָ ,בנָ ה בּ וֹ ַע ּמוּד ,וְ ִה ְר ִחיק ִמן ַהכּ ֶֹתל וְ ָע ָשה ְמ ִח ָּצה ,לְ ֻח ְמ ָרא ,דְּ לָ א ָהוֵ י ִמעוּט ַעד דְּ ָהוֵ י ַא ְר ָ ּב ָעה .וְ ָּהאוֹר
זָּ רו ַע ּ ָפ ַסק ָ ּב ֶהם לְ ֻק ָּלאֶ ׁ ,ש ַ ּגם ְ ּב ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ָהוֵ י ִמעוּט).
ָטחוֹ ְ ּב ִטיטֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לַ ֲעמֹד ֵמ ֵאלָ יו ,מוֹ ִעיל
.4
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(וְ ַד ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד וְ ָּה ַרזָּ "ה ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ יָכוֹל

או"ח שנח,י .והביה"ל דן אם זרעים מבטלים היקף עיר המוקפת חומה.
לפתח ,ולא על דעת להקיף שם רחבה ,ולא יועיל אף כשפתח
מהו דתימא אדעתא דבי דרי עבדיה ֶ
ולבסוף הוקף ,קמ"ל .גמרא.
או"ח שנח,יא.
או"ח שנח,ה-ו.

פרק שני  -עושין פסין
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לַ ֲעמֹד ִ ּבפְ נֵ י ַעצְ מוֹ ֵ ,אינוֹ ִמעוּט ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)8
ָע ָשה ְמ ִח ָּצה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְמ ִח ָּצהֵ ,אינוֹ מוֹ ִעיל
ֲחנַ נְ ֵאל ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ּמוֹ ִעיל) .נִ בְ לְ ע ּו ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ תָ ,ה ֶעלְ יוֹ נוֹ ת ַמ ִּתירוֹ ת.

"ע .9וְ ַר ֵבנו
ֵּ
(כן ּ ָפ ְסק ּו ַר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ

אתיִ ם וְ ָע ָשה ְמ ִח ָּצה ַעל ְש ָפתוֹ לְ ִד ָירה ,מוֹ ִעיל.
וְ ֵתל יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
ימית ֶא ָ ּלא יָ ֵתר ֵמ ֶע ֶשר ַא ּמוֹ תֻ ,ה ַּתר
ו ְּמ ִח ָּצה לִ ְפנֵ י ְמ ִח ָּצה ׁ ֶש ּמוֹ ִעילֲ ,א ִפלּ ּו ל ֹא ָע ָשה ַ ּב ּ ְפנִ ִ
יט ָּב"א דְּ בָ ֵעינָ ן ׁ ֶש ּי ְִהיֶה ַהכּ ֶֹתל ֶה ָח ָד ׁש ְ ּכנֶ גֶ ד ָ ּכל
ָ ּכל ַה ֶה ֵ ּקף ֵ ּ
"ע .10וְ ַד ַעת ָּה ִר ְ
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ַהכּ ֶֹתל ַה ּי ׁ ָָשן).
ַק ְר ֵפף ֵבית ָּשל ֹש ֶש ֵק ָּרה בוֹ ֵבית

ְס ָּאה (או"ח שנח)

(כ"ה א') ַק ְר ּ ֵפף ֵ ּבית ׁ ָשל ֹׁש ְס ִאין וְ ֵק ָרה בּ וֹ ֵ ּבית ְס ָאה ׁ ֶ(ש ָע ָשה ִּת ְק ָרה לְ בֵ ית ְס ָאה)ֻ ,מ ָּתרֲ ,א ִפלּ ּו
(כן ּ ָפ ְסק ּו ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל וְ ַר ְמ ָּב"ם .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
ַה ָ ּקרוּי ְמ ׁ ֻש ּ ָפעָ ,א ְמ ֵרינָ ן ּ ִפי ִּת ְק ָרה יוֹ ֵרד וְ סוֹ ֵתם ֵ ּ
אתיִ ם).
"ע .11וְ ָּה ַר ֲא ָּב"דַ ,רזָּ "ה וְ אוֹר זָּ רו ַעָ ּ ,פ ְסק ּו לְ ֻח ְמ ָראֶ ׁ ,ש ְ ּכ ׁ ֶש ַה ִּת ְק ָרה ְמ ׁ ֻש ּ ַפ ַעת ,נֶ ְח ׁ ָשב יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
ַהשו ַ
אתיִ ם ׁ ֶש ִּנ ְפ ַרץ ְ ּב ִמלּ וּאוֹ לְ ָחצֵ ר ,וְ כֵ ן ָחצֵ ר ׁ ֶש ִּנ ְפ ַרץ לוֹ ְ ּב ִמלּ וּאוֹ ,12
(כ"ה ב') ַק ְר ּ ֵפף ֵ ּבית ָס ַ
אתיִםֲ .אבָ ל ַר ִש"י וְ ַר ְש ָּב"א
יוֹתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
ַה ַ ּק ְר ּ ֵפף ָאסוּר וְ ֶה ָחצֵ ר ֻמ ָּתר (לְ ִפי ָּה ַר ְמ ָּב"ם ְמ ֻד ָ ּבר ְ ּב ַק ְר ּ ֵפף ֵ
אתיִ ם ְמצֻ ְמצָּ םֶ ׁ ,ש ִּנפְ ַרץ ְ ּב ִמלּ וּאוֹ לְ ָחצֵ ר .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)13
ּ ֵפ ְר ׁש ּו ׁ ֶש ּ ְמ ֻד ָ ּבר ַ ּב ֻּסגְ יָ א ְ ּב ַק ְר ּ ֵפף ֵ ּבית ָס ַ
ְמ ִח ַצת ַה ֶה ֵקף ֶש ָּנ ְפלָּ ה וְ ִדין ְמ ִח ָּצה לִ צְ נִ יעות ולְ נַ ַחת

אתיִ ם ׁ ֶש ֻה ַ ּקף ׁ ֶשלּ ֹא לְ ׁ ֵשם דִּ ָירה ,ו ָּפ ַתח בּ וֹ ּ ֶפ ַתח וְ ָע ָשה לְ ָפנָ יו
(ה) ַק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
.8
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או"ח שנח,ז .אמנם המשנ"ב כתב שיש להקל בעת הצורך .וביאר בשער הציון (אות נג) דבאמת כל
האחרונים הקשו אמחבר שהשמיט לגמרי שיטת הרמב"ם והרא"ש דהקילו .וגם האור זרוע העתיק דברי
הרמב"ם להקל .וכן פסק האליה רבה בשם המלבושי יום טוב וב"ח.
או"ח שנח,ח.
או"ח שנח,ו.
או"ח שנח,יב.
מה שכתוב כאן שגם החצר נפרצה במילואה ,כן הגירסה גם בכת"י נ"י ,וכן כתוב להדיא גם ברא"ש ,וכן
נקטו הטור ושו"ע (שנפרצו במילואם זה לזה) ,ואם כן תמוה מדוע החצר מותרת ,הרי פרוצה במילואה לקרפף
שנאסר! ובאמת מתבאר בדברי הראשונים ,דמיירי שהחצר רחבה מהקרפף ,ונשארו גיפופי ,וגם מיירי
שפרצת החצר אינה יותר מעשר אמות (שביותר מעשר ,אפילו אם נשארו גיפופי ,שניהם אסורים ,דשוב לא מקרי פתח,
אלא פרצה) .ראה משנ"ב (שנח,יג ,ס"ק צד) .ודלא כהב"ח דסבר דבחדא סגי.
או"ח שנח,יג .ובביה"ל (ד"ה שמקום המחיצה מייתרו) כתב דצע"ג ,שהרי סתם כתלים של חצר וקרפף אינם
עבים אמה ,ואם כן לפי פסק הרא"ש (בסוגיא דנזרע רובו ,סי' ב) דכל שאינו יתר על בית סאתים אמה לא
מקרי יתר על בית סאתים ,אם כן אמאי אמרינן הכא דמייתרו?! ובאמת מוכח מסוגיא זו ומכל
המפרשים ראשונים שסתמו בזה דלא צריך אמה ,וצ"ע.
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קיצור פסקי הרא"ש  -עירובין

ְמ ִח ָּצה ֲע ָש ָרה וְ ֻה ַּתר ַעל יָ ָד ּה וְ נָ ְפלָ ה ְמ ִח ָּצה ַא ֲחרוֹ נָ הֵ ,אינוֹ נִ ָּתר ַעל יְ ֵדי ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה.
(כ"ו א') (ו) ְמ ִח ָּצה ָה ֲעשוּיָ ה לִ ְצנִ יעוּת וּלְ נַ ַחתָ ,הוְ יָ א ְמ ִח ָּצה לְ ַה ִּתיר ַה ִּטלְ טוּל ,וְ לָ א ָהוְ יָ א
ְמ ִח ָּצה לַ ֲעשוֹ ת ַה ֶה ֵ ּקף ֻמ ָ ּקף לְ ִד ָירה.
ֶא ָּחד ִמ ְבנֵ י ָּחצֵ ר ֶש ָּשכַ ח וְ ל ֹא ֵע ַרב ובִ ֵטל ְרשות ֲחצֵ רוֹ

(כ"ו ב') (ז) ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ָחצֵ ר ׁ ֶש ׁ ּ ָשכַ ח וְ ל ֹא ֵע ַרב וּבִ ֵּטל ְר ׁשוּת ֲחצֵ רוֹ ְס ָתם ,ל ֹא ִ ּב ֵּטל ְר ׁשוּת
ֵ ּביתוֹ ֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ִ ּג ָ ּלה ְ ּב ַד ְע ּתוֹ לְ ַב ְּטלוֹ  .וְ כֵ ן ִאם דָּ ר ִעם ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ,וּבִ ֵּטל לְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ְס ָתם ,ל ֹא ִ ּב ֵּטל לַ ֲא ֵח ִרים.

פרק שלישי  -בכל מערבין
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ֶפ ֶרק ג

ַבכֹל ְמ ָּע ְרבִ ין
ַב ֶמה ְמ ָּע ְרבִ ים

(או"ח שפו)

(כ"ו ב') (א) ְ ּבכָ ל ָה ֳאכָ לִ ין ְמ ָע ְרבִ ין ְּ(תחו ִּמין )1ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפין ַ(ה ְּמבוֹ אוֹ ת) ,ו ִּמצְ ָט ְר ִפין ֲא ִפלּ ּו
(מינֵ י ַמ ֲאכָ ל ׁשוֹ נִ ים) לִ ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְס ֻעדּ וֹ ת (דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ תוֹ ָּספוֹ ת ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ׁ ִש ּתוּפֵ י
ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ִ
"ע .2וְ ַד ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד ׁ ֶשלּ ֹא נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ּ ִמצְ ָט ְר ִפים ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵערוּבֵ י
ְמבוֹ אוֹ ת ִמצְ ָט ְר ִפים ִמינֵ י ֳאכָ לִ ים .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ְּתחו ִּמין דַּ וְ ָקא).
(כ"ח א') חוּץ ִמ ֻ ּג ְד ְ ּג ָדנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֻה ְק ׁש ּו לְ זֶ ַרע ,ו ְּת ָבלִ ין

(כן דַּ ַעת רֹא"ש וְ ַר ְש ָּב"א דִּ ְת ָבלִ ין ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין בּ וֹ.
ֵּ

אוֹמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם) ,וּפוֹ לִ ין
"עָ 3ס ַתם ְכ ָּהרֹא"שּ .ובְ ׁ ֵשם י ֵׁש ְ
ֲא ָבל ָּה ַר ְמ ָּב"ם ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ּ ְמ ָע ְרבִ ים בּ וֹ  .וְ ַהשו ַ
ְ
ֵיְב ׁ ִשין וְ ִח ִּטים ו ְּשע ִֹרים וַ ֲעלֵ י ְ ּבצָ לִ ים ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּג ְדל ּו א ֶֹרך זֶ ֶרת .וְ ל ֹא ְ ּב ַמיִ ם לְ ַבדָּ ן וְ ל ֹא ְ ּב ֶמלַ ח
לְ ַבדּ וֹ ֲ .א ָבל ְמע ָֹרבִ ים יַ ַחד ַ(מיִ ם וָ ֶמלַ ח)ַ ׁ ,שרוּ.
(כ"ט ב') וְ כָ ל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא לִ ְפ ָּתןִ ׁ ,שעוּרוֹ ְ ּכ ֵדי לֶ ֱאכֹל בּ וֹ ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְס ֻעדּ וֹ ת
(ש ּי ְִהי ּו ָ ּכל ׁ ְש ֵּתי
ַה ֶּנ ֱאכָ ל לִ ׁ ְש ֵּתי ְס ֻעדּ וֹ ת) .וְ כֹל ׁ ֶש ֵאינוֹ לִ ְפ ָּתןּ ְ ,כ ֵדי לֶ ֱאכֹל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ְש ֵּתי ְס ֻעדּ וֹ ת ׁ ֶ
ַה ְּס ֻעדּ וֹ ת ִמ ֶּמ ּנוּ).
(לְ לַ ּ ֵפת בּ וֹ ּ ַפת

ו ָּב ָשר ַחי לָ א ָהוֵ י לִ ְפ ָּתןֲ .א ָבל ָ ּב ָשר צָ לִ י ָהוֵ י לִ ְפ ָּתן

( ָּה ַר ְש ָּב"א ּ ֵפ ַר ׁש ָ ּב ָשר ַחי ַמ ּ ָמ ׁש ,וּכְ גוֹ ן ׁ ֶשהוּא

ָמלו ַּח ׁ ֶש ֵאינוֹ נֶ ֱאכָ ל ֵמ ֲח ַמת ִמלְ חוֹ  ;4דְּ ִאי לָ אֵ ,אין דֶּ ֶר ְך לִ ְסעֹד בּ וֹ  .וְ כֵ ן ּ ֵפ ְר ׁש ּו ַביְרו ַשלְ ִמי .ו ָּב ָשר צָ לִ יַ ,היְנ ּו צָ לִ י
נוֹסףּ ָ ,ב ָשר ַחי ,צָ לִ י וְ ל ֹא צָ לִ י.5
יט ָּב"א ָ ּכ ַתב ּ ֵפרו ּׁש ָ
וְ ל ֹא צָ לִ י; דְּ ִאלּ ּו צָ לִ י ַמ ּ ָמ ׁש דְּ כֻ ֵ ּלי ָעלְ ָמא ְ ּכ ֵדי לֶ ֱאכֹל בּ וֹ  .וְ ָּה ִר ְ

ו ָּב ָשר צָ לִ י ,צָ לִ י ָ ּגמוּר) .וְ יַ יִ ן ְמבֻ ׁ ּ ָשל ָח ׁשוּב לִ ְפ ָּתן .וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמבֻ ׁ ּ ָשל ׁ ִשעוּרוֹ ׁ ְש ֵּתי ְרבִ ִיע ּיוֹ ת.
ו ְּמ ָע ְרבִ ין ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ֵ ּביצִ ים ַח ּיוֹ ת.
(ל' א') (ב) ׁ ְשבו ָּעה ׁ ֶשלּ ֹא אֹכַ ל ִ ּכ ָ ּכר זוֹ  ,אוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ֵא ָהנֶ ה ִמ ּ ֶמ ָּנהְ ,מ ָע ְרבִ ין לוֹ ָ ּב ּה .קוֹ נָ ם
(כן דַּ ַעת ָּה ַר ְש ָּב"ם וְ רֹא"שֶ ׁ ,ש ַה ִחלּ וּק הוּא ֵ ּבין לְ ׁשוֹ ן
ֲאכִ ילָ ָת ּה אוֹ ֲהנָ ָא ָת ּה ָעלַ יֵ ,אין ְמ ָע ְרבִ ין לוֹ ָ ּב ּה ֵ ּ

.1
.2
.3
.4
.5



אבל עירובי חצרות הוא דווקא בפת לכולי עלמא ,כדאמרינן פרק הדר (ע"א ב') .ורש"י כתב בין עירובי
תחומין בין עירובי חצרות (וכ"כ בפסקי רי"ד ובפירוש ריבב"ן) ,ותמהו עליו הראשונים.
או"ח שפו,ד .ובטעם המחלוקת ,ראה מש"כ ב"נתיבי הלכה" סו"פ שביעי ,פ' ב' ,סוגית שיעור העירוב.
או"ח שפו,ה.
וע"י המליחה נתרכך ונעשה ראוי לאכילה קצת (ביאור הלכה ,שפו,ו ד"ה ובשר חי).
כדאמרינן סנהדרין ע' א' ,גבי בן סורר ומורה ,בשר חי  -בשיל ולא בשיל.

קיצור פסקי הרא"ש  -עירובין
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קוֹ נָ ם לִ לְ ׁשוֹ ן ׁ ְשבו ָּעה .6וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ָּה ַר ְש ָּב"אֶ ׁ ,ש ֵ ּבין ִ ּבלְ ׁשוֹ ן קוֹ נָ ם ֵ ּבין ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ׁ ְשבו ָּעהּ ֵ ,בין ָא ַסר ֲאכִ ילָ ה

ֵ ּבין ֲהנָ ָאהְ ,מ ָע ְרבִ ין לוֹ ָ ּב ּה .וְ ַהשו ַ"ע ָס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ְש ָּב"ם וְ רֹא"ש.)7
(ל"א א') ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין לְ כ ֵֹהן ְ ּב ֵבית ַה ְּק ָברוֹ ת
ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ֲא ִפלּ ּו ְ ּבבֵ ית ַה ְּקבָ רוֹ ת ָקנָ ה ֵערוּב) ,ו ְּמ ָע ְרבִ ין לְ יִ ְש ָר ֵאל ִ ּב ְתרו ָּמה וְ ַח ָ ּלה ,וּלְ נָ זִ יר ְ ּביַ יִ ן .
וְ ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין ְ ּב ֶט ֶבל וְ ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפדָּ ה.
(כן דַּ ַעת ַר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .8וְ ַד ַעת
ֵּ
9

יחת ֵערוב ְביַ ד ָּק ָּטן ו ִמי ֶש ֵאינוֹ מוֹ ֶדה ְב ֵערוב
ְשלִ ַ

(או"ח תט)

(ל"א ב') (ג) ַה ׁ ּשוֹ לֵ ַח ֵערוּב ְ ּב יַ ד ָק ָטן ּ ְ -ב ֵערוּבֵ י ְּתחו ִּמין לָ א ָהוֵ י ֵערוּב .וּבְ ֵערו ֵּבי ֲחצֵ רוֹ ת,
ָהוֵ י ֵערוּב.10
(ל"ב א') ַה ׁ ּשוֹ לֵ ַח ֵערוּבוֹ ְ ּביַ ד ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ֶדה ְ ּב ֵערוּב וְ ָא ַמר לְ ַא ֵחר לְ ַק ְ ּבלוֹ ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ רוֹ ֶאה
יח עוֹ ֶשה ׁ ְשלִ יחוּתוֹ ,
ׁ ֶשהוֹ לִ יכוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו ל ֹא ָר ָאה ׁ ֶש ִּק ְ ּבלוֹ ִמ ּ ֶמ ּנוָּ ,הוֵ י ֵערוּב .דַּ ֲח ָז ָקה ׁ ָשלִ ַ
יח ׁ ְשלִ יחוּתוֹ
ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ִא ּסוּר דְּ אוֹ ַר ָיְתא ,וּכְ גוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִמכְ ׁשוֹ ל לַ ְמ ׁ ַש ֵ ּל ַח ִאם לֹא יַ ֲע ֶשה ַה ׁ ּ ָשלִ ַ
עוֹשה ׁ ְשלִ יחוּתוֹ .
ֵּ
יח ֶ
(כן דַּ ַעת ָּה ִר"יַ ,ר"ש וְ רֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ַר ֵבנו ַתם ׁ ֶש ַרק ְ ּב ׁ ֶשל סוֹ ְפ ִרים ֲחזָ ָקה ׁ ָשלִ ַ
"ע ָס ַתם ְ ּכ ַד ַעת ַר ְמ ָּב"ם וְ ַר ֵבנו ַתם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם
יח עוֹ ֶשה ׁ ְשלִ יחוּתוֹ  .וְ ַהשו ַ
ֲא ָבל ְ ּב ׁ ֶשל ּת ָוֹרהֵ ,אין ֲחזָ ָקה ׁ ָשלִ ַ
וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְ ּכ ַד ַעת ִר"י וְ רֹא"ש.)11
ְמקוֹ ם ַה ָּנ ַחת ָּה ֵערוב

(או"ח תט)

(ל"ב ב') (ד) ַהנּוֹ ֵתן ֶאת ֵערוּבוֹ ְ ּב ִאילָ ן ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים אוֹ ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ,וְ הוּא



 .6אפיק למילתיה בלשון שבועה אפילו אמר שבועה שלא אהנה מככר זו מערבין לו בה דמצות לאו ליהנות
ניתנו .ואם אפיק למילתיה בלשון קונם אפילו אמר קונם אכילת ככר זו עלי אין מערבין לו בה גזירה אטו
אמר ככר זו הקדש .משום דסתם קונם דומה להקדש דשניהם אוכל נאסר על האדם .רא"ש.
 .7או"ח שפו,ח .על פי ביאור הגר"א שכתב שטעות סופר יש בדברי השו"ע ,עיי"ש.
 .8או"ח תט,א .אמנם כתב בביה"ל (ד"ה אינו) ,דכד מעיינינן מצינו כמה פוסקים דמקילין בישראל משום
דסבירא להו כר' יהודה דלא חשיב זה לאיסור הנאה ,והם הר"מ מרוטנבורג ,והרא"ש שהביאו ,וכן פסק
הטור ,וכן הוא דעת הרשב"א ורבינו יהונתן ,וכן פסק האגודה .וכתב הביה"ל בשם הקרבן נתנאל ,דבשעת
הדחק יכול לסמוך עליהם להקל.
 .9כחכמים הסוברים שאוכל הראוי לאחרים מערבים בו .מכל מקום אין מערבים לכהן בבית הקברות,
שגם הם מודים שבעל העירוב צריך שיהיה ראוי להגיע למקום עירובו .שכל שהוא במקום אחד
ועירובו במקום אחר דברי הכל אין עירובו עירוב .על פי הרא"ש.
 .10פירש רש"י דעירובי חצרות ערובי רשותייהו בעלמא הוא ,הלכך ממילא מיערב .ואף על גב דאין מעשה
הקטן כלום ,לא איכפת לן ,כדתנן לקמן (עירובין ע"א א) בעל הבית שהיה שותף עם שכיניו אין צריך לערב;
אבל עירובי תחומין ,אקנויי שביתה הוא ,וקטן לא אלים למיקני .ותוספות (ד"ה כאן) הקשו עליו ופירשו
דעירובי תחומין הואיל ואסמכוה אקרא ,חמירי ולא הימנוהו רבנן .ולא הוי עירוב אם לא בעומד ורואהו.
 .11יו"ד שלא,לד .וכן ביאר בשער הציון (או"ח תט,ח ,אות מד-מה) .אמנם ראה ביאור הגר"א (יו"ד שלא,לד) שתמה
טובא על הגהת הרמ"א.

פרק שלישי  -בכל מערבין
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זָ קוּףּ ֵ ,בין נְ ָתנוֹ לְ ַמ ְעלָ ה אוֹ לְ ַמ ָּטהּ ֵ ,בין נִ ְת ַ ּכ ֵּון לִ ׁ ְשבּ ֹת לְ ַמ ְעלָ ה אוֹ לְ ַמ ָּטהָ ,הוֵ י ֵערוּב,
וַ ֲא ִפלּ ּו הוּא חוּץ לְ ִעבּ ו ָּר ּה ׁ ֶשל ִעיר.
ָהיָה חוּץ לְ ִעבּ ו ָּר ּה ׁ ֶשל ִעיר ו ִּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ נוֹ פוֹ נוֹ ֶטה חוּץ לְ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ,וַ ֲה ָדר זָ ֵקף
יפה ,וְ נִ ְת ַ ּכ ֵּון לִ ׁ ְשבּ ֹת ְ ּב ִע ָ ּקרוֹ וְ ַר ִ ּבים ְמ ַכ ְּת ִפים ַעל נְ ִט ּיַת ַהנּוֹ ף וְ הוּא ָ ּגב ַֹּה
וּנְ ָתנוֹ ׁ ָשם ַעל ַה ְּז ִק ָ
12
ִּת ׁ ְש ָעה ְט ָפ ִחים ,נְ ָתנוֹ לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרה לָ א ָהוֵ י ֵערוּב .לְ ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָש ָרהָ ,הוֵ י ֵערוּב .
(ל"ג ב') נְ ָתנוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי קוֹ ָרהֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּגב ָֹהה ֲע ָש ָרה וְ ֵאינָ ּה ְר ָח ָבה ַא ְר ָ ּב ָעה ָהוֵ י ֵערוּב
רוֹטנְ בו ְרג וְ ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ְ ּב ְ
תוֹך ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ֵערוּבוֹ
ָּה ַר"מ ֵמ ֶ
ֵערוּבֲ .א ָבל ֵמ ַעל ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים צָ ִר ְיך לְ ַה ִּניחוֹ ְ ּב ָמקוֹ ם ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה .וְ ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם לֹא ִהזְ ִ ּכיר ּו ְּתנַאי זֶ ה.)13

( ֵ ּכן דַּ ַעת

נְ ָתנוֹ ְ ּבבוֹ ר ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד אוֹ ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,נִ ְת ַ ּכ ֵּון לִ ׁ ְשבּ ֹת לְ ַמ ָּטה אוֹ לְ ַמ ְעלָ ה
ּתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת לִ ְש ָפתוֹ ָ ,הוֵ י ֵערוּב .חוּץ לְ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,לָ א ָהוֵ י ֵערוּב.
(ש ֲהלָ כָ ה ְ ּכ ַר ִ ּבי ,דְּ כָ ל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשבֹת ל ֹא ָ ּגזְ ר ּו
ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד אוֹ ְ ּבכַ ְר ְמלִ יתָ ,הוֵ י ֵערוּב ׁ ֶ
ָעלָ יו ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה).
(ל"ד ב') נְ ָתנוֹ ְ ּב ָקנֶ ה ִ -אם ָהיָ ה ָּתלו ּׁש וְ נָ עוּץֲ ,א ִפלּ ּו ָ ּגב ַֹּה ֵמ ָאה ַא ּ ָמה ָהוֵ י ֵערוּבָ .היָ ה
יְמא לָ ן ְ ּכ ַר ִ ּביֶ ׁ ,שדָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשבֹת ל ֹא ָ ּגזְ ר ּו ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹת
ְמ ֻח ָ ּבר ,לָ א ָהוֵ י ֵערוּב (דְּ ַאף דְּ ָק ָ
14
ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ,מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ִ ּב ׁ ְשבֹת ִ ּכי ַהאי ׁ ֶש ָאסוּרֶ ׁ ,ש ָּמא ְיִקטֹםֶ ׁ ,ש ִא ּסוּר ְס ִקילָ ה הוּא ).
(ל"ד ב') (ה) נְ ָתנוֹ ְ ּב ִמגְ דָּ ל וְ נָ ַעל ְ ּב ָפנָ יו ,וְ ָא ַבד ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח ִ -אם הוּא ׁ ֶשל לְ ֵבנִ ים ְמ ֻסדָּ ִרים זֶ ה
ַעל זֶ ה ְ ּבל ֹא ִ ּבנְ יָ ן ,וּבְ יוֹ ם טוֹ בָ ,הוֵ י ֵערוּבֲ .א ָבל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ(אף ִ ּבלְ בֵ נִ ים ׁ ֶש ֵאינָ ם ְמ ֻח ָ ּב ִרים ְ ּב ִטיט) ,אוֹ



 .12ביאור הדברים בקצרה ,על פי מסקנת הגמרא :כשהאילן ברשות היחיד ,קיימא לן רשות היחיד עולה
עד לרקיע ,ובכל מקום שנתן העירוב באילן מהני .וכן כשהאילן ברשות הרבים ,בעיבורה של עיר
קיימא לן דמתא כמאן דמליא דמיא .וגם מחוץ לעיבורה של עיר ,קיי"ל כרבא דאמר הנותן עירובו יש
לו ארבע אמות ,והויא לה רשות היחיד ,ורשות היחיד עולה עד לרקיע .גם במקרה שענפיו נוטים חוץ
לארבע אמות מעיקרו ,והתכוין לשבות בעיקרו של אילן ,ונתן העירוב באילן מתחת לעשרה הוי עירובו
בכרמלית ,ובין השמשות לא גזרו .ורק כשנתן העירוב מעל עשרה ,ונמצא העירוב ברשות היחיד ,ורבים
מכתפים על נטיית הנוף (ובזה נחשב הנוף רשות הרבים) ,אין דרך להביא העירוב אליו (כששובת בעיקרו של אילן,
ברשות היחיד) ,בלי לעבור על איסור תורה ,ולא הוי עירוב.
 .13ולהלכה ,הטור (או"ח תט) כתב שאין צריך שיהיה רחב ארבעה ,כדעת הר"מ מרוטנבורג והרא"ש .וכתב
הב"י (או"ח תט,ג) שכן נראה שהוא דעת כל הפוסקים שלא הזכירו הא דר' יהודה .וכן פסק המשנ"ב
(תט,ג ,ס"ק יד ,ושער הציון ,אות טז).
 .14דעת רש"י דבקנה רך קרוב לודאי שיקטום ,ואסור (ואם רך כירק שלא נתקשה עדיין ,כירק חשיב ואין עליו שם
אילן) .ורבינ ו חננאל וריטב"א פירשו להיפך ,דהאיסור הוא דוקא בקנים קשים ,משום דקנה דק הוא
ואתי לשברו כשיבוא ליטול ממנו עירובו .וברך שרי דיכול לנטותו .והשו"ע (או"ח תט,ג) פסק כרש"י.
והביה"ל (ד"ה שהם) כתב שהאחרונים פקפקו בהכרעת השו"ע (עיין ב"ח) ,והביא פירוש הר"ח והריטב"א.
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ְ ּביוֹ ם טוֹ ב וְ הוּא ׁ ֶשל ִ ּבנְ יָ ןֵ ,אינוֹ
ְ ּב ִמגְ דָּ ל ׁ ֶשל ִ ּבנְ יָן ׁ ֶש ּי ֵׁש ְמלָ אכָ ה ְ ּגמו ָּרה

וֹספוֹ ת וְ ַר ְש ָּב"א ,דְּ ֵאינוֹ ָאסוּר ֶא ָ ּלא
ֵערוּב ֵ ּ
(כן ּ ָפ ַסק ָּהרֹא"ש .15וְ ַד ַעת ת ָּ
ִ ּב ְס ִת ָירתוֹ .16

וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק

"ע)17
ַהשו ַ

.

(ל"ה א') וְ ִאם הוּא ׁ ֶשל ֵעץ ,וְ ַה ּ ַמנְ עוּל ָק ׁשוּר ְ ּב ֶח ֶבל וְ נִ ְפ ָסק ַעל יְ ֵדי ַס ִ ּכיןָ ,הוֵ י ֵערוּבֲ .א ָבל
ַמנְ עוּל ׁ ֶשל ֵעץ אוֹ ַמ ֶּתכֶ תָ ,אסוּר לְ ׁ ַש ֵ ּבר ַאף ְ ּבכֵ לִ ים ,דְּ בִ נְ יָ ן ָ ּגמוּר ׁ ַש ָ ּי ְך ַאף ְ ּבכֵ לִ יםִ ,אם
ל ֹא ָהי ּו ִמ ּמו ְּס ָּת ִקי ,18דְּ ָאז ל ֹא ׁ ַש ָ ּי ְך ְ ּבה ּו ִ ּבנְ יָ ן.
(ש ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ֻמ ָּתר לְ ַהכְ נִ יס
וְ ִאם נִ ְמצָ א ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח ְ ּביוֹ ם טוֹ בּ ֵ ,בין ָ ּב ִעיר ֵ ּבין ַ ּב ּ ָש ֶדהָ ,הוֵ י ֵערוּב ׁ ֶ
ֲאפִ לּ ּו ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לִ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד לְ צ ֶֹר ְך ַה ּיוֹ ם)ּ ְ .ב ׁ ַש ָ ּבת ּ ָ -ב ִעיר ָהוֵ י ֵערוּב (דְּ יָ כוֹ ל לַ ֲהבִ יאוֹ דֶּ ֶרךְ

ַ ּגגּ וֹ ת ֲחצֵ רוֹ ת וְ ַק ְר ּ ֵפפוֹ ת ְ ּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן)ּ ַ ,ב ּ ָש ֶדה לָ א ָהוֵ י ֵערוּב

19

"ע ִה ׁ ְש ִמיט
ֵּ
(כן ּ ָפ ַסק ָּהרֹא"שֲ .א ָבל ַהשו ַ

ָ ּכל ַה ֻּסגְ יָ אֶ ׁ ,שהוּא ַהכּ ֹל ַא ִּל ָ ּבא דְּ ַר ָ ּבנָ ן ַה ּסוֹ בְ ִרים ָ ּגזְ ר ּו ַעל ׁ ְשבֹת ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ,ו ְּדלֹא ְ ּכ ַר ִ ּבי.)20
נִ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ָה ֵערוּב ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַעד ׁ ֶש ָ ּיצָ א חוּץ לַ ְּתחוּם ִ -מ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םֵ ,אינוֹ
ֵערוּבִ .מ ׁ ּ ֶש ֲח ׁ ֵשכָ ה ,אוֹ ָס ֵפק ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ִאם לָ אוָ ,הוֵ י ֵערוּב.
ַה ְתנָּ יָּ ה ַעל ָּה ֵערוב

(ל"ו ב') (ו) ַמ ְתנֶ ה ָא ָדם ַעל ֵערוּבוֹ ִאם ָ ּבא ּו נָ כְ ִרים ִמן ַה ּ ִמזְ ָרחֵ ,ערוּבִ י לַ ּ ַמ ֲע ָרב ,לַ ּ ַמ ֲע ָרב,
יְמא לָ ן יֵ ׁש ְ ּב ֵר ָרה.
ֵערוּבִ י לַ ּ ִמזְ ָרח וְ כוּ' דְּ ָק ָ
ִדין ֵערו ֵבי ְתחו ִמין ְביוֹ ם טוֹ ב ֶש ָּחל לִ ְהיוֹ ת ָּסמו ְך לְ ַש ָּבת (או"ח תטז)

(ל"ח א') (ז) ִהלְ כְ ָתא  -יוֹ ם טוֹב וְ ׁ ַש ָ ּבת ׁ ְש ֵּתי ְק ֻד ׁ ּשוֹ ת ֵהןִ .הלְ כָ ְך ,יוֹ ם טוֹ ב ַה ָּסמו ְּך לְ ׁ ַש ָ ּבת,
ֵ ּבין ִמ ְ ּל ָפנֶ ָיה ֵ ּבין ִמ ְ ּל ַא ֲח ֶר ָיה ,יָ כוֹ ל לְ ָע ֵרב ָ ּב ִר ׁ
יח
אשוֹ ן לַ ּ ִמזְ ָרח ו ַּב ׁ ּ ֵשנִ י לַ ּ ַמ ֲע ָרב ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ַ ּי ִּנ ַ
ָה ֵערוּב לְ סוֹ ף ֶאלֶ ף לְ כָ אן וּלְ סוֹ ף ֶאלֶ ף לְ כָ אן ְ ּב ִענְ יַ ן ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לָ בוֹ א ֵאלָ יו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם.

.15
.16

.17
.18
.19

.20



וביאר הריטב"א ,דשבות כזה שדומה לסתירה של בנין שהיא מלאכה גמורה ,לא התיר רבי.
דסוגיין דאוסר בשבת אף במגדל של לבנים סדורות בלא טיח טיט ,דאין בו אלא שבות ,דלא כרבי;
דלרבי דכל דבר שהוא משום שבות לא גזרו בין השמשות ,אינו אסור אלא במגדל של בנין שיש
מלאכה גמורה בסתירתו.
או"ח שצד,ג .וכן מבואר מדברי הרמב"ם שהשמיט סוגיא האוסרת אף במגדל של לבנים סדורות בלא
טיח טיט ,דאין בו אלא שבות ,דמפרש דאתיא הסוגיא דלא כרבי .ביה"ל (ד"ה מלאכה).
חבית של חתיכות מחוברות בשרף ,שהוא כלי רעוע .ראה עוד בקיצור פסקי רא"ש ,על מסכת שבת,
פרק כב ,חבית ,סימן ו.
הגמרא מבארת שרבי אליעזר סובר כרבנן ,במשנה צ"ה א' ,בעניין המוצא תפילין ברשות הרבים
בשבת ,הסוברים שאסור לתת התפילין לחברו וחברו לחברו להכניסם על ידי זה לרשות היחיד .ובנידון
שלנו ,אסור להביא המפתח למגדל.
וכמו שכתבו תוספות (ל"ד ב' ,ד"ה והאמר) שהסוגיא היא אליבא דרבנן .ביאור הגר"א (או"ח שצד,ג ,ס"ק ח).
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(ל"ח ב') וְ ִאם ֵע ַרב ָ ּב ִר ׁ
אשוֹ ן ְ ּב ַרגְ לָ יוְ ,מ ָע ֵרב ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ְ ּב ַרגְ לָ יוֶ ׁ ,שהוֹ לֵ ְך לְ סוֹ ף ַה ְּתחוּם וְ קוֹ נֶ ה
אשוֹ ן ְ ּב ַפתְ ,מ ָע ֵרב ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ְ ּבאוֹ ָת ּה ּ ַפת אוֹ
ׁ ְשבִ ָיתה וְ ֵאינוֹ אוֹ ֵמר ְ ּכלוּם .וְ ִאם ֵע ַרב ָ ּב ִר ׁ
ְ ּב ַרגְ לָ יוֲ .א ָבל ִאם ֵע ַרב ָ ּב ִר ׁ
(ש ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה ְ ּבפַ ת
אשוֹ ן ְ ּב ַרגְ לָ יוֵ ,אין ְמ ָע ֵרב ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ְ ּב ַפת ׁ ֶ
ִמ ּיוֹ ם טוֹ ב לְ ׁ ַש ָ ּבתִ ,מ ׁ ּשוּם ֲהכָ נָ ה).
(ל"ט א') (ח) ׁ ְשנֵ י יָ ִמים טוֹ בִ ים ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ הֲ ,ח ׁ ִש ֵיבי ְק ֻד ׁ ּ ָשה ַא ַחת לֶ ֱאסֹר ָ ּב ֶזה ֵ ּביצָ ה
ׁ ֶשנּוֹ לְ ָדה ָ ּבזֶ ה .ו ׁ ְּש ָאר יָ ִמים טוֹ בִ ים ׁ ֶשל ָ ּגלֻ ּיוֹ תֲ ,ח ׁ ִש ֵיבי ִ ּכ ׁ ְש ֵּתי ְק ֻד ׁ ּשוֹ ת.
ִדין ְד ָּב ִרים ַה ָּב ִאים ְביוֹ ם טוֹ ב ִמחוץ לַ ְתחום

(או"ח תקטו)

(ל"ט ב') (ט) ַה ָ ּבא ִמחוּץ לַ ְּתחוּם ִ ּב ׁ ְשבִ יל יִ ְש ָר ֵאל זֶ הֻ ,מ ָּתר לְ יִ ְש ָר ֵאל ַא ֵחר.
(שנִ י.
וְ ַה ֶּנ ְח ָּת ְך ִמן ַה ְמ ֻח ָ ּברָ ,אסוּר לַ כּ ֹל ַעד ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָעשוּ .לְ ַר ֵבנו ַתם ַעד מוֹ צָ ֵאי יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֵ
(כן ׁ ִש ַּטת רֹב
וְ כֵ ן דַּ ַעת ַב ַה"ג וְ ִר"י) .ולְ ַר ִש"י זַ "לֻ ,מ ָּתר ְ ּבלֵ ילֵ י יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֵשנִ י ִ ּבכְ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָעש ּוּ ֵ 21
ַהפוֹ ְס ִקים .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .22וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש ַמ ֲח ִמ ִירין ָ ּכ ַתב ְ ּכ ַד ַעת ַר ֵבנו ַתם ,23וְ ׁ ֶש ֵ ּכן נוֹ ֲהגִ ין.)24
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְ ּבר ׁ
(מ' ב') ֵאין ַמזְ ִ ּכ ִירין ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ,דְּ זִ ָ ּכרוֹ ן ֶא ָחד עוֹ לֶ ה לְ כָ אן וּלְ כָ אן.
אוֹמ ִרים זְ ַמן ְ ּבר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה וּבְ יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים .וְ אוֹ ֵמר ֲא ִפלּ ּו ַ ּב ׁ ּשוּקֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ צָ ִר ְיך כּ וֹ ס.
(י) ְ
אוֹמר זְ ַמן ְ ּבלֵ יל ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ר ׁ
לוֹמר זְ ַמן ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י.)25
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָה ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ַר ִש"י וְ עוֹד .וְ ַה ְגאוֹ נִ ים ָ ּכ ְתב ּו ׁ ֶש ֵאין ַ
וְ ֵ
(כן ָ ּכ ַתב ָּהרֹא"ש ַעל ְס ַמ ְך ִמנְ ַהג ָהעוֹ לָ ם .וְ ַד ַעת ַר ִש"י
וְ ַעל ּ ְפ ִרי ָח ָד ׁש אוֹ ֵמר זְ ַמן ְ ּכ ׁ ֶש ֲאכָ לוֹ ְּת ִח ָ ּלה ֵ ּ
"עֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו ׁ ֶשלּ ֹא לְ בָ ֵר ְך ַעד
ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה אוֹ תוֹ ְמ ָב ֵר ְך ׁ ֶש ֶה ֱחיָנ ּו .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ

ׁ ְש ַעת ֲאכִ ילָ ה.)26
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וביארו תוספות (עירובין ל"ט ב' ,ד"ה אי משכחת) שלדעת רש"י הטעם שאסור לכל ,כדי שלא יהנה ממלאכת
יום טוב .ולפי טעם זה ,ודאי יש להתיר במוצאי יום טוב ראשון ,דמה נפשך לא ייהנה ממלאכת יום טוב.
ולדעת בה"ג ודעימיה ,טעם האיסור כדי שלא יאמר ישראל לנכרי לעשות עבורו מלאכה ביום טוב ,ואם
נתיר ליהנות במוצאי יום טוב ראשון ,עדיין יש לחוש שיאמר לנכרי לעשות עבורו.
או"ח תקטו,א.
אכן יש אומרים דיש קולא גם כן לדעה זו ,דלדידהו אינו אסור כל יום שני אלא לאותו ישראל שהובא
בשבילו ,אבל לשאר ישראל מותר מיד בערב יום ראשון ואין צריך להמתין אף בכדי שיעשו (הם הרא"ש
ורבנו ירוחם בהלכות יום טוב בנתיב ד' חלק ד .אמנם ראה בשער הציון מה שנשאר בצ"ע בדבריהם).
וזה לשונו :ונוהגין להחמיר אם אינו צורך יום טוב לצורך אורחים ובכי האי גוונא ,דאז נוהגין להקל
לאחרים שלא הובא בשבילן .עכ"ל .ובביה"ל (ד"ה ויש מחמירין) כתב שהיות שרוב הראשונים פסקו כדעת
רש"י ,על כן במקום שיש עוד צדדים להתיר נראה לכאורה דיש לסמוך להקל כשיטת רש"י ,עיי"ש.
וכתב הרא"ש :וטוב שיקח אדם פרי חדש ויניחנו לפניו ויברך שהחיינו ויהיה דעתו על הפרי ויצא ידי ספק.
וכן היה אומר רבינו מאיר (מרוטנבורג) ז"ל .וכן פסק השו"ע (או"ח תר,ב).
או"ח רכה,ג .וכתב הרמ"א שמי שבירך בשעת ראיה לא הפסיד .ובהנהגות הגר"א המובאות בספר 'מעשה
רב' (הלכות ברכות ,אות עה) כתב :שהחיינו על פרי חדש ,מברך בשעת הראיה.

קיצור פסקי הרא"ש  -עירובין
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ֶפ ֶרק ד

ִמי ֶשהוֹ צִ יאוהו
ִדין ִמי ֶש ָּיצָּ א ִמחוץ לִ ְתחומוֹ

ְב ַש ָּבת (או"ח תה-תו)

(מ"א ב') (א) ִמי ׁ ֶשהוֹ צִ יאוּה ּו נָ כְ ִרים אוֹ רו ַּח ָר ָעהֵ ,אין לוֹ ֶא ָ ּלא ד' ַא ּמוֹ תֶ .ה ֱחזִ ירוּהוּּ ְ ,כ ִאלּ ּו
(כן
ל ֹא יָ צָ א .נְ ָתנוּה ּו ַ ּבדִּ יר ו ַּב ַּס ַהר ,אוֹ ׁ ֶש ִה ְפלִ יגָ ה ְס ִפינָ תוֹ חוּץ לַ ְּתחוּםְ ,מ ַה ֵ ּל ְך ֶאת ֻ ּכ ָ ּל ּה ֵ ּ
"ע .1וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאלֶ ׁ ,ש ַרק ִ ּב ְס ִפינָ ה ְמ ַה ֵ ּל ְך ֶאת ֻ ּכ ָ ּל ּהֲ .א ָבל ְ ּב ִדיר
דַּ ַעת ָּה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
וְ ַס ַהר ֵאין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת).
הוֹ לִ יכוּה ּו נָ כְ ִרים לְ ִעיר ַא ֶח ֶרת ,וְ כוּ'ְ ,מ ַה ֵ ּל ְך ֶאת ֻ ּכ ָ ּל ּה :דַּ ַעת ַר ִש"י ,דְּ לָ א ֲח ׁ ִשיב ְ ּכ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת לְ ַה ֵ ּל ְך ֶאת ֻ ּכ ָ ּל ּה,
ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ֻמ ֶ ּק ֶפת ְמ ִחצּוֹ ת (דּ ו ְּמיָ א דְּ ִדיר וְ ַס ַהר) .וְ כָ ַתב ָּהרֹא"ש דְּ נִ ְר ֶאה דְּ בָ ֵעי נָ ֵמי ֶה ֵ ּקף לְ ִד ָירה ,י ׁ ַָשב וּלְ ַב ּסוֹף
ֻה ַ ּקף .וְ כֵ ן דַּ ַעת רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן ׁ ֶש ָ ּכל ִעיר ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ םֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינָ ּה ֻמ ֶ ּקפֶ ת ְמ ִחצּוֹ תֲ ,ה ֵרי ִהיא
ְ ּכ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת (ו ְּמ ַה ֵ ּל ְך ָ ּכל ָה ִעיר וְ ִעבּ ו ָּר ּה .וְ ַרק ִאם נְ ָתנוּה ּו ְ ּב ִעבּ ו ָּר ּהֵ ,אין לוֹ ֶא ָ ּלא ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת) .וְ כֵ ן ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם ַר ֵבנו

יוֹאל וְ ָּה ַר"ן .2וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ַר ִש"י וְ ָּהרֹא"ש.3
יא"זַ ,ר ֵבנו ֵ
ַתם .וְ כֵ ן דַּ ַעת ִר ָּ
יָ צָ א לְ ַד ַעת וְ ֶה ֱחזִ ירוּהוֵּ ,אין לוֹ ֶא ָ ּלא ד' ַא ּמוֹ ת .וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן ִאם יָ צָ א וְ ָחזַ ר לְ ַד ַעת .ו ִּמיהוּ,
ָ ּכל ָה ִעיר ( ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַבת ָ ּב ּה ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹםִ )4היא לוֹ ְ ּכ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.
ִמי ׁ ֶשהוֹ צִ יאוּהוֶּ ׁ ,ש ֵאין לוֹ ֶא ָ ּלא ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ,וְ ֻהצְ ַר ְך לִ ּ ָפנוֹ ת ,יָ כוֹ ל לָ צֵ את ֵמ ֶהם ַעד
ׁ ֶש ּי ְִמצָ א ָמקוֹ ם צָ נו ַּע .ל ֹא ָמצָ א ַעד ׁ ֶש ִּנכְ נַ ס לִ ְתחוּמוֹ ֻ ,מ ָּתר .וְ ִאם ָמצָ א ק ֶֹדם ,יִ ּ ָפנֶ ה ׁ ָשם
יח ,וְ ׁ ָשם יֵ ׁש לוֹ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת .וְ ִאם ְ ּב ִה ְת ַר ֲחקוֹ
וְ ְיִת ַר ֵחק ִמ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּנ ְפנָ ה ַעד ׁ ֶש ִ ּיכְ לֶ ה ָה ֵר ַ
יח נִ כְ נַ ס לִ ְתחוּמוֹ ֻ ,מ ָּתר.
ִמן ָה ֵר ַ
דַּ ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל דְּ ָהא דְּ ֻהצְ ַר ְך לִ נְ ָקבָ יוּ ְ ,כגוֹ ן ַה ׁ ְש ָּתנַ ת ַמיִם וְ הוֹ צָ ַאת ֵר ִעי .וְ ַד ַעת ה"ר יְהו ָּדה ַב ְרצְ לוֹ נִ י ׁ ֶשהוּא
"עּ ְ 5ב ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ֵבנו
הוֹ צָ ַאת ֵר ִעי ִ ּבלְ חוּד .וְ כֵ ן ָ ּכ ַתב ָּהרֹא"ש דְּ ָהכֵ י מוּכָ ח ְ ּבכֻ ֵ ּלי ְ ּג ָמ ָרא .וְ ַהשו ַ

אוֹמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ָּהרֹא"ש.
ֲחנַ נְ ֵאל ,וּבְ ׁ ֵשם וְ יֵ ׁש ְ

.1
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או"ח תה,ו.
אלא שכתב הר"ן ,שכל מה שהעיר נידונת כארבע אמות ,ומותר להלך בכולה ,היינו דווקא בתוך העיר,
ולא מחוצה לה (גם לא בתוך עיבורה של עיר).
או"ח תה,ו .ובביה"ל (תה,ו ,ד"ה מוקפת חומה) האריך בזה ,וסיים :ומכל מקום אפשר שבשעת הדחק יש
לסמוך להקל כדעת הרמב"ן וסיעתו אפילו בלא היקף מחיצות ,מאחר דמלתא דרבנן הוא.
והרמ"א (או"ח תה,ח) הוסיף תנאי :שתהא מוקפת מחיצות לדירה .וראה ביה"ל (ד"ה אם החזירוהו).
או"ח תו,א .וכתב המשנ"ב (ס"ק ט) שיש להחמיר כסברת הרא"ש .וכתב (שער הציון ,אות ה) ,שכן נוטה דעת הגר"א.

פרק רביעי – מי שהוציאוהו
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(מ"ב א') (ב) ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּיצְ א ּו חוּץ לַ ְּתחוּם וְ ָחזְ רוֲּ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ֵמזִ יד ֻמ ָּת ִרין לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה .הוֹ צִ ָיאן
"ע .6וְ ַד ַעת ָּה ַר ְש ָּב"א ו ָּמ ְר ְדכַ י,
ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג (וְ ל ֹא ָחזְ ר ּו לִ ְתחו ָּמם)ֻ ,מ ָּת ִרין ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
(כן דַּ ַעת
יאן ֵ ּ
ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶשלּ ֹא ָחזְ ר ּוֲ ,אפִ לּ ּו ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ֲאסו ִּרים)ּ ְ .ב ֵמזִ ידֲ ,אסו ִּרים ֲא ִפלּ ּו לְ ִמי ׁ ֶשלּ ֹא הוֹ צִ ָ
ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ַה ָּמ ְר ְדכַ י ְ ּב ׁ ֵשם ַר"מ ֵמרוֹ ֶטנְ בו ְרג ׁ ֶשלּ ֹא ָאסוּר ֶא ָ ּלא לְ מוֹ צִ ָיאםֲ .אבָ ל י ְִש ָר ֵאל ַא ֵחר,
ֻמ ָּתר .וְ ַהשו" ַעָ 7ס ַתם ְכ ָּהרֹא"ש .וּבְ ׁ ֵשם יֵ ׁש ַמ ִּת ִירים ָ ּכ ַתב ְכ ַה ָּמ ְר ְדכַ י).
ָּהיָּ ה ְמ ַה ֵל ְך ַב ִב ְק ָּעה וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְתחום ַש ָּבת

(או"ח שצז)

ָהיָ ה ְמ ַה ֵ ּל ְך ַ ּב ִ ּב ְק ָעה וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְּתחוּם ׁ ַש ָ ּבתְ ,מ ַה ֵ ּל ְך ַאלְ ּ ַפיִ ם ּ ְפ ִסיעוֹ ת ֵ ּבינוֹ נִ ּיוֹ ת ,וְ זֶ ה ּו
ְּתחוּם ׁ ַש ָ ּבת.
ִב ְק ָּעה ֶש ִה ִקיפו ָּה נָּ כְ ִרים ְמ ִחצוֹ ת

ְב ַש ָּבת (או"ח תג)

ׁ ָש ַבת ַ ּב ִ ּב ְק ָעה וְ ִה ִּקיפו ָּה נָ כְ ִרים ְמ ִח ּצוֹ ת לְ ִד ָירה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתְ ,מ ַה ֵ ּל ְך ָ ּב ּה ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ּ ָמה,
יקה (דַּ ַעת ָּר ִש"יֶ ׁ ,ש ְ ּב ַאלְ ּ ַפיִ ם ְמ ַטלְ ֵטל ֲאפִ לּ ּו ִ ּכי אוֹ ְר ֵח ּהָ .א ְמנָ ם תוֹ ָּספוֹת
ו ְּמ ַטלְ ֵטל ְ ּבכֻ ָ ּל ּה ַעל יְ ֵדי זְ ִר ָ
ָ ּכ ְתב ּו ְ ּב ׁ ֵשם ִר"י ׁ ֶש ַאף ְ ּבתוֹ ְך ַאלְ ּ ַפיִם ְמ ַטלְ ֵטל ַעל ֵיְדי זְ ִר ָיקהֲ .א ָבל ִ ּכי אוֹ ְר ֵח ּה ֵאינוֹ ְמ ַטלְ ֵטל ֶא ָ ּלא ַא ְר ַ ּבע
ַא ּמוֹ ת .דִּ לְ ִענְ יַן ִטלְ טוּל ִ ּכי אוֹ ְר ֵח ּה נִ ְפ ְרצָ ה לְ ָמקוֹ ם ָה ָאסוּר לָ ּה .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ָּה ַר ָּמ"א.)8
יסה וְ ַה ְפלָּ גָּ ה ִב ְס ִפינָּ ה ְב ַש ָּבת (או"ח רמח)
ְכנִ ָּ

(מ"ג א') (ג) ַר ְש ָּב"ם ִה ִּתיר לִ ָ ּכנֵ ס ַ ּב ְּס ִפינָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ַמ ְפלֶ גֶ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .וְ ִר"י
אוֹ ֵסר לִ ָ ּכנֵ ס ָ ּב ּה ְ ּ(ב ׁ ַש ָ ּבת) ֲא ִפלּ ּו לֵ ילֵ ְך ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּתחוּם ,וַ ֲא ִפלּ ּו ִה ְדלִ יק ָ ּב ּה נֵ רוֹ ת ֵמ ֶא ְתמוֹ ל
וְ ָקנָ ה ָ ּב ּה ׁ ְשבִ ָיתהֲ .א ָבל ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ֻמ ָּתר לִ ָ ּכנֵ ס ָ ּב ּה (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)9
ישב ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָקרוֹ ן ׁ ֶש ְ ּב ֵה ָמה ְמנַ ֶהגֶ ת אוֹ תוֹ
וְ ָאסוּר לֵ ׁ ֵ
10
יַח ּת ְֹך זְ מוֹ ָרה ,וְ גַ ֵ ּבי ִ ּכלְ ַאיִ ם ְּתנָן ַ :ה ּיוֹ ׁ ֵשב ַ ּב ָ ּקרוֹ ן סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים ְ ּכ ִאלּ ּו
לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ְ ּב ַב ֲעלֵ י ַח ּיִיםֶ ׁ ,ש ּ ָמא ְ
רוֹ כֵ ב ַעל ַה ְ ּב ֵה ָמה).
( ֲא ִפלּ ּו ַה ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשל גּוֹ י ,דְּ ָאסוּר



 .6או"ח תה,ט.
 .7או"ח תה,ט.
 .8או"ח תג,א .אבל בביאור הגר"א חלק עליו וכתב :אבל רש"י חולק על זה ,וכו' ,וכן מלשון הרא"ש והטור
שסתמו משמע כפירוש רש"י .וכן עיקר! עיי"ש .וכן כתב המשנ"ב (ס"ק ט).
 .9או"ח רמח,ג .והשו"ע הוסיף דהיכא דמותר להפליג מערב שבת (כגון שהספינה מהלכת בנהרות הנובעים ,שאין בזה
משום צער וביטול עונג שבת ,ולמעלה מעשרה ,שאין בזה משום איסור יציאה חוץ לתחום ,והישראל לא יצטרך לעשות מלאכה
בשבת ,שאין בזה משום מתנה לבטל שבת על ידי מלאכה) ,מותר להיכנס בה מערב שבת ולקנות בה שביתה (היינו
שישב שם כל בין השמשות עד שתחשך) ,גם כשיודע שהספינה תפליג בשבת (שעל ידי זה שקנה בה שביתה ,הוי ליה
הספינה כביתו ואינו נראה כשט כשנכנס בה בשבת .משנ"ב ס"ק כב) .אמנם הגר"א (ס"ק יא) כתב :ולהלכה נראה דאסור!
 .10מסכת כלאים (ח,ג).
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ְתחו ִמין ֵמ ַעל ֲע ָּש ָּרה

(או"ח תד)

יֵ ׁש ְּתחו ִּמין לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרה
ַה ּתוֹ ָרהְ ,ספֵ קוֹ לְ ַה ֲח ִמיר; ו ַּמה ׁ ּ ֶשהוּא ִמדִּ בְ ֵר ֶיהםְ ,ס ֵפקוֹ לְ ָה ֵקל .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק

(וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ָ ּכ ַתב ׁ ֶשהוּא ָס ֵפק ,וּבֵ ֵארֶ ׁ ,ש ָ ּכל ַמה ׁ ּ ֶש ּי ְִהיֶה ִמן ַה ְּתחו ִּמין ִמן

.

"ע)11
ַהשו ַ

ְמ ִח ָּצה ִמ ְבנֵ י ָּא ָּדם (או"ח שסב)

(מ"ג ב') (ד) ִמי ׁ ֶש ָ ּיצָ א ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַד ַעתֻ ,מ ָּתר לַ ֲעשוֹ ת לוֹ ְמ ִח ָּצה ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ָא ָדם ַעד ַה ְּתחוּם
ׁ ֶש ִ ּי ָ ּכנֵ ס .וְ הוּאֶ ׁ ,שלּ ֹא יֵ ְדע ּו אוֹ ָתם ׁ ֶשעוֹ ִשים ָ ּב ֶהם ְמ ִח ָּצה ׁ ֶש ְ ּל ַד ַעת ֵ ּכן נִ ְק ְרא ּו (וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק
ׁ ֶש ִאם נַ ֲע ֵשית ַעל ֵיְדי ָה ָא ָדם ָהרוֹ צֶ ה לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ִ ּב ְמ ִח ָּצה זוֹ ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָהעוֹ ֵמד ל ֹא ַיֵדעֲ ,אסו ָּרה; ֶא ָ ּלא
יַ ֲע ִמיד אוֹ ָתם ַא ֵחר ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַד ְע ּתוֹ  .וְ ַהשו ַ"ע ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם ׁיֵש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵמר ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם.13)12
ִמי ֵהם ֶש ְיכוֹ לִ ים לֵ ילֵ ְך חוץ לַ ְתחום (או"ח תז)

(מ"ד ב') ִמי ׁ ֶש ָ ּיצָ א ִ ּב ְר ׁשוּת וְ ָא ְמר ּו לוֹ ְ ּכ ָבר נַ ֲע ָשה ַה ּ ַמ ֲע ֶשה ׁ ֶ(ש ִּל ׁ ְשמוֹ יָצָ א) ,יֵ ׁש לוֹ ַאלְ ּ ַפיִם
ַא ּ ָמה לְ כָ ל רו ַּח .וְ ִאם ָהי ּו אוֹ ָתן ַאלְ ּ ַפיִ ם ֻמבְ לָ ִעים ְ ּבתוֹ ְך ְּתחוּם ִעירוֹ ּ ְ ,כ ִאלּ ּו ל ֹא יָ צָ א.
יפהֵ ,אין לוֹ ֶא ָ ּלא ַאלְ ּ ַפיִ ם .וְ ִאם יַ ד
(מ"ה א') (ה) ָ ּכל ַה ּיוֹ צֵ א לְ ַה ִּציל ִ -אם יַ ד יִ ְש ָר ֵאל ַּת ִּק ָ
יפה ,חוֹ זְ ִרים לִ ְמקוֹ ָמן .וּכְ ׁ ֶשחוֹ זְ ִרים לִ ְמקוֹ ָמן ,חוֹ זְ ִרים ִ ּבכְ לֵ י זֵ ינָ ן לִ ְמקוֹ ָמן.
ַהגּ וֹ יִ ם ַּת ִּק ָ
(ו) גּ וֹ יִ ם ׁ ֶש ָּצר ּו ַעל ֲעיָ רוֹ ת ׁ ֶשל יִ ְש ָר ֵאלַ ,על ֶע ְס ֵקי ָממוֹ ן ֵאין ְמ ַח ְ ּללִ ין ֲעלֵ ֶיהן ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ַעל ֶע ְס ֵקי נְ ָפ ׁשוֹ תְ ,מ ַח ְ ּללִ ין .ו ְּב ִעיר ַה ְּסמוּכָ ה לַ ְּס ָפרֲ ,א ִפלּ ּו לֹא ָ ּבא ּו ֶא ָ ּלא ַעל ֶע ְס ֵקי ֶּת ֶבן
וְ ַק ׁשְ ,מ ַח ְ ּללִ ין.
ִמי ֶש ָּי ַשב ַב ֶד ֶר ְך וְ ל ֹא יָּ ַדע ִאם הוא ַב ְתחום

(או"ח ת)

ִמי ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ַ ּבדֶּ ֶר ְך וְ הוּא ָסמו ְּך לָ ִעיר ,וְ ל ֹא יָ ַדעֲ ,ה ֵרי הוּא ְ ּכ ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר.
ִמי ֶש ָּי ַשן ַב ֶד ֶר ְך וְ ָּח ְשכָּ ה לוֹ

(או"ח תא)

(ז) ִמי ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשן ַ ּבדֶּ ֶר ְך וְ ל ֹא יָ ַדע ַעד ׁ ֶש ָח ׁ ְשכָ ה ,יֵ ׁש לוֹ ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ּ ָמה לְ כָ ל רו ַּח



(כיוָ ן דְּ נֵ עוֹ ר ָקנָה
ֵּ

 .11או"ח תד,א.
 .12או"ח שסב,ז .אמנם המשנ"ב (ס"ק מג) כתב :והרשב"א חולק על זה ,ודעתו שגם הוא בעצמו מותר
להעמידם ,ואין קפידא רק על האנשים בעצמן שעומדין למחיצה שלא ידעו שהועמדו לזה .ועיין באליה
רבה שכתב שכן הוא גם כן משמעות שארי פוסקים ,וכן עיקר.
 .13והרמ"א הוסיף :ואין לעשות מחיצה של בני אדם ,רק בשעת הצורך ובשעת הדחק .ואם שכח דבר אחד
ברשות הרבים ,יותר עדיף להוליך שם תינוקות שיביאו הדבר בלא מחיצה ,מלעשות מחיצה של בני אדם
ושיביאנו גדול .ומקורו מגמרא ביבמות ,קי"ד א' .וכתב במשנ"ב (ס"ק מד) :והוא שאין התינוק יודע שחפץ
זה הוא של אביו ,ולהנאת עצמו הוא מתכוין בהבאתו אותו ,שסבור שמצא חפץ ברשות הרבים.
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ׁ ְשבִ ָיתה ,י ׁ ֵָשן ֵנָמי ָקנָ ה) .ו ִּמיה ּו ֶחפְ צֵ י ֶה ְפ ֵקר ֵאין קוֹ נִ ים ׁ ְשבִ ָיתהֶ ,א ָ ּלא ֲה ֵרי ֵהן ְ ּכ ַרגְ לֵ י ַהזּוֹ כֶ ה.
ְכלָּ לֵ י ְפ ִס ָּיקה

יְמא לָ ן דִּ ְתחו ִּמין דְּ ַר ָ ּבנָ ן ,וְ ִהלְ כָ ָתא ְ ּכ ִדבְ ֵרי ַה ּ ֵמ ֵקל ְ ּב ֵערוּב ,וַ ֲא ִפלּ ּו יָ ִחיד ְ ּכנֶ גֶ ד
(מ"ו א') (ח) ָק ָ
ַר ִ ּביםּ ֵ ,בין ְ ּב ֵערו ֵּבי ֲחצֵ רוֹ ת ֵ ּבין ְ ּב ֵערו ֵּבי ְּתחו ִּמיןּ ֵ ,בין ִ ּב ׁ ְשיָ ֵרי ֵערוּב וּבִ ְת ִח ָ ּלתוֹ .
ֲהלָ כָ ה ַ ּכ ּ ֵמ ֵקל ְ ּב ֵערוּבִ ין ַ -ה ִאם ַ ּגם ְ ּב ַמ ֲחל ֶֹקת ָאמוֹ ָר ִאים :דַּ ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"דָּ ,ה ַר"מ ֵמרוֹ ֶטנְ בו ְרג וְ ָּה ַר ְש ָּב"א ,דְּ ַדוְ ָקא
יט ָּב"א ְ ּב ׁ ֵשם ַה ְגאוֹ נִ יםַ ,ר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל ,ו ַב ַעל
ְ ּב ַמ ֲחל ֶֹקת ַּת ָּנ ִאים נֶ ֱא ַמר ,וְ ל ֹא ְ ּב ַמ ֲחל ֶֹקת ָאמוֹ ָר ִאים .וְ ַד ַעת ִר ְ

ַה ָּמאוֹ רֶ ׁ ,ש ֲאפִ לּ ּו ְ ּב ִדבְ ֵרי ָאמוֹ ָר ִאים .וְ כֵ ן דַּ ַעת ַהשו ַ"ע.14
יט ָּב"א וְ ָּה ִר ָּיב"ש ,דְּ ַדוְ ָקא
רוֹטנְ בו ְרגָּ ,ה ַר ְש ָּב"אָּ ,ה ִר ְ
ֲהלָ כָ ה ַ ּכ ּ ֵמ ֵקל ְ ּב ֵערוּבִ ין ַ -ה ִאם ַ ּגם ַ ּב ּ ְמ ִחצּוֹ ת :דַּ ַעת ָּה ַר"מ ֵמ ֶ

ְ ּב ֵערוּב ָא ְמר ּו וְ לֹא ַ ּב ְּמ ִחצּוֹ ת .וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאלָּ ,הרֹא"שַ ,ה ָּגהוֹת ַמיְמוֹ נִ יוֹת וְ ַה ָּמ ְר ְדכַ יֶ ׁ ,ש ַ ּגם ַ ּב ְּמ ִחצּוֹ ת ָא ְמר ּו.
(מ"ו ב') (ט) ְ ּכלָ ל ּ ִפ ְס ֵקי ֲהלָ כוֹ תִ :הלְ כָ ָתא ְ ּכ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ֵמ ֲח ֵברוֹ ּ ְ .כ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֵמ ֲח ֵב ָריוּ ְ .כ ַר ִ ּבי
ֵמ ֲח ֵברוֹ  .וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיֲ ,הלָ כָ ה ְ ּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי .וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדהֲ ,הלָ כָ ה ְ ּכ ַר ִ ּבי
יְהו ָּדהַ .ר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֲ ,הלָ כָ ה ְ ּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיַ .ר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֲ ,הלָ כָ ה ְ ּכ ַר ִ ּבי
יְהו ָּדה.
ִהלְ כָ ָתא ְ ּכ ָהנֵ י ְ ּכלָ לֵ י ַ ּבר ֵמ ֵה ָיכא דְּ ִא ְּת ַמר ְ ּב ֶה ְדיָ א לְ ׁ ִש ּנוּיֵ י ֵמ ָהנֵ י ְ ּכלָ לֵ י.
יתה (או"ח תא)
ֶח ְפצֵ י נָּ כְ ִרי ִאם קוֹ נִ ים ְש ִב ָּ

(מ"ז ב') (י) ֶח ְפצֵ י ַהגּ וֹ י קוֹ נִ ים ׁ ְשבִ ָיתה ִ ּב ְמקוֹ ָמן .וְ ִאם ֵהבִ ָיאם ַהגּ וֹ י לָ ִעירּ ָ ,כל ָה ִעיר לָ ֵהן
"ע .15וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן
ְ ּכ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ְּת ֵהא ֻמ ֶ ּק ֶפת לְ ִד ָירה ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
יא"ז ,דִּ לְ עוֹ לָ ם נִ דּ וֹ נֶ ת ָ ּכל ָה ִעיר ְ ּכ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינָ ּה ֻמ ֶ ּק ֶפת ְמ ִחצּוֹ ת ,וְ ַאף ׁ ֶש ָאסוּר לְ ַטלְ ֵטל ָ ּב ּה,
וְ ִר ַ
ְ ּככַ ְר ְמלִ יתֻ ,מ ָּתר לְ ַה ֵּל ְך ְ ּבכֻ ָּל ּה) .ו ְּס ָתם ֲעיָ רוֹ תֻ ,מ ָ ּקפוֹ ת לְ ִד ָירה .ו ְּס ָתם ִמבְ צָ ִרים ֵאין ֻמ ָ ּק ִפין
לְ ִד ָירה.
ֲח ִריץ ַמיִם ֶש ֵבין ְשנֵ י ְתחו ֵמי ַש ָּבת (או"ח תב)

(מ"ח א') (יא) ָח ִריץ ָמלֵ א ַמיִ ם ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ְּתחו ֵּמי ׁ ַש ָ ּבת ,צָ ִר ְ
יך ְמ ִח ָּצה לְ ַה ְפ ִסיקוֹ לְ ַה ִּתיר
(כן דַּ ַעת ִרי"ף וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
לְ כָ ל ֶא ָחד לְ ַמלּ ֹאות ְ ּב ׁ ֶשלּ וֹ  .וּבִ ְמ ִח ָּצה ְּתלוּיָ ה ׁ ֶשל ָקנִ יםָ ,סגֵ י ֵ ּ



 .14או"ח שנח,ה (ע"פ ביאור הגר"א ס"ק כח); או"ח שעב,ח (ע"פ ביאור הגר"א ס"ק לב).
 .15או"ח תא,א.
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יָחידֲ ,ה ֵרי
"ע .16וְ ַדוְ ָקא ִ ּב ְמכֻ ּנ ִָסים וְ עוֹ ְמ ִדים; ֲא ָבל ַמיִם ַהנּוֹ בְ ִעים ִמ ְּתחוּם זֶ ה לִ ְתחוּם זֶ הֲ ,אפִ לּ ּו ֵהן ׁ ֶשל ִ
ַהשו ַ
ְ
י"ח ,דְּ ֵאין צָ ִריך ֲא ִפלּ ּו ְמ ִח ָּצה ׁ ֶשל
ֵאלּ ּו ֻמ ָּת ִרים ,דְּ כֵ יוָ ן דְּ נַ ּי ֵָדי ל ֹא ָקנ ּו ׁ ְשבִ ָיתה .וְ ַד ַעת ַה ָּגהוֹ ת ָּא ֵש ִר"י ְ ּב ׁ ֵשם ַמ ֲה ִר ַ
ָקנִ ים לְ ַה ְפ ִסיקוֹ ֶ ,א ָ ּלא ֵאלּ ּו ְמ ַמלְ ִאין ִמ ְּתחוּם ׁ ֶש ָ ּל ֵהן וְ ֵאלּ ּו ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּל ֵהן ,דְּ ֶח ְפצֵ י ֶה ְפ ֵקר ֵאין קוֹ נִ ין ׁ ְשבִ ָיתה ,וַ ֲא ִפלּ ּו
ֵהן ּתוֹ ְך ַה ְּתחוּם ֲה ֵרי ֵהן ְ ּכ ַרגְ לֵ י ַה ְמ ַמלְ ָאן).

ַא ְר ַבע ַאמוֹ ת ֶשנוֹ ְתנִ ים לְ כָּ ל ָּא ָּדם

(או"ח שמט)

ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ׁ ֶש ּנוֹ ְתנִ ים לְ כָ ל ָא ָדםּ ָ ,ב ַא ּ ָמה ׁ ֶשלּ וֹ מוֹ ְד ִדין ,ו ְּמ ֻר ָּוחוֹ ת .וְ ִאם הוּא נַ ָּנס
ְ ּב ֵא ָב ָריו ,נוֹ ְתנִ ים לוֹ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ֵ ּבינוֹ נִ ּיוֹ ת (דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר לְ ָא ָדם
"ע .17וְ ַד ַעת ָּה ַר"ש וְ ָּהרֹא"ש,
לְ ַטלְ ֵטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםַ ,ה ׁ ּ ִשעוּר הוּא ְ ּב ַא ּמוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ  .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ׁ ֶש ְ ּב ִטלְ טוּל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תְ ,מ ׁ ַש ֲע ִרים ְ ּב ַא ּמוֹ ת ֵ ּבינוֹ נִ ּיוֹ ת ַה ׁ ּ ָשווֹ ת לַ כּ ֹל).
ו ָּפ ַסק ַרב ַאלְ ַפס ׁ ֶש ֵאין נוֹ ְתנִ ים לוֹ ֶא ָ ּלא ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת .וְ ַרזָּ "ה ּ ָפ ַסק ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין ַא ְר ַ ּבע לְ כָ ל
צַ ד .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי לְ ַה ֵ ּל ְךֲ .א ָבל לְ ַטלְ ֵטל ֵ(אין נוֹ ְתנִ ין לוֹ ֶא ָּלא) ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת וְ ת ּו לָ א .וְ כֵ ן ַא ְר ַ ּבע
"ע ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ִרי"ף .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש
ַא ּמוֹ ת ׁ ֶש ּקוֹ נוֹ ת לוֹ לָ ָא ָדם ְ ּ
(בכָ ל ָמקוֹ ם)ֵ ,הן ׁ ְשמוֹ נֶ ה (וְ ַהשו ַ
אוֹ ְמ ִרים ְכ ָּה ַרזָּ "ה.)18
(מ"ח ב') (יב) ָהי ּו ׁ ְשנַיִםִ ,מ ְקצַ ת ַא ּמ ָוֹתיו ׁ ֶשל זֶ ה ְ ּב ְ
ינֵיהם ׁ ֵש ׁש
תוֹך ַ(א ּמ ָוֹתיו) ׁ ֶשל זֶ ה ְ ּ
(כגוֹ ן ׁ ֶש ּי ֵׁש ֵ ּב ֶ
ַא ּמוֹת)ְ ,מבִ ִיאים וְ אוֹ כְ לִ ים ָ ּב ֶא ְמצַ ע ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ צִ יא ָ ּכל ֶא ָחד ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶשלּ וֹ לְ ְ
תוֹך ׁ ֶשל
ֲח ֵברוֹ ָ .הי ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ,וְ ֶא ְמצָ ִעי ֻמ ְבלָ ע ֵ ּבינֵ ֶיהן ְ ּ(כגוֹן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנַיִם ַה ִחיצוֹ נִ ים ׁ ְשמוֹנֶה ַא ּמוֹת) ,19הוּא ֻמ ָּתר
(ב ַמה ׁ ּ ֶש ַא ְר ַ ּבע ַא ּמ ָוֹתיו ֻמבְ לָ עוֹ ת ְ ּב ְ
תוֹך ׁ ֶשלּ וֹ) ,וְ ֵהן ִע ּמוֹ  .וְ ַה ִחיצוֹ נִ ּיִים ֲאסו ִּרים ֶזה ִעם ֶזה.
ִע ּ ָמ ֶהן ְ ּ
ָּחצֵ ר ַה ְפתו ָּחה לִ ְשנֵ י ְמבוֹ אוֹ ת (או"ח שפו)

וְ כֵ ן ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש ֲחצֵ רוֹ ת ּ ְפתוּחוֹ ת זוֹ לָ זוֹ ו ְּפתוּחוֹ ת לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ ֵע ְרב ּו ׁ ְש ֵּת ֶיהן ִעם
ָה ֶא ְמצָ ִעיתִ ,היא ֻמ ֶּת ֶרת ִע ּ ָמ ֶהן ,וְ ֵהן ֻמ ָּתרוֹ ת ִע ּ ָמ ּה ,וְ ַה ִחיצוֹ נוֹ ת ֲאסוּרוֹ ת זוֹ ִעם זוֹ .
.16

.17
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.19



או"ח תב,א .אבל בביאור הגר"א (ס"ק א') תמה על פסק השו"ע ,וכן הקשה המג"א .והביה"ל (ד"ה וצריך) נשאר
בצ"ע להלכה .כתב הביה"ל (ד"ה מקצתו) דדוקא באופן זה שמקצת החריץ בתחום עיר זו ,ומקצתו בתחום
עיר אחרת (בזה החמירו הרי"ף והרא"ש ,והשו"ע בעקבותיהם ,ששתי העיירות אסורות למלאות ממנו ,ללא מחיצת קנים) .אבל
אם החריץ רחב הרבה ויש שטח גדול שאין שייך לא לתחום זה ולא לזה ,יהיה מותר למלאות כל אחד
בתוך תחומו ,ולא אמרינן בזה דעריבי מיא ,דהלא הוא חפצי הפקר ואין לנו לחוש מה שמעבר השני יש
מים ששייכים לאיזה עיר.
או"ח שמט,א.
או"ח שצו,א; או"ח תה,א (ע"פ ביאור הגר"א) .הרמ"א (שצו,א) וזה לשונו :ויש אומרים דמותר להלך ארבע אמות
לכל צד ,והוא באמצען (ע"פ הגר"א ומשנ"ב) .והמשנ"ב פסק כדעה זו (עיי"ש ,וכן שם שצז,א ,בשער הציון אות א).
והאמצעי עומד באמצע השמונה ,ואצלו מונח דבר מאכל ,ונמצא שארבע אמותיו מובלעים בתוך שניהם,
שאם ירצה יכול לטלטל שניים מצד זה ושניים מצד זה .שו"ע ומשנ"ב (או"ח שמט,ד ס"ק יד).
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(מ"ט א') וְ כֵ ן ָחצֵ ר ַה ּ ְפתו ָּחה לִ ׁ ְש ֵּתי ְמבוֹ אוֹ ת וְ ֵע ְר ָבה ִעם ׁ ְשנֵ ֶיהםֻ ,מ ֶּת ֶרת ִעם ׁ ְשנֵ ֶיהן
יְמא
יהן ִ ּ
(כ ְד ָק ָ
(לְ ַטלְ ֵטל ִמ ָ ּכל ָמבוֹ י לֶ ָחצֵ ר ,ו ֵּמ ֶה ָחצֵ ר לְ תוֹ כוֹ ) .ל ֹא ֵע ְר ָבה ִעם ׁ ְשנֵ ֶיהם ,אוֹ ֶס ֶרת ַעל ׁ ְשנֵ ֶ
אוֹס ֶרת ַעל ָ ּכל ַה ָּמבוֹ י).
לָ ן ׁ ֶש ִאם ָחצֵ ר ַא ַחת ל ֹא ִה ׁ ְש ַּת ְּת ָפה ַ ּב ּ ָמבוֹ יֶ ,
נֵיהם) ָה ָיְתה ְ ּב ַא ַחת ְרגִ ילָ ה וּבְ ַא ַחת ֵאינָ ּה ְרגִ ילָ ה ,זוֹ ׁ ֶש ְרגִ ילָ ה בּ וֹ ֲאס ּו ָרה
(ל ֹא ֵע ְרבָ ה ִעם ׁ ְש ֶ
( ׁ ֶש ּנ ְֶח ׁ ֶש ֶבת ֵחלֶ ק ִמ ֶּמ ּנ ּו) ,וְ ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְרגִ ילָ ה בּ וֹ ֻמ ֶּת ֶרת ׁ ֶ(ש ֵאינָ ּה ֵה ֶימ ּנוּ) .וְ ִאם ֵע ְר ָבה ֵאצֶ ל ׁ ֶש ֵאינָ ּה
ְרגִ ילָ ה(ִ ,ס ְּל ָקה ַעצְ ָמ ּה ִמזּוֹ ׁ ֶש ָה ָיְתה ְרגִ ילָ ה בּ וֹ ) ֻה ַּתר ְרגִ ילָ ה לְ ַע ְצ ָמ ּה.
וְ ִאם ֵע ְר ָבה ְרגִ ילָ ה לְ ַע ְצ ָמ ּה ,וְ זוֹ ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְרגִ ילָ ה בּ וֹ ל ֹא ֵע ְר ָבה ,וְ ִהיא ֶ(א ְמצָ ִעית) לְ ַעצְ ָמ ּה
(שלּ ֹא לֶ ֱאסֹר ַעל זֶ ה ׁ ֶש ֵע ַרב ,הוֹ ִאיל וְ ֵאלּ ּו ל ֹא
ל ֹא ֵע ְר ָבה ,דּ וֹ ִחין אוֹ ָת ּה ֵאצֶ ל ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְרגִ ילָ ה ׁ ֶ
יט ָּב"א דְּ ל ֹא ׁ ַש ּי ְָך ְ ּכ ִפ ּיָהֶ ,א ָ ּלא
ַמ ְפ ִס ִידים ְ ּכלוּםֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ל ֹא ֵע ְרבוּ .וּכְ גוֹ ן זֶ ה כּ וֹ ִפין ַעל ִמדַּ ת ְסדוֹ ם :דַּ ַעת ָּה ִר ְ
אוֹת ּה לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ַ ּב ָּמבוֹ י ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְרגִ ילָ ה.
נָ דוּן ָ ּב ּה ְ ּכ ִאלּ ּו נִ ְס ַּת ְ ּל ָקה ִמן ָה ְרגִ ילָ ה .וְ ַד ַעת ַה ְמ ִא ִירי ׁ ֶש ּ ְמ ַח ּיְבִ ים ָ
20
וְ ָּה ִר ָּיא"ז ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ְּמ ַס ֶּל ֶקת דַּ ְר ָ ּכ ּה ֵמאוֹ ָת ּה ׁ ֶש ִהיא ְרגִ ילָ ה ָ ּב ּה .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע ).
ַה ַמ ְק ִפיד ַעל ֵערובוֹ

(או"ח שסו)

(מ"ט א') ַה ּ ַמ ְק ּ ִפיד ַעל ֵערוּבוֹ ׁ ֶ(שלּ ֹא יֵ ָאכֵ ל)ֵ ,אינוֹ ֵערוּב

(דְּ ַמה ׁ ּ ְשמוֹ ? ֵערוּב ׁ ְשמוֹ ֶ ׁ ,ש ּיְה ּו ֻ ּכ ָ ּלן ְמע ָֹרבִ ין

ו ְּמ ֻר ִּצין בּ וֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא יִ ְמ ֶחה זֶ ה ַ ּב ֲח ֵברוֶֹ ,א ָּלא ׁ ֻש ָּתפוּת נוֹ ָחה וַ ֲע ֵרבָ ה) .לְ ִפיכָ ְך צָ ִר ְ
יך לִ ָּז ֵהר ׁ ֶשלּ ֹא לְ ָע ֵרב
"ע .21וְ ַד ַעת ָּרזָּ "ה וְ ַר ֲא ָּב"דֶ ׁ ,ש ֵערוּבוֹ
ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵהכִ ין לְ צ ֶֹר ְך ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ֵערוּב).
(יג) ַהחוֹ לֵ ק ֵערוּבוֹ ִ ּב ׁ ְשנֵ י ֵ ּכלִ יםֵ ,אינוֹ ֵערוּב ִ(מ ׁ ּשוּם ַהאי ַט ֲע ָמא גּ ו ֵּפ ּה ,דְּ ַמה ׁ ּ ְשמוֹ ֵ ,ערוּב ׁ ְשמוֹ ).
ֵערוב ִמשום ִד ָּירה

(או"ח שסו)

ִהלְ כָ ָתא ֵ -ערוּב ִמ ׁ ּשוּם דִּ ָירה

נֶח ׁ ָשבִ ים ֻ ּכ ָ ּלם דַּ ּי ִָרים ְ ּבאוֹ תוֹ ַ ּביִת .וְ ֵאין
(שדַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ַעל ּ ִפ ּתוֹ  ,וְ ְ
ֶׁ

ְ ּב ָחצֵ ר זוֹ ֶא ָּלא דִּ ָירה ַא ַחת ,וַ ֲה ֵרי ָ ּכל ְר ׁשוּת ֶה ָחצֵ ר ְמ ֶיֻח ֶדת לְ ַביִת זֶ ה)ִ .22הלְ ָ ּכ ְךְ ,מ ָע ְרבִ ין ְ ּב ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשוֵ ה
יחין אוֹ תוֹ ְ ּב ַביִת ׁ ֶשל ָק ָטן ,וְ ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין ִ ּבכְ לִ י (לִ ְקנוֹ ת ְ ּבסו ָּדר).23
ּ ְפרו ָּטה ,ו ַּמ ִּנ ִ
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או"ח שפו,ט (על פי ביאור המשנ"ב ,ס"ק נח-נט" ,שיסתלק מאותו שרגיל ,שלא יעבור עליו בשבת").
או"ח שסו,ה .וכתב בביה"ל (ד"ה ואם מקפיד) דהיינו דוקא כשבא בערב שבת ,או בעת שחל קניית העירוב
דהיינו בין השמשות; אבל אם בא בשבת ולא רצה ליתן לו ,אינו בטל העירוב בשביל זה כיון שכבר חייל
העירוב .כן משמע בבית יוסף.
ואין הטעם משום קניין ,שמקנה להם בעה"ב רשותו ,ונמצאו כולם בעלים בבית זה שהעירוב מונח בו,
וכל חצר משועבדת לרשותם זו ,ואחת היא.
מה שאין כן למאן דאמר משום קניין ,שיכולים לקנות בקניין סודר .ואי אפשר לקנות בפחות משוה
פרוטה ,אפילו יש בו שתי סעודות או כגרוגרת לכל אחד ,ואין מניחין בבית של קטן.
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א ֶֹפן ְקנִ ַית ֵערוב לִ ְפנֵ י ַה ַש ָּבת לְ ִמי ֶש ָּהיָּ ה ָּבא ַב ֶד ֶר ְך

(או"ח תט)

(מ"ט ב') ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּבא ַ ּבדֶּ ֶר ְך ,וְ ָהיָ ה יָ ֵרא ׁ ֶש ּ ָמא ֶּת ְח ׁ ַש ְך ,וְ ָהיָ ה ַמ ִ ּכיר ִאילָ ן אוֹ ָ ּג ֵדר ְ ּב ִרחוּק
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ּ ָמה ,וְ ָא ַמר ׁ ְשבִ ָית ִתי ְ ּב ִע ָ ּקרוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ַה ִ ּג ַיע ׁ ָשם ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם
ְ ּב ַמ ֲהלָ ְך ֵ ּבינוֹ נִ יִ ,אם יָ כוֹ ל לְ ַה ִ ּג ַיע ׁ ָשם ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּירוּץָ ,קנָ ה ׁ ָשם ׁ ְשבִ ָיתה ,וְ יֵ ׁש לוֹ ִמ ׁ ּ ָשם
ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ּ ָמה לְ כָ ל רו ַּח.
ָא ַמר ׁ ְשבִ ָית ִתי ַּת ְח ָּתיו ,וְ ל ֹא ִס ֵ ּים ָמקוֹ ם ִ -אם ָ ּכל ָה ִאילָ ן עוֹ ֵמד ּתוֹ ְך ַאלְ ּ ַפיִ ם ,יֵ ׁש לוֹ
ַא ְר ַ ּב ַעת ֲאלָ ִפים ִמ ּ ְמקוֹ ם ַרגְ לָ יו לְ צַ ד ָה ִאילָ ן ,חוּץ ִמ ׁ ּ ִשעוּר ַּת ְח ָּתיו ׁ ֶשל ִאילָ ן .וְ ִאם ֵאין ָ ּכל
(כן דַּ ַעת רֹב ָּה ִראשוֹ נִ יםָ .א ְמנָ ם ָּה ַר ְמ ָּב"ם
ָה ִאילָ ן עוֹ ֵמד ּתוֹ ְך ַאלְ ּ ַפיִ ם ׁ ֶשלּ וֹ  ,ל ֹא יָ זוּז ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ּ ֵ 24
ּ ָפלִ יג ְ ּב ַת ְר ֵּתי :א .לְ ֻח ְמ ָרא ַ -ה ּקוֹ נֶ ה ׁ ְשבִ ָיתה ְ ּב ִרחוּק ָמקוֹ םַ ,אף ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּכל ָה ִאילָ ן ּתוֹ ְך ַאלְ ּ ַפיִ םִ ,אם ל ֹא ִס ּיֵם
עוֹמד ְ ּבתוֹ ְך ַאלְ ּ ַפיִ ם ׁ ֶשלּ וֹ ָ ,קנָ ה
ְמקוֹ ם ׁ ְשבִ ָיתתוֹ  ,ל ֹא ָקנָ ה ׁ ְשבִ ָיתה ׁ ָשם ְ ּכלָ ל .ב .לְ ֻק ָ ּלא ּ ַ -גם ְ ּכ ׁ ֶש ֵאין ָה ִאילָ ן ֵ
"עָ 25ס ַתם ְ ּכ ֵד ָעה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה .וְ הוֹ ִסיף דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם).
ַעל ָ ּכל ּ ָפנִ ים ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָהיָה עוֹ ֵמד בּ וֹ ְ ּכ ׁ ֶש ָח ׁ ְשכָ ה .וְ ַהשו ַ
ָהי ּו ׁ ְשנַ יִ םֶ ,א ָחד ַמ ִ ּכיר וְ ֶא ָחד ֵאינוֹ ַמ ִ ּכיר ֶ ׁ -ש ֵאינוֹ ַמ ִ ּכיר מוֹ ֵסר ׁ ְשבִ ָיתתוֹ לַ ּ ַמ ִ ּכיר
ׁ ְשבִ ָית ִתי ִע ְּמ ָך) ,ו ַּמ ִ ּכיר אוֹ ֵמר ׁ ְשבִ ָית ֵתנ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י.

(אוֹ ֵמר ל ֹו

ל ֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם ָ -קנָ ה לוֹ ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ּ ָמה ֲא ִפלּ ּו ִ ּב ׁ ְש ִת ָיקה.
ַה ָ ּבא ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַה ִאם צָ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ׁ ְשבִ ָית ִתי ְ ּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י :דַּ ַעת ַרב ְש ִר ָּירא ָּגאוֹ ן ,דְּ בַ ֲא ִמ ָירה ַּתלְ יָא ִמ ְ ּל ָתא וְ ל ֹא
"ע נָ ַקט לְ ׁשוֹן
ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבהָ .א ְמנָ ם ִמדִּ בְ ֵרי ָּה ַר ְמ ָּב"ם ְמב ָֹאר ׁ ֶש ַאף ְ ּבזֶ ה ַמ ְס ּ ִפיק לְ ִה ְת ַ ּכ ֵּון לִ ׁ ְשבּ ֹת ַ ּב ּ ָמקוֹ ם .26וְ ַהשו ַ
ַה ַּתלְ מוּדֶ ׁ ,ש ִאם ָּא ַמר ׁ ְשבִ ָית ִתי ַּת ְח ָּתיו ְ ּב ִע ָ ּקרוֹ ָ ,קנָ ה ׁ ְשבִ ָיתה.27

ַה ִאם נוֹ ְתנִ ים ֲאלַ כְ סוֹ ן לְ ַאלְ ַפיִם ולְ ַא ְר ַבע ַאמוֹ ת

(או"ח שמט)

(נ"א א') וְ ָהנָ ְך ַאלְ ּ ַפיִ םֵ ּ ,פ ֵר ׁש ַר ֵבנו ַתם דִּ לְ כָ ל צַ ד יֵ ׁש לוֹ ַאלְ ּ ַפיִ ם ַ ּב ֲאלַ כְ סוֹ נָ ן .וְ כֵ ן ְ ּב ַמ ֲעבִ יר
ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםֵ ,אינוֹ ַח ָ ּיב ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲעבִ יר ֵהן וַ ֲאלַ כְ סוֹ נָ ן לְ כָ ל צַ ד ׁ ֶש ַ ּי ֲעבִ יר.
.24
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וגם כאן (במקום שעומד

לא קנה שביתה (תחת האילן) דשמא היה בדעתו על ארבע אמות שהם חוץ לאלפיים;
עכשיו) לא קנה ,שהרי עקר דעתו מכאן .לשון השו"ע (או"ח תט,יא).
או"ח תט,יא .סוגיא זו מורכבת ,וכאן הובאו הדברים בקיצור נמרץ ,וראה בהרחבה ב"נתיבי הלכה".
כן הוא פשטות הדברים בהלכות עירובין ,פרק ז ,הלכה ג .וכן מפורש להדיא בהלכה ז ,לגבי שניים שהיו
באים בדרך ,זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר ,והמכיר ִמ ְת ַכ ֵון לשבות הוא וחברו במקום שהוא מכיר.
או"ח תט,יב .אמנם בביה"ל (תי,ב ,ד"ה כיון שגמר) הביא דברי הרמב"ם שמבואר מדבריו דגם בבא בדרך מהני
כוונה ,וכתב :ועיין בתוספות (מ"ט ב' ,ד"ה ואמר) שכתבו והא דנקט ואמר אטו כשאומר שביתתי במקום
פלוני ,דמשמע לכאורה מזה דסברי דהתם בעי אמירה דוקא ,אפשר דפליגי אהרמב"ם ,או דמחשבה כדי
לקנות גם כן כאמירה דמיא ולאפוקי באומר שביתתי במקומי ,דשם אין צריך אפילו כוונה כדי לקנות
שביתה (כמבואר במשנה ,מ"ה א' ,מי שישב בדרך ועמד וראה והרי הוא סמוך לעיר ,דלר' יהודה ייכנס ,אף שלא הייתה כוונתו לכך,
ונפסק בשו"ע ,או"ח סי' ת).
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וְ ַר ְש ָּב"ם אוֹ ֵמר ׁ ֶש ֵאין ֲאלַ כְ סוֹ ן ְ ּב ַמ ֲעבִ יר ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ַמ ֲעבִ יר לַ ֲאלַ כְ סוֹ נוֹ
ׁ ֶשל עוֹ לָ ם .וְ כֵ ן ַאלְ ּ ַפיִ ם ׁ ֶשל ְּתחוּם ֵאין נוֹ ְתנִ ין ֲאלַ כְ סוֹ ן ֶא ָ ּלא לַ ֲאלַ כְ סוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם
(וְ ַהשו ַ"ע ,לְ גַ ֵ ּבי דִּ ין ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםָ ,ס ַתם ְכ ַר ֵבנו ַתם.)28
ִטלְ טוּל ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים :דַּ ַעת ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה ּ ָפחוֹת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹת
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםֵ ,הן וַ ֲאלַ כְ סוֹ נָ ןֶ ׁ ,ש ֵהן ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ֳח ָמ ׁ ִשים .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ִח ֵ ּלקֶ ׁ ,ש ְ ּב ְ
תוֹך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ֻמ ָּתר

לְ ַטלְ ֵטל; ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַעד ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹת ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ֳח ָמ ׁ ִשין ּ ָפטוּר ֲא ָבל ָאסוּר; ִמ ָ ּכאן וְ ֵאילָ ְך ַח ּיָב ַח ָּטאת.29
ָּה ַר ֲא ָּב"ד ׁ ֶש ְ ּלכַ ְּת ִח ָ ּלה ָאסוּר לְ ַטלְ ֵטל ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ּ ָפחוֹת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹת ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְמקוֹ ם ַהדְּ ַחק .30וְ ַהשו ַ"ע
אוֹמר ָ ּכ ַתב ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם.31
ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ַר ְש ָּב"א ,וּבְ ׁ ֵשם וְ ׁיֵש ִמי ׁ ֶש ֵ
וְ ַד ַעת

ַה ִאם נוֹ ְתנִ ים ֲאלַ כְ סוֹ ן לְ ִמי ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַאלְ ּ ַפיִם ַא ּ ָמה ֶא ָ ּלא ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּבלְ ַבד :דַּ ַעת ַר ֵבנו ַתם ׁ ֶש ַ ּגם לְ גַ ֵ ּבי ִמי
ׁ ֶש ָּנ ְתנ ּו לוֹ ֲחכָ ִמים ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת נוֹ ְתנִים ֲאלַ כְ סוֹ ן .וְ ַד ַעת ָּר ִש"י וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַרק לְ גַ ֵ ּבי ַה ּ ַמ ֲעבִ יר ֵח ֶפץ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹת
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,דְּ לָ א ׁ ַש ּי ְָך ֵ ּב ּה ל ֹא ִעגּ וּל וְ ל ֹא ִרבּ ו ַּע ,י ֵׁש לוֹ ֲאלַ כְ סוֹ ן; ֲא ָבל ִמי ׁ ֶש ָּנ ְתנ ּו לוֹ ֲחכָ ִמים ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹת,

ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַר ֵ ּב ַע ְמקוֹמוֵֹ ,אין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ְמ ֻר ָ ּבעוֹת .וְ ַהשו ַ"עָ 32ס ַתם ְכ ַר ֵבנו ַתם.
ֵערוב ָּב ֶרגֶ ל ו ַב ֲא ִמ ָּירה לְ ָּענִ י ולְ ָּע ִשיר (או"ח תי)

(נ"א ב') (יד) ֶא ָחד ָענִ י ַה ָ ּבא ַ ּבדֶּ ֶר ְך ,וְ ֶא ָחד ָע ׁ ִשיר ַה ּיוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ֵביתוֹ  ,יָ כוֹ ל לְ ָע ֵרב ְ ּב ַרגְ לָ יו ְ ּבל ֹא
ישב
ֹאמר ׁ ְשבִ ָית ִתי ִ ּב ְמקוֹ ִמיֲ .א ָבל ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לֵ ׁ ֵ
ּ ַפת ,וְ הוּא ׁ ֶש ֵ ּילֵ ְך ֶה ָע ׁ ִשיר ְ ּבסוֹ ף ַה ְּתחוּם וְ י ַ
ְ ּב ֵביתוֹ וְ לוֹ ַמר ׁ ְשבִ ָית ִתי ְ ּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י.
ּוֹתן ֵערוּבוֹ ְ ּב ָמקוֹם ּ ְפלוֹ נִ י ,יֵ ׁש לוֹ ׁ ָשם ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹת חוּץ
(טו) ֶא ָחד ַה ׁ ּש ֵוֹבת ,וְ ֶא ָחד ַהנ ֵ
ֵמ ָה ַאלְ ּ ַפיִם.
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או"ח שמט,ב .ועיי"ש ביה"ל (ד"ה הן ואלכסונן) .ולגבי אלפיים אמה ,כתב הריטב"א
דמרש"י נראה ,דהאי דינא איכא בכל מעביר ארבע אמות ברשות הרבים ,אבל באלפים אמה של תחומין
דאפשר בפיאות וזויות אין לנו להרבות במדה מה שמוסיף באלכסון (כלומר לא נותנים לו אלכסון) .וכן מבואר
לכאורה ברמב"ם (הל' שבת כז,ב .על פי ביאור המגיד משנה .אמנם ראה שם מרכבת המשנה) .וכן נראה מסתימת לשון
השו"ע (או"ח שצז,א) שרק אלפיים מודדים.
המגיד משנה והגר"א נחלקו בביאור דברי הרמב"ם ,ראה "נתיבי הלכה" בהערה בהרחבה.
דבין ארבע אמות לפחות מארבע אמות טעו אינשי ,וגזרינן דלמא אתי לאתויי ארבע אמות (כפשטה
דההיא דפרק מי שהחשיך) .ולא התירו לעולם אלא במקום הדחק (כגון בא בדרך וכיסו עמו ,אי נמי במוצא תפילין ,אי
נמי מי שיצא חוץ לתחום בין לאונסו בין לרצונו) ,ואי נמי אם יש לו שם מקום קביעות (כגון ששבת שם) וכו'.
רשב"א (שבת ח' ב' ,ד"ה והראב"ד ,עיי"ש).
או"ח שמט,ב .אמנם במשנ"ב (ס"ק ז) כתב שהאחרונים הסכימו כדעת הרמב"ם.
או"ח שמט,ב (הפיסקה ע"פ ביאור הגר"א).
(נ"א א' ,ד"ה אמר רב אחא)
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יתה (או"ח תי)
ַה ַמ ֲחזִ יק ְב ֶד ֶר ְך ְכ ֵדי לִ ְקנוֹ ת ְשבִ ָּ

(נ"ב א') ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַ ּביִת ָ ּכאן ו ַּביִת ְ ּבסוֹ ף ַא ְר ַ ּב ַעת ֲאלָ ִפים ,וְ ֶה ֱחזִ יק ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ַ ּבדֶּ ֶר ְך
לֵ ילֵ ְך לְ ֵביתוֹ ׁ ֶש ְ ּבסוֹ ף ַא ְר ַ ּב ַעת ֲאלָ ִפים ,וְ ָחזַ ר בּ וֹ  ,יָ כוֹ ל לֵ ילֵ ְך לְ ָמ ָחרּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֶה ֱחזִ יק ַ ּבדֶּ ֶר ְך
לֵ ילֵ ְך ׁ ָשםּ ָ .ג ַמר ְ ּבלִ בּ וֹ לִ ְקנוֹ ת ׁ ְשבִ ָיתה ְ ּבסוֹ ף ַאלְ ּ ַפיִ םֲ ,א ִפלּ ּו ל ֹא ָא ַמר ׁ ְשבִ ָית ִתי ְ ּב ָמקוֹ ם
ּ ְפלוֹ נִ יָ ,קנָ ה ׁ ָשם ׁ ְשבִ ָיתה (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .)33ולְ ַר ִש"י צָ ִר ְ
ֹאמר ׁ ְשבִ ָית ִתי ְ ּב ָמקוֹ ם
יך ׁ ֶש ּי ַ
ּ ְפלוֹ נִ י.
יָּ צָּ א חוץ לַ ְתחום ַא ָּמה ַא ַחת וְ ַה ִדין ְכ ֶש ַרגְ לוֹ ַא ַחת ִמחוץ לַ ְתחום

(או"ח תה)

(נ"ב ב') (טז) ִמי ׁ ֶש ָ ּיצָ א חוּץ לַ ְּתחוּם ֲא ִפלּ ּו ַא ּ ָמה ַא ַחת ,ל ֹא יִ ָ ּכנֵ ס ֶא ָ ּלא ַעד סוֹ ף ַא ְר ַ ּבע
"ע .34וְ ָּה ַר ֲא ָּב"ד וְ ָּה ַר ְש ָּב"אָ ּ ,פ ְסק ּו ׁ ֶש ַהבְ לָ ַעת ְּתחו ִּמין
ַא ּמוֹ ָתיו ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ָּה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ִמ ְּל ָתא ִהיא ,וְ ָ ּיִכנֵ ס).
ִמי ׁ ֶש ָ ּי צָ א חוּץ לַ ְּתחוּם לְ ִמצְ וָ ה וְ ִדין יָצָ א ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג וּבְ אֹנֶ סּ ְ :כ ׁ ֶש ָ ּיצָ א לְ ִמצְ וָ ה ,מוֹ ד ּו ֻ ּכ ֵ ּלי ָעלְ ָמא דְּ ַהבְ לָ ַעת
ְּתחו ִּמין ִמ ְ ּל ָתא ִהיא .וּכְ ׁ ֶש ָ ּיצָ א ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג וּבְ אֹנֶ ס ,דַּ ַעת ַר ִש"י דְּ ָהוֵ י ְ ּכ ָיצָ א לִ ְדבַ ר ִמצְ וָ ה ,וְ ִי ָ ּכנֵ ס ,וְ ַדוְ ָקא ְ ּביָ צָ א

ְּב ֵמזִ יד ו ִּמדַּ ַעת לֹא יִ ָ ּכנֵ סֲ .א ָבל ַר ֵבנו ְיהוֹ נָּ ָּתן ֵ ּב ֵאר ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג וּבְ אֹנֶ ס ל ֹא ָ ּיִכנֵס.35
ַרגְ לוֹ ַא ַחת ַ ּבח ּוץ וְ ַרגְ לוֹ ַא ַחת ִ ּב ְפנִ ים ,יִ ָ ּכנֵ ס.
ִמי ֶש ֶה ֱח ִש ְ
יך חוץ לַ ְתחום ַא ָּמה ַא ַחת (או"ח תה)

ִמי ׁ ֶש ֶה ֱח ׁ ִש ְ
יך חוּץ לַ ְּתחוּםֲ ,א ִפלּ ּו ַא ּ ָמה ַא ַחת ,ל ֹא יִ ָ ּכנֵ ס לִ ְהיוֹת ִ ּכבְ נֵ י ָה ִעירֶ ,א ָ ּלא ַאלְ ּ ַפיִ ם
"ע .36וְ ַד ַעת ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ֲאפִ לּ ּו ֲח ֵמ ׁש ֶע ְש ֶרה
ַא ּ ָמה יֵ ׁש לוֹ ִמ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָח ׁ ְשכָ ה ָעלָ יו (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ַא ּמוֹ ת ָ ּיִכנֵ סִ ,מ ּ ְפנֵ י טוֹ ֵעי ַה ִּמדָּ ה).

.33
.34
.35

.36



או"ח תי,ב.
או"ח תה,א.
ולעניין הלכה ,הנה השו"ע (או"ח תז,ב) פסק שכשיצא ברשות ,לדבר מצוה ,הבלעת תחומין מילתא היא.
וכתב המשנ"ב (תה,א ,ס"ק ב) שאם יצא באונס ,או מחמת טרדתו שכח ויצא ,הסכימו האחרונים דכל שלא
יצא מן התחום ארבע אמות מותר לו לחזור ולהיכנס לתוך העיר .אמנם נידון זה ייתכן רק לפי פסק
הרמ"א (ראה לעיל ,מ"ה א' ,מ"ח א' ,סוגית שיעור ארבע אמות שנותנים למי שאין לו תחום) שיש לו ארבע אמות לכל רוח.
אבל לדעת השו"ע (או"ח שצו,א) שיש לו ארבע אמות לכיוון הליכתו ,לא שייך במקרה זה הבלעת תחומין
כלל ,שאין תחום ארבע אמותיו צמודים לתחום אלפיים אמה של העיר ,וא"כ אסור לו לחזור לעירו אפילו
אם יצא בשוגג (ראה משנ"ב תה,א ,ס"ק ב).
או"ח תה,ב.
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ֶפ ֶרק ה

ֵכיצַ ד ְמ ַע ְב ִרין
ִדין ֵא ְ
יך מוֹ ְד ִדים ַאלְ ַפיִ ם ַא ָּמה (או"ח שצח)
ַהגְ ָּד ַרת ְגבול ָּה ִעיר וְ ִרבו ַע ָּה ִעיר

יְש ָרה ,רוֹ ִאין ַה ּ ָמקוֹ ם ַה ִחיצוֹ ן
(נ"ה א') (א) ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּב ִאין לִ ְמדּ ֹד ְּתחו ֵּמי ָה ִעיר ,וְ ֵאין ָ ּכל ַהחוֹ ָמה ׁ ָ
ַהבּ וֹ לֵ ט ִמ ּ ֶמ ָּנה ְ ּכ ִאלּ ּו חוּט ָמתו ַּח ִמ ּ ֶמ ָּנה ַעל ּ ְפנֵ י ָ ּכל ַהחוֹ ָמה ,ו ִּמ ׁ ּ ָשם ַמ ְת ִחילִ ין לִ ְמדּ ֹד.
וַ ֲא ִפלּ ּו ָהי ּו לָ ּה ְ ּבלִ יטוֹ ת לְ צַ ד ִמזְ ָרח וּלְ צַ ד ַמ ֲע ָרב.
ָה ָיְתה ֲעגֻ ָ ּלה ,רוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְ ּכ ִאלּ ּו ִהיא ְמ ֻר ַ ּב ַעת .וְ עוֹ ִשין ָה ִרבּ ו ַּע לָ ִרבּ ו ַּע ׁ ֶשל עוֹ לָ ם.
ָה ָיְתה ֲעשוּיָ ה ְ ּכ ֶק ׁ ֶשת אוֹ ְ ּכ ִמין ַ ּגאם ,רוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְ ּכ ִאלּ ּו ִהיא ְמלֵ ָאה ָ ּב ִּתים.
יפין ָעלֶ ָיה ְ ּכלוּם .וְ כֵ ן ָה ָיְתה
ָה ָיְתה ְמ ֻר ַ ּב ַעתֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינָ ּה ְ ּכ ִרבּ וּעוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֵ ,אין מוֹ ִס ִ
יפין ָעלֶ ָיה ְ ּכלוּם.
ָא ִריכָ א וְ ַק ִּטינָ א ַ(מלְ ֵ ּבנִ ית)ֵ ,אין מוֹ ִס ִ
ִעיר ָּה ֲעשויָּ ה ְכ ֶק ֶשת

(ב) ִעיר ָה ֲעשוּיָ ה ְ ּכ ֶק ׁ ֶשת ִ -אם ֵאין ֵ ּבין יֶ ֶתר לַ ֶ ּק ׁ ֶשת יוֹ ֵתר ֵמ ַאלְ ּ ַפיִ םֲ ,א ִפלּ ּו יֵ ׁש ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י
יה ַה ְר ֵ ּבה ,מוֹ ְד ִדין לָ ּה ֵמ ַה ֶ ּי ֶתר ( ֵ ּכן דַּ ַעת ַהתוֹ ָּספוֹ ת וְ ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְש ָּב"אֶ ׁ ,ש ְ ּכ ׁ ֶש ּי ֵׁש ֵ ּבין ׁ ְשנֵי
אש ָ
ָר ׁ ֶ
אש ָיה ַא ְר ַ ּב ַעת ֲאלָ פִ ים וָ ַמ ְעלָ ה ,מוֹ ְד ִדים ֵמ ַה ֶ ּק ׁ ֶשת ֲאפִ לּ ּו ְ ּכ ׁ ֶש ֵאין ַאלְ ּ ַפיִם ֵמ ַה ֶ ּק ׁ ֶשת לַ ּי ֶֶתר .1וְ ָּה ַר ָּמ"א ּ ָפ ַסק
ָר ׁ ֶ
2
אש ָיה ַא ְר ַ ּב ַעת ֲאלָ ִפים ַא ּ ָמהֲ ,א ִפלּ ּו יֵ ׁש ֵ ּבין
ְ ּכ ַד ַעת ָּהרֹא"ש לְ ָה ֵקל ) .וְ כֵ ן ִאם ֵאין ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ָר ׁ ֶ
ַה ֶ ּי ֶתר לַ ֶ ּק ׁ ֶשת יוֹ ֵתר ֵמ ַאלְ ּ ַפיִ ם מוֹ ְד ִדין לָ ּה ֵמ ַה ֶ ּי ֶתר.
אש ָיה ַא ְר ַ ּב ַעת ֲאלָ ִפים,
(וְ ַרק ִאם) יֵ ׁש ֵ ּבין יֶ ֶתר לַ ֶ ּק ׁ ֶשת יוֹ ֵתר ֵמ ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ּ ָמה ו ֵּבין ׁ ְשנֵ י ָר ׁ ֶ
ֵאין מוֹ ְד ִדין לָ ּה ֵמ ַה ֶ ּי ֶתרֶ ,א ָ ּלא ִמ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּנ ְת ַק ְּצ ָרהַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ׁ ְש ַאר ׁ ָשם ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י
.1
.2



דכיון שיש מרחק גדול כל כך ביניהן כשני תחומי שבת נראית כשתים ולא שנא מצי אזיל ולא שנא לא
מצי אזיל אין מרבעין אותה.
או"ח שצח,ד .ודעת הטור להקל עוד יותר ,שבעיר העשויה כקשת ,אפילו שיש בין שני ראשיה ארבעת
אלפים אמה ,אפילו במקום שלא נתקצר שם הקשת ,כל שאין מן המקום ההוא עד גג הקשת רק אלפיים,
חשיב כל אותו המקום כאילו מלא בתים ומודדים האלפיים של תחום משם ולחוץ .וביאר הב"י (ד"ה היתה
עשויה) שהטור למד כן ממה שהקלו התוספות והרא"ש לענין כשאין בין יתר לקשת יותר מאלפיים ,דהוא
הדין כשיש יותר מאלפיים ,דעל כל פנים מודדים ממקום שהוא בתוך אלפיים .והמג"א (ס"ק ג) העתיק
דברי הטור .אמנם הביה"ל (ד"ה ויש אומרים) כתב שקשה מאוד לסמוך על זה ,עיי"ש.
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אש ָיה ַא ְר ַ ּב ַעת ֲאלָ ִפים.
ָר ׁ ֶ
אשין ְ ּב ִעבּ ו ָּר ּה ׁ ֶשל ִעירֲ ,א ִפלּ ּו ֵ ּבינֵ ֶיהן ַא ְר ַ ּב ַעת
וְ כֵ ן ִ ּב ׁ ְשנֵ י ּ ִפגּ ו ִּמין ָהעוֹ ְמ ִדים ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ָר ׁ ִ
ֲאלָ ִפים ַא ּ ָמה ,רוֹ ִאין ְ ּכ ִאלּ ּו חוּט ָמתו ַּח ֵ ּבינֵ ֶיהן וּמוֹ ְד ִדין ִמ ׁ ּ ָשם וּלְ ַה ָ ּלן.3
ֵאילו ִמבְ נִ ים ִמ ְת ַע ְב ִרים ִעם ָּה ִעיר

(נ"ה ב') ֵאלּ ּו ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַע ְ ּב ִרין ִע ּ ָמ ּהּ ַ :ביִת ׁ ֶש ֶּנ ֱח ַרב וְ נִ ׁ ְש ַאר בּ וֹ ׁ ָשל ֹׁש ְמ ִח ּצוֹ תֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּבל ֹא
ִּת ְק ָרה ,וְ נֶ ֶפ ׁש (צִ ּיוּןּ ִ ,בנְ יָן ַעל ַה ֶ ּקבֶ ר) ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַא ְר ַ ּבע ַעל ַא ְר ַ ּבע .וְ גֶ ׁ ֶשר ,וְ ֶק ֶבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֵהן ֵ ּבית
דִּ ָירה .ו ֵּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ֵ ּבית דִּ ָירה לַ ַח ָּזן .ו ֵּבית ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ֵ ּבית דִּ ָירה
לַ כּ ָֹמ ִרים ,וְ ֻא ְרווֹ ת וְ אוֹ צָ רוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֵהן ֵ ּבית דִּ ָירה ,וּבֻ ְר ָ ּגנִ ין ,ו ַּביִת ׁ ֶש ַ ּב ָ ּים.
יח
ֲא ָבל נֶ ֶפ ׁש ׁ ֶש ִּנ ְפ ַרץ ִמ ׁ ּ ְש ֵתי רוּחוֹ ת ,וְ כָ ל ָהנָ ְך דַּ ֲא ָמ ָרן ִאם ֵאין ָ ּב ֶהם ֵ ּבית דִּ ָירה ,וּבוֹ ר וְ ׁ ִש ַ
ו ְּמ ָע ָרה וְ גָ ֵדר וְ ׁשוֹ ָב ְך ׁ ֶש ַ ּב ּ ָש ֶדה ,ו ַּביִת ׁ ֶש ַ ּב ְּס ִפינָ הֵ ,אין ִמ ְת ַע ְ ּב ִרין ִע ּ ָמ ּה.
יפים
יוֹ ְש ֵבי צְ ִר ִ

יפין מוֹ ְד ִדין לָ ֶהם לְ כָ ל ֶא ָחד ִמ ּ ֶפ ַתח ֵ ּביתוֹ ָ .הי ּו ָ ּב ֵהן ׁ ָשל ֹׁש ֲחצֵ רוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ְשנֵי
(ג) יוֹ ׁ ְש ֵבי צְ ִר ִ
ָ ּב ִּתיםֻ ,ה ְק ְ ּבע ּו לֵ ָח ׁ ֵשב ְ ּכ ִעיר.
ַק ְר ֵפף לְ ִעיר

(נ"ז א') ְ ּכ ׁ ֶש ּמוֹ ְד ִדין ְּתחו ֵּמי ָה ִעירֵ ,אין מוֹ צִ ִיאין ַה ּ ִמדָּ ה ֵמחוֹ מוֹ ֶת ָיהֶ ,א ָ ּלא ִמ ׁ ּ ִש ְב ִעים ַא ּ ָמה
(כן דַּ ַעת ָּה ַר"מ ֵמרוֹ ֶטנְ בו ְרג ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ים ַק ְר ּ ֵפף לְ ִעיר ַא ַחת .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"םֶ ׁ ,שלּ ֹא ָא ְמר ּו
וְ ׁ ִש ַיריִ ם חוּצָ ה לָ ּה ֵ ּ
ַק ְר ּ ֵפף ֶא ָּלא ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲעיָרוֹ ת .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ּ ָפ ַסק לְ ָה ֵקלְ ,כ ָּה ַר"מ ֵמרוֹ ֶטנְ בו ְרג.)4
יפין עוֹ ד ָעלֶ ָיה
ָהיָ ה ַ ּביִ ת אוֹ ָ ּכל ֶא ָחד ֵמ ָהנָ ְך דִּ לְ ֵעיל ְ ּבתוֹ ְך ׁ ִשבְ ִעים ַא ּ ָמה וְ ׁ ִש ַיריִ ם ,מוֹ ִס ִ
ׁ ִשבְ ִעים ַא ּ ָמה וְ ׁ ִש ַיריִ ם ,וְ כֵ ן לְ עוֹ לָ ם.
וְ ִאם ׁ ְש ֵּתי ֲעיָ רוֹ תּ ָ ,כל זְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ֵ ּבינֵ ֶיהן ֶא ָ ּלא ֵמ ָאה ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ַא ַחת ַא ּ ָמה ו ׁ ְּשלִ ׁיש,
ֲח ׁשוּבוֹ ת ְ ּכ ַא ַחת .וּכְ ׁ ֶש ָ ּבא לִ ְמדּ ֹד ְּתחו ֵּמי ָה ַא ַחת ,מוֹ ֵדד ִמ ׁ ּ ִשבְ ִעים ַא ּ ָמה וְ ׁ ִש ַיריִ ם וְ לַ חוּץ
ֵמ ֲח ֶב ְר ָּת ּהֲ .א ָבל ִעיר ו ַּביִתֵ ,אין נוֹ ְתנִ ין לָ ֶהם ֶא ָ ּלא ׁ ִש ְב ִעים ַא ּ ָמה וְ ׁ ִש ַיריִ ם.
.3

.4



דין זה של שני פגומים הנמצאים בתוך עיבורה של עיר ,פשוט ברא"ש ,ונפסק כאן .והרא"ש
הסתפק במקרה שיש בראש האחד הרבה פגומין זה אצל זה ,כל אחד בתוך ע' אמה ושיריים של חברו,
וכן בראש האחר ,דהשתא החיצונים הם חוץ לעיבורה של עיקר העיר ,בזה צריך לדקדק אם רואים כאילו
חוט מתוח עליהם מזה לזה אפילו יש ביניהם ד' אלפים .עיי"ש.
או"ח שצח,ה (שם המחבר פסק כחכמים ,ורמ"א כר' מאיר); או"ח שצח,ז (שם פסק המחבר כרב הונא אליבא דחכמים).
ובביאור הגר"א (או"ח שצח,ה ,ס"ק ט-י) צידד לעיקר כדעת הרמב"ם ,וכהכרעת השו"ע.
(סי' ב)
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ישית ְ ּכ ֵבינֵ ֶיהן
(ד) ָהי ּו ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ְ(ש ֵּתי ֲעיָרוֹ ת) זוֹ ְ ּכנֶ גֶ ד זוֹ  ,ו ׁ ְּשלִ ׁ ִ
ישית ֵ ּבינֵ ֶיהן ,וְ ֵאין ֵ ּבינָ ּה לְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ַה ִחיצוֹ נוֹ ת ֵמ ָאה
ְר ֵאה לְ ַה ָּלן) ,רוֹ ִאין ִאלּ ּו ָה ָיְתה ׁ ְשלִ ׁ ִ
ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ַא ַחת ו ׁ ְּשלִ ׁישֲ ,ח ׁשוּבוֹ ת ַה ִחיצוֹ נוֹ ת ְ ּכ ַא ַחת ,וַ ֲא ִפלּ ּו ֵ ּבינֵ ֶיהן ַה ְר ֵ ּבה ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא
ֵיְהא ֵמ ָה ֶא ְמצָ ִעית ַעד ַה ִחיצוֹ נוֹ ת יוֹ ֵתר ֵמ ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ּ ָמה ,וְ גַ ם לֹא ְּת ֵהא ְ ּגדוֹ לָ ה ָה ֶא ְמצָ ִעית
(כן דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹ ת וְ ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהטור .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ל ֹא
יוֹ ֵתר ִמן ָה ֲאוִ יר ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ַה ִחיצוֹ נוֹ ת ֵ ּ
6
ִהזְ ִ ּכיר ְּתנַ אי ׁ ֶשלּ ֹא ְּת ֵהא ְ ּגדוֹ לָ ה ֵמ ָה ֲאוִ יר .5וְ כֵ ן ִה ׁ ְש ִמיטוּה ּו ַהשו ַ"ע וְ ַר ָּמ"א ).
(דְּ ַהיְנ ּו ָ ּג ְדלָ ּה ְ ּכג ֶֹדל ָה ֲאוִ יר ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶיהן.

ו ִּמיה ּו ָה ֶא ְמצָ ִעית ֵאין מוֹ ְד ִדין לָ ּה ֶא ָ ּלא ֵמחוֹ ָמ ָת ּה

( ֵ ּכן ָ ּכ ְתב ּו תוֹ ָּספוֹת וְ רֹא"שֶ ׁ ,ש ְ ּלאוֹ ָתם ָהעוֹ ְמ ִדים
יט ָּב"א,
 .וְ ַד ַעת ָּה ִר ְ

ָ ּב ֶא ְמצָ ִעי ֵאין רוֹ ִאין אוֹ ָתם ְ ּכ ִאלּ ּו ֵהם ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ַה ִחיצוֹ נִ ים לִ ְמדּ ֹד לָ ֶהם ִמ ׁ ּ ָשם ַאלְ ּ ַפיִ ם

ַא ּ ָמה7

דְּ ַאף לְ גַ ֵ ּבי ֶא ְמצָ ִעי ָק ָתנִ י ׁ ֶש ּמוֹ ְד ִדין לוֹ ִמן ַה ִחיצוֹ נִ ים וְ ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסיד ְ ּכלוּם .8וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק

"ע9
ַהשו ַ

לְ ָה ֵקל .וְ ָּה ַר ָּמ"א

ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַהתוֹ ָּספוֹת וְ ָּהרֹא"ש).
וְ חוֹ ַמת ָה ִעיר ׁ ֶש ִּנ ְפ ְרצָ ה זוֹ ְ ּכנֶ גֶ ד זוֹ ִ ׁ ,שעוּר ַה ּ ִפ ְרצָ ה ְ ּב ֵמ ָאה ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ַא ַחת ו ׁ ְּשלִ ׁיש.
ידת ַה ְתחום ִקדור ָּה ִרים וְ ַהבְ לָּ ַעת ֵג ָּאיוֹ ת
א ֶֹפן ְמ ִד ַ

(נ"ז ב') (ה) ֵאין מוֹ ְד ִדין ֶא ָ ּלא ְ ּב ֶח ֶבל ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ׁ ֶשל ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ּ ָמה ,ל ֹא ּ ָפחוֹ ת וְ ל ֹא יוֹ ֵתר.
וְ יָ ִשים ַה ֶח ֶבל ְ ּכנֶ גֶ ד לִ בּ וֹ  ,וּמוֹ ֵת ַח אוֹ תוֹ ְ ּבכָ ל כּ ֹחוֹ .
(ו) ָהיָ ה מוֹ ֵדד וְ ִה ִ ּג ַיע לְ גָ ֵדר אוֹ לְ ַהרִ ,אם הוּא ָ ּכל ָ ּכ ְך ָזקוּף ׁ ֶש ִאם ָהי ּו מוֹ ְד ִדין חוּט
ֹאשוֹ ל ֹא ָהיָ ה ַמ ְר ִחיק ִמ ְ ּכנֶ גְ דּ וֹ וּלְ ַמ ָּטה ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תֵ ,אין צָ ִר ְ
ַה ּ ִמ ׁ ְשקֹלֶ ת ֵמר ׁ
יך לִ ְמדּ ֹד ָ ּכל
ָה ֲעלִ ָ ּיה וְ ַה ְ ּי ִר ָידהֶ ,א ָ ּלא ַה ּ ִמ ׁישוֹ ר ׁ ֶש ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ .
וְ ִאם ָהיָ ה ִמ ְת ַר ֵחק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ו ִּמ ְתלַ ֵ ּקט ֲע ָש ָרה ִמ ּתוֹ ְך ָח ֵמ ׁשִ ,אם יָ כוֹ ל לְ ַהבְ לִ יעוֹ
ְ ּב ֶח ֶבל ׁ ֶשל ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ּ ָמהַ ,מ ְבלִ יעוֹ  .וְ ִאם לָ אוְ ,מ ַקדְּ רוֹ ְ ּב ֶח ֶבל ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.
וְ ִאם ָהיָ ה ִמ ְתלַ ֵ ּקט ֲע ָש ָרה ִמ ּתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבעִ ,אם הוּא ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לְ ַהבְ לִ יעוֹ ְ ּב ֶח ֶבל ׁ ֶשל
ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ּ ָמהָ ,אז ֵאין צָ ִר ְ
יך לְ ָמ ְדדוֹ ֶ ,א ָ ּלא יְ ׁ ַש ֵער אוֹ תוֹ לְ ִפי א ֶֹמד ַהדַּ ַעתֲ .א ָבל ִאם ֵאינוֹ
יָ כוֹ ל לְ ַהבְ לִ יעוֹ ָ ,אז ל ֹא ִה ִּתיר ּו לוֹ ַעל ֵיְדי א ֶֹמד ַהדַּ ַעת ,וְ צָ ִר ְ
יך לְ ַקדֵּ ר ( ֵ ּכן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם
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וכן לכאורה דעת הרשב"א וריטב"א דלעולם אמרינן רואין ,ואין חילוק בין אמצעית גדולה מהאויר או לא
(וראה חזו"א או"ח ,עירובין ,ליקוטים ,קי,ב ,ס"ק ט וס"ק טו).
והעיר על כך הגר"א (או"ח שצח,ח ,ס"ק כא).
כיון שהוא מפסיד בדבר לרוח האחר.
דכל היכא דאמרת רואין ,להרוחה קאתי ולא להפסיד כלום ממה שיש בו כמו שהוא עכשיו ,ואין כאן
חוכא של כלום .ריטב"א .וראה "נתיבי הלכה" עירובין דיון בדעת הרמב"ם ,ודברי הביה"ל.
או"ח שצח,ח.
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וְ ָּהרֹא"ש ׁ ֶש ְּמ ַקדֵּ ר .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .10וְ ַד ַעת ַר ִש"יַ ,ר ְש ָּב"א וְ ַר ֵבנו יְהוֹ נָּ ָּתן ,דְּ ַס ִ ּגי ְ ּב ָא ְמדָּ נָ א).
ִה ִ ּג ַיע לְ גַ יְ אִ ,אם חוּט ַה ּ ִמ ׁ ְשקֹלֶ ת ִמ ְת ַר ֵחק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תִ ,אם יָ כוֹ ל לְ ַהבְ לִ יעוֹ ְ ּב ֶח ֶבל ׁ ֶשל
ֲח ִמ ׁ ּ ִשיםַ ,מבְ לִ יעוֹ  .וְ ִאם לָ אוְ ,מ ַקדֵּ ר .וְ הוּא ׁ ֶשלּ ֹא ְיִהיֶ ה ָעמֹק יוֹ ֵתר ֵמ ַאלְ ּ ַפיִ ם .וְ ִאם ָהיָה
"ע .11וּלְ ַד ַעת ַר ִש"י וְ ַר ְש ָּב"א,
ידה וְ ָה ֲעלִ ָ ּיה ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ָעמֹק יוֹ ֵתר ,מוֹ ֵדד ָ ּכל ַה ְ ּי ִר ָ
ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לְ ַהבְ לִ יעוֹ וְ ע ֶֹמק ַה ַ ּגיְא יוֹ ֵתר ֵמ ַאלְ ּ ַפיִ םְ ,מ ַקדֵּ ר).
וְ ִאם ֵאין ַהחוּט ִמ ְת ַר ֵחק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תִ ,אם יָ כוֹ ל לְ ַהבְ לִ יעוֹ ַ ,מבְ לִ יעוֹ וַ ֲא ִפלּ ּו ָעמֹק יוֹ ֵתר
ֵמ ַאלְ ּ ַפיִ ם .וְ ִאם לָ אוֵ ,אינוֹ מוֹ ֵדד ָ ּכל ׁ ִש ּפו ַּע ַה ְ ּי ִר ָידה וְ ָה ֲעלִ ָ ּיהֶ ,א ָ ּלא ַה ּ ִמ ׁישוֹ ר ׁ ֶשל ַמ ָּטה.
ִה ִ ּג ַיע לְ ַהר וְ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ַהבְ לִ יעוֹ ִ ּב ְמקוֹ ם ְמ ִד ָידתוֹ  ,וְ יָ כוֹ ל לְ ַהבְ לִ ַיע ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ,יֵ לֵ ְך ַעד
ַה ּ ָמקוֹ ם ַההוּא וְ יַ בְ לִ יעוֹ  ,וְ יַ ֲחזֹר לְ ִמדָּ תוֹ  ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא ֵיְהא אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם חוּץ לַ ְּתחוּם ׁ ֶשל
צִ דֵּ י ָה ִעיר ְ ּ
ֹאמר ּו ִמדַּ ת ְּתחו ִּמין ָ ּב ָאה לְ כָ אן).
(גזֵ ָרה ׁ ֶש ּ ָמא י ְ
יִמדּ ֹד ְ ּבצִ דֵּ י
(ז) ֵאין מוֹ ְד ִדין ֶא ָ ּלא ְ ּכנֶ גֶ ד ָה ִעיר ,וַ ֲא ִפלּ ּו ִאם ְ ּכנֶ גְ דָּ ּה ִע ּקוּלֵ י ו ִּפ ׁ ּשו ֵּרי ,ל ֹא ְ
ָה ִעיר ׁ ֶשהוּא יָ ׁ ָשר וְ יַ ֲחזֹר ִמ ְ ּכנֶ גֶ ד ָה ִעיר וְ צוֹ ֶפה לְ ִמדָּ תוֹ .
וְ ַה ּ ְמ ִד ָידה ל ֹא ִּת ְהיֶ ה ֶא ָ ּלא ַעל יְ ֵדי ֻמ ְמ ֶחה ָ ּב ִקי ִ ּב ְמ ִד ָידה.
ידה
ָּטעויוֹ ת ַב ְמ ִד ָּ

(נ"ח ב') (ח) ָמצָ א ִמדָּ תוֹ ְ ּב ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית צְ פוֹ נִ ית יְ ֵת ָרה ַעל ִמדָּ תוֹ ׁ ֶש ְ ּכנֶ גְ דָּ ּה ְ ּב ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית
(כן ּ ֵפ ְר ׁש ּו תוֹ ָּספוֹ ת וְ רֹא"ש .וְ ִאלּ ּו ַר ִש"י ּ ֵפ ַר ׁש ׁ ֶש ּמוֹ צִ ִיאין
יח ַהחוּט ִמ ֶּזה לָ ֶזה ַ ּב ֲאלַ כְ סוֹ ן ֵ ּ
דְּ רוֹ ִמיתַ ,מ ִּנ ַ
ִמדָּ ה ַה ְּקצָ ָרה ְ ּכנֶגֶ ד ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִר ָ ּבה ,וְ תוֹ לִ ים ׁ ֶש ּ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשלּ ֹא ָמ ַתח ַה ֶח ֶבל ָ ּכל צָ ְרכּ וֹ נִ ְת ַק ְּצ ָרה .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָס ַתם
ְכ ָּהרֹא"ש .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ִש"י.)12
ָמ ְדד ּו ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד וְ הוֹ ִסיף ַה ׁ ּ ֵשנִ י ַעל ָה ִר ׁ
אשוֹ ןׁ ,שוֹ ְמ ִעין לַ ׁ ּ ֵשנִ י וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ ִסיף
ָעלָ יו יוֹ ֵתר ִמ ּ ִמדַּ ת ָה ִעיר וַ ֲאלַ כְ סוֹ נָ ּה.13
לְ ִמי יֵ ש נֶ ֱא ָּמנות לְ ָּה ִעיד ַעל ַה ְתחום

ֲא ִפלּ ּו ֶע ֶבד אוֹ ׁ ִש ְפ ָחה ׁ ֶ(ש ּ ְפסוּלִ ים לְ ֵעדוּת ִמן ַה ּתוֹ ָרה) נֶ ֱא ָמנִ ין לוֹ ַמר ַעד ָ ּכאן ְּתחוּם ׁ ַש ָ ּבת
ׁ ֶ(ש ְ ּכ ׁ ֶש ִּת ְּקנ ּו ֲחכָ ִמים ִהלְ כוֹ ת ְּתחוּם ַאלְ ּ ַפיִ ם ,לֹא ָא ְמר ּו לְ ַה ֲח ִמיר ְ ּב ִדינֵ י ַה ְּתחוּםֶ ,א ָּלא לְ ָה ֵקל)ֲ .א ָבל ָק ָטן,
.10
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או"ח שצט,ד.
או"ח שצט,ה.
או"ח שצט,ח .והמשנ"ב (ס"ק לג) כתב :ולדינא פסק הגר"א דמודדין בשווה (כפירוש רש"י) .וראה עוד מה
שכתב בביה"ל (ד"ה באלכסון) ,ובשער הציון (אות יז).
ראה בהרחבה ב"נתיבי הלכה" עירובין ,בשיטות הראשונים ,ובגירסאות השונות.
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ל ֹא .וְ נֶ ֱא ָמן לוֹ ַמר ַא ַחר ׁ ֶש ִהגְ דִּ ילֶ ׁ ,ש ָ ּי ַדע ְ ּב ַק ְטנוּתוֹ ַעד ָ ּכאן ְּתחוּם ׁ ַש ָ ּבת.
ֵערוב ֶא ָּחד לְ ִעיר ְשלֵ ָּמה

(נ"ט א') (ט) ִעיר ׁ ֶשל יָ ִחיד וְ נַ ֲע ֵשית ׁ ֶשל ַר ִ ּביםְ ,מ ָע ְרבִ ין ֶאת ֻ ּכ ָ ּל ּה.14
ִ(עיר) ׁ ֶשל ַר ִ ּבים וְ נַ ֲע ֵשית ׁ ֶשל יָ ִחידֵ ,אין יָ כוֹ ל לְ ָע ֵרב ֻ ּכ ָ ּל ּה
ׁ ֶשל ַר ִ ּביםַ ,אף ׁ ֶש ֻמ ֶ ּק ֶפת ְמ ִחיצוֹ ת) ,וְ צָ ִר ְ
יח ׁ ִש ּיוּרֲ ,א ִפלּ ּו ַ ּביִת ֶא ָחד דַּ י ,ו ִּמיה ּו ׁ ִש ּיוּר ְמ ַה ֵּני
יך לְ ַה ִּנ ַ
ֲא ִפלּ ּו ִהיא ַע ָּתה ׁ ֶשל ַר ִ ּבים.
15

(וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן ִעיר ׁ ֶשל ַר ִ ּבים וַ ֲה ֵרי ִהיא

ִעיר ׁ ֶשל יָ ִחיד וְ נַ ֲע ֵשית ׁ ֶשל ַר ִ ּבים ,ו ְּר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים עוֹ ֶב ֶרת ְ ּבתוֹ כָ ּהְ ,מ ַת ֵ ּקן ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים
ׁ ֶ(ש ָ ּב ּה) ְ ּכ ִדינוֹ ִ ּב ְדלָ תוֹ ת .וְ ָה ִעירֵ ,אין ְמ ָע ְרבִ ין אוֹ ָת ּה ָמבוֹ י ָמבוֹ י ,וְ ל ֹא ֲחצָ ִאיןֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן
ָע ָשה ָ ּכל ָמבוֹ י ּ ֶפ ַתח ָק ָטן אוֹ ְמ ִח ָּצה ֲע ָש ָרה לִ ְפנֵ י ּ ֶפ ַתח ָמבוֹ י ׁ ֶשלּ וֹ  ,אוֹ ׁ ְשנֵ י ּ ַפ ִּסין ׁ ֶשל
ׁ ְשנֵ י ַמ ׁ ּ ֶשהוּיִ ין ִ -אם ֵאינוֹ ָר ָחב יוֹ ֵתר ֵמ ֶע ֶשר ,אוֹ צו ַּרת ּ ֶפ ַתח ֲא ִפלּ ּו ָר ָחב ֵמ ֶע ֶשרֲ .א ָבל
לֶ ִחי אוֹ קוֹ ָרה ֵאין ְמ ַה ֵּני.
(נ"ט ב') וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי ׁ ֶש ֵאין ְמ ָע ְר ִבין אוֹ ָת ּה ֲחצָ ִאין ,לְ ָא ְר ָ ּכ ּה; ֲא ָבל לְ ָר ְח ָ ּב ּהּ ְ ,כגוֹ ן זוֹ ׁ ֶש ּ ִמ ַּצד
ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְ ּבכָ אן לְ ַעצְ מוֹ  ,וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ּ ִמ ַּצד ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִמ ָ ּכאן לְ ַעצְ ָמ ּהָ ׁ ,16ש ֵרי לְ ָע ֵרב.
ו ִּמיה ּו צָ ִר ְ
יהם צו ַּרת ַה ּ ֶפ ַתח אוֹ ׁ ְשנֵ י ּ ַפ ִּסין ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ י ַמ ׁ ּ ֶשהוּיִ ין ( ֵ ּכן דַּ ַעת
יך ׁ ֶש ְּת ֵהא ֵ ּבינֵ ֶ
"ע ָס ַתם
אוֹת ּה לַ ֲחצָ ִאין .וְ ַהשו ַ
יט ָּב"א לְ ֻח ְמ ָראֶ ׁ ,ש ְ ּלעוֹ לָ ם ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין ָ
ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"םַ ,ר ְש ָּב"א וְ ִר ְ
ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ָּהרֹא"ש.)17
וְ ִעיר ׁ ֶשל ַר ִ ּבים ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ֶא ָ ּלא ּ ֶפ ַתח ֶא ָחד ַ ּ(ב ְמ ִחיצוֹ ת ׁ ֶש ְּסבִ יב ָה ִעיר)ְ ,מ ָע ְרבִ ין ֶאת ֻ ּכ ָ ּל ּה
צָ ִר ְיך ׁ ִש ּיוּרִ ,מ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֵאינָ ּה דּ וֹ ָמה לְ ִדגְ לֵ י ִמ ְד ָ ּבר ,וְ ל ֹא יָ בֹא ּו לְ ַה ֲחלִ יף ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְ ּגמו ָּרה).

(וְ ֵאין

וּבְ נֵ י ָמבוֹ י ׁ ֶש ָעש ּו לֶ ִחי ְ ּב ֶא ְמצַ ע ַה ּ ָמבוֹ יִ ,אם יֵ ׁש ָחצֵ ר ֵמ ַה ֶ ּל ִחי וְ לַ חוּץ וְ ָעש ּו ַ ּגם ַה ִחיצוֹ נִ ים
לֶ ִחי לְ ר ׁ
ֹאש ַה ּ ָמבוֹ י ,אוֹ ְס ִרין ֵאלּ ּו ַעל ֵאלּ וּ .וְ ִאם ֵאין ָחצֵ ר ,אוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָחצֵ ר וְ ל ֹא ָעש ּו לֶ ִחי
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בתנאי שהיא עדיין רשות יחיד מהתורה ,כגון שאין בה רה"ר גמורה של ט"ז אמה .ואפשר לשתף כל
המבואות בשיתוף אחד להתיר טלטול בעיר .ע"פ רש"י.
הואיל ותחלתה של רבים ,דדילמא הדרא ומתעבדא של רבים ואתו לערובה כולה ,ואסור לערב עיר של
רבים בלא שיור ,ואף על גב דאין בה רשות הרבים גמורה ,שלא תשתכח תורת רשות הרבים ,וההוא שיור
הוי היכרא דטעמא משום עירוב הוא .רש"י.
הלשון קצת צ"ב ,ובטור (או"ח שצב) הדברים מבוארים יותר ,וזה לשונו :והני מילי שאין רשאין ליחלק,
לארכה ,שאין בני עבר הלז רשאין לערב לבדן ובני עבר הלז לבדן ,מפני ששניהם עוברין דרך רשות
הרבים ,ויוצאין דרך פתחו לכאן ולכאן ,ורשות הרבים שבאמצע מחברן .אבל אם רוצים ליחלק לרחבה,
ששני בני העברים בוררין להם פתח שאצלם ומסתלקין מן השני ,וכן חצי רחבה של צד השני בוררין להם
פתח שאצלם ,יכולים ליחלק ,כיון שיכולין להסתלק אלו מאלו שלא יהא להם דרך אלו על אלו.
שו"ע  -או"ח שצב,ד .רמ"א  -או"ח שצב,ו.
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לְ ר ׁ
ֹאש ַה ּ ָמבוֹ י ׁ ֶש ּ ֵמ ַה ֶ ּל ִחי וְ לִ ְפנִ יםֻ ,מ ָּת ִריןֲ .א ָבל ִאם ָעש ּו ָ ּב ֶא ְמצַ ע צו ַּרת ַה ּ ֶפ ַתחֲ ,א ִפלּ ּו
ְ ּביוֹ ֵתר ֵמ ֶע ֶשר ,אוֹ ׁ ְשנֵ י ּ ַפ ִּסין וּבְ ֶע ֶשרֲ ,א ִפלּ ּו יֵ ׁש ָחצֵ ר ֵמ ַה ִּת ּקוּן וְ לַ חוּץ וְ ָעש ּו ַ ּגם
ַה ִחיצוֹ נִ ים ִּת ּקוּן לְ ר ׁ
ימ ִ ּיים ֻמ ָּת ִרין.
ֹאש ַה ּ ָמבוֹ יַ ,ה ּ ְפנִ ִ
(נ"ט ב') (י) ִעיר ׁ ֶשל ַר ִ ּבים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ּה ּ ֶפ ַתח ִמ ַּצד ֶא ָחד ,ו ִּמ ַּצד ֶא ָחד עוֹ לִ ין לָ ּה ְ ּב ֻס ָ ּלםֲ ,א ִפלּ ּו
ִר ְּצפ ּו ְ ּב ֻס ָ ּלמוֹ ת יוֹ ֵתר ֵמ ֲע ָש ָרה; אוֹ ׁ ֶש ַא ׁ ְש ּ ָפה סוֹ ֶת ֶמת ּ ֶפ ַתח ַה ׁ ּ ֵשנִ יָ ,ח ׁשוּב ְ ּכ ֵאין לָ ֶהם
ֶא ָ ּלא ּ ֶפ ַתח ֶא ָחד ,ו ְּמ ָע ְרבִ ין ֶאת ֻ ּכ ָ ּל ּה.
יחין לְ ִעיר ׁ ֶשל ַר ִ ּביםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָאסוּר לְ ָע ֵרב ִע ּ ָמ ּהֲ .א ָבל ְמ ָע ְרבִ ין
(ס' א') וְ ַה ׁ ּ ִש ּיוּר ׁ ֶש ּ ַמ ִּנ ִ
לְ ַעצְ ָמן ו ֻּמ ָּת ִרין ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ַ ּי ֲעש ּו צו ַּרת ּ ֶפ ַתח אוֹ ׁ ְשנֵ י ּ ַפ ִּסין ֵ ּבינוֹ לְ ֵבין ָה ִעיר.
יחיןֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינוֹ ּ ָפתו ַּח לָ ִעיר ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ּיוּכַ ל לְ ָע ֵרב ִע ּ ָמ ּה ,וַ ֲא ִפלּ ּו ֵ ּבית
(יא) ַה ׁ ּ ִש ּיוּר ׁ ֶש ּ ַמ ִּנ ִ
ַה ֶּת ֶבן ׁ ֶש ֵאינוֹ צָ ִר ְ
יך ֵערוּב ָהוֵ י ׁ ִש ּיוּר.
ִעיר ׁ ֶשל ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִּנ ְת ַמ ֲע ָטה וְ ָע ְמ ָדה ַעל ֲח ִמ ׁ ּ ִשים דִּ ּיו ִּריןֵ ,אינָ ּה צְ ִריכָ ה ׁ ִש ּיוּר.
ָּהיָּ ה ַב ִמזְ ָּרח וְ ָּא ַמר לִ בְ נוֹ לְ ָּע ֵרב לוֹ ַב ַמ ֲע ָּרב

(ס' א') ָהיָ ה ַ ּב ּ ִמזְ ָרח וְ ָא ַמר לִ בְ נוֹ לְ ָע ֵרב לוֹ ַ ּב ּ ַמ ֲע ָרבִ ,אם יֵ ׁש ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לְ ֵביתוֹ ַאלְ ּ ַפיִ ם וּלְ ֵערוּבוֹ
יוֹ ֵתר ִמ ָ ּכאןָ ,קנָ ה ׁ ְשבִ ָיתה ְ ּב ֵביתוֹ וְ ל ֹא ִ ּב ְמקוֹ ם ֵערוּבוֹ  .וְ ִאם ָהיָ ה ְ ּבתוֹ ְך ַאלְ ּ ַפיִ ם ׁ ֶשל
ֵערוּבוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו הוּא ְ ּבתוֹ ְך ַאלְ ּ ַפיִ ם ׁ ֶשל ֵ ּביתוֹ ָ ,קנָ ה ׁ ְשבִ ָיתה ִ ּב ְמקוֹ ם ֵערוּבוֹ וְ ל ֹא ְ ּב ֵביתוֹ .
ֻמ ָּתר לְ ֵביתוֹ ,וְ ָאסוּר לְ ֵערוּבוֹ  :לְ ֵעיל (נ' ב') ָא ְמ ִרינָ ן דְּ ָהאוֹ ֵמר ׁ ְשבִ ָית ִתי ְ ּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ,וְ ָהיָה אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ָרחוֹק
יחא לֵ ּה דְּ לִ ְקנֵ י ׁ ְשבִ ָיתה
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו יוֹ ֵתר ֵמ ַאלְ ּ ַפיִם ,ל ֹא יָזוּז ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ  .18ו ֵּב ֵאר ַר ִש"י ,דְּ ָה ָתם ָ ּבא ַ ּבדֶּ ֶר ְך ,דְּ לָ א נִ ָ
יח ,יָכוֹ ל לוֹ ַמר ָה ָאב
ִ ּב ְמקוֹ מוֹ  .19וְ ַר ֵבנו יְ הוֹ נָּ ָּתן ֵ ּב ֵאר דְּ ָה ָתם ּ ָפ ׁ ַשע ְ ּב ַעצְ מוֹ ֲ ;20א ָבל ַהאי ׁ ֶש ׁ ּ ָשלַ ח ַעל ֵיְדי ׁ ָשלִ ַ
לְ ַת ּקוּנֵ י ׁ ְש ַד ְר ִּת ְיך וְ לָ א לְ ַע ּוו ֵּתי .21וְ כֵ ן דַּ ַעת ַרב ָּא ָּחאי ָּגאוֹ ןַ ,ר ֵבנו ְשמו ֵאל ֶבן ְנַטרוֹ נַ איַ ,ר ֲאבִ ָּי"ה ו ְמ ִא ִירי.22
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אמנם ראה לעיל ,בסוגיא של מי שהחשיך בדרך והיה מכיר אילן או גדר ,מ"ט ב' ,שהדין כשלא קנה
שביתה תחת האילן ,האם הפסיד מקומו ,תלוי במחלוקת ראשונים ,ולהרמב"ם קנה מקומו .והשו"ע (או"ח
תט,יא) סתם כרש"י ,והוסיף דעת הרמב"ם .והסתירה כאן היא רק לדעת רש"י.
דכיון דבמקום פלוני לא יכול לקנות דרחוק מאלפים הוה ,ובמקום רגליו לא הוה ניחא ליה דליקני ליה -
אין לו שביתה כלל ,לפיכך לא יזוז ממקומו ,אבל בעומד בביתו ועירב במקום שאינו עירוב  -יש לו
שביתה בביתו ,דמסתמא בביתו ניחא ליה למיקני בשאין עירובו עירוב ,כדתנן בפרק בכל מערבין (ל"ה א')
גבי נתגלגל חוץ לתחום ספק מבעוד יום ספק משחשיכה  -הרי זה חמר גמל ,ולא קתני לא יזוז ממקומו,
שמעינן מינה דאם אינו עירוב ,יש לו שביתה בביתו .רש"י (ס' א' ,ד"ה ואסור לעירובו).
שהיה לו לפרש דבריו ,ולומר אם אני רחוק מאותו מקום יותר מאלפיים ,תהא שביתתי במקומי ,וכיון
שלא אמר ,פושע הוא.
שהיה לו לשליח לדקדק בשליחותו שיכוין שכשיקדש היום לא יהא אביו חוץ לתחום .וכיון שלא דקדק
יכול לומר האב לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ,וקנה שביתה בביתו ,והרי הוא כאילו לא עירבו עליו כלל,

פרק חמישי – כיצד מעברין
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נָּ ַתן ֵערובוֹ ְבתוֹ ְך ִעבו ָּרה ֶשל ִעיר ל ֹא ָּע ָּשה ְכלום

(יב) ִמי ׁ ֶש ָּנ ַתן ֵערוּב ְ ּבתוֹ ְך ִעבּ ו ָּר ּה ׁ ֶשל ִעיר ,ל ֹא ָע ָשה וְ ל ֹא כְ לוּם
ִ ּבכְ לַ ל ַה ְּתחוּם) .נְ ָתנוֹ חוּץ לְ ִעבּ ו ָּר ּהֲ ,א ִפלּ ּו ַא ּ ָמה ַא ַחת ,יֵ ׁש לוֹ ִמ ּ ְמקוֹ ם ָה ֵערוּב ַאלְ ּ ַפיִ ם לְ כָ ל
רו ַּח (ו ַּמה ׁ ּ ֶש ִּנ ְש ָ ּכר לְ צַ ד זֶ הַ ,מ ְפ ִסיד ַ ּב ַּצד ַה ׁ ּ ֵשנִ י.)23
( ִ ּכי ַ ּגם לְ ל ֹא ָה ֵערוּב ֵהם

ָּכלְ ָּתה ִמ ָּדתוֹ ְבתוֹ ְך ָּה ִעיר וְ ַה ִדין ְכ ֶש ָּה ִעיר נִ בְ לַ ַעת ִב ְתחומוֹ

(או"ח תח)

(ס' ב') וּכְ ׁ ֶש ָ ּבא לִ ְמדּ ֹד לְ צַ ד ָה ִעירִ ,אם ָ ּכלְ ָתה ִמדָּ תוֹ ְ ּבסוֹ ף ָה ִעיר ׁ ֶ(ש ָ ּכל ָה ִעיר נִ בְ לַ ַעת ִ ּב ְתחוּמוֹ ),
ימין לוֹ ָה ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ּ ָמה חוּצָ ה לָ ּה .ל ֹא ָ ּכלְ ָתה ִמדָּ תוֹ ְ ּבסוֹ ף
ִהיא לוֹ ְ ּכ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת .ו ַּמ ׁ ְשלִ ִ
ָה ִעירָ ,אז עוֹ לָ ה לוֹ ִמן ַה ּ ִמנְ יָ ן ( ִמן ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ׁ ֶשל ַאלְ ּ ַפיִ ם ,וְ ֵאינָ ּה נִ ְמדֶּ ֶדת ְ ּכ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת).
ָ ּכלְ ָתה ִמדָּ תוֹ ַ ּב ֲחצִ י ָה ִעירֵ ,אין לוֹ ֶא ָ ּלא ֲחצִ י ָה ִעיר :דַּ ַעת ַר ִש"יַ ,מ ֲה ִר"יָּ ,הר"ר יַ ֲעקֹב ִמ ִקינוֹ ןַ ,ר ֵבנו ֶפ ֶרץ,
ידיָּ הֶ ׁ ,ש ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּלן ְ ּבתוֹ ְך ָה ִעירּ ְ ,24ב ָהא וַ דַּ אי ָ ּכל ָה ִעיר נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת לוֹ ְ ּכ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת (לְ ִענְ יָן
יְד ְ
יט ָּב"א ְ ּב ׁ ֵשם ַר ֵבנו ִ
וְ ָּה ִר ְ
יִש ָּמ ֵעאל ֶבן ַחכְ מוֹ ןֶ ׁ ,ש ַ ּגם ְ ּבכִ י ַהאי ַ ּגוְ נָ אִ ,אם
ׁ ֶש ָ ּיכוֹל לְ ַה ֵ ּל ְך ֶאת ֻ ּכ ָ ּל ּה) .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"םַ ,ר ֲא ָּב"ןַ ,ר ְש ָּב"אְ ,מ ִא ִירי וְ ר' ְ
"עָ ּ 26פ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ִס ָיעתוֹ  .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם
ָ ּכלְ ָתה ִמדָּ תוֹ ַ ּב ֲחצִ י ָה ִעירֵ ,אין לוֹ ֶא ָ ּלא ֲחצִ י ָה ִעיר .25וְ ַהשו ַ

אוֹמ ִרים ְכ ַר ִש"י וְ ִס ָיעתוֹ  ,וְ כָ ַתב וְ י ֵׁש לְ ָה ֵקל.
יֵ ׁש ְ
נָ ַתן ֵערוּבוֹ ְ ּבתוֹ ְך ְּתחוּם ָה ִעירֲ ,א ָבל ָרחוֹ ק יוֹ ֵתר ֵמ ַאלְ ּ ַפיִם ִמ ֵ ּביתוֹ ׁ ֶש ָ ּב ִעיר :דַּ ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ן 27וְ ָּה ַר ְש ָּב"אֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ
ֵערוּב ,וֶ ְהיוֹ ת ׁ ֶש ָרצָ ה לִ ְקבּ ַֹע ׁ ְשבִ ָיתתוֹ ׁ ָשם ,נַ ֲע ָשה ַח ּ ָמר ַ ּג ּ ָמל ,ו ָּב ְטלָ ה ׁ ְשבִ ָיתתוֹ ַ ּגם ִמ ֵ ּביתוֹ  ,וְ ל ֹא יָזוּז ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ.
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כדתנן בפרק בכל מערבין (ל"ה א') ,גבי נתגלגל חוץ לתחום ספק מבעוד יום ספק משחשיכה ,ואמרינן הרי
זה חמר גמל ,ולא קתני לא יזוז ממקומו .שמע מינה דכשאינו פושע בדבר ,יש לו שביתה בביתו.
והנה ,לפי כל שיטה ,יש קולא וחומרא .שכן לטעמו של רבינו יהונתן ,אף בבא בדרך ,אם שליח הניח
עירובו ,גם כן לא הפסיד שביתת מקומו שהיה בה בעת שקדש היום .וכתב המשנ"ב (תיא,א ,ס"ק ג) דלעת
הצורך יש לסמוך על זה להקל (שכן גם דעת רב אחאי גאון והראב"ן ורבינו שמואל בן נטרונאי כוותיה .שער הציון אות ג).
ולאידך גיסא ,כשעומד בביתו ,והניח בעצמו העירוב חוץ לתחום ,לטעם רבינו יהונתן ודעימיה הוא חומרא,
שגם כן איבד שביתת ביתו ,ולא יזוז ממקומו .וכן כתב ראב"ן .ומכל מקום למעשה ,כתב בביה"ל (תיא,א,
ד"ה ונשאר) דיש להקל בזה כסברת רש"י (שכן העתיקו הרמ"א להלכה בסימן תח,ד ,שעל מה שפסק השו"ע שאם נתן עירובו
חוץ לתחום אינו כלום ,כתב הרמ"א :ויש לו תחום מביתו).
גדל ,אלא רק משתנה מקומו .וקא משמע לן שאין העיר עולה לו מן החשבון של אלפיים,
שתחומו אינו ֵ
אלא כולה כד' אמות.
כגון שיצא מהעיר בערב שבת ,והניח מזון שתי סעודות מחוץ לעיר ,בתוך התחום ,וקבע שביתתו שם,
וחזר לעירו ולן בביתו ,שנחשב כאילו שבת במקום שהניח בו השתי סעודות.
ואמנם ,בזה חולק הראב"ן על שאר ראשונים ,שלדעתו אפילו אין כל העיר מובלעת בתחומו אלא רובה,
יהבינן ליה כל העיר בלא מדידה ,ומשלימים אלפיים.
או"ח תח,א.
זה לשון ראב"ן :ואם יש מביתו שלן שם בעיר עד עירובו יותר מאלפים אמה אחת לא יצא מביתו שהרי אבד
שביתת העיר ולעירובו לא מצי אזיל שהרי הוא חוץ לתחום עירובו אמה אחת (וראה ביה"ל תח,א ,ד"ה רחוק).

קיצור פסקי הרא"ש  -עירובין
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ידיָּ ה וְ ַהטורֶ ׁ ,ש ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּלן ְ ּבתוֹ ְך ָה ִעירּ ָ ,כל ָה ִעיר ֶאצְ לוֹ ְ ּכ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ,וְ יָכוֹ ל לְ ַה ֵ ּל ְך ֶאת ֻ ּכ ָ ּל ּה
יְד ְ
וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ִ

וְ חוּצָ ה לָ ּה ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ָּמה לְ צַ ד ֵערוּבוֹ  .28וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ָּה ַר ָּמ"א.29
ימין לוֹ ֶאת ַה ׁ ּ ְש ָארּ ָ :כ ַתב
ָ ּכ לְ ָתה ִמדָּ תוֹ ְ ּבסוֹ ף ָה ִעיר ,נַ ֲע ֵשית לוֹ ָה ִעיר ֻ ּכ ָ ּל ּה ְ ּכ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ,ו ַּמ ׁ ְשלִ ִ
ָּה ַר ֲאבָּ "ד ׁ ֶש ִאם ָ ּכלְ ָתה ִמדָּ תוֹ ְ ּבסוֹ ף ָה ִעיר ֵ ּבין ִע ַ ּקר ָה ִעיר וְ ִעבּ ו ָּר ּה ,דִּ ינוֹ ְ ּכ ִמי ׁ ֶש ָ ּכלְ ָתה ִמדָּ תוֹ ְ ּבסוֹ ף ָה ִעיר;

דְּ ִעבּ וּר לְ ָה ֵקל ַעל ַה ְּתחו ִּמין ָא ְמר ּו ,וְ ל ֹא לְ ַה ֲח ִמיר .30וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ָּה ַר ָּמ"א.31
ִעיר ַהיוֹ ֶש ֶבת ַעל ְש ַפת ַה ַנ ַחל (או"ח שצח)

(ס"א א') (יג) ִעיר ַה ּיוֹ ׁ ֶש ֶבת ָ ּב ֵע ֶמקָ ,עש ּו ַעל ּ ְפנֵ י ָ ּכל ָה ִעיר ְמ ִח ָּצה ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תֲ ,ח ׁשו ָּבה
נֶח ׁ ָשבִ ים ׁ ּיִשוּב
ְ ּכ ִעיר וּמוֹ ְד ִדין ִמ ּ ְש ַפת ַה ַּנ ַחל ( ֱהיוֹת ׁ ֶש ּי ֵׁש ְמ ִח ָּצהֵ ,אינָ ם ּפ ֲוֹח ִדים לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ,וְ ְ
יהם ( ׁ ֶש ַהדָּ ִרים ׁ ָשם ּפ ֲוֹח ִדים ,וְ ׁ ִש ּמו ׁ ָּשם ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ֲע ַראי.
ֶק ַבע) .וְ ִאם לָ או ,מוֹ ְד ִדין לָ ּה ִמ ּ ֶפ ַתח ָ ּב ֵּת ֶ
וּכְ ֵפרו ּׁש ַר ִש"י וְ ָּהרֹא"ש ׁ ֶש ַה ִּנדּ וֹ ן לְ גַ ֵ ּבי ָה ִעירֲ .א ָבל ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאלָּ ,ה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ֵ ּב ֲאר ּו ׁ ֶש ַה ִּנדּ וֹ ן לְ גַ ֵ ּבי ַה ּנ ַַחל.
ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶש ּי ֵׁש ֵמ ֵעין ִאצְ ַט ָ ּבא ְ ּב ְ
תוֹך ַה ּנ ַַחלּ ְ ,כ ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים בּ וֹ ְנֶח ׁ ָשב ַה ּנ ַַחל ִמ ְ ּכלַ ל ָה ִעיר .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)32
ַהשוֹ ֵבת אוֹ נוֹ ֵתן ֵערובוֹ ִב ְמ ָּע ָּרה אוֹ ְב ִעיר ֲח ֵר ָּבה

(או"ח תח)

(ס"א ב') ַה ׁ ּשוֹ ֵבת אוֹ נוֹ ֵתן ֵערוּבוֹ ַעל ּ ִפי ְמ ָע ָרה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה דִּ ּיו ִּרין ,אוֹ ְ ּב ִעיר ֲא ִפלּ ּו ָח ְר ָבה
ִמדִּ ּיו ִּרין ו ֻּמ ֶ ּק ֶפת ְמ ִח ָּצהּ ֻ ,כ ָ ּל ּה ְ ּכ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ֲא ִפלּ ּו ְ ּגדוֹ לָ ה ַה ְר ֵ ּבה (ו ְּמ ַה ֵ ּל ְך ֶאת ֻ ּכ ָ ּל ּה וְ חוּצָ ה
יח ׁ ָשם
לָ ּה ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ּ ָמהּ ֵ .כן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד וְ ַר ְש ָּב"אֶ ׁ ,שכּ ֹל ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה דִּ ּיו ִּריןַ ,ה ּ ַמ ִ ּנ ַ
ֵערוּבוֹ ֵ ,אין לוֹ ִמ ְּמקוֹ ם ֵערוּבוֹ ֶא ָּלא ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ָּמה .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 33פ ַסק לְ ָה ֵקל ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ָּהרֹא"ש).
ָהיָ ה מוֹ ֵדד ַאלְ ּ ַפיִ ם וְ כָ לְ ָתה ִמדָּ תוֹ ַעל ּ ֶפ ַתח ְמ ָע ָרהֵ ,אין לוֹ ֶא ָ ּלא ַאלְ ּ ַפיִ ם ׁ ֶשלּ וֹ .
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שאם לא כן מי שלן בעיר גדולה שיש מביתו עד סוף העיר אלפים אמה לא יוכל לעולם לתת עירובו
חוץ לעיר?! כי אם הוא חוץ לעיר לא יוכל לשוב לביתו ואם בביתו לא יוכל ללכת שם שהרי חוץ
לתחום היא.
יח ֵערוּבוֹ ְ ּב ִרחוּק ַאלְ ּ ַפיִם ִמ ֵ ּביתוֹ ׁ ֶש ַ ּב ּ ְמ ִדינָ ה -
או"ח תח,א .והרמב"ם (עירובין ו,ד) כתב" :לְ ִפיכָ ְךִ ,אם ִה ִ ּנ ַ
ִה ְפ ִסיד ֶאת ָ ּכל ַה ּ ְמ ִדינָ ה ֻ ּכ ָ ּל ּה ,וְ נִ ְמצָ א ְמ ַה ֵ ּל ְך ִמ ֵ ּביתוֹ ַעד ֵערוּבוֹ ַאלְ ּ ַפיִם ַא ּ ָמה ,ו ֵּמ ֵערוּבוֹ ַאלְ ּ ַפיִ ם ַעד ֵ ּביתוֹ ,
וְ ֵאינוֹ ְמ ַה ֵ ּל ְך ִמ ֵ ּביתוֹ ַ ּב ּ ְמ ִדינָ ה לְ רו ַּח ַמ ֲע ָרב ֲא ִפלּ ּו ַא ּ ָמה ַא ַחת ".וכן פסק השו"ע .ובהבנת דעתם נחלקו
האחרונים .והמשנ"ב (תח,א ,ס"ק ג) הכריע שיכול ללכת מביתו למקום עירובו ,אבל לחזור משם אחר
שתחשך וללון בביתו ,אסור .ובביה"ל (ד"ה רחוק) האריך בזה ,עיי"ש.
שאם אי אתה אומר כן אפילו כלתה מדתו באמצע תחומי העיר ואלכסונה ולא משכחת לה כלתה
מדתו בסוף העיר .ראב"ד.
או"ח תח,א .וכתב המשנ"ב (ס"ק יג) דנראה דבזה עכ"פ לא חשבינן העיבור עם העיר כד' אמות.
או"ח שצח,ט.
או"ח תח,ב.

פרק שישי  -הדר
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ֶפ ֶרק ו

ַה ָּדר
ִאם ִד ַירת גוֹ י ְמ ַע ֶכ ֶבת וְ ִדין ְשכִ ירות ִמגוֹ י (או"ח שפב)

(ס"א ב') (א) נָ כְ ִרי ַהדָּ ר ִעם יִ ְש ָר ֵאל ְ ּב ָחצֵ רֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר ָעלָ יו ַעד ׁ ֶש ּיְה ּו ׁ ְשנֵ י יִ ְש ְר ֵאלִ ים ,וְ ָאז
אוֹ ֵסר ַה ָּנכְ ִרי ֲעלֵ ֶיהם.1
וּצְ ִריכִ ין לִ ְשכּ ֹר ְר ׁשוּתוֹ  .וְ שוֹ כְ ִרין ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְס ָתם ,וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשוֵ ה ּ ְפרו ָּטה .וְ כָ ל זְ ַמן
ׁ ֶש ֵאינוֹ חוֹ זֵ ר בּ וֹ מוֹ ִעיל ַה ּ ְשכִ ירוּתֲ ,א ִפלּ ּו לִ זְ ַמן ְמ ֻר ֶ ּבה .וְ ֵאין יְ כוֹ לִ ין לִ ְשכּ ֹר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּב ַעל
ָ ּכ ְרחוֹ .
וְ כֵ ן לְ ִענְ יַ ן ָה ִעירֵ ,אינוֹ ָאסוּר לְ ַטלְ ֵטל ְ ּב ִעיר ַה ּ ֻמ ֶ ּק ֶפת חוֹ ָמהַ ,עד ׁ ֶש ּיְה ּו ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת ׁ ֶשל
ָ ּב ֵּתי יִ ְש ָר ֵאל ָ ּב ִעירֲ .א ָבל ָחצֵ ר ַא ַחת ,ל ֹאֲ .א ִפלּ ּו ַה ְר ֵ ּבה יִ ְש ְר ֵאלִ ים דָּ ִרין ָ ּב ּה.
ִאסור הוֹ ָּר ָּאה ִב ְפנֵ י ַרבוֹ

(יו"ד רמב)

(ס"ב ב') (ב) לְ ִענְ יַ ן הוֹ ָר ָאה ִ ּב ְפנֵ י ַרבּ וֹ ַּ ,תלְ ִמיד ָ ּגמוּר ּ -תוֹ ְך ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ תַ ,ח ָ ּיב ִמ ָיתה.
חוּץ לְ ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ תָ ּ ,פטוּר ֲא ָבל ָאסוּרַּ .תלְ ִמיד ָח ֵבר ּ -תוֹ ְך ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ תָ ,אסוּר.
(כן דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹ ת וְ ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"םֶ ׁ ,ש ְ ּב ַא ְק ַראי ֻמ ָּתרֲ ,א ִפלּ ּו
חוּץ לְ ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ תֻ ,מ ָּתר ֵ ּ
ַּתלְ ִמיד ָ ּגמוּר ,חוּץ לְ ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ תֲ .א ָבל ְ ּכ ׁ ֶש ּקוֹ ֵב ַע ַעצְ מוֹ לְ לַ ּ ֵמד וּלְ הוֹרוֹ תָ ,אסוּר .וּבְ ָמקוֹ ם ַא ֵחר ֵ ּב ֲאר ּו
תוֹ ָּספוֹ ת ׁ ֶש ִאם ל ֹא נָ ַטל ְר ׁשוּתָ ,אסוּר .וּכְ ׁ ֶש ָּנ ַטל ְר ׁשוּתֻ ,מ ָּתר חוּץ לְ ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת .וְ ַה ָּמ ְר ְדכַ י ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם
יב"אֶ ׁ ,ש ָה ִא ּסוּר לְ ַתלְ ִמיד ֻמבְ ָהק לְ הוֹ רוֹ ת ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ָפנָ יוַ ,היְנ ּו דַּ וְ ָקא ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָרגִ יל ַרבּ וֹ לָ בוֹ א לְ ׁ ָשם
ָּה ִר ָּ
2
"ע ָס ַתם
ישיֲ .א ָבל ִאם ָ ּבא ַרק ְ ּב ַא ְק ַראיֻ ,מ ָּתר (חוּץ לְ ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת) .וְ ַהשו ַ
ימי ׁ ֵשנִ י וַ ֲח ִמ ׁ ִ
ְ ּביוֹ ם ַה ׁ ּשוּק אוֹ ִ ּב ֵ
אוֹמ ִרים ְכ ַה ָּמ ְר ְדכַ י).
אוֹמ ִרים ְכ ָּהרֹא"ש .3וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם י ֵׁש ְ
ְ ּכ ִדבְ ֵרי ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש ְ
ַּתלְ ִמיד ָ ּגמוּר ׁ ֶש ָּנ ַטל ְר ׁשוּת ֵמ ַרבּ וֹ  :דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹ ת ,דְּ תוֹ ְך ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת לְ עוֹ לָ ם ָאסוּר .4וְ ַד ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד,
.1
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דחששו חכמים שאם יגורו ישראלים עם גוי בחצר ,שמא ילמדו ממעשיו ,וגזרו שאין עירוב מועיל במקום
נכרי ,ואין ביטול רשות מועיל במקום נכרי עד שישכיר ,ונכרי לא מוגר ,דחייש לכשפים .ודווקא בשניים
גזרו חכמים ,שהוא דבר מצוי שידורו עם גוי בחצר ,שאינם חוששים ממנו .אבל אחד אינו דבר מצוי ,ולא
גזרו ביה רבנן (לפי רבי אליעזר בן יעקב ,שהלכה כמותו).
יו"ד רמב,ד.
שהחילוק הוא בין תלמיד גמור לתלמיד חבר .ואין חילוק בין מקרה לעראי .ש"ך (ס"ק ז).
אמנם בביאור הגר"א (ס"ק ח) כתב ,שבמסכת כתובות כתבו תוספות (ס' ב' ד"ה כי) שמועילה מחילה גם בתוך
ג' פרסאות ,אלא דלא מסתייעא מלתיה.

קיצור פסקי הרא"ש  -עירובין
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יב"ש ,דִּ נְ ִטילַ ת ְר ׁשוּת ְמ ַה ּנֵי ֲאפִ לּ ּו ּתוֹ ְך ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת .וְ ָּה ַר ָּמ"אָ ּ 5פ ַסק ְכ ַהתוֹ ָּספוֹ ת.
ַר ְש ָּב"א וְ ִר ָּ
יב"שֶ ׁ ,ש ַּתלְ ִמיד ָח ֵבר ּתוֹ ְך ׁ ָשל ֹׁש
הוֹ ָר ַאת ַּתלְ ִמיד ָח ֵבר ְבתוֹ ְך ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת :דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹ ת ,רֹא"ש וְ ִר ָּ
ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת ָאסוּר וְ ַח ּיָב ִמ ָיתה ,וְ ַרק חוּץ לְ ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת ֻמ ָּתר .ו ִּמדִּ בְ ֵרי ָּה ַר ְמ ָּב"ם נִ ְר ֶאה ,דְּ ַתלְ ִמיד ָח ֵבר ֲאפִ לּ ּו

ְ ּב ָפנָ יו ֻמ ָּתר לְ הוֹ רוֹת .6וְ ָּה ַר ָּמ"אָ 7ס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ְכ ָּהרֹא"ש.
ֶ ּג ֶדר ַּתלְ ִמיד ָח ֵברַ :ר ִש"י ּ ֵפ ַר ׁש ָחכָ ם ְ ּכמוֹ תוֹ ֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ָ ּל ַמד ִמ ּ ֶמ ּנ ּו דָּ ָבר ֶא ָחד אוֹ יוֹ ֵתר .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ָ ּכ ַתב כּ ֹל ׁ ֶשלּ ֹא
יב"ש ׁ ֶש ׁ ּ ְשנֵ ֶיהם לְ ָדבָ ר ֶא ָחד ִה ְת ַ ּכ ְּונ ּו .8ו ַמ ֲה ִרי"ק
לָ ַמד ֵמ ַרבּ וֹ רֹב ָחכְ ָמתוֹ  ,נִ ְק ָרא ַּתלְ ִמיד ָח ֵבר ׁ ֶשלּ וֹ  .וְ כָ ַתב ָּה ִר ָּ
ָ ּכ ַתב דְּ ִמ ְּת ִח ָ ּלה ָהיָה ַּתלְ ִמיד וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְת ַח ֵ ּכם (וַ ֲא ִפלּ ּו ל ֹא ְ ּכמוֹ ת ֹוֶ ,א ָ ּלא ָקרוֹ ב לָ זֶ ה) וְ נַ ֲע ָשה ֲח ֵברוֹ  .וְ ָּה ַר ָּמ"אָ 9ס ַתם

אוֹמ ִרים ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם.
ְכ ַמ ֲה ִרי"ק ,וּבְ ׁ ֵשם ׁיֵש ְ
(ס"ג א') וּלְ ַא ְפרו ׁ ֵּשי ֵמ ִא ּסו ָּראּ ִ ,ב ְפנֵ י ַרבּ וֹ ׁ ָש ֵרי .וְ לִ ְראוֹ ת ַס ִ ּכין ָאסוּר ִ ּב ְפנֵ י ַרבּ וֹ ּ ְ ,כמוֹ
הוֹ ָר ָאהֲ .א ָבל לִ ְראוֹ ת לְ ַע ְצמוֹ ֻ ,מ ָּתרֲ .א ָבל הוֹ ָר ָאה ֲא ִפלּ ּו לְ צ ֶֹר ְך ַעצְ מוֹ ָ ,אסוּר.
וְ ֵאינוֹ ָקרוּי הוֹ ָר ָאה ֶא ָ ּלא דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ִחדּ ו ּׁש לַ ׁ ּשוֹ ֵאלֲ .א ָבל דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ּ ָפ ׁשוּטּ ְ ,כגוֹ ן ִ ּב ּטוּל
ְ ּב ׁ ִש ׁ ּ ִשים ,וְ ֶה ֵּתר נוֹ ֵתן ַט ַעם לִ ְפגָ םֻ ,מ ָּתר .וְ כֵ ן ֻמ ָּתר לוֹ ַמר לוֹ ֲהלָ כָ ה ִ ּכ ְפלֹנִ י ׁ ֶשלּ ֹא ַעל יְ ֵדי
ַמ ֲע ֶשה; ׁ ֶש ֵאינוֹ ָאסוּר ֶא ָ ּלא לְ הוֹ רוֹ ת ַעל ַמ ֲע ֶשה ׁ ֶש ָ ּבא לְ ָפנָ יו.
(ס"ג א') (ג) ַהנּוֹ ֵתן ָ ּכל ַמ ְּתנוֹ ָתיו לְ כ ֵֹהן ֶא ָחדֵ ,מבִ יא ָר ָעב לָ עוֹ לָ ם.
ישן ְב ֶח ֶדר ֶש ִאיש וְ ִא ְשתוֹ יְ ֵשנִ ים ָּבה
ָּאסור לִ ַ

ישן ְ ּב ֶח ֶדר ׁ ֶש ִא ׁיש וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ יְ ׁ ֵשנִ ים ָ ּב ּהֲ ,א ִפלּ ּו ִא ׁ ְש ּתוֹ נִ דָּ ה.
(ס"ג ב') (ד) ָאסוּר לִ ׁ ַ
גוֹ י ַה ָּדר ְב ָּמבוֹ י וְ ֵאינוֹ רוֹ צֶ ה לְ ַה ְש ִכיר

(ס"ג ב') נָ כְ ִרי ַהדָּ ר ְ ּב ָמבוֹ י וְ ֵאינוֹ רוֹ צֶ ה לְ ַה ְש ִ ּכיר ְר ׁשוּתוֹ ֵ ,אינוֹ מוֹ ִעיל ׁ ֶש ּי ְַב ְּטל ּו ֻ ּכ ָ ּלם
ְר ׁשו ָּתם לְ ֶא ָחד ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ְֵהא ַה ָ ּי ִחיד ֻמ ָּתר לְ הוֹ צִ יא ִמ ֵ ּביתוֹ ו ִּמ ֵ ּבית ָה ֲא ֵח ִרים לַ ּ ָמבוֹ יֶ ,א ָ ּלא
לֵ יזִ יל ַחד ִמ ַּניְה ּו וְ לִ ׁ ְש ֻאל ִמ ֵּנ ּה דּ וּכְ ָּתא וְ לֵ ִיתיב ָ ּב ּהִ ,מ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ִ ּכ ְשכִ ירוֹ וּלְ ִקיטוֶֹ ׁ ,ש ָ ּיכוֹל
לִ ֵּתן ְר ׁשוּת וּלְ ַה ְש ִ ּכיר ( ַר ִש"י ּ ֵפ ַר ׁש ׁ ֶש ֲאפִ לּ ּו ְשכִ ירוֹ וּלְ ִקיטוֹ ׁ ֶשל נָ כְ ִרי ,נוֹ ֵתן ֵערוּבוֹ ִעם ְ ּבנֵי ָמבוֹ י וְ ַד ּיוֹ ֲ .א ָבל
נוֹתן ֵערוּבוֹ ֲ .א ָבל ְשכִ ירוֹ וּלְ ִקיטוֹ ׁ ֶשל נָ כְ ִריֲ ,ה ֵרי הוּא ַמ ְש ִ ּכיר
ָּה ַר ֲא ָּב"ד ּ ֵפ ַר ׁש דִּ ְשכִ ירוֹ וּלְ ִקיטוֹ ׁ ֶשל י ְִש ָר ֵאל הוּא דְּ ֵ
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יו"ד רמב,ד .והש"ך (ס"ק ד) הביא דברי החולקים.
כן דייק הבית יוסף (יו"ד רמב,ד) בדבריו .וכתב שכן נראה דעת הרי"ף .והגר"א (ס"ק ט) כתב דליתא לדבריו.
יו"ד רמב,ד.
ומה שפירש רש"י חכם כמותו ,לאו דוקא חכם כמותו ממש ,בשוין .ריב"ש .וכן כתב הגר"א (ס"ק יד) ,שרש"י
כהרמב"ם.
יו"ד רמב,ד.
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אוֹמ ִרים
ָה ְר ׁשוּת ִ ּב ְמקוֹ ם ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת ַה ָּנכְ ִרי .וְ כֵ ן ָ ּכ ַתב ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ַהשו ַ"עָ 10ס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ִס ָיעתוֹ  .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש ְ

יטיןֵ ,אינָ ם אוֹ ְס ִרין ֶזה ַעל ֶזה.
ְכ ַר ִש"י) .ו ִּמיהוִּ ,אם ָהי ּו לוֹ ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְשכִ ִירין וּלְ ִק ִ
ִבטול ְרשות ִמ ַביִ ת לְ ַביִ ת

ׁ ְשנֵ י ָ ּב ִּתים ּ ְפתו ִּחין זֶ ה לָ זֶ ה וְ ל ֹא ֵע ְרבוּ ,יָ כוֹ ל לְ ַב ֵּטל ְר ׁשוּת ֶא ָחד לַ ֲח ֵברוֹ  .וַ ֲא ִפלּ ּו ַה ְמ ַב ֵּטל
(ש ָאז
יָ כוֹ ל לְ הוֹ צִ יא ִמ ֵ ּביתוֹ לְ ֵבית ֲח ֵברוֹ ֲ .11א ָבל ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ָהבִ יא ִמ ֵ ּבית ֲח ֵברוֹ לְ ֵביתוֹ ׁ ֶ
חוֹ זֵ ר ו ַּמ ֲחזִ יק ָ ּב ְר ׁשוּת ׁ ֶש ִ ּב ֵּטל .)12וְ ִאם יֵ ׁש לוֹ ֶח ֶדר ּ ָפתו ַּח לַ ַ ּביִת וּבִ ֵּטל ֵ ּביתוֹ ָ ,אסוּר לְ הוֹ צִ יא
"ע
ֵמ ֶח ֶדר לְ ֵביתוֹ ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ַר ִש"י וְ ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ִר"י וְ ַר ֵבנו ַתם ,דְּ ִמ ַ ּביִת לְ ַביִ ת ָאסוּר לְ ַב ֵּטל ְר ׁשוּת .וְ ַהשו ַ
13
אוֹמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ִר"י וכְ ַר ֵבנו ַתם ).
ּ ָפ ַסק ְכ ַר ִש"י וְ ָּהרֹא"ש .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם יֵ ׁש ְ
ִדין ָּשתוי וְ ִשכוֹ ר ִב ְת ִפ ָּלה ִב ְר ַכת ַה ָּמזוֹ ן וְ הוֹ ָּר ָּאה

(ס"ד א') (ה) ׁ ָש ָתה ְרבִ ִיעית יַ יִ ןַ ,אל יוֹ ֶרה (וְ ָּה ִרי"ף ָ ּג ַרס ַאל ְיִת ּ ַפ ֵּלל).
ׁ ָשתוּי ,וְ הוּא ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לְ ַד ֵ ּבר לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְךַ ,אל ְיִת ּ ַפ ֵ ּלל .וְ ִאם ִה ְת ּ ַפ ֵ ּללְּ ,ת ִפ ָ ּלתוֹ ְּת ִפ ָ ּלהִ ׁ .שכּ וֹ ר,
וְ הוּא ׁ ֶש ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ַד ֵ ּבר ִ ּב ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְךַ ,אל יִ ְת ּ ַפ ֵ ּלל .וְ ִאם ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ,צָ ִר ְ
יך לַ ֲחזֹר וּלְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל.
וְ ׁ ָשתוּי יָ כוֹ ל לְ ָב ֵר ְך ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹ ן .וְ ׁ ִשכּ וֹ ר צָ ִר ְ
יך ִע ּיוּן ִאם יָ כוֹ ל לְ ָב ֵר ְך( 14דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן דִּ לְ ִענְ יַן
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או"ח שפב,יב .כאן נוקט הרמזים כדעת הרמב"ם שיכול שכיר ולקיט לתת רשות ולהשכיר .ואילו מהרא"ש
(פ"ו סי' טז) משמע שדעת הרא"ש כרש"י ,עיי"ש .וכן פסק הטור (או"ח סי' שפב) כרש"י .וצ"ב.
שהרי הכל של חבירו כיון שביטל לו .ואפילו קודם שהחזיק חבירו בביתו ,יכול הוא להוציא ממנו לבית
חברו .ואינו דומה למבטל רשות חצרו ,דהתם כיון שהיה לו חלק בחצר אלא שביטל להם ,אם כן
כשמוציא מביתו לחצר נראה כחוזר מבטולו ומחזיק בחלקו שבחצר .משא"כ כשמוציא לבית חבירו שלא
היה בו חלק מעולם ,לא שייך לומר שעל ידי זה מחזיק ברשות חבירו .וגם לענין ביתו גופא ,לא שייך
לומר שחוזר וזוכה בו במה שמוציא ממנו כליו לבית חבירו ,דאדרבה הרי מסתלק ממנו .משנ"ב (שפא,ד,
ס"ק כ).
אף על גב דאם ביטל רשות חצרו לחבריו ,מותר לו להוציא מביתם לחצר (כלהלן בפרקין ,סימן טו ,וכן נפסק
בשו"ע או"ח שפ,א) ולא אמרינן שחוזר וזוכה בחצרו בהוצאתו ,התם מיירי ביחיד לגבי רבים ,וחשיב רק
כאורח לגבייהו .אבל הכא מיירי ביחיד לגבי יחיד ,ויחיד לגבי יחיד לא הוי אורח (וכן נפסק בשו"ע שפ,ד) ולהכי
חוזר וזוכה במה שביטל מתחלה (שכיון שאינו נחשב אורח ,נחשבת השתמשותו בביתו כמו בעלים ,ונחשב שחוזר ומחזיק
ברשותו) .ולפי זה אפילו אם החזיק זה שביטלו לו ,גם כן אסור למבטל להוציא מביתו (כמבואר לעיל ,וכפי
שנפסק או"ח שפ,ד ,שאף אם אינו יכול לחזור בו ,אסור למבטל להוציא מביתו ,שנראה כמוציא מרשותו לרשות המשותפת).
משנ"ב (שפא,ד ,ס"ק כא).
או"ח שפא,ד .וזה לשון הרמ"א :ויש אומרים דאין לבטל מבית לבית ,אלא אם כן ישאיר לעצמו חדר אחד
שלא ביטל ,ואז מותר להכניס אפילו מבית חברו לביתו .וטוב להחמיר לכתחילה (על פי ביאור הגר"א ,ס"ק ז.
ועיין משנ"ב ,ס"ק כד ,וביה"ל ד"ה ואז).
דצריך עיון אם יש להשוות ברכות לתפלה לענין שיכור .דעל כרחך לאו לכל מילי דמיין ,שהרי שתוי אל
יתפלל לכתחלה עד שיפיג יינו ,ושתוי מברך לכתחלה ברכת המזון וכל הברכות .כדאיתא בירושלמי (פ"ק
דתרומות הל' ו)" :ואכלת ושבעת" ,ואפילו מדומדם .רא"ש.
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ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע וּבְ ָרכוֹ תִ ׁ ,שכּ וֹ ר וְ ׁ ָשתוּי קוֹ ְר ִאים וְ יוֹ צְ ִאים יְ ֵדי חוֹ ָב ָתם .15וְ ַד ַעת ַה ָּמ ְר ְדכַ י דְּ ִדין ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ְ ּכ ִדין
ְּתפִ ָּלה; ֲאבָ ל ׁ ְש ָאר ְ ּב ָרכוֹ ת יָכוֹ ל לְ בָ ֵר ְך ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא ׁ ִשכּ וֹ ר ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ָּה ַר ָּמ"א.)16

(ס"ד ב') וְ ֶד ֶר ְך ִמיל וְ ׁ ֵשנָ ה ָ ּכל ׁ ֶשהוּא ְמ ִפיגִ ין ַה ַ ּייִ ן לְ ִמי ׁ ֶש ׁ ּ ָש ָתה ְרבִ ִיעיתֲ .א ָבל ׁ ָש ָתה יוֹ ֵתר
יעיתּ ָ ,כל ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ֶשדֶּ ֶר ְך טוֹ ְר ַד ּת ּו וְ ׁ ֵשנָ ה ְמ ַע ְ ּכ ַב ּת ּו (וְ ִדין ָרכוּב ל ֹא ֻהזְ ַ ּכר ָּב ִרי"ףַ ,ר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש.
ֵמ ְרבִ ִ
18
17
ְ
ָא ְמנָ ם ַה ַב ַה"ג וְ ַה ְס ַמ"ג ָ ּכ ְתב ּו דִּ בְ ָרכוּבֲ ,אפִ לּ ּו יוֹ ֵתר ֵמ ְרבִ ִיעית דֶּ ֶרך ְמ ִפיגָ ה ַה ּיַיִן  .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע ).
(ו) ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ְ ּבנוֹ ת יִ ְש ָר ֵאל ּ ְפרוּצוֹ ת ִ ּבכְ ׁ ָש ִפיםַ ,מ ֲעבִ ִירין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָה ֳאכָ לִ ין ׁ ְשלֵ ִמין וְ ל ֹא ַעל
ּ ְפ ִת ִיתין .וּבִ זְ ַמן ׁ ֶש ֵאינָ ן ּ ְפרוּצוֹ תֵ ,אין ַמ ֲעבִ ִירין ַאף ַעל ַה ׁ ּ ְשלֵ ִמין.
(ס"ה א') (ז) ׁ ִשכּ וֹ ר ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע לְ ׁ ִשכְ רוּתוֹ ׁ ֶשל לוֹ טֲ ,ה ֵרי הוּא ְ ּכ ִפ ֵ ּק ַח לְ כָ ל דָּ ָבר
ו ִּמ ְמ ָ ּכרוֹ ִמ ְמ ָ ּכרָ ,ע ַבר ֲעבֵ ָרה ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ּה ִמ ָיתהְ ,מ ִמ ִיתין אוֹ תוֹ ַ ,מלְ קוֹ תַ ,מלְ ִקין אוֹ תוֹ ) ,חוּץ ִמ ְ ּל ִענְ יַ ן ְּת ִפ ָ ּלה.
וְ ִאם ִה ִ ּג ַיע לְ ׁ ִשכְ רוּתוֹ ׁ ֶשל לוֹ טָ ּ ,פטוּר ִמן ַהכּ ֹל.
( ֶמ ָ ּקחוֹ ֶמ ָ ּקח

ִאם ֶא ְפ ָּשר לִ ְשכֹר ִמגוֹ י ֶש ִה ְש ִכיר ֵביתוֹ לַ ֲח ֵברוֹ

(או"ח שפב)

יסה ַ ּב ַ ּביִ ת ,יְ כוֹ לִ ין
(ס"ה ב') (ח) נָ כְ ִרי ׁ ֶש ִה ְש ִ ּכיר ֵ ּביתוֹ לַ ֲח ֵברוֹ ִ ,אם נִ ׁ ְש ַאר לַ ּ ַמ ְש ִ ּכיר ׁשוּם ְּת ִפ ָ
לִ ְשכּ ֹר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו (דְּ לָ א ָ ּג ַרע ִמ ּ ְשכִ ירוֹ וּלְ ִקיטוֹ ) .ל ֹא נִ ׁ ְש ַאר לוֹ בּ וֹ ְ ּכלוּםִ ,אם יָ כוֹ ל ַה ּ ַמ ְש ִ ּכיר לְ ַס ֵ ּלק
לַ ּשוֹ כֵ ר ,שוֹ כְ ִרין ִמ ּ ֶמ ּנוּ .וְ ִאם לָ אוֵ ,אין שוֹ כְ ִרין ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ְשכִ ירות ְרשות ִמ ָּנכְ ִרי ְב ַמ ֲהלַ ְך ַה ַש ָּבת (או"ח שפג)

(ס"ו א') (ט) נָ כְ ִרי ַהדָּ ר ִעם יִ ְש ְר ֵאלִ ים ,וְ ל ֹא ָהיָ ה ְ ּב ֵביתוֹ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ֵאינוֹ אוֹ ֵסר .וְ ִאם ָ ּבא
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,אוֹ ֵסר .ו ִּמיה ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְשכּ ֹר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ,וִ ַיב ֵּטל ָה ֶא ָחד לַ ֲח ֵברוֹ  .וִ ֵיהא
(כן דַּ ַעת ַר ִש"י ,רֹא"ש וְ ַר ְש ָּב"א,
ָה ֶא ָחד ֻמ ָּתר; ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵע ְרב ּו ָ ּב ַטל ָה ֵערוּב ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּבא ַה ָּנכְ ִרי ֵ ּ
"ע .19וְ ַד ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד ׁ ֶש ִאם ל ֹא ֵע ְרב ּו צְ ִריכִ ים ִ ּב ּטוּל ַא ַחר
דְּ ַת ְר ֵּתי ָ ּב ֵעינָ ןְ ,שכִ ירוּת וּבִ ּטוּל .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ַה ּ ְשכִ ירוּתֲ .א ָבל ִאם ֵע ְרבוֵּ ,אין צָ ִר ְיך ִ ּב ּטוּל).
.15

.16

.17
.18
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דטעמא דתפלה משום דבעיא כוונה יתירה מפני שהוא כמדבר בפני המלך ,ומצינו בכל מקום לכוונה
חמיר דין תפלה מקריאת שמע .אמנם בביאור הגר"א (או"ח צט,א ,ס"ק ד) הרחיב לבאר דברי הירושלמי
בעניין זה ,ולפי דבריו מסקנת הירושלמי לאסור שיכור בקריאת שמע (והו"ד במשנ"ב ,ס"ק ח).
או"ח צט,א .אמנם עיין בביאור הגר"א (ס"ק ד) ,ולפי דבריו יש להחמיר לכתחילה בשיכור שאינו יכול לדבר
לפני המלך אף בשאר ברכות .והביאו המשנ"ב (ס"ק יא) .וכתב עוד המשנ"ב ,שכל זה כשלא הגיע לשכרותו
של לוט; דאי לאו הכי ,כשוטה ייחשב לגמרי לכולי עלמא ,ופטור אז מכל המצוות; על כן אפילו בדיעבד
אם קרא אז ובירך לא מיפטר בכך ,שהרי פטור היה באותה שעה וחייב אח"כ לחזור ולקרות ולברך.
דהיינו שהזכירו רק את היתרון ולא את החסרון (שברביעית בעי ג' מילין ברכוב) .וסוברים שלא נקט ג' מילין
בדווקא ,אלא כל אחד שהוא שתוי סגי ליה לפי מה שמרגיש בנפשו שייפוג יינו.
או"ח צט,ב.
או"ח שפג,א.
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ֲח ִמ ָּשה ַד ָּי ִרים ְב ָּחצֵ ר ִעם ַה ָּנכְ ִרי (או"ח שפב)

וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דִּ ּיו ִּרין ְ ּב ָחצֵ ר ִעם ַה ָּנכְ ִריֶ ,א ָחד שוֹ כֵ ר ִ ּב ׁ ְשבִ יל ֻ ּכ ָ ּלם.
ִבטול ְרשות ֵמ ָּחצֵ ר לְ ָּחצֵ ר ובְ ָּח ְר ָּבה (או"ח שפא)

(ס"ו ב') ִהלְ כְ ָתא  -יֵ ׁש ִ ּב ּטוּל ְר ׁשוּת ֵמ ָחצֵ ר לְ ָחצֵ ר
לִ בְ נֵ י ָחצֵ ר ַא ֶח ֶרת ַה ְּסמוּכָ ה לָ ֶהם) ,וּבְ ָח ְר ָ ּבה.

(דְּ ַהיְנוּּ ְ ,בנֵ י ָחצֵ ר יְ כוֹ לִ ים לְ ַב ֵּטל ְר ׁשוּת ֲחצֵ ָרם

ִה ִקיפום נָּ כְ ִרים ְמ ִח ָּצה ְב ַש ָּבת ַה ִאם יָּ כוֹ ל לְ ַב ֵטל ְרשות לַ ֲח ֵברוֹ

(או"ח שפא)

(ס"ז א') ׁ ְשנֵ י ָ ּב ִּתים ִ ּב ׁ ְשנֵ י צִ דֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ ִה ִּקיפוּם נָ כְ ִרים ְמ ִח ָּצה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֵ ,אין ָה ֶא ָחד
יָ כוֹ ל לְ ַב ֵּטל ְר ׁשוּת לַ ֲח ֵברוֹ .20
ַה ָּדר ְב ָּמבוֹ י וְ יֵ ש ַב ֲחצֵ רוֹ ַגם ֶפ ַתח

לְ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר (או"ח שפט)

(ס"ז ב') נָ כְ ִרי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַחלּ וֹן ַא ְר ָ ּב ָעה ְ(ט ָפ ִחים) ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ְ(ט ָפ ִחים)ָ ּ ,פתו ַּח לְ ַק ְר ּ ֵפף אוֹ
לְ בִ ְק ָעהֲ ,א ִפלּ ּו ַמ ְכנִ יס וּמוֹ צִ יא ְ ּ(ג ַמ ִּלים ו ְּקרוֹ נוֹ ת) ָ ּכל ַה ּיוֹ ם דֶּ ֶר ְך ָמבוֹ י לֶ ָחצֵ רֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר.21
(ש ָ ּק ָטן הוּא וְ ל ֹא
אתיִ ם ,אוֹ ֵסר ׁ ֶ
אתיִםֲ .א ָבל ָס ַ
יוֹתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
וְ הוּא ׁ ֶש ּי ְֵהא בּ וֹ ַ ּ(ב ַ ּק ְר ּ ֵפף אוֹ ַ ּב ִ ּב ְק ָעה) ֵ
נ ַֹח לוֹ בּ וֹ ).
אתיִ םֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר
וְ יִ ְש ָר ֵאל ִ ּכי ַהאי ַ ּגוְ נָ אִ ( ,אם ּג ֶֹדל ַה ַּק ְר ּ ֵפף ׁ ֶש ֵּמ ֲאחוֹ ָריו הוּא) ָס ַ
את ִיםֻ ,ה ַ ּקף לְ ִד ָירהֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר .וְ ִאם לָ או ,אוֹ ֵסר.
לְ ׁ ִש ּמו ּׁש ,ו ִּמ ְס ַּת ֵּלק ֵמ ַה ּ ָמבוֹ י) .יָ ֵתר ִמ ָּס ַ
את ִים אוֹ ֵסר ( ׁ ֶש ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ֻה ַ ּקף לְ ִד ָירהֵ ,אין בּ וֹ
וּלְ פֵ רו ּׁש ִר"יַ ( ,אדְּ ַר ָ ּבה) ֻה ַ ּקף לְ ִד ָירהֲ ,אפִ לּ ּו ָס ַ
"ע ָס ַתם ְ ּכ ֵד ָעה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה .וּבְ ׁ ֵש ם יֵ ׁש ִמי
ֲאוִ יר ,וְ ֵאינוֹ ָח ֵפץ בּ וֹ לְ ִה ְס ַּת ֵּלק ִ ּב ׁ ְשבִ ילוֹ ִמן ַה ּ ָמבוֹ י .22וְ ַהשו ַ
ׁ ֶשאוֹ ֵמרָּ ,כ ַתב ְכ ִר"י.)23
( ִ ּכי הוּא ָראוּי
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ואע"ג דיש ביטול רשות מחצר לחצר ,ואע"פ שאין אוסרים זה על זה; התם דאי בעו לערובי מאתמול מצו
מערבי ,בטולי נמי מצי מבטל (ואע"ג דליכא תרתי ,אוסרים ומערבים ,חדא מיהא איכא ,שמערבים אם רוצים) .אבל הכא
דלא מצו מערבי מאתמול (דליכא אפילו חדא) ,בטולי נמי לא מצי מבטל .ע"פ הגמרא.
שחפץ יותר באותו שפתוח לו מאחוריו לבדו ,שיש לו אויר ,והוי פתחו למבוי כמו שאינו רגיל שאינו אוסר
(כלומר כמו חצר הפתוח לשני מבואות ובפתח אחד אינו רגיל לצאת ולבוא דרכו למבוי שאינו אוסר על אותו מבוי) .שו"ע (או"ח
שפט,א).
לשון השו"ע (או"ח שפט,א) .ולשון התוספות (ס"ז ב' ,ד"ה וישראל) :דכיון שהוקף לדירה הוה כביתו ,ואינו עומד
במקום אויר של מבוי ואוסר עדיין פתח הפתוח למבוי.
או"ח שפט,א .ובביה"ל (ד"ה ויש) כתב שהלכה כדעה ראשונה ,שכן הוא דעת רש"י והרמב"ם והרב המגיד.
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אתיִם וְ ִטלְ טול ִמ ֶסלַ ע לַ ָּים (או"ח שמו)
זְ ִר ָּיקה ֵמ ְרשות ַר ִבים לְ ַק ְר ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ָּס ַ

אתיִ ם ׁ ֶשלּ ֹא ֻה ַ ּקף לְ ִד ָירהַ ,הזּוֹ ֵרק ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לְ תוֹ כוֹ ,
(ס"ז ב') (י) ַק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ָּס ַ
ַח ָ ּיב.
ֶסלַ ע ׁ ֶש ַ ּב ָ ּים ׁ ֶש ֵאינוֹ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ,אוֹ ֵאינוֹ ָ ּגב ַֹּה ֲע ָש ָרהֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ִמ ּתוֹ כוֹ לַ ָ ּים ,ו ִּמ ָ ּים
(ט ָפ ִחיםָ ,הוֵ י ְר ׁשוּת
(ט ָפ ִחים) וְ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ְ
לְ תוֹ כוֹ ְ ּבתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תָ .היָה ָ ּגב ַֹּה ֲע ָש ָרה ְ
אתיִם( .וְ ִאם ׁ ֶש ַטח ַה ֶּסלַ ע ה ּוא) ֵיָתר
ַה ּי ִָחיד)ָ ,אסוּר (לְ ַטלְ ֵטל ִמ ּתוֹ כוֹ לַ ּיָם ו ִּמן ַה ּיָם לְ תוֹ כוֹ ) ַעד ָס ַ
אתיִם ֲ(ע ָשאו ָּה ְ ּככַ ְר ְמלִ ית)ֻ ,מ ָּתר ( ִה ִּתיר ּו ִאיס ּור ִטלְ ט ּול ֵמ ְר ׁשוּת ַהיָ ִחיד לַ ּיָם ׁ ֶשהוּא ַ ּכ ְר ְמלִ ית).24
ִמ ָּס ַ
אתיִ ם ׁ ֶשלּ ֹא ֻה ְּק ָפה לְ ִד ָירהֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ִמ ּתוֹ כָ ּה חוּצָ ה לָ ּהִ ,אם ֵאין
וְ כֵ ן ִ ּג ָּנה יוֹ ֵתר ִמ ָּס ַ
יט ָּב"אֶ ׁ ,שלּ ֹא
יה ֵ ּ
"ע .25וְ ַד ַעת ָּה ִר ְ
(כן דַּ ַעת ַר ֵבנו ַתםַ ,ר ְש ָּב"א וְ ַר ָּא"ה .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לְ ָפנֶ ָ
ְ
ְ
נָסה ֶא ָ ּלא דַּ וְ ָקא ִמ ֶּסלַ ע ָסמוּך לַ ָ ּיםֲ .א ָבל ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ָסמוּך לְ כַ ְר ְמלִ ית ְ ּב ָעלְ ָמאָ ,הא וַ דַּ אי
ִה ִּתיר ּו הוֹ צָ ָאה וְ ַהכְ ָ
ׁ ְשכִ ַיח ,וְ ָאסוּר לְ הוֹ צִ יא וּלְ ַהכְ נִ יס ִמ ֶּזה לָ זֶ ה).
ֲא ִמ ָּירה לְ נָּ כְ ִרי לְ צ ֶֹר ְך ִמילָּ ה (או"ח שלא)

(ס"ח א') (יא) ֻמ ָּתר לוֹ ַמר לְ נָ כְ ִרי לְ ָהבִ יא ַמיִ ם ַח ּ ִמין לְ צ ֶֹר ְך ִמילָ ה דֶּ ֶר ְך ָמבוֹ י ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ַרבֲ .א ָבל
לוֹמר לוֹ לְ ַח ּ ֵמם ַה ּ ַמיִם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּכ ֵדי לָ מוּל (דְּ ַרק ׁ ְשבֹת דִּ ׁ ְשבֹת ֻה ַּתר לְ צ ֶֹר ְך ִמצְ וָ ה .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
ָאסוּר ַ
ְ
ַהשו ַ"ע .26וְ ַד ַעת ַב ַה"ג ו ַב ַעל ָּה ִעטורֶ ׁ ,ש ָ ּכל ֲא ִמ ָירה לְ נָ כְ ִרי ֻמ ֶּת ֶרת לְ צ ֶֹרך ִמצְ וָ הֲ ,א ִפלּ ּו לַ ֲעשוֹ ת ֲעבוּרוֹ ְמלָ אכָ ה
דְּ אוֹ ַרי ְָתא .וְ כֵ ן ּ ָפ ְסק ּו ַהי ְֵר ִאיםַ ,ב ַעל ָּה ִעטור וְ ִרי"ד .27וְ ָּה ַר ָּמ"א ִה ִּתיר לְ ָה ֵקל ִ ּב ְמקוֹ ם צ ֶֹר ְך ָ ּגדוֹ ל.)28
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ומדוע חמורה יותר תקנת איסור טלטול ד' אמות בכרמלית ,מתקנת איסור טלטול מכרמלית לרשות
היחיד? מבאר בגמרא ,הטלטול בתוכו שכיח ,ואם יתירו טלטול בכרמלית ,יבואו להחליף ברשות הרבים.
מתוכו לים ומן הים לתוכו ,לא שכיח.
או"ח שמו,ג .וכתב ביה"ל (ד"ה ומותר להוציא) :דע דמשמע מתוספות (שבת ט' א' ,ד"ה אע"ג) דהוא הדין דמותר
להוציא ממקום שיש ג' מחיצות ,אע"ג דמהתורה הוי רה"י גמורה ,לכרמלית כיון שעכ"פ מדרבנן עשאוהו
כרמלית וכמו לענין קרפף.
או"ח שז,ה; או"ח שלא,ו.
הבה"ג התייחס רק לגבי מילה .אבל בבעל העיטור כתב :הוא הדין כל מידי דמצוה עבדינן על ידי גוי,
דמשום דלא ידחו מצוה .וקרוב אני לומר דהדלקת נר בשבת מצוה בשעת אכילה ,מדליקין על ידי גוי
בשבת .וכן מבואר בדעת היראים (הו"ד בראבי"ה).
ראה דבריו באו"ח רעו,ב; או"ח שז,ה (וראה לעיל ,מסכת שבת ,פרק יט ,סו"ס ב) .ובאו"ח שלג,א ,פסק הרמ"א
(על פי תרומת הדשן) :וכל שבות שהתירו משום צורך מצוה ,מותר גם כן לצורך אורחים (ולמד כן מפרק
מפנין) ; ולא מקרי אורחים ,אלא שנתארחו אצלו בביתו ,או שזימן אורחים שנתארחו אצל אחרים; אבל
כשזימן חבירו לסעוד אצלו לא מקרי אורחים ,ואינו סעודת מצוה רק סעודת רשות.
וכתב המשנ"ב (שלא,ו ,ס"ק כב) שאף שרוב הפוסקים חולקים על סברת הבה"ג ,והעיקר כדבריהם ,מכל
מקום לעניין מילה המיקל וסומך על דבריהם לא הפסיד אם אי אפשר בעניין אחר .ומכל שכן לעניין
הוצאה והכנסה ,דלהרבה פוסקים אין לנו בזמן הזה רשות הרבים.
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ו ְּס ֵפ ָקא ְ ּב ִא ּסו ָּרא דְּ ַר ָ ּבנָ ן ָעבְ ֵדינָ ן עוֹ ָב ָדא וְ ָה ַדר מוֹ ְת ֵבינָ ן ְּתיוּבְ ָתא .וְ ִא ּסו ָּרא דְּ אוֹ ַר ָיְתא,
מוֹ ְת ֵבינָ ן ְּתיו ְּב ָתא וְ ָה ַדר ָעבְ ֵדינָ ן עוֹ ָב ָדא.
ִמ ְש ַת ְת ִפים ְבאוֹ צָּ ר

(או"ח שסו)

(ס"ח א') ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפין ְ ּבאוֹ צָ ר

(ב ָד ָבר ָה ָאצוּרּ ְ ,כגוֹ ן ָחבִ ית ׁ ֶשל יַיִן אוֹ ּ ֵפרוֹ ת ַה ְמכֻ ָּנ ִסים ,סוֹ ְמכִ ין ַעל ַמה
ְּ

ׁ ּ ֶש ְ ּבתוֹ כָ ם ,וְ לָ א ָא ְמ ֵרינָ ן דְּ ֵאין ְ ּב ֵר ָרה ֵאיזֶ ה ּו ׁ ֶשל ׁ ִש ּתוּף ,וְ כִ י ִמ ְס ַּת ּ ֵפק ִמ ֶּמ ּנ ּו ִא ָ ּכא לְ ֵמ ַימר ֲאזַ ל לֵ ּה ׁ ִש ּתוּף).
ו ִּמצְ וָ ה לְ ַח ֵּזר ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ְ ּי ָע ְרב ּו וְ יִ ׁ ְש ַּת ְּתפ ּו ְ ּב ָמבוֹ י.
(יב) ִּתינוֹ ק ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמיִ ם ַח ּ ִמין לְ מוּלוֹ  ,וּצְ ִריכִ ין לָ ֶהם לִ ְפנֵ י ַה ּ ִמילָ הִ ,אם ָה ֵאם
ֹאמר ּו לְ נָ כְ ִרי ׁ ֶש ָ ּי ֵחם לָ ֶהם.
ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ּה ַס ָ ּכנָ ה) צְ ִריכָ ה לְ ַמיִ ם ,י ְ

(ש ִהיא חוֹ לָ ה
ֶׁ

ְמ ַב ְטלִ ים ְרשות ֵמ ָּחצֵ ר לְ ָּחצֵ ר ו ְמ ַב ְטלִ ים וְ חוֹ זְ ִרים ו ְמ ַב ְטלִ ים (או"ח שפא)

(ס"ח ב') ִהלְ כְ ָתא ְ -מ ַב ְּטלִ ין ְר ׁשוּת ֵמ ָחצֵ ר לְ ָחצֵ ר.
ו ְּמ ַב ְּטלִ ין וְ חוֹ זְ ִרין ו ְּמ ַב ְּטלִ ין

"ע .29וְ ַד ַעת
( ֵ ּכן ּ ָפ ְסק ּו ָּה ִרי"ףָּ ,ה ַר ְמ ָּב"םָּ ,ה ַר ְש ָּב"א וְ ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ

ָּה ַר ֲא ָּב"ד וְ עוֹ דֶ ׁ ,ש ֵאין חוֹ זְ ִרין ו ְּמ ַב ְּטלִ ין).
צְ דוֹ ִקי ִאם נֶ ְח ָּשב ְכיִ ְש ָּר ֵאל ו ְמ ַב ֵטל ְרשות (או"ח שפה)

(ס"ט א') (יג) צְ דוֹ ִקי ָח ׁשוּב ְ ּכי ְִש ָר ֵאל ו ְּמ ַב ֵּטל ְר ׁשוּת ( ֵ ּכן דַּ ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"דָּ ,ה ַר ְמ ָּב"ם וְ ָּהרֹא"ש ,וְ כֵ ן
רוֹטנְ בו ְרג וְ ַה ָּמ ְר ְדכַ יָ ּ ,פ ְסק ּו דִּ צְ דוֹ ִקי ֲה ֵרי הוּא ְ ּכנָ כְ ִריֶ ׁ ,שעוֹבֵ ר ַא ּ ִמ ֵ ּלי דְּ ַר ָ ּבנָן
"ע .30וְ ָּה ַרזָּ "ה ,ר' ֵמ ִאיר ֵמ ֶ
ּ ָפ ַסק ַהשו ַ

ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָא)ֲ .א ָבל ל ֹא כּ ו ִּתי ,דְּ ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי וְ ַר ִ ּבי ַא ִּסי ָ ּגזְ ר ּו ֲעלֵ ֶיהן.
ְשכִ ירות ִמ ִי ְש ָּר ֵאל

(או"ח שפ)

וְ יִ ְש ָר ֵאל ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ צֶ ה לְ ַב ֵּטל ֶאת ְר ׁשוּתוֹ  ,יְ כוֹ לִ ין לִ ְשכּ ֹר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו

(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת
ֵּ

ָּה ַר ְמ ָּב"םַ ,ר"מ ֵמרוֹ ֶטנְ בו ְרג ו ָּמ ְר ְדכַ י ,דְּ לָ א ְמ ַה ֵּני ְשכִ ירוּת ְ ּבי ְִש ָר ֵאלֶ ׁ ,שכּ ֹל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְ ּכגוֹ יֵ ,אין שוֹ כְ ִרים ִמ ֶּמ ּנ ּו.



 .29או"ח שפא,ז.
 .30או"ח שפה,א .בטעם הדבר ,דלא חשיבי עכ"פ
כאן במומר) ועוד ראשונים ,דאין הם עוברים
בדברי הרמב"ם .אמנם הב"י כתב דסבירא ליה להרמב"ם דלא הוי משומד עד שיעבור במזיד ובהני מזיד
דידהו כאונס הוי ,דמעשה אבותיהן בידיהם והוה ליה כתינוק שנשבה בין הגויים .וכתב המשנ"ב (ס"ק א)
דנפקא מינה בין הטעמים ,לעניין קראים שבזמנינו ,שבודאי מחללים שבת בפרהסיא עכ"פ במילי דרבנן
(וראה בשער הציון ,אות ב ,במה שהתקשה בדברי הב"י ,וראה בביאור החזו"א ,או"ח סי' פז ,ס"ק יד).
כישראל מחלל שבתות בפרהסיא ,כתבו תוספות (ס"ט א' ,ד"ה
אמילי דרבנן בפרהסיא (דמתייראים מן הפרושים) .וכן מבואר
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אוֹמ ִרים ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ִעיל.)31
אוֹמ ִרים ׁ ֶש ּמוֹ ִעיל ְשכִ ירוּת ִמ ּי ְִש ָר ֵאל ְ ּכמוֹ ִ ּב ּטוּל ,וְ י ֵׁש ְ
"ע ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ּי ֵׁש ְ
וְ ַהשו ַ
נָּ ַתן ְרשותוֹ וְ שוב ָּחזַ ר וְ ֶה ֱחזִ יק ָּבה

(ס"ט ב') ִמי ׁ ֶש ָּנ ַתן ְר ׁשוּתוֹ וְ הוֹ צִ יא ְ ּב ׁשוֹ גֵ גֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסרּ ְ .ב ֵמזִ יד ,וְ ל ֹא ֶה ֱחזִ יק ּו בּ וֹ  ,אוֹ ֵסר.
ֶה ֱחזִ יק ּו ְ ּכ ָברֲ ,א ִפלּ ּו הוֹ צִ יא ְ ּב ֵמזִ ידֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר (וְ כָ ַתב ַר ִש"י ׁ ֶש ֵאין ֲחזָ ָקה מוֹ ִעילָ ה ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן
יט ָּב"א .וְ ִאלּ ּו ַהטור ָ ּכ ַתב דְּ לָ א ׁ ְשנָא ֶה ֱחזִ יק ּו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ,לָ א
נָּתן וְ ָּה ִר ְ
ֶה ֱחזִ יק ּו ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְך .וְ כֵ ן דַּ ַעת ַר ֵבנו יְהוֹ ָּ
הוֹסיף דַּ ַעת ַר ִש"י.)32
ׁ ְשנָ א ִמ ׁ ּ ֶש ָח ׁ ֵשיכָ הֵ ,אינוֹ יָכוֹ ל לַ ֲחזֹר ִמ ִ ּב ּטוּלוֹ  .וְ ַהשו ַ"ע ָס ַתם ְכ ַהטור ,וְ ִ
יִ ְש ָּר ֵאל ֲע ַב ְריָּ ן ִאם ְמ ַב ֵטל ְרשות

(או"ח שפה)

(ס"ט ב') (יד) יִ ְש ָר ֵאל ֲע ַב ְריָ ן לְ ַח ֵ ּלל ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָ אֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ִא ּסו ָּרא דְּ ַר ָ ּבנָ ןֵ ,אינוֹ ְמ ַב ֵּטל
יְתא ,יָ כוֹ ל לְ ַב ֵּטל (וְ ַדוְ ָקא
ְר ׁשוּת .33וְ ִאם ֵאינוֹ ְמ ַח ְ ּללוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּבצִ נְ ָעאֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ִא ּסו ָּרא דְּ אוֹ ַר ָ
מו ָּמר לְ ֵת ָאבוֹ ןֲ .א ָבל לְ ַהכְ ִעיסֲ ,א ִפלּ ּו ִ ּב ׁ ְש ָאר ֲע ֵברוֹ ת ,וַ ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָא ,דִּ ינוֹ ְ ּכגוֹי.)34
יט ָּב"א
נֶח ׁ ָשב מו ָּמר ְ ּב ַפ ַעם ַא ַחת .35וְ ַד ַעת תוֹ ָּספוֹת וְ ִר ְ
ִאם נִ ְק ָרא מו ָּמר ְ ּב ִחלּ וּל ׁ ַש ָ ּבת ּ ַפ ַעם ַא ַחת :דַּ ַעת ַר ִש"י דְּ ְ
ׁ ֶש ּמו ָּמר ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ַה ּפוֹ ֵרק עֹל ַהדָּ ָבר ַההוּא ֵמ ָעלָ יו ,וְ ָרגִ יל לַ ֲעבֹר בּ וֹ ָּת ִמיד .ובְ ַה ָּגהוֹת ַמיְמוֹ נִ יוֹת וְ ַה ָּגהוֹת ָּא ֵש ִר"י
נָסה וְ הוֹצָ ָאה,
ָ ּכ ְתב ּו ְ ּב ׁ ֵשם ִר"י דִּ בְ ַחד זִ ְמנָ א לָ א ָהוֵ י מו ָּמר וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת זוֹ ּ ִ ,ב ׁ ְש ָאר ַה ּ ְמלָ אכוֹ ת ,חוּץ ֵמ ַהכְ ָ

.31

.32

.33
.34
.35



או"ח שפ,ג .וכתב המג"א (ס"ק ו) :לולי דמסתפינא הייתי אומר דהר"מ מודה דבחול שרי
לפני השבת) ,דלמה יגרע מביטול; אלא דבשבת אסור לשכור ,דהוי כמקח וממכר .דבשלמא גבי גוי ,אין
דירתו דירה ,אלא שאסור (לטלטל בלא לשכור ממנו) משום גזירה (שמא ילמוד ממעשיו) לא מיקרי קנין (ומותר
לעשות כן אף בשבת); אבל בישראל אסור לשכור .ועיין בגמרא דמקנא רשותא בשבתא אסור .וכתב המשנ"ב
(ס"ק יג) :ולעניין הלכה ,האליה רבה פוסק דאין שכירות מועלת בישראל כלל .אבל שארי אחרונים מקילין
בזה לעניין ימי החול ,כהמג"א.
או"ח שפא,א .וכתב בביה"ל (ד"ה ולרש"י) :משמע מלשון זה דתופס לעיקר כדעה ראשונה ובאמת צ"ע
דדעה ראשונה היא רק דעת הטור; ודעת רש"י לאו יחידאה היא דכן כתב גם רבינו יהונתן והריטב"א וכן
מוכח בתוספות (ס"ח ע"ב ד"ה והוציאו) וכו' ,ויש להחמיר.
עוד כתב :ודע דלרש"י הדבר פשוט דלא מקרי חזקה אלא בהכנסה והוצאה שהוא דבר האסור בלא בטול
וכמו שמבואר בתוספות וריטב"א; אבל לדעת הטור דמהני חזקה אף מבעוד יום ,אפשר דלדידיה מהני
חזקה על ידי השתמשות בחצר גופא ,אף שלא הוציא והכניס וכמו בחזקות דעלמא .ומכל מקום אינו
מוכרח ועיין.
וכתב בביה"ל (שפה,ב ,ד"ה או לחלל) ,דהיינו כשעושה זה בפריקת עול; אבל אם הוא מוטעה בדבר ,שחשב
שמותר לו לעשות כן ,מסתברא שאין זה בכלל מומר .עיי"ש.
כן כתב המשנ"ב (שפה,ג ,ס"ק ד ,על פי הפמ"ג) על פי דברי הראשונים בחולין ,וכפי שנפסק בשו"ע (יו"ד ב,ה).
כתב בביאור הלכה (שפה,ג ,ד"ה או לחלל) שגם לרש"י נראה שאם הוא מוטעה בדבר ,שחשב שמותר לו
לעשות כן ,אינו בכלל מומר ,דאומר מותר בכלל שוגג הוא.
(לשכור מהישראל
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ׁ ֶש ַּנ ֲע ֶשה מו ָּמר ֲא ִפלּ ּו לְ ׁ ַש ָ ּבת זוֹ .36
ֵכיצַ ד ִבטול ְרשות וְ ִדין ִב ֵטל ִב ְס ָּתם

וְ כֵ יצַ ד ְמ ַב ֵּטל? אוֹ ֵמר ְר ׁשו ִּתי ְקנוּיָ ה לְ ָך אוֹ ְמבֻ ֶּטלֶ ת לְ ָך ,וְ ֵאינוֹ צָ ִר ְ
יך לְ זַ כּ וֹ ת.
(טו) ַאנְ ׁ ֵשי ָחצֵ ר ׁ ֶש ׁ ּ ָשכַ ח ֶא ָחד ֵמ ֶהם וְ ל ֹא ֵע ַרב ,וּבִ ֵּטל ְר ׁשוּתוֹ ְס ָתםֵ ,הן ֻמ ָּת ִרין ֶ ּב ָחצֵ ר
(כ ַר ָ ּבנָ ן ַה ּסוֹ בְ ִרים ַה ְמ ַב ֵּטל ְר ׁשוּת ֲחצֵ רוֹ ְ ,ר ׁשוּת ֵ ּביתוֹ ל ֹא
וְ הוּא וְ ֵהם ֲאסו ִּרין לְ הוֹ צִ יא ִמ ֵ ּביתוֹ לֶ ָחצֵ ר ְ ּ
יהם לֶ ָחצֵ ר (וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשחוֹ זֵ ר ו ִּמ ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ֶ ּב ָחצֵ רֵ ,אינוֹ
ִ ּב ֵּטל) .וְ הוּא וְ ֵהם ֻמ ָּת ִרין לְ הוֹ צִ יא ִמ ָ ּב ֵּת ֶ
נֶ ְח ׁ ָשב ׁ ֶשחוֹ זֵ ר וְ נוֹ ֵטל ְר ׁשוּתוֹ  ,דְּ ָהוֵ י ְ ּכאוֹ ֵר ַח לְ גַ ַ ּביְהוּ).
גוֹ י ַאכְ ְסנַ אי ִאם ְמ ַע ֵכב (או"ח שפד)

נָ כְ ִרי ַה ָ ּבא לָ דוּר ְ ּב ָמבוֹ י לְ ׁ ֵשם ַאכְ ְסנָ אוּת ִ -אם הוּא ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְר ׁשוּתֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר לְ עוֹ לָ ם.
וְ ִאם ִ ּב ְר ׁשוּת (דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִאילוֹ אוֹ ִה ְש ִ ּכירוֹ ֶח ֶדר ְמ ָיֻחד לְ ִה ְת ַאכְ ֵסן ׁ ָשםִ ,)37אם הוּא ָרגִ יל לָ בוֹ א
ַ(היְנ ּו ׁ ֶש ָרגִ יל לָ בוֹ א ָּת ִמיד לְ ִה ְת ַאכְ ֵסן ׁ ָשם ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ָח ׁשוּב ְ ּכ ָקבו ַּע וְ צָ ִר ְיך לִ ְשכּ ֹר ִמ ֶּמ ּנ ּו ָה ְר ׁשוּת) ,אוֹ ֵסר
ִמ ָ ּיד .וְ ִאם ֵאינוֹ ָרגִ ילֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר ַעד ַא ַחר ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם( 38דְּ ַעד זְ ַמן זֶ הָ ,ח ׁשוּב ְ ּכאוֹ ֵר ַח וְ ֵאינוֹ
אוֹ ֵסר).
ִבטול לִ ְשנַ יִ ם וְ ִדין יוֹ ֵרש ַה ְמ ַב ֵטל וזְ ַמן ַה ִבטול

נָ ְתנ ּו ְ ּבנֵ י ָחצֵ ר ׁ ֶש ֵע ְרב ּו ְר ׁשו ָּתן לְ ֶא ָחד ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ַרב ,הוּא ֻמ ָּתר וְ ֵהם ֲאסו ִּרין ֲא ִפלּ ּו לְ הוֹ צִ יא
ִמ ֵ ּביתוֹ לֶ ָחצֵ ר (דַּ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה לְ גַ ֵ ּבי ַחד ,לָ א ֲהווֹ אוֹ ְר ִחים ,וְ לָ כֵ ן ְ ּכ ׁ ֶש ָּנ ְתנ ּו לוֹ ְר ׁשו ָּתםֵ ,הם ַעל ָ ּכל ּ ָפנִ ים ֲאסו ִּרים).
ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ׁ ּ ָשכְ ח ּו וְ ל ֹא ֵע ְרבוּ ,ו ִּב ְּטל ּו לָ ֶהם ְ ּבנֵ י ֶה ָחצֵ ר ְר ׁשו ָּתן ֲ -ע ַדיִ ן אוֹ ְס ִרין זֶ ה ַעל זֶ ה,
ֲא ִפלּ ּו ָחזַ ר ָה ֶא ָחד וּבִ ְּטלוֹ לַ ֲח ֵברוֹ  .וַ ֲא ִפלּ ּו ָא ְמר ּו לוֹ ְקנֵ ה ַעל ְמנַ ת לְ ַה ְקנוֹ ת לַ ֲח ֵב ְר ָך.
(ע' א') ֶא ָחד ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ַרב נוֹ ֵתן ְר ׁשוּתוֹ לְ ֶא ָחד ׁ ֶש ֵע ַרב ִעם ֲח ֵברוֹ ו ֵּמת ֲ(ח ֵברוֹ )ֲ .א ָבל ִאם הוּא
ַחי ,צָ ִר ְ
יך לְ ַב ֵּטל ְר ׁשוּתוֹ לִ ׁ ְשנֵ ֶיהם .ו ׁ ְּשנַ יִ ם ׁ ֶש ֵע ְרבוּ ,נוֹ ְתנִ ים ְר ׁשוּת לְ ֶא ָחד ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ַרב.
ו ׁ ְּשנַ יִ ם ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ְרבוּ ,נוֹ ְתנִ ים ְר ׁשו ָּתם לִ ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ֵע ְרבוּ ,אוֹ לְ ֶא ָחד ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ַרב.



 .36ולעניין הלכה ,השו"ע (שפה,ג) לא התייחס .והמג"א (או"ח שפה,ג ,ס"ק ב) פסק כהתוספות .והש"ך
יז) כרש"י .והביאם המשנה ברורה (שפה,ג ,ס"ק ג) ונקט בסתמא כהמגן אברהם ,ובשם יש אומרים כהש"ך.
אמנם במקום אחר (בסי' שפא) סתם כהש"ך (שער הציון אות ב').
 .37משנ"ב (שפד,א ,ס"ק ג) בשם הגר"א.
 .38בביאור הלכה (שפד,א ,ד"ה אינו אוסר) האריך לדון בדברי השו"ע .ובשם הגר"א כתב שאין הבדל מהותי בין
שוכר נכרי לישראל ,אלא ההבדל הוא בין אם יכול בעל הבית לסלקו ,או שאינו יכול .וראה לעיל בריש
פירקין סימן א.
(יו"ד סי' ב ,ס"ק
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ֲא ָבל ְ ּ(ב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְ ּב ָחצֵ ר ,ו ׁ ְּשנַ יִ ם ֵמ ֶהם ֵע ְרבוּ) ֵאין ֶא ָחד ׁ ֶש ֵע ַרב נוֹ ֵתן ְר ׁשוּתוֹ לְ ֶא ָחד
ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ַרב ִ ּ(כי ֲח ֵברוֹ ׁ ֶש ֵע ַרב ִע ּמוֹ ,וְ ל ֹא ִ ּב ֵּטל ְר ׁשוּתוֹ ֲ ,ע ַדיִן אוֹ ֵסר ֶאת ֶה ָחצֵ ר ַעל זֶ ה ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ַרב) .וְ ֵאין
(ש ַה ׁ ּ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ִּק ְ ּבל ּו
(מ ּתוֹ ְך ַא ְר ָ ּב ָעה דַּ ּי ִָרים ְ ּב ָחצֵ ר) נוֹ ְתנִ ין ְר ׁשו ָּתן לִ ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ְרב ּו ׁ ֶ
ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ֵע ְרב ּו ִ
אוֹס ִרים זֶ ה ַעל זֶ ה) .וְ ל ֹא ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ְרב ּו נוֹ ְתנִ ין ְר ׁשו ָּתן לִ ׁ ְשנַ יִם
ָה ְר ׁשוּת ,ל ֹא ֵע ְרב ּו וַ ֲע ַדיִ ן ְ
ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ְרבוּ.
(טז) ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ׁ ּ ְשרוּיִ ין ְ ּב ָחצֵ ר ,וְ ׁ ָשכַ ח ֶא ָחד ֵמ ֶהם וְ ל ֹא ֵע ַרבּ ְ ,כ ׁ ֶש ּ ְמ ַב ֵּטל ְר ׁשוּתוֹ צָ ִר ְ
יך לְ ַב ֵּטל
לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד.
(ע' ב') ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ָחצֵ ר ׁ ֶש ּ ֵמת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִ ,אם ֵע ַרבֲ ,א ִפלּ ּו יְ ָר ׁשוֹ ֶא ָחד ִמן ַה ׁ ּשוּק ֵאינוֹ אוֹ ֵסר.
יְ ָר ׁשוֹ ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ֶה ָחצֵ רִ ,אם ֵע ַרב ַה ּיוֹ ֵר ׁש וְ ָהיָ ה דָּ ר ִעם ַה ּמוֹ ִר ׁיש ַ ּב ַ ּביִתֲ ,א ִפלּ ּו לֹא ֵע ַרב
ַה ּמוֹ ִר ׁיש ֵאינוֹ אוֹ ֵסר .ל ֹא ָהיָ ה דָּ ר ִע ּמוֹ ַ ּב ַ ּביִתֶ ,א ָ ּלא ְ ּב ַביִת ַא ֵחר ׁ ֶש ְ ּבאוֹ ָת ּה ָחצֵ ר וְ ל ֹא ֵע ַרב
ַה ּמוֹ ִר ׁישָ ,אס ּור ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵע ַרב ַה ּיוֹ ֵר ׁש .וְ כֵ ן ִאם ָהיָ ה דָּ ר ְ ּב ָחצֵ ר ַא ֶח ֶרת ,ו ָּבא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
לָ דוּר ְ ּב ֵבית מוֹ ִר ׁישוֹ  ,אוֹ ֵסר ,וְ יָ כוֹ ל לְ ַב ֵּטל ְר ׁשוּתוֹ .
ִהלְ כְ ָתא ְ -מ ַב ְּטלִ ין ְר ׁשוּת ַאף ִמ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְך.
ָּהיָּ ה ֻש ָּתף ִעם ְשכֵ נָּ יו לָּ זֶ ה ְביַ יִ ן וְ לָּ זֶ ה ְב ֶש ֶמן

(או"ח שפו)

(ע"א א') ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ֻש ָּתף ִעם ׁ ְשכֵ נָ יוֲ ,א ִפלּ ּו לָ זֶ ה ְ ּביַ יִ ן וְ לָ זֶ ה ְ ּב ׁ ֶש ֶמןֵ ,אין צָ ִר ְ
יך
(כן דַּ ַעת ַהטורָ .39א ְמנָ ם ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ַר ְש ָּב"א ּ ָפ ְסקוֶּ ׁ ,ש ַרק ִאם ׁ ֻש ָּתפִ ים לָ זֶ ה ְ ּביַ יִן וְ לָ זֶ ה ְ ּביַיִ ן .וְ ָּה ַר ָּמ"א
לְ ָע ֵרב ֵ ּ
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ּ ָפ ַסק ְכ ַהטור ) וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ּי ְֵהא ַהכּ ֹל ִ ּבכְ לִ י ֶא ָחד.
ַב ֶמה ְמ ָּע ְרבִ ים ו ִמ ְש ַת ְת ִפים וְ ִדין ֵערוב ִב ְמקוֹ ם ִשתוף (או"ח שפז)

(ע"א ב') (יז) ִהלְ כְ ָתא ֵ -ערו ֵּבי ֲחצֵ רוֹ ת דַּ וְ ָקא ְ ּב ַפת .וְ ׁ ִש ּתו ֵּפי ְמבוֹ אוֹ ת ַאף ְ ּביַ יִ ן.
וְ ִאם ׁ ִש ְּתפ ּו ְ ּב ָמבוֹ י ֲא ִפלּ ּו ְ ּביַ יִןֻ ,ה ְּתר ּו ֶ ּב ָחצֵ ר .וְ כֵ ן ִאם ָ ּכל ַה ֲחצֵ רוֹת ׁ ֶש ַ ּב ּ ָמבוֹ י ּ ְפתוּחוֹ ת זוֹ
לָ זוֹ וְ ֵע ְרב ּו ְ ּביַ ַחדֵ ,אין צָ ִר ְ
וֹמ ִכים ַעל ׁ ִש ּתוּף ִ ּב ְמקוֹ ם ֵערוּב ֲא ִפלּ ּו
יך ׁ ִש ּתוּף ַ ּב ּ ָמבוֹ י ( ֵ ּכן דַּ ַעת ָּהרֹא"שֶ ׁ ,ש ּס ְ
סוֹמכִ ים ַעל
סוֹמכִ ים ַעל ֵערוּב ִ ּב ְמקוֹ ם ׁ ִש ּתוּף .וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ַר ְש ָּב"א ּ ָפ ְסק ּו ׁ ֶש ֵאין ְ
ל ֹא נִ ׁ ְש ַּת ְּתפ ּו ֶא ָ ּלא ְ ּביַיִן ,וְ כֵ ן ְ



 .39או"ח שפו,ג .הרי"ף והרא"ש כתבו המשנה כצורתה .והבין הטור שסמכו על הכלל שהלכה כדברי המיקל.
 .40או"ח שפו,ג .אמנם במשנ"ב (ס"ק טז) כתב דרוב הפוסקים חולקים על פסק הרמ"א .וכתב בביה"ל (ד"ה לזה)
שכן הסכים גאון יעקב לחולקים; וכתב עוד בשמו ,דמסתברא דלאו דוקא יין ושמן דלא מהני ,אלא
אפילו מין אחד דלא מתערבי אהדדי ,כגון היה שותף לזה בפת ולזה בפת ,גם כן לא מצטרפי להיפטר
משיתופי מבואות (אם לא שהיו כולם שותפין בככר .ואע"ג דכשמשתתפים באוכלים בודאי מהני ואפילו בכמה מיני אוכלין,
היינו היכי שהם מניחים לשם שיתוף; משא"כ כאן שהשתתפו לשם סחורה בעלמא) .עיי"ש באריכות.
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אוֹמ ִרים ְכ ָּהרֹא"ש).
ֵערוּב ִ ּב ְמקוֹ ם ׁ ִש ּתוּף ,וְ כֵ ן לְ ֵה ֶפ ְך .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 41פ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם ׁיֵש ְ
ָּמ ַתי נִ ְק ָּר ִאים ָּב ֵתי ֶה ָּחצֵ ר ֲחלו ִקים זֶ ה ִמ ֶזה וְ כֵ ן ַה ָּד ִרים ֶב ָּחצֵ ר

(או"ח שע)

(ע"ב א') ָח ֵמ ׁש ֲחבוּרוֹ ת ׁ ֶש ׁ ּ ָשבְ ת ּו ִ ּב ְט ַר ְקלִ ין וְ ִח ְ ּלקוּה ּו ִ ּב ְמ ִח ּצוֹ ת ,וְ כָ ל ֶא ָחד יֵ ׁש לוֹ ּ ֶפ ַתח
ּ ָפתו ַּח לֶ ָחצֵ רִ ,אם ַה ְמ ִח ּצוֹ ת ַמ ִ ּגיעוֹ ת לַ ִּת ְק ָרה ,דְּ ָה ׁ ַש ָּתא ֲהווֹ ְ ּכ ֵעין ֲח ָד ִרים וַ ֲעלִ ּיוֹ תֲ ,א ִפלּ ּו
ֵהן ׁ ֶשל יְ ִריעוֹ ת ,וְ ָהי ּו מוֹ לִ יכִ ין ֵערו ָּבן לְ ָמקוֹ ם ַא ֵחר ,צְ ִריכִ ין ֵערוּב לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחדּ ָ .בא
יפס אוֹ ִ ּב ְמ ִח ּצוֹ ת ׁ ֶש ֵאין
ֵערו ָּבן ֶאצְ לָ ן ,אוֹ ֲא ִפלּ ּו הוֹ לִ יכוּה ּו לְ ָמקוֹ ם ַא ֵחר וְ ִח ְ ּלקוּה ּו ִ ּב ְמ ִס ַ
ַמ ִ ּגיעוֹ ת לַ ִּת ְק ָרהֵ ,אין צְ ִריכִ ים לְ ָע ֵרב.
ָהי ּו ׁ ְשרוּיִ ים ַ ּב ֲח ָד ִרים ו ַּב ֲעלִ ּיוֹ ת ַמ ּ ָמ ׁשֲ ,א ִפלּ ּו ֵערוּב ָ ּבא ֶאצְ לָ ן ,צְ ִריכִ ים ֵערוּב לְ כָ ל ֶא ָחד
"ע .ו ֵמ ָּה ַר ְמ ָּב"ם נִ ְר ֶאה ׁ ֶשכּ ֹל ׁ ֶש ַה ְמ ִחצּוֹ ת ַמ ִ ּגיעוֹ ת לַ ִּת ְק ָרה,
וְ ֶא ָחד ֵ ּ
(כן דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹת וְ ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
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נֶ ְח ׁ ָשב ַ ּכ ֲח ָד ִרים וַ ֲעלִ ּיוֹ ת ַמ ָּמ ׁש .וְ כֵ ן דַּ ַעת ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ִר ָּיא"ז ).
ו ִּמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ סוֹ ֵפר אוֹ ְמלַ ּ ֵמד ְ ּב ֵביתוֹ  ,וְ כֵ ן ַּתלְ ִמ ִידים ַה ָ ּב ִאים לִ לְ מֹד ,וְ כָ ל ֶא ָחד יֵ ׁש לוֹ ֶח ֶדר
לְ ַבדּ וֹ ו ָּפתו ַּח לֶ ָחצֵ רֲ ,א ִפלּ ּו ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד יָ ׁ ֵשן וְ אוֹ כֵ ל ְ ּב ֶח ְדרוֵֹ ,אין אוֹ ְס ִרים ֶזה ַעל ֶזה.43
ַמה קוֹ ֵב ַע לְ ֵערוב ְמקוֹ ם לִ ינָּ ה אוֹ

ְמקוֹ ם ִד ָּירה (או"ח שע)

(ע"ב ב') (יח) ִמי ׁ ֶשאוֹ כֵ ל ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד וְ לָ ן ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרּ ִ ,ב ְמקוֹ ם ֲאכִ ילָ תוֹ ׁ ָשם הוּא
אוֹ ֵסר (וְ כָ ְתב ּו ַר ֵבנו ֶפ ֶרץַ ,ה ָּכלְ בוֹ וְ ַה ְמ ִא ִיריֶ ׁ ,ש ּ ְמקוֹ ם ּ ִפ ָּתא ַהיְ נ ּו ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ לֹא ׁ ֶשל ְי ֵמי ַהחֹל.)44
יהםֵ ,אינָ ן אוֹ ְס ִרים .וְ ִאם נוֹ ֵתן לָ ֶהם
יהם וְ לָ נִ ין ְ ּבבָ ֵּת ֶ
ִהלְ כָ ְךַ ,א ִחים ׁ ֶשאוֹ כְ לִ ים ִעם ֲאבִ ֶ
יהם ,אוֹ ְס ִרים (הוֹ ִאיל וְ ֵאינָ ם אוֹ כְ לִ ים ַעל ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ַמ ָּמ ׁש) .וְ ַדוְ ָקא
ּ ְפ ָרס וְ אוֹ כְ לִ ים ְ ּבבָ ֵּת ֶ
.41
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או"ח שפז,א.
או"ח שע,ג .ואמנם כבר תמה על כך הבית מאיר .שלא הזכיר השו"ע דעת הרמב"ם ורשב"א .ועיין גאון
יעקב דמסיק דלא כהתוספות .ובחזו"א (סי' כט ס"ק ג) הביא דברי החולקים על התוספות ,וכתב :ונראה
דאין להקל בזה .מיהו האחרונים ז"ל סתמו כדעת השו"ע.
כיון שכולם משתמשים בביתו של בעל הבית בכל עסקי תשמישיהם ,באפיה ובישול ,חשיבי כולהו כאילו
אוכלין וישנים במקום אחד .לפי שהכל נקרא על שם בעל הבית .ועוד ,שאין משאיל להם רשותו לאסור
עליו ולא לאסור זה על זה ,ומצי לסלוקינהו .והוה ליה כחמשה שכירו ולקיטו ,דלא אמרו להחמיר דאחד
נותן עירובו ודיו .ואפילו שרויים בחדרים ובעליות .רא"ש (עיי"ש).
ויותר מזה מבואר במאירי ,שגם אם בכניסת השבת סעד כל אחד מבני החצר בדירתו ,והגוי שדר בחצר
חזר לביתו בשבת ונאסרו לטלטל ,אזי ,גם אם משך כל ימי השבוע וגם בסעודת ליל שבת ואפילו
בסעודה שבתחילת יום השבת סעדו בנפרד כל אחד בביתו ,מהני להתירם בטלטול ,על ידי שבמקצת יום
השבת שמאז ואילך ,יסעדו כולם בבית אחד שיהפך אותו בית להיות מקום פיתא לכולם.
וראה עוד בערוך השולחן שכתב (או"ח סי' שע,יז) :וכן אם הרבה בעלי בתים אוכלים בחדר אחד כל אחד על
שולחנו ,אע"פ שכל אחד ישן בחדר בפני עצמו ,וגם שותה שם תמיד ואוכל שם אכילת עראי ,מכל מקום
אין צריך עירוב ,כיון דבסעודות הקבועות אוכלין בחדר אחד.

קיצור פסקי הרא"ש  -עירובין
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ְ ּכ ׁ ֶש ּמוֹ לִ יכִ ים ֵערוּבָ ן לְ ָמקוֹ ם ַא ֵחרֲ .אבָ ל ִאם ֵערוּבָ ן ָ ּבא ֶאצְ לָ ן ,אוֹ ׁ ֶש ֵאין ִע ּ ָמ ֶהן דִּ ּיו ִּרין
ֶ ּב ָחצֵ רֵ ,אינָ ן אוֹ ְס ִרים.
וְ כָ ל ַ ּביִת ׁ ֶש ֵאין דָּ ִרין בּ וֹ ֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר.
(ע"ג א') וְ רוֹ ִעין וְ ַק ָ ּיצִ ין וְ ׁשוֹ ְמ ֵרי ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ָּלנִ ין ַ ּב ּ ָש ֶדה וְ אוֹ כְ לִ ין ָ ּב ִעיר ,הוֹ לְ כִ ין ַא ַחר ְמקוֹ ם
לִ ינָ ָתן וְ נוֹ ְתנִ ין לָ ֶהם ִמ ׁ ּ ָש ם ַאלְ ּ ַפ יִ ם ַא ּ ָמ ה (דְּ ָה ָתם ֲאנָ ן ַס ֲה ֵדי דְּ ִאי ְמ ַמ ּט ּו לְ ה ּו ִר ְפ ָּתא ָה ָתםְ ,טפֵ י
נִ ָיחא לְ ה ּו).
(ע"ג א') (יט) ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֲע ָב ִדים ,אוֹ ָח ֵמ ׁש נָ ׁ ִשים ְמ ַק ְ ּבלִ ים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ּ ְפ ָרס וְ אוֹ כְ לִ ין
"ע .45וְ ַד ַעת ַרזָּ "ה וְ ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ֲהלָ כָ ה
יהםֵ ,אינָ ן אוֹ ְס ִרים ָעלָ יו ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ְ ּב ָב ֵּת ֶ
ְ ּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא ַה ַּמ ִּתיר ַ ּב ֲע ָב ִדים וְ אוֹ ֵסר ְ ּבנָ ׁ ִשים) .וְ כֵ ן ַּתלְ ִמיד ְמ ַק ֵ ּבל ּ ְפ ָרס ֵמ ַרבּ וֹ ֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר.
ֲח ִמ ׁ ּ ָש ה ׁ ֶש ָ ּגב ּו ֵערוּבָ ן וְ רוֹ צִ ים לְ ָע ֵרב ִעם ָחצֵ ר ַא ֶח ֶרת ַה ּ ְפתו ָּחה לָ ֶהםֶ ,א ָחד מוֹ לִ ְ
יך
ִ ּב ׁ ְשבִ יל ֻ ּכ ָּל ן.
ְ ּבנֵ י ֵ ּבי ַרב דְּ ָאכְ לֵ י ְ ּב ָבאגָ א וְ נָ יְ ֵחי ְ ּב ֵבי ַרבָ ,מ ׁ ְש ֵחינָ ן לְ ה ּו ְּתחו ָּמא ִמ ֵ ּבי ַרב
ְמקוֹ ם לִ ינָ ָתםֶ ׁ ,שהוּא לָ ֶהם ִע ָ ּקרֶ ׁ ,ש ׁ ּ ָשם ָהי ּו ֲח ֵפצִ ים ַ ּגם לֶ ֱאכֹלִ ,אלּ ּו ָהיָה ׁ ָשם ְמזוֹ נָ ם).

(אף ׁ ֶשהוּא ַרק
ַ

ָה ָאב וּבְ נוֹ ָ ,ה ַרב וְ ַתלְ ִמידוֹ ּ ִ -בזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ִע ּ ָמ ֶהן דִּ ּיו ִּריןֵ ,אין צְ ִריכִ ים לְ ָע ֵרב .ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹם
ַה ּ ָמבוֹ י ׁ ֶש ָ ּל ֶהם נִ ָּתר ְ ּבלֶ ִחי וְ קוֹ ָרה.
ָח ֵמ ׁש ֲחצֵ רוֹ ת ַה ּ ְפתוּחוֹ ת זוֹ לָ זוֹ ו ְּפתוּחוֹ ת לַ ּ ָמבוֹ י ,וְ ֵע ְרב ּו ַ ּב ֲחצֵ רוֹ ת אוֹ ׁ ִש ְּתפ ּו ַ ּב ּ ָמבוֹ י,
סוֹ ְמכִ ין ַעל זֶ ה ִ ּב ְמקוֹ ם זֶ ה.
אוֹסר ַעל ְ ּבנֵ י ֶה ָחצֵ רּ ָ :כ ַתב ִב ְתרו ַמת ַה ֶד ֶשן ׁ ֶש ַה ּ ִמ ְת ָא ֵר ַח ְ ּב ָחצֵ רֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר ַעל ְ ּבנֵ י ֶה ָחצֵ ר .וְ כֵ ן
אוֹ ֵר ַח ַה ִאם ֵ
"עֶ ׁ ,ש ֲא ִפלּ ּו ִה ְת ָא ַרח ְ ּב ַביִת ִ ּב ְפנֵ י ַעצְ מוֹ
ְמב ָֹאר ְ ּב ִדבְ ֵרי ָּה ַר ְש ָּב"א .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
47
אוֹסר ַעל ְ ּבנֵ י ֶה ָחצֵ ר ,וְ הוּא וְ ֵהם ֻמ ָּת ִרים ֵ ּבין ְ ּב ֵביתוֹ ֵ ּבין
ִה ְת ָא ַרח דֶּ ֶר ְך ֶק ַבע ( ֶא ָ ּלא ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם א ֹו ּ ָפחוֹ ת) ֵ ,אינוֹ ֵ
(וַ ֲא ִפלּ ּו

ִ ּב ְשכִ ירוּתִ ,)46אם ל ֹא

ְ ּב ֵב ָיתםָ .48א ְמנָ ם ָ ּכ ַתב ָּה ַר ָּמ"אֶ ׁ ,ש ֶּזה דַּ וְ ָקא ִ ּב ְד ִא ָ ּכא ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת ֶא ָחד ָקבו ַּע ,דְּ ָאז ָהאוֹ ְר ִחים ְ ּב ֵטלִ ים לְ גַ ֵ ּב ּה.
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או"ח שע,ו.
משנ"ב (שע,ח ,ס"ק נג).
כן הוא לשון השו"ע (או"ח שע,ח) .ואמנם בבית יוסף יש סתירה ,דבתחילה (ד"ה המתארח) כתב יותר משלושים
(נחשב קבע) .ואח"כ (ד"ה כתוב בשבולי) כתב דבשלושים כבר מקרי קבע .ובדרכי משה (שפב ,ס"ק ב) כתב
דבשלושים מקרי קבוע .והעיר כן הביה"ל (ד"ה אלא) ונשאר בצ"ע לדינא .עיי"ש.
או"ח שע,ח .וכתב המשנ"ב (ס"ק נה) :וביותר משלשים אפילו אם היה רק בשאילה לבד ,תו מקרי קבע
ויצא מכלל אורח ואוסר .ומסתברא דאם קבע עצמו לכתחלה יותר משלשים אוסר מיד.

פרק שישי  -הדר
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אוֹס ִרים זֶ ה ַעל זֶ ה ִמ ּיָד.49
יַחדְ ,
ֲא ָבל אוֹ ְר ִחים ְ ּב ַ
ַ ּב ַעל ַ ּביִת ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִאיל וְ ִה ְש ִ ּכיר

(לִ זְ ַמן ְמ ֻר ֶ ּבה)

אוֹס ִרים ָעלָ יו :דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹ תְ ,ס ַמ"ג ו ְס ַמ"ק
ֲח ָד ִרים ְ ּבבֵ יתוֹ ָמ ַתי ְ

ְ ּב ׁ ֵשם ִר"י ,רֹא"שָּ ,מ ְר ְדכַ יַ ,ה ָּגהוֹת ַמיְמוֹ נִ יוֹ ת וְ ַר ֵבנו ֻיְר ָּחםֶ ׁ ,ש ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִאיל ֲח ָד ִרים ְ ּב ֵביתוֹ לַ ֲא ֵח ִרים,
יט ָּב"אֶ ׁ ,שאוֹ ְס ִרים ָעלָ יו .וַ ֲא ִפלּ ּו
וְ אוֹ כְ לִ ים ׁ ָשם לְ ַעצְ ָמםֵ ,אינָ ם אוֹ ְס ִרים ָעלָ יו .וְ ַד ַעת ַה ַשר ִמקוֹ צִ יָּ ,ה ַר ְש ָּב"א וְ ָּה ִר ְ
יֻחד הוּא ֶאצְ לָ ם לִ ְמקוֹ ם ּ ִפ ָּתן
ישן ׁ ָשם ,דְּ ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ְמ ָ
יָ כוֹ ל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת לָ דוּר לֶ ֱאכֹל וְ לִ ׁ ַ

ֶ(א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ׁיֵש ל ֹו

ַ ּב ֲח ָד ִרים ְּת ִפ ַיסת יָ ד) .50וְ ַהשו ַ"עָ ּ 51פ ַסק ְכ ַהתוֹ ָּספוֹ ת וְ ִס ָיע ָתם.
יחא לְ ה ּו ְט ֵפיּ ָ :כ ַתב ַה ְמ ִא ִיריֶ ׁ ,ש ֶּנ ְחלְ ק ּו ַה ְמ ָּפ ְר ִשיםֶ ׁ ,ש ּי ֵׁש אוֹ ְמ ִרים
ֲאנָ ן ַס ֲה ֵדי דְּ ִאי ַמיְת ּו לְ ה ּו ִרפְ ָּתא לְ בֵ י ַרב ,נִ ָ
ׁ ֶש ְּס ָב ָרא זוֹ
אוֹמ ִרים ַרק לְ גַ ֵ ּבי ְּתחו ִּמיןֲ ,א ָבל לְ גַ ֵ ּבי ֵערוּב ֲחצֵ רוֹ ת ,לְ עוֹ לָ ם הוֹ לְ כִ ים ַא ַחר ְמקוֹ ם ֲאכִ ילָ ָתם.
ְ
גּוֹרם ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶש ּי ַָדיִ ם מוֹ כִ יחוֹ ת ׁ ֶש ּנ ַֹח
וְ ַד ַעת ַה ְמ ִא ִירי ׁ ֶש ַ ּגם לְ גַ ֵ ּבי ֵערוּב ֲחצֵ רוֹ ת נָ דוּן ֵ ּכן ,לוֹ ַמר ׁ ֶש ּ ְמקוֹ ם לִ ינָ ה ֵ

לוֹ לֶ ֱאכֹל ּ ִפ ּתוֹ ׁ ָשם .52וְ כֵ ן דַּ ַעת ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ָּה ִר ְיט ָּב"א.53
ֵאין ָּמבוֹ י נִ ָּתר ְבלֶ ִחי וְ קוֹ ָּרה ַעד ֶש ְיהו ְש ֵתי ֲחצֵ רוֹ ת ְפתוחוֹ ת לוֹ

(או"ח שסג)

(ע"ג ב') (כ) ֵאין ָמבוֹ י נִ ָּתר ְ ּבלֶ ִחי וְ קוֹ ָרה ַעד ׁ ֶש ּיְה ּו ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹת ּ ְפתוּחוֹ ת לְ תוֹ כוֹ ,וּלְ כָ ל ָחצֵ ר
ׁ ְשנֵ י ָ ּב ִּתים .ו ִּמיה ּו ֲא ִפלּ ּו ָ ּכל ַה ֲחצֵ רוֹת ּ ְפתוּחוֹ ת זוֹ לָ זוֹ ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי ( ֵ ּכן ָ ּכ ַתב ָּהרֹא"ש ְ ּב ׁ ֵשם ַר"מ
נֶח ׁ ָשבוֹ ת ְ ּכ ָחצֵ ר
רוֹטנְ בו ְרגֲ .א ָבל ֵמ ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ּסוֹבְ ִרים ׁ ֶש ִאם ָ ּכל ַה ֲחצֵ רוֹת ּ ְפתוּחוֹת זוֹ לָ זוֹ ְ ,
ֵמ ֶ
54
ַא ַחת .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָס ַתם ְכ ָּהרֹא"ש ,לְ ָה ֵקל ֲא ִפלּ ּו ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּכל ַה ֲחצֵ רוֹת ּ ְפתוּחוֹ ת זוֹ לָ זוֹ  ,וּבְ ׁ ֵשם ׁיֵש חוֹ לְ ִקיםְ ,כ ָּה ִרי"ף ).
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וכתב המשנ"ב (שע,ח ,ס"ק נט) דמיירי בשאותו חצר היה חצר יחידי .אבל כשנתארחו בעיר ויש שם עוד
חצרות של ישראל ,והעיר עשויה בתיקון מבואות כדין ,בטילי הני אורחים לגבי שאר בעלי בתים קבועים
שבעיר ,דעיר שעשויה בתיקון מבואות כדין ,חשובה כחצר אחת.
ובשער הציון (אות לה) כתב דבחיי אדם הסתפק דאפשר אפילו בעיר שלא נתקנה בעירובין כדין ,גם כן
אמרינן דהני אורחים בטילי לגבי אנשי העיר הקבועים ,ואינם אוסרים זה על זה לטלטל בחצר
שמתאכסנים .וכתב השער הציון דנראה לו להחמיר בזה ,דכולי האי לא אמרינן דבטילי לגבייהו ,אחרי
שחצרות העיר אינם שייכים זה לזה כלל ,דהלא אסורים לטלטל בעיר ,אם כן מאי עדיף זה מחצר יחידי.
ודוקא במשאיל לזמן מרובה; אבל השאיל לשעה ,אינם אצלו אלא כאורחים (וכבפסקה קודמת) .רשב"א.
או"ח שע,ג .וכתב המשנ"ב (ס"ק לג) :וכל זה בשהיה שאול להם; אבל אם היה מקום החדרים קנוי או
מושכר להם ,או אפילו בשאול רק שמשתמשין כל אחד בפני עצמו בחדרו ,אוסרין .דדוקא בצירוף שני
הטעמים ביחד (א .שכולם משתמשים בתוך הבית לצרכיהם .ב .שלא השאיל להם רשותו לאסור עליו) מקילינן .וכל זה
בשלא היה לבעה"ב אצלם תפיסת יד ,דאי לאו הכי ,מותר בכל גווני.
ונפקא מינה ,שאם כולם לנים במקום אחד וחלוקים במקום אכילתם ,אילו התברר אצלנו שכולם היו
רוצים לאכול במקום הלינה וששם נוחה להם אכילתם ודיא אין זה נקרא חילוק דיורים ,אע"פ שאוכלים
במקומות חלוקים ואינם אוסרים זה על זה .ותו נפקא מינה דגוי אינו אוסר עליהם ,מפני שכולם חבורה
אחת הם ,וכולה חבורה כאיש אחד חשובה .מאירי (חי' ע"ג א').
ולעניין הלכה ,הביה"ל (שע,ה ,ד"ה וישן) פסק כהרשב"א והריטב"א.
או"ח שסג,כו .וכתב המשנ"ב (ס"ק קג) בשם האחרונים ,דכיון שהוא מילתא דרבנן ,נקטינן לקולא.
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ֵערוב ֶד ֶר ְך ַחלוֹ נוֹ ת

(או"ח שפב)

(ע"ד ב') (כא) ָמבוֹ י ׁ ֶש ִּצדּ וֹ ֶא ָחד יִ ְש ָר ֵאל ,וְ צִ דּ וֹ ֶא ָחד נָ כְ ִרי ,נִ ָּתר ְ ּבלֶ ִחי וְ קוֹ ָרה .וְ ִאם ַחלּ וֹ נוֹ ת
ּ ְפתו ִּחין לְ זֶ ה ַה ַ ּביִ ת ִמ ֵ ּבית יִ ְש ָר ֵאל ַא ֵחרֵ ,אינוֹ יָ כוֹ ל לְ ָע ֵרב ִע ּמוֹ דֶּ ֶר ְך ַחלּ וֹ נוֹ ת לְ הוֹ צִ יא
דֶּ ֶר ְך ַה ּ ֶפ ַתח לַ ּ ָמבוֹ יֲ .א ָבל ִאם ּ ֶפ ַתח ֵ ּבינֵ ֶיהםֻ ,מ ָּתר ֵ ּ(כן דַּ ַעת ִר"י) .ולְ ַר ִש"יַ ,אף ִאם ּ ֶפ ַתח
"עָ 55ס ַתם ְכ ִר"י .וּבְ ׁ ֵשם יֵ ׁש ִמי
יהם ָאסוּר .וְ כֵ ן ַהדִּ ין ְ ּב ָחצֵ ר ׁ ֶש ִ ּי ְש ָר ֵאל וְ נָ כְ ִרי דָּ ִרין בּ וֹ (וְ ַהשו ַ
ֵ ּבינֵ ֶ
ׁ ֶשאוֹ ֵמרְ ,כ ַר ִש"י).
יסת ֶרגֶ ל ִאם אוֹ ֶס ֶרת ֶשל ֹא ִב ְמקוֹ ָּמה
ְד ִר ַ

(או"ח שעח)

ימית ֻמ ֶּת ֶרת
ימית וְ ל ֹא ֵע ְר ָבה ִחיצוֹ נָ הְ ּ ,פנִ ִ
(ע"ה א') ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת זוֹ לִ ְפנִ ים ִמזּוֹ ֵ ,ע ְר ָבה ּ ְפנִ ִ
קוֹמ ּה,
ימית ָה ֲאסו ָּרה ִ ּב ְמ ָ
יהן ֲאסוּרוֹ ת (דְּ ֶרגֶ ל ּ ְפנִ ִ
ימיתְ ׁ ,ש ֵּת ֶ
וְ ִחיצוֹ נָ ה ֲאסו ָּרהִ .חיצוֹ נָ ה וְ ל ֹא ּ ְפנִ ִ
56
אוֹ ֶס ֶרת ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּהּ ֵ .כן ּ ָפ ְסק ּו ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,רֹא"ש וְ שו ַ"ע )ֵ .ע ְר ָבה ָ ּכל ַא ַחת לְ ַעצְ ָמ ּהּ ָ ,כל ַא ַחת
ֻמ ֶּת ֶרת לְ ַעצְ ָמ ּה.
וְ כֵ ן ַהדִּ ין ְ ּב ׁ ָשכַ ח ֶא ָחד ֵמ ֵהן וְ ל ֹא ֵע ַרב
ַה ּ ְפנִ ִימיתְ ׁ ,ש ֵּת ֶיהן ֲאסוּרוֹ ת) .נָ ְתנ ּו ֵערו ָּבן ַ ּב ִחיצוֹ נָ הּ ְ ,ב ֵאיזוֹ ִמן ַה ֲחצֵ רוֹ ת ׁ ֶש ׁ ּ ָשכַ ח ֶא ָחד ֵמ ֵהן וְ ל ֹא
ֵע ַרב ( ֲא ִפלּ ּו ִאם הוּא ִמ ְ ּבנֵ י ַה ִחיצוֹ נָ ה)ְ ׁ ,ש ֵּת ֶיהן ֲאסוּרוֹ ת.
ימית ֻמ ֶּת ֶרת .וְ ִאם הוּא ִמ ְ ּבנֵי
(ש ִאם הוּא ִמ ְ ּבנֵ י ַה ִחיצוֹ נָ הְ ּ ,פנִ ִ
ֶׁ

ימית ו ׁ ְּשנֵ י יִ ְש ְר ֵאלִ ים ַ ּב ִחיצוֹ נָ ה ,אוֹ ֵסר ֲעלֵ ֶיהם
(ע"ה ב') ָהיָ ה נָ כְ ִרי ֶא ָחד דָּ ר ַ ּב ּ ְפנִ ִ
57
"ע ְ ּב ׁ ֵשם וְ י ֵׁש ִמי
ימיתֲ ,א ִפלּ ּו י ְִש ָר ֵאל ֶא ָחד ַ ּב ִחיצוֹ נָ ה ,אוֹ ֵסר .וֶ ֱהבִ יאוֹ ַהשו ַ
ָּה ַר ְמ ָּב"םִ ,אם י ֵׁש נָ כְ ִרי ַ ּב ּ ְפנִ ִ
ׁ ֶשאוֹ ֵמר).
(וּלְ ַד ַעת

ֵבית ַש ַער ְדיָּ ִחיד

ימים צְ ִריכִ ין לִ ֵּתן ֵערוּב וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר ּ ְפטו ִּרין.58
(כב) ֲע ָש ָרה ָ ּב ִּתים ֶזה לִ ְפנִ ים ִמ ֶּזהְ ׁ ,שנֵ י ַה ּ ְפנִ ִ
(ע"ו א') ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ָ ּב ִּתים ֵ ּבינֵ ֶיהןֶ ,זה ( ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ָחצֵ ר ַא ַחת) ָ ּבא דֶּ ֶר ְך ַ ּביִ ת
ׁ ֶש ֶאצְ לוֹ וְ נוֹ ֵתן ֵערוּבוֹ ָ ּב ֶא ְמצָ ִעי ,וְ כֵ ן עוֹ ֶשה ׁ ֶש ְ ּכנֶ גְ דּ וֹ ְ ׁ ,שנֵ י ָ ּב ִּתים ׁ ֶש ֵאצֶ ל ַה ֲחצֵ רוֹ ת
וְ ָה ֶא ְמצָ ִעיֵ ,אין צָ ִר ְ
יך לִ ֵּתן ּ ַפת ,ו ֻּמ ָּת ִרים ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן.59
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או"ח שפב,יט.
או"ח שעח,ב.
או"ח שפב,יז.
שכולם נעשים בית שער לפנימיים ,ואינם אוסרים על בני החצר אלא פנימיים .ואף שגם התשיעי הוא
בית שער לפנימי ממנו ,בית שער דיחיד לאו שמיה בית שער.
כל בית נעשה בית שער לחצר שהוא פתוח לו ,ולכן שני בתים חיצוניים פטורים מלתת עירוב; אמצעי
הוה ליה בית שמניחין בו עירוב ,ואין צריך ליתן את הפת.
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922

ֲא ָבל ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת ו ׁ ְּשנֵ י ָ ּב ִּתים ֵ ּבינֵ ֶיהן ,וְ נָ ַתן ָ ּכל ֶא ָחד ֵערוּבוֹ ַ ּב ַ ּביִ ת ׁ ֶש ֵאצֶ ל ֲחצַ ר ֲח ֵברוֹ ,
ׁ ְשנֵ ֶיהן ל ֹא ָקנ ּו ֵערוּב.60
ֵערוב ֵבין ַה ְש ָּמשוֹ ת

(או"ח תטו)

(ע"ו א') (כג) ָא ְמר ּו לוֹ ׁ ְשנַ יִ ם צֵ א וְ ָע ֵרב ָעלֵ ינוּ ,לְ ֶא ָחד ֵע ַרב ָעלָ יו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם וְ נֶ ֱאכַ ל ֵערוּבוֹ
ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ,וּלְ ֶא ָחד ֵע ַרב ָעלָ יו ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת וְ נֶ ֱאכַ ל ֵערוּבוֹ ִמ ׁ ּ ֶש ֲח ׁ ֵשכָ הְ ׁ ,שנֵ ֶיהן ָקנ ּו
(כן דַּ ַעת
ֵערוּב .וְ ַדוְ ָקא ְ ּב ֵערו ֵּבי ֲחצֵ רוֹ תֲ .א ָבל ְ ּב ֵערו ֵּבי ְּתחו ִּמיןֵ ,אין ְמ ָע ְרבִ ין ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ֵ ּ
61
"ע ָס ַתם
רֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים .וְ ַד ַעת ַר ִש"י וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם דְּ ַאף ֵערו ֵּבי ְּתחו ִּמין ְ ּב ִד ֲיע ַבד ָ ּכ ׁ ֵשר ְ ּב ֵבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת .וְ ַהשו ַ
ְכ ַר ִש"י וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,וּבְ ׁ ֵשם וְ יֵ ׁש חוֹ לְ ִקים ָ ּכ ַתב ְכרֹב ָּה ִראשוֹ נִ ים).



 .60מה נפשך :אי בית שער משוית ליה (לבית בו נתנו עירוב) ,הנותן את עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אינו
עירוב .אי בית משוית ליה ,קא מטלטל (כל חצר) לבית דלא מערב ליה (שכן כל חצר עירבה עם הבית שאינו סמוך
לה ,ומפסיק הבית הסמוך בין החצר לעירוב המונח בבית השני).
 .61או"ח תטו,ג .ובביה"ל (ד"ה ויש מחמירין) הקשה שהיה לו למחבר להביא דעה שניה לעיקר ,והדעה ראשונה
בשם יש אומרים! ונשאר בצ"ע לדינא .וראה עוד בהרחבה מש"כ ב"נתיבי הלכה" ,פרק בכל מערבין ,ל"ה
א' ,לאחר סוגיית "ספק עירוב".
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ֶפ ֶרק ז

ַחלוֹ ן
ַחלוֹ ן ֶש ֵבין ְש ֵתי ֲחצֵ רוֹ ת ַה ִאם ְמ ָּע ְרבִ ים ֶא ָּחד אוֹ ְשנַ יִם

(או"ח שעב)

(ע"ו א') (א) ַחלּ וֹ ן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ תַ ,א ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ו ִּמ ְקצָ תוֹ ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָש ָרהָ ,רצ ּו
ְמ ָע ְרבִ ין ׁ ְשנַ יִםָ ,רצ ּו ְמ ָע ְרבִ ין ֶא ָחד ֲ(א ָבל ִאם ֻ ּכלּ וֹ ֵמ ַעל ֲע ָש ָרהְ ,מ ָע ְרבִ ים ׁ ְשנַ יִם ִ ּבלְ ַבד)ֲ .א ָבל ַחלּ וֹ ן
ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ָ ּב ִּתיםֲ ,א ִפלּ ּו ֻ ּכלּ וֹ לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרהָ ,רצ ּו ְמ ָע ְרבִ ין ֶא ָחד .וְ לוּל ׁ ֶש ֵ ּבין ַ ּביִת לַ ֲעלִ ָ ּיה,
ָרצ ּו ְמ ָע ְרבִ ין ֶא ָחד ַעל יָ דוֲֹ ,א ִפלּ ּו ֵאין בּ וֹ ֻס ָ ּלם ְ ּכלָ ל.
כ ֶֹתל ֵבין ְש ֵתי ֲחצֵ רוֹ ת וְ ִדין ִטלְ טול ֵמ ַהכ ֶֹתל לַ ַביִ ת

(או"ח שעב; או"ח שמו)

(ע"ו ב') כּ ֶֹתל ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹתּ ָ ,גב ַֹּה ֲע ָש ָרה וְ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעהְ ,מ ָע ְרבִ ין ׁ ְשנַ יִ ם וְ ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין
ֶא ָחדֵ .אלּ ּו עוֹ לִ ין ִמ ָ ּכאן ו ַּמ ֲעלִ ין ִע ּ ָמ ֶהן ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּב ָחצֵ ר וּמוֹ ִר ִידין ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לֶ ָחצֵ ר וּבִ לְ ַבד
(שר ׁ
ֹאש ַהכּ ֶֹתל
ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲעל ּו ִמ ּ ֵפרוֹ ת ַה ַ ּביִת ָעלָ יו וְ ל ֹא יוֹ ִריד ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לַ ַ ּביִת ,וְ כֵ ן ֵאלּ ּו ִמ ָ ּכאן ׁ ֶ
נֶ ְח ׁ ָשב ְר ׁשוּת ִ ּב ְפנֵ י ַעצְ מוֹ  ,וְ ֵאינוֹ ָ ּב ֵטל לֹא לְ גַ ֵ ּבי זֶ ה וְ לֹא לְ גַ ֵ ּבי זֶ ה) .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲחלִ יפ ּו ֵמ ָחצֵ ר זֶ ה
לָ זֶ ה.
ֵאין בּ וֹ ַ ּ(בכּ ֶֹתל) ר ַֹחב ַא ְר ָ ּב ָעהֻ ,מ ָּת ִרין ַאף לְ ַה ֲחלִ יף ֵמ ָחצֵ ר לְ ָחצֵ ר
יַחלִ יפ ּו דֶּ ֶר ְך ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹר .1וְ ַד ַעת ָּה ַרזָּ "ה ׁ ֶש ַ ּגם ֵ ּבין ְר ׁשוּיוֹ ת דְּ ַר ָ ּבנָ ן ָאסוּר
ׁ ֶשדַּ וְ ָקא ִ ּב ְר ׁשוּיוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ְָתא ל ֹא ֲ
לְ ַה ֲחלִ יף .וְ ַהשו ַ"ע ֵהבִ יא ׁ ְש ֵּתי ַהדֵּ עוֹת .2וְ ָּה ַר ָּמ"א ֶה ֱח ִמיר.)3
(כן דַּ ַעת ָּה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם,
ֵּ

נִ ְפ ַרץ ַעד ֶע ֶשר ַא ּמוֹ תִ ,אם הוּא ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה אוֹ ֵאינוֹ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעהְ ,מ ָע ְרבִ ין ׁ ְשנַ יִ ם,
וְ ִאם ָרצ ּו ְמ ָע ְרבִ ין ֶא ָחד( .נִ ְפ ַרץ) יוֹ ֵתר ֵמ ֶע ֶשר ַ(א ּמוֹ ת)ְ ,מ ָע ְרבִ ין ֶא ָחד וְ ל ֹא ׁ ְשנַ יִ ם.
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הרא"ש עצמו מביא כאן את דברי הרי"ף ולא משיג עליהם .אמנם להלן פרק כיצד משתתפין
מכריע כדעת הרז"ה .וכן כתב להלן ברמזים .ומה שכתב כאן בסתמא כדעת הרי"ף ,קצת צ"ב.
או"ח שמו,א .וזה לשונו :ולהחליף דרך מקום פטור ברשויות דרבנן יש אוסרים ויש מתירים .אמנם במקום
אחר (או"ח שנה,א) ,פסק בסתם שאם אדם נמצא בספינה ודופני הספינה גבוהים י' מעל המים ,מוציא זיז
כל שהוא ועושה בו נקב וממלא דרך שם ,שהרי דרך אויר מקום פטור הוא ממלא וסגי בהיכר .וביאר
הגר"א שהוא כיש מתירין דסימן שמו,א (וזה דלא כמגן אברהם שכתב שאפילו למאן דאסר לעיל ,הכא כיון דאיכא זיז כל
שהוא הוי היכר ושרי).
או"ח שעב,ו (עיי"ש משנ"ב ס"ק מט) .ובדעת המתירים להחליף ברשויות דרבנן ,יש שתי סיעות .דעת המרדכי
(שבת סי' שעו) ,שמותר לזרוק מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור ,אע"פ שלא נח באמצע במקום
פטור .וכתב כן הרמ"א (או"ח שנה,ג) בשם יש אומרים .אבל דעת הרשב"א דבלא הנחה ,אסור.
(סי' ח')

פרק שביעי  -חלון
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לָּ זֶ ה ַת ְש ִמישוֹ ְבנַ ַחת וְ לָּ זֶ ה ְב ָּק ָּשה

(או"ח שעב)

(ע"ז א') כּ ֶֹתל ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ תִ ,מ ַּצד ֶא ָחד ָ ּגב ַֹּה ֲע ָש ָרה ,ו ִּמ ַּצד ֶא ָחד ּ ָפחוּת ֵמ ֲע ָש ָרה,
נַחת
(מ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה לָ זֶ ה ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְ ּב ַ
אוֹ ָתן ׁ ֶש ַ ּב ַּצד ַה ָּנמו ְּך ֻמ ָּת ִרים לְ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ָעלָ יו ,וְ ל ֹא ִמ ַּצד ַה ׁ ּ ֵשנִ י ִ
וְ לָ זֶ ה ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְ ּב ָק ׁ ָשה ,וְ נוֹ ְתנִ ים אוֹ תוֹ לְ זֶ ה ׁ ֶש ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְ ּבנַ ַחת).
וְ כֵ ן ַהדִּ ין ְ ּב ָח ִריץ ׁ ֶש ְ ּבצַ ד ֶא ָחד ָעמֹק ֲע ָש ָרה ו ִּמ ַּצד ַה ׁ ּ ֵשנִ י ֵאינוֹ ָעמֹק ֲע ָש ָרה.
ָּא ְפנֵ י ַהנְ ָּמכַ ת כ ֶֹתל ו ִמעוטוֹ

(או"ח שעב)

ָ ּבא לְ ַמ ֵעט גּ ַֹב ּה ַהכּ ֶֹתל ֵמ ֲע ָש ָרהְ ,מ ַמ ֲעטוֹ ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶשעוֹ ֵקר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֻחלְ יָ א .יֵ ׁש ָ ּב ּה
ֶמ ׁ ֶש ְך ַא ְר ָ ּב ָעהֻ ,מ ָּתר (לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש) ְ ּבכָ ל ַהכּ ֶֹתלֵ .אין ָ ּב ּה ַא ְר ָ ּב ָעהֵ ,אינוֹ ֻמ ָּתר ֶא ָ ּלא ְ ּכנֶ גֶ ד
ַה ּ ִמעוּט.
ָ ּבנָ ה בּ וֹ ִאצְ ַט ָ ּבא לְ ַמ ָּטהִ ,אם ֵאין ָ ּב ּה ַא ְר ָ ּב ָעהֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּכנֶ גְ דָּ ּה ָאסוּר.4
ָ ּכ ָפה ֶאצְ לוֹ ֵס ֶפל (=דְּ לִ י) ו ִּמ ֲעטוֹ בּ וֹ ָ ,הוֵ י ִמעוּט ֲא ִפלּ ּו ֵאינוֹ ָ ּגב ַֹּה ֶא ָ ּלא ֲחצִ י ֶט ַפח .וְ הוּא
ׁ ֶש ּי ְֵהא בּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעה וְ ִח ְ ּברוֹ ְ ּב ִטיט ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְּטלוֹ ְ ּבל ֹא ָמ ָרא ( ַמ ְעדֵּ ר).
(ע"ז ב') ֶה ֱע ִמיד בּ וֹ ֻס ָ ּלם ,יֵ ׁש בּ וֹ ַא ְר ַ ּבע ׁ ְשלִ יבוֹ תְ ,מ ַמ ֵעט (דְּ כָ בְ דּ וֹ קוֹ בְ עוֹ ) .וְ ִאם לָ אוֵ ,אינוֹ
ְמ ַמ ֵעט.
(ב) ָאסוּר לְ ַטלְ ֵטל ֻס ָ ּלם ׁ ֶשל ֲעלִ ָ ּיה ְ ּביוֹ ם טוֹ בֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ָחצֵ ר .וּבְ ׁ ַש ָ ּבת ֻמ ָּתר.5
ֶה ֱע ִמיד ֻס ָ ּלם ֵאצֶ ל כּ ֶֹתל( ,וְ ַה ֻּס ָּלם) ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה וְ כֵ ן ֶ ּב ָחצֵ ר ַה ׁ ּ ֵשנִ י וְ ֵאין ֵ ּבין זֶ ה לָ זֶ ה
ׁ ְשל ׁ ָֹשהָ ,רצ ּו ְמ ָע ְרבִ ין ׁ ְשנַ יִ םָ ,רצ ּו ְמ ָע ְרבִ ין ֶא ָחד .וְ ַדוְ ָקא ְ ּב ׁ ֶש ֵאין ַהכּ ֶֹתל ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה.
ֲא ָבל ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעהֲ ,א ִפלּ ּו ִמ ְפלְ גֵ י טו ָּבא ֵמ ֲה ָד ֵדיָ ,רצ ּו ְמ ָע ְרבִ ין ֶא ָחד.
(ג) ָ ּבנָ ה ִאצְ ַט ָ ּבא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִאצְ ַט ָ ּבא ְ ּכ ֵדי לְ ַה ִּתיר לוֹ ַהכּ ֶֹתלִ ,אם יֵ ׁש ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל
ַא ְר ָ ּב ָעה ,אוֹ ֲא ִפלּ ּו ֵאין ָ ּב ּה וְ יֵ ׁש ָ ּב ֶעלְ יוֹ נָ ה ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ ֵאין ֵ ּבין זוֹ לָ זוֹ ׁ ְשל ׁ ָֹשה
(א ָבל ִאם י ֵׁש ֵ ּבינֵ ֶיהם יוֹ ֵתר ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחים ,לָ א ְמ ַה ֵּני ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי
ְט ָפ ִחיםְ ,מ ַמ ֵעט לְ ַה ִּתירוֹ ַ ּבכּ ֶֹתל ֲ
.4
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כי אם היה מועיל למעטו ,ולהחשיב אותו מקום כפתח ,בכל הכותל היה מותר להשתמש .אלא שאינו
מועיל ,ולכן אפילו כנגד המיעוט נמי לא משתמש ,שבטל כלפי הכותל.
הדברים יובנו על פי דברי הרא"ש ,שכתב דמשמע הכא דאפילו סולם צורי מותר לטלטלו ,וקשה דבפרק
קמא דיום טוב (ט' א') לא שרי אלא סולם של שובך ,אבל סולם של עלייה אסור ,דהרואה אומר להטיח גגו
הוא צריך! ותירץ רבינו תם ,דהכא בסולמות קטנים שמשתמשין בהן בבית ,ואין ראוין לעלות בהן לגג.
וה"ר אברהם ז"ל תירץ ,דהתם ביום טוב איירי ,דשרי לטלטולי ברשות הרבים ,וברשות הרבים אומר
להטיח גגו הוא צריך ,וכיון שאסור ברשות הרבים ,אפילו בחדרי חדרים אסור .אבל הכא בשבת איירי,
שאין מטלטל ברשות הרבים ,ולכך מותר לטלטלו בחצר.

קיצור פסקי הרא"ש  -עירובין
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"ע .6וְ ַד ַעת
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶעלְ יוֹ נָ ה ַא ְר ָ ּב ָעה ְט ָפ ִחים ,דְּ ִמעוּט ַ ּב ֲאוִ יר לָ או ׁ ְש ֵמ ּה ִמעוּטּ ֵ .כן דַּ ַעת ַר ִש"י וְ כֵ ן ַמ ׁ ְש ַמע ֵמ ַהשו ַ
ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ִאם יֵ ׁש ָ ּב ֶעלְ יוֹ נָ ה לְ ַבדָּ ּה ר ַֹחב ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעהּ ,ת ּו לָ א ַק ּ ְפ ֵדינָ ן ַעל ֲאוִ יר ׁ ֶש ַּת ְח ֶּת ָיהֶ ׁ .ש ּ ִמעוּט
ַ ּב ֲאוִ יר ׁ ְש ֵמ ּה ִמעוּט .וְ ָהא דְּ ָב ֵעינָ ן ׁ ֶש ֵאין ֵ ּבין זֶ ה לָ זֶ ה ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחיםּ ְ ,כ ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶעלְ יוֹ נָ ה לְ ַבדָּ ּה ַא ְר ָ ּב ָעהַ ,רק

ְ ּבצֵ רוּף ִעם ַּת ְח ּתוֹ נָ ה).
ֲא ָבל לְ ָע ֵרב ֶא ָחד ,ל ֹאֲ .א ִפלּ ּו ָע ָשה ֵ ּכן ִמן ַה ַּצד ַה ׁ ּ ֵשנִ י
לְ ִענְ יַן ׁ ִש ּמו ּׁש ַ ּבכּ ֶֹתל ִ ּבלְ ַבדֲ ,א ָבל לְ ָע ֵרב ׁ ְש ֵּתי ַה ֲחצֵ רוֹ ת ְ ּכ ֶא ָחדּ ָ ,ב ֵעינָ ן ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַיע ֻס ָ ּלם לְ ר ׁ
ֹאש ַהכּ ֶֹתל .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
ַהשו ַ"ע .7וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ּמוֹ ִעיל לְ ֵה ָח ׁ ֵשב ּ ֶפ ַתח ַ ּגם לְ ִענְ יָ ן ׁ ֶש ִאם ָרצ ּו ְמ ָע ְרבִ ים ֶא ָחד).
(כ ׁ ִש ַּטת ָּה ַר"מ ֵמרוֹ ֶטנְ בו ְרג ,דְּ ֻסגְ יָן ַא ֵיְרי
ְּ

יח ָעלָ יו ֻס ָ ּלםֲ ,א ִפלּ ּו ַ(ה ֻּס ָּלם) ָ ּכל ׁ ֶשהוּאְ ,מ ַמ ֵעט לְ ַה ִּתיר
(ע"ח א') זִ יז ַה ּיוֹ צֵ א ִמן ַהכּ ֶֹתל וְ ִה ִּנ ַ
(כ ׁ ִש ַּטת ַר ִש"י .וּלְ ִפי ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ִס ָיעתוֹ ַ ,ה ּסוֹ בְ ִרים ִמעוּט ַ ּב ֲאוִ יר ׁ ְש ֵמ ּה ִמעוּטּ ְ ,בל ֹא ֻס ָ ּלם ַהכּ ֶֹתל
לוֹ ַהכּ ֶֹתל ְ ּ
ֻמ ָּתרּ ַ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַה ִּזיז ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה .וְ כָ אן ַה ַ ּכ ָּונָ ה ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶש ִה ִּנ ַיח ֻס ָּלם ַעל ַה ִּזיזִ ,מ ֵעט ַה ִּזיז וְ גָ ַרע כּ ֹחוֹ ) .וְ ַדוְ ָקא
ׁ ֶש ִה ִּניחוֹ ַעל ַה ִּזיזֲ .א ָבל ֶאצְ לוֹ  ,ל ֹא.
כּ ֶֹתל ִּת ׁ ְש ָעה ָע ָשר ,דַּ י ְ ּבזִ יז ֶא ָחד לְ ַמ ֲעטוֹ ו ַּמ ִּניחוֹ ָ ּב ֶא ְמצַ ע .כּ ֶֹתל ֶע ְש ִרים ,צָ ִר ְ
יך ׁ ְשנַ יִ ם.
(כ ֵדי ׁ ֶש ּיוּכַ ל לְ ַה ֲע ִמיד ֻס ָ ּלם ַעל ַה ִּזיז ַה ַּת ְח ּתוֹ ן וּלְ ָס ְמכוֹ ַעל ַה ִּזיז
ידם זֶ ה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּכנֶ גֶ ד זֶ ה ְ ּ
וְ הוּא ׁ ֶש ַ ּי ֲע ִמ ֵ
ָה ֶעלְ יוֹן .)8כּ ֶֹתל ָ ּגב ַֹּה ֲע ָש ָרה ַס ִ ּגי ְ ּב ֻס ָ ּלם ׁ ִשבְ ָעה ו ַּמ ׁ ּ ֶשה ּו וְ זוֹ ְקפוֹ ֵאצֶ ל ַהכּ ֶֹתל.
ֻס ָ ּלם ִמ ָ ּכאן ו ִּמ ָ ּכאן וְ ַק ׁ ּ ִשין ָ ּב ֶא ְמצַ עֵ ,אינוֹ ְמ ַמ ֵעטַ .ק ׁ ּ ִשין ִמ ָ ּכאן ו ִּמ ָ ּכאן וְ ֻס ָ ּלם ָ ּב ֶא ְמצַ ע,
ְמ ַמ ֵעט ( ַר ִש"י ּ ֵפ ַר ׁש ׁ ֶש ֶה ֱע ִמיד ׁ ְשנֵ י ֻס ָ ּלמוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ִ ּב ׁ ְשנֵ ֶיהם ֶמ ׁ ֶש ְך ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ נָ ַתן ַק ׁש ָ ּב ֶא ְמצַ ע ,וּלְ ֵה ֶפ ְך.
יח ָעלָ יו ֻס ָ ּלם ,וּלְ ֵה ֶפ ְך .וְ כֵ ן
יט ָּב"א ֵ ּב ֲאר ּו ,דְּ ַמיְ ֵרי ׁ ֶש ַהכּ ֶֹתל ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ַה ֲחצֵ רוֹ תִ ,מ ַ ּק ׁש ,וְ ִה ִ ּנ ַ
וְ ָּה ַר ֲא ָּב"דָּ ,ה ַר ְש ָּב"א וְ ִר ְ
ַמ ׁ ְש ַמע ָּב ַר ְמ ָּב"ם .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 9פ ַסק ְכ ַר ִש"י).
(ד) ָח ַקק ַ ּבכּ ֶֹתלֵ 10אצֶ ל ַה ֻּס ָ ּלם לְ ַה ׁ ְשלִ ימוֹ לְ ַא ְר ָ ּב ָעה ר ַֹחבַ ,מ ְס ּ ִפיק ִאם ָע ָשה ֵ ּכן ְ ּבג ַֹב ּה
ֲע ָש ָרהָ .ח ַקק ֻ ּכלּ וֹ ַ ּבכּ ֶֹתל ,צָ ִר ְ
יך לָ חֹק ָ ּכל גּ ַֹב ּה ַהכּ ֶֹתל.
וְ ִאם ָע ָשה לְ ִאילָ ן ֻס ָ ּלםֵ ,אינוֹ ְמ ַמ ֵעטֲ .א ׁ ֵש ָרה ֵיְב ׁ ָשה ׁ ֶש ָע ָשה ִמ ּ ֶמ ָּנה ֻס ָ ּלםְ ,מ ַמ ֶע ֶטת
"ע ָס ַתם
ּ ָפ ְסק ּו ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל וְ ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם לְ ֵה ֶפ ְךִ ,אילָ ן ְמ ַמ ֵעט ,וְ ֻס ָ ּלם ֵמ ֲא ׁ ֵש ָרה ֵאינוֹ ְמ ַמ ֵעט .וְ ַהשו ַ
(כן
ֵּ



 .6או"ח שעב,יא .השו"ע פסק שאם אין בתחתונה ארבעה ,ויש בעליונה ארבעה ,ואין בין זו לזו שלושה
טפחים ,מהני להתיר להשתמש עליו (אבל לא מהני למהוי פתח לערב יחד) .וכתב ביה"ל (ד"ה ואין בין) דמשמע
שאם יש בין זו לזו שלושה טפחים ,אף שהעליונה רחבה ד' על ד' ,לא מהני משום דהוי מיעוט באויר,
וכשיטת רש"י .והקשה מדוע לא הביאו האחרונים את הסיעה השניה .ונשאר בצ"ע.
 .7או"ח שעב,יא.
 .8כן הוא לשיטת רש"י ,שאין זיז מועיל בלא סולם תחתיו ,משום מיעוט באויר .ולראשונים הסוברים מיעוט
באויר שמיה מיעוט ,הטעם כאן ,שאם יהיו שני הזיזים זה כנגד זה ,לא יהיה נוח לעלות מזיז אחד לשני.
 .9או"ח שעב,יג.
 .10ראה פירושים שונים בסוגיא זו בראשונים ב"נתיבי הלכה".

פרק שביעי  -חלון
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ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,וּבְ ׁ ֵשם ָּהרֹא"ש ָ ּכ ַתב לְ ֵה ֶפ ְך ,דְּ ִאילָ ן ֵאינוֹ מוֹ ִעיל וַ ֲא ׁ ֵש ָרה מוֹ ֶעלֶ ת.)11
ָּח ִריץ ֵבין ְש ֵתי ֲחצֵ רוֹ ת

(ע"ח ב') (ה) ָח ִריץ ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ תָ ,עמֹק ֲע ָש ָרה וְ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעהְ ,מ ָע ְרבִ ין ׁ ְשנַ יִ ם וְ ֵאין
ְמ ָע ְרבִ ין ֶא ָחדֲ .א ִפלּ ּו ִאם הוּא ָמלֵ א ַק ׁש וְ ֶת ֶבןָ .מלֵ א ָע ָפר אוֹ צְ רוֹ רוֹ תְ ,מ ָע ְרבִ ין ֶא ָחד וְ ל ֹא
ׁ ְשנַ יִ ם.
נָ ַתן ָעלָ יו נֶ ֶסר  -לְ ָא ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ָח ִריץּ ְ ,בכָ ל ׁ ֶשהוּא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ְ ּבר ַֹחב ַה ֶּנ ֶסרְ ,מ ַמ ֵעט .לְ ָר ְחבּ וֹ ,
ׁ ֶש ְּנ ָתנוֹ לְ ר ַֹחב ֶה ָח ִריץ ,צָ ִר ְ
יך ׁ ֶש ּי ְֵהא ר ַֹחב ַה ֶּנ ֶסר ַא ְר ָ ּב ָעה.
יהן נֶ ֶסר (או"ח שעג)
ְש ֵתי ְגזֻ זְ ְט ָּראוֹ ת ֶש ֵבינֵ ֶ

וְ כֵ ן ׁ ְש ֵּתי ְ ּגזֻ זְ ְט ָראוֹ ת זוֹ ְ ּכנֶ גֶ ד זוֹ ׁ ֶש ָּנ ַתן ֵ ּבינֵ ֶיהן נֶ ֶסר ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעהְ ,מ ָע ְרבִ ין ֶא ָחד וְ ל ֹא
ׁ ְשנַ יִ םֲ .א ָבל ִאם ָהי ּו זוֹ ל ֹא ְ ּכנֶ גֶ ד זוֹ  ,אוֹ זוֹ לְ ַמ ְעלָ ה ִמזּוֹ ְ ,מ ָע ְרבִ ין ׁ ְשנַ יִ ם וְ ל ֹא ֶא ָחד .וְ ִאם
(כן דַּ ַעת ַר ִש"י וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ַתם
יבי ְ ּכמוֹ זוֹ ְ ּכנֶ גֶ ד זוֹ ֵ ּ
ָהי ּו ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשל ׁ ָֹשה זוֹ לָ זוֹ ֲ ,ח ׁ ִש ֵ
נֶח ׁ ָשבוֹ ת ִ ּכ ְמ ֻח ָ ּברוֹת ַאף ְ ּבל ֹא נֶ ֶסרַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵהן
ׁ ֶש ִ ּבגְ זֻ זְ ְט ָראוֹת ִאם ֵהן ּתוֹ ְך ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחים זוֹ ִמזּוֹ ְ ,
ַ ּב ֲאלַ כְ סוֹ ן זֶ ה לָ זֶ ה .וְ ַהשו ַ"עָ ּ 12פ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א הוֹ ִסיף ּ ֵפרו ּׁש ַר ֵבנו ַתם).
ַמ ְת ֵבן ֶש ֵבין ְש ֵתי ֲחצֵ רוֹ ת לְ ִענְ יַ ן ֵערוב ֶא ָּחד ולְ ִענְ יַ ן ַה ֲאכָּ לַ ת ְב ֵה ָּמה ִמ ֶמנו

(ע"ט א') (ו) ַמ ְת ֵ ּבן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ תּ ָ ,גב ַֹּה ֲע ָש ָרה ְמ ָע ְרבִ ין ׁ ְשנַ יִ ם וְ ל ֹא ֶא ָחד.
ֵאלּ ּו ַמ ֲאכִ ילִ ין ִמ ָ ּכאן וְ ֵאלּ ּו ַמ ֲאכִ ילִ ין ִמ ָ ּכאןּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ַ ּי ֲע ִמיד לִ בְ ֶה ְמ ּתוֹ ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ּתוּכַ ל ׁ ָשם
לֶ ֱאכֹלֲ .א ָבל ל ֹא יַ ֲע ִמ ֶיד ָּנה ְ ּביָ ַדיִם .וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ֶש ָאסוּר לוֹ לִ ֵּתן לְ תוֹ ְך ֻק ּ ָפתוֹ  .לְ ַחד ּ ֵפרו ׁ ָּשא
יד ְך ֲא ִפלּ ּו ְ ּבחֹל ( ָאסוּר לִ ֵּתן ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לְ ֻק ּ ָפתוֹ ,וְ כֵ ן לְ ַה ֲע ִמיד ַה ְ ּב ֵה ָמה ְ ּב ַיָדיִם .וְ ַהשו ַ"עָ 14ס ַתם
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת .13וּלְ ִא ַ
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או"ח שעב,טו .וסיים השו"ע והוא שתהא (האשירה) יבישה (שאין בו פירות ועלין וענפים ,דאז לא חיישינן שמא יתלוש
ומותר לעלות עליו בשבת מדינא ,אי לאו משום איסור אשירה) .וראה משנ"ב (ס"ק קטז) שכתב :ועיין באליה רבה
שמצדד להלכה כסברא הראשונה (דעת הרמב"ם) ,שהיא דעת הרבה פוסקים.

 .12או"ח שעג,א .וביאר המשנ"ב (ס"ק ד-ה) דברי הרמ"א ,שכשאין המרחק בין הגזוזטראות ארבעה ,אפילו בלי
נסר אם רצו מערבים יחד ,ואם רצו מערבים שניים (כדעת תוספות ,בהערה לעיל ,ודלא כהרשב"א) .והוסיף (על פי
מג"א ושאר אחרונים) ,ודוקא שסמיכת הגזוזטראות זו לזו לא היה באורך כל הכותל; דאילו אם היה סמיכתן
באורך כל הכותל ,או שהיה נמשך הסמיכה זו לזו ביותר מעשר אמות ,אז מערבין אחד ולא שניים.
 .13דלמא שקיל טובא וממעיט ליה מעשרה ,וקא מטלטל בחצר האסורה .לישנא אחרינא :לא יתן לתוך
קופתו ,משום דמוקצה מאתמול למחיצה זו .רש"י.
 .14או"ח שעב,יט.

קיצור פסקי הרא"ש  -עירובין
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ְכ ַר ִש"יֶ ׁ ,ש ָאסוּר ִמ ׁ ּשוּם ֻמ ְקצֶ ה ,וְ ַדוְ ָקא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת; וְ כָ ַתב ֶש ְל ָּהרֹא"ש ֲא ִפלּ ּו ְ ּבחֹל ָאסוּר .)15וְ ַדוְ ָקא ְ ּב ַמ ְת ֵ ּבן
ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ תֲ .א ָבל ָהיָ ה ַ(ה ֶּתבֶ ן) ְ ּב ַביִת ו ַּמ ְפ ִסיק ֵ ּבין ַה ֲחצֵ רוֹ תֻ ,מ ָּתר ַאף לְ ַה ֲאכִ יל.
נִ ְת ַמ ֵעט ַה ֶּת ֶבן ֵמ ֲע ָש ָרה ְ ּבחֹל ְמ ָע ְרבִ ין ֶא ָחד וְ ל ֹא ׁ ְשנַ יִ ם .נִ ְת ַמ ֵעט ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֻה ְּת ָרה
ֻה ְּת ָרה.
נְ ִעילַ ת ֶפ ַתח לִ ְמ ַב ֵטל ְרשות (או"ח שפ)

יך לְ ַב ֵּטל ְר ׁשוּתוֹ  ,צָ ִר ְ
(ע"ט ב') (ז) ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ָחצֵ ר ׁ ֶש ׁ ּ ָשכַ ח וְ ל ֹא ֵע ַרב ,וְ צָ ִר ְ
יך לִ נְ עֹל ּ ֶפ ַתח
ֵ ּביתוֹ  .וְ ל ֹא יִ ְפ ָּת ֶח ּנ ּו ֶא ָ ּלא ְ ּכ ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
(כן ָ ּכ ַתב ַר ִש"י .וְ כָ ַתב
יך לָ צֵ את וְ לָ בוֹ א וְ יִ נְ עֹל ִמ ָ ּיד ַא ֲח ָריו ֵ ּ
יט ָּב"א ,דְּ בִ ׁ ְש ָאר ְמ ַב ְּטלִ ים לָ א
יא"זָּ ,ה ַר ְש ָּב"א וְ ָּה ִר ְ
ָּהרֹא"ש ׁ ֶש ּי ֵׁש לְ ַה ֲח ִמיר ְ ּכפֵ רו ּׁשוֹ  .וְ ַד ַעת תוֹ ָּספוֹ תָּ ,מ ְר ְדכַ יִ ,ר ָּ
18
ָ ּב ֵעי נְ ִעילָ ה .16וְ גַ ם ָּה ַר ְמ ָּב"ם לֹא ִהזְ ִ ּכיר נְ ִעילַ ת דֶּ לֶ ת .17וְ כֵ ן ָס ַתם ַהשו ַ"ע ,וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַר ִש"י ).
ִה ְש ַת ְתפות ְב ָּמבוֹ י לְ כָּ ל ְבנֵ י ַה ָּמבוֹ י וְ א ֶֹפן ַה ִזכוי

(או"ח שסו)

יח ֶאת ֶה ָחבִ ית וְ אוֹ ֵמר ֲה ֵרי זוֹ לְ כָ ל ְ ּבנֵ י ַה ּ ָמבוֹ י.
(ע"ט ב') (ח) ֵ ּכיצַ ד ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפין ְ ּב ָמבוֹ יַ ,מ ִּנ ַ
ו ְּמזַ ֶ ּכה לָ ֶהם ַעל יְ ֵדי ְ ּבנוֹ וּבִ ּתוֹ ׁ ֶש ֵאינָ ם ְסמוּכִ ים ַעל ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ֲא ִפלּ ּו ֵהם ְק ַט ִּנים .וְ ל ֹא ַעל
יְ ֵדי ַה ְּסמוּכִ ים ֲא ִפלּ ּו ֵהם ְ ּגדוֹ לִ ים ( ֵ ּכן דַּ ַעת ַר ֵבנו ַתם וְ ָּהרֹא"שָ .א ְמנָ ם ַב ַה"גִ ,רי"ף וְ ַר ְמ ָּב"םָ ,ס ְתמ ּו
"ע.21
וְ כָ ְתב ּו ַה ּ ִמ ׁ ְשנָ ה ְ ּכצו ָּר ָת ּה ,19ו ַּמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ֵהבִ ינ ּו ׁ ֶש ָ ּגדוֹ לּ ָ ,גדוֹ ל ַמ ּ ָמ ׁש ,20וְ ָק ָטןָ ,ק ָטן ַמ ּ ָמ ׁש .וְ כֵ ן ָס ַתם ַהשו ַ
וּבְ ׁ ֵשם יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ְכ ַר ֵבנו ַתם .וְ ִס ּיֵם ׁ ֶש ְ ּלכַ ְּת ִח ָ ּלה טוֹ ב לָ ח ֹׁש לְ ִדבְ ֵרי ׁ ְשנֵ ֶיהם ֵהיכָ א דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב:
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(והקשה אליה רבה ,ס"ק כט ,שלשון השו"ע צ"ב ,דמשמע דלרא"ש כל שכן בשבת אסור ,ואילו ברא"ש מבואר שבשבת מותר,
ודוקא בחול אסור) .והמשנ"ב (ס"ק קמ) כתב שהעיקר כסברא ראשונה (וביאר בשער הציון ,אות ק ,שכן דעת שאר
הראשונים כרש"י ,דהאיסור קאי רק על שבת .ודעת הרא"ש יחידאי הוא .ושכן משמע מלשון השו"ע דסובר כן לדינא ,דהזכירה
בסתמא) .ופסק השו"ע שאם נתמעט בחול מעשרה ,צריכים לערב ביחד .והוסיף המשנ"ב (ס"ק קלה ,ע"פ
הגר"א ועוד) אבל נתמעט בשבת ,כיון שהותרה בתחילה כניסת השבת ,הותרה.

.16

וכתבו תוספות דקצת נראה דדווקא הכא צריך נעילת דלת ,שעד עתה הורגלו לטלטל בלא שום עירוב
שהיה תבן מפסיק ,ואיכא למיחש ,כדאמר כיון דדש ביה אתי לטלטולי .ועוד כתבו דנראה דהכא נמי לא
בעו לנעילת דלת אלא שבת ראשונה שאחר המיעוט ,כיון שבשבת שעברה היו מטלטלין שם בלא עירוב
ובלא ביטול רשות ,אבל לשבת אחרת לא יצטרכו עוד לנעול .דאין סברא שעד לעולם יהא צריך נעילה
ולא נשוה אותו לשאר ביטול בשביל שהיתה שם מחיצה מפסקת פעם אחת.
וכתב הב"י (או"ח שפ,א) מיהו נראה דהיינו דווקא במבטל רשות חצרו ולא רשות ביתו .אבל במבטל רשות
חצרו ורשות ביתו ,הוי אורח גמור לגבייהו ,ומותר להוציא אף מביתו ,כיוון דלא נשאר לו שום רשות שלא
ביטלו.
או"ח שפ,א.
אף שפסקו בדין מציאה כר' יוחנן ,שגדול הסמוך על שולחן אביו הוא קטן.
ומזכה על ידי בניו הגדולים ,אפילו הם סמוכים ,ואע"פ שבאופן זה מציאתם לאביהם (חו"מ רע,ב) זה רק
משום איבה ,שלא ימנע מהם מזונות .אבל בנידון דידן שאביהם רוצה לזכות על ידם שפיר זוכים ,כיון
שגדולים הם יש להם יד בפני עצמם .משנ"ב (ס"ק נז).
או"ח שסו,י.
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וּבְ ִד ֲיע ַבד סוֹ ְמכִ ין ַעל דִּ בְ ֵרי ַה ֵּמ ֵקל ְ ּב ֵערוּב.)22
(ו ְּמזַ ֶ ּכה) ַעל ֵיְדי ׁ ִש ְפ ָחתוֹ וְ ַעבְ דּ וֹ ָה ִעבְ ִרים ,וְ ל ֹא ַעל יְ ֵדי ַה ְ ּכנַ ֲענִ ים .וְ ל ֹא ַעל יְ ֵדי ִא ׁ ְש ּתוֹ
ׁ ֶשנּוֹ ֵתן לָ ּה ּ ְפ ָרסֲ ,א ִפלּ ּו יֵ ׁש לָ ּה ַ ּביִ ת ֶ ּב ָחצֵ רֲ .א ָבל ִאם ֵאין לָ ּה ּ ְפ ָרסְ ,מזַ ֶ ּכה ַעל יָ ָד ּה ֲא ִפלּ ּו
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .ו ִּמדִּ בְ ֵרי ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ַמ ֲעלֶ ה לָ ּה
ִאם ֵאין לָ ּה ַ ּביִת ַ ּב ֲחצֵ רוֹ ֵ ּ
23
"ע  .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ָּהרֹא"ש .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ְ ּב ִד ֲיע ַבד
ְמזוֹ נוֹ תְ ,מזַ ֶ ּכה ַעל ָיָד ּה .וְ כֵ ן ָס ַתם ַהשו ַ
סוֹ ְמכִ ים ַעל דִּ בְ ֵרי ַה ֵּמ ֵקל ְ ּב ֵערוּב).
צָ ִר ְ
(ב ִקנְ יָן ְ ּב ָעלְ ָמא ,ל ֹא ַרק ְ ּב ׁ ִש ּתוּפֵ י
יה ֶט ַפח ְ ּכ ׁ ֶש ּ ְמזַ ֶ ּכה .ו ֵּפ ַר ׁש ַר ֵבנו ַתם דְּ כָ ל ַהגְ ָ ּב ָהה ְ ּ
יך לְ ַהגְ ִ ּב ַּ
ְמבוֹ אוֹ ת) ַס ִ ּגי ְ ּב ֶט ַפח .ולְ ַר ִש"י ָ ּב ֵעי ׁ ְשל ׁ ָֹשה
אוֹ ְמ ִרים ְכ ַר ֵבנו ַתם).

"עּ ָ 24כ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ְכ ַר ִש"י ,וּבְ ׁ ֵשם וְ י ֵׁש
(וְ ַהשו ַ

ִדין ַביִ ת ֶש ֵאין בוֹ ַא ְר ַבע ַעל ַא ְר ַבע

( ֻס ָּכה ג' א') (ט) ַ ּביִת ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַא ְר ַ ּבע ( ַא ּמוֹ ת) ַעל ַא ְר ַ ּבע ( ַא ּמוֹ ת)ָ ּ ,פטוּר ִמ ּ ְמזו ָּזה ו ִּמ ּ ַמ ֲע ֶקה.
וְ ֵאין צָ ִר ְ
יחין בּ וֹ
יחין בּ וֹ ֵערו ֵּבי ֲחצֵ רוֹ תֲ .א ָבל ַמ ִּנ ִ
יך לִ ֵּתן ל ֹא ְ ּב ֵערוּב וְ ל ֹא ְ ּב ׁ ִש ּתוּף וְ ֵאין ַמ ִּנ ִ
ׁ ִש ּתו ֵּפי ְמבוֹ אוֹ ת .וְ ֵאין עוֹ ִשין אוֹ תוֹ ִעבּ וּר לָ ִעיר.25
זִ כוי ְב ֵערוב

(פ' א') ִהלְ כְ ָתא ּ ֵ -בין ֵערו ֵּבי ֲחצֵ רוֹ ת ו ְּתחו ִּמין וְ ַתבְ ׁ ִשילִ ין וְ ׁ ִש ּתו ֵּפי ְמבוֹ אוֹ תּ ְ ,בכֻ ָ ּלן צָ ִר ְ
יך
לְ זַ כּ וֹ ת .וּבְ כֻ ָ ּלן ל ֹא יְ זַ ֶ ּכה ַעל יְ ֵדי ִא ׁ ְש ּתוֹ .
ְשכִ ַירת ְרשות ֶשל ֹא לְ ַד ְעתוֹ ובְ ַעל ָּכ ְרחוֹ

(או"ח שסז)

(פ' א') ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל נָ כְ ִרי ַמ ְש ֶ ּכ ֶרת ְר ׁשוּתוֹ ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַד ַעת ֲ(א ִפלּ ּו ִמ ָחה ָ ּב ּה ְ ּבפֵ רו ּׁש) .וְ כֵ ן
ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל יִ ְש ָר ֵאלְ ,מ ָע ֶר ֶבת ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַד ְע ּתוֹ  .וַ ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ ָרגִ יל לְ ָע ֵרב ,וּכְ גוֹ ן דְּ ָא ַסר
ֲעלַ יְהוּּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ֵאין לוֹ ּ ֶפ ַתח ּ ָפתו ַּח לְ ָמבוֹ י ַא ֵחר.
ֲא ָבל ָהיָ ה ֲחצֵ רוֹ ּ ָפתו ַּח לִ ׁ ְשנֵ י ְמבוֹ אוֹ תּ ְ ,ב ֶא ָחד ָרגִ יל וּבְ ֶא ָחד ֵאינוֹ ָרגִ ילּ ָ ,ב ָרגִ יל ׁ ֶשאוֹ ֵסר
ֲעלֵ ֶיהן ְמ ָע ֶר ֶבת ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַד ְע ּתוֹ ֲא ִפלּ ּו ֵאינוֹ ָרגִ יל לְ ָע ֵרב ִע ּ ָמ ֶהןֲ .א ָבל ְ ּב ׁ ֶש ֵאינוֹ ָרגִ יל ֵאינָ ּה
ְמ ָע ֶר ֶבת ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַד ְע ּתוֹ .
.22
.23
.24
.25



ואינו סמוך ,בין גדול וסמוך .משנ"ב (שסו,י ,ס"ק סט)

רצה לומר ,בין קטן
או"ח שסו,י.
חו"מ קצח,ב.
ואפילו כבורגנין לא משוינן ליה .מאי טעמא? בורגנין חזו למילתייהו (ללינת לילה לאדם אחד) ,והאי לא חזי
למילתיה (דכל בית עשוי לדירת קבע תמיד) .גמרא ורש"י.

קיצור פסקי הרא"ש  -עירובין
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וְ כָ ל זְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא ִמ ָחה ַה ַ ּב ַעלֲ ,א ִפלּ ּו ל ֹא ָרגִ יל וְ ל ֹא ָא ַסרְ ,מ ָע ֶר ֶבת ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַד ְע ּתוֹ  .ו ִּמיה ּו ֵאין
לָ ּה כּ ַֹח לְ זַ כּ וֹ ת לַ ֲא ֵח ִרים ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַד ְע ּתוֹ  .וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִמדַּ ְע ּתוֹ לְ גַ ְמ ֵרי( ,דְּ ַהיְנוּ) ֲא ִפלּ ּו ְ ּבל ֹא דַּ ַעת
ִא ׁ ְש ּתוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו ָרגִ יל וְ ָא ַסר ,ל ֹא (וְ ַה ָּמ ְר ְדכַ י ָ ּכ ַתב ׁ ֶש ּי ֵׁש ְמפָ ְר ׁ ִשים דְּ ָרגִ יל וְ ָא ַסר נוֹ ְטלִ ין ׁ ִש ּתוּפוֹ לְ גַ ְמ ֵרי
ְ ּב ַעל ָ ּכ ְרחוֹ  ,וְ ַד ַעת ִא ׁ ְש ּתוֹ ֵנָמי לָ א ָ ּב ֵעי).26
וַ ֲא ִפלּ ּו ֵאין ָה ִא ׁיש וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ַ ּב ַ ּביִת ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ יְ כוֹ לִ ים לְ ָע ֵרב ,וּכְ גוֹ ן ׁ ֶש ֶה ָחצֵ ר ּ ָפתו ַּח לְ ָמבוֹ י
ֶא ָחדֲ .א ָבל ִאם ָהיָ ה ּ ָפתו ַּח לִ ׁ ְשנֵ י ְמבוֹ אוֹ תֵ ,אינָ ן יְ כוֹ לִ ים לְ ָע ֵרב ְ ּבל ֹא דַּ ְע ּתוֹ .
ִאם ַא ַחר ֶש ֵע ְרבו נִ ְת ַקלְ ֵקל ָּה ֵערוב

(או"ח שסח)

(פ' ב') (י) ֲה ֵרי ׁ ֶש ֵע ְרב ּו ְ ּכ ָבר ,וְ נִ ְת ַקלְ ֵקל ָה ֵערוּב ,ו ָּבא ֶא ָחד לַ ֲחזֹר לְ ַת ְּקנוֹ לְ זַ כּ וֹ ת לָ ֲא ֵח ִרים,
אשוֹ ןֲ ,א ִפלּ ּו ָ ּכלָ ה ֻ ּכלּ וֹ ְמזַ ֶ ּכה וְ ֵאין צָ ִר ְ
ִאם חוֹ זֵ ר ו ְּמ ָע ֵרב ִמ ּ ִמין ׁ ֶש ָהיָ ה ָה ִר ׁ
יך לְ הוֹ ִד ַיעּ ָ .בא
ְ
ְ
לְ ַת ְּקנוֹ ִמ ּ ִמין ַא ֵחרִ ,אם נִ ְת ַמ ֵעט מוֹ ִסיף וְ ֵאין צָ ִריך לְ הוֹ ִד ַיעּ ָ .כלָ ה ֻ ּכלּ וֹ  ,צָ ִריך לְ הוֹ ִד ַיע.
נִ ּתוֹ ְספ ּו ָעלֶ ָיה דִּ ּיו ִּרין ,צָ ִר ְ
יך לְ הוֹ ִד ַיע.
וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי ְ ּב ָחצֵ ר ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ְמבוֹ אוֹ תָ .היָ ה ּ ָפתו ַּח לְ ָמבוֹ י ֶא ָחדֵ ,אין צָ ִר ְ
(כן דַּ ַעת
יע ֵ ּ
יך לְ הוֹ ִד ַ
"ע .27וְ ַד ַעת ֵספֶ ר ָּה ִע ִתים ְ ּב ׁ ֵשם ָּגאוֹ ן ,וְ ָּה ַר ֲא ָּב"דֶ ׁ ,ש ַאף ְ ּב ָחצֵ ר ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵי
ָּה ִרי"ףַ ,ר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ְמבוֹ אוֹ ת ֵאין צָ ִר ְיך לְ הוֹ ִד ַיע).

ִשעור ֵערוב ְתחו ִמין לַ ֲאנָּ ִשים ַר ִבים

(פ' ב') (יא) ַ ּכ ּ ָמה הוּא ׁ ִשעוּרוֹ ? ִ ּב ְת ִח ָ ּלתוֹ ּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ִמ ִּת ׁ ְש ָעה ָע ָשר וּלְ ַמ ָּטה ַס ִ ּגי
ְ ּבכִ גְ רוֹ גֶ ֶרת לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחדִ .מ ִּת ׁ ְש ָעה ָע ָשר וּלְ ַמ ְעלָ ה וְ ִת ׁ ְש ָעה ָע ָשר ,דַּ י ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ְס ֻעדּ וֹ ת
ׁ ֶש ֵהן ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְש ֶרה ְ ּגרוֹ גָ רוֹ ת .ו ׁ ְּשיָ ֵרי ֵערוּב ְ ּבכָ ל ׁ ֶשהוּא.
ִדין ֵערוב וְ ִשתוף ִב ְפרו ָּסה

(יב) ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין ֵערו ֵּבי ֲחצֵ רוֹת ֶא ָ ּלא ְ ּב ַפת ׁ ְשלֵ ָמה .וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּגדוֹ לָ ה ַה ְר ֵ ּבה ו ְּפרו ָּסהֵ ,אין
יסר.
ְמ ָע ְרבִ ין ָ ּב ּה .ו ְּמ ָע ְרבִ ין ִ ּב ְק ַט ָּנה ׁ ְשלֵ ָמה ֲא ִפלּ ּו ִ ּבכְ ִא ָ



 .26סוגיא זו מורכבת ,ויש בה כמה שיטות בראשונים ,ואף מה שכתב כאן ברמזים ,הוא לכאורה דלא
כדעת הרא"ש (הסובר שרגיל ואסר הם שני תנאים נפרדים) ,אלא כשיטת התוספות (שלשיטתם רגיל ואסר היינו הך),
וצ"ב .וראה ביתר הרחבה ב"נתיבי הלכה" עירובין.
והשו"ע (או"ח שסז,א) פסקִ :א ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ְמ ָע ֶר ֶבת לוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִמדַּ ְע ּתוֹ ֲ ,א ִפלו ִאם ִמ ָּחה ָ ּב ּה ׁ ֶשלּ ֹא לְ ָע ֵרב ,וַ ֲא ִפלּ ּו
ֵאין ָרגִ יל לְ ָע ֵרב ִע ּ ָמ ֶהם .וְ ָהנֵ י ִמילֵ י ְ ּכ ׁ ֶשאוֹ ֵסר ֲעלֵ ֶיהם ,וכו' .וְ כָ ל זְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא ִמ ָחה ָ ּב ּה ְ ּב ֵפרו ּׁשֲ ,א ִפלּ ּו ִאם ֵאינוֹ ָרגִ יל
אוֹמ ִרים (היא
אוֹסרְ ,מ ָע ֶר ֶבת ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ִיד ָיעתוֹ דְּ ִמ ְס ָת ָמא נִ ָיחא לֵ ּיה ,וכו' (דעת הרא"ש) .וְ יֵ ש ְ
לְ ָע ֵרב ִע ּ ָמ ֶהם וְ ֵאינוֹ ֵ
אוֹמר ֶש ֵאינוֹ רוֹ צֶ ה לְ ָּע ֵרב ִע ָּמ ֶהם ,ל ֹא .וְ ִאם
דעת הרמב"ם) דְּ ֵאין ִא ׁ ְש ּתוֹ ְמ ָע ֶר ֶבת ֶא ָ ּלא ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ִיד ָיעתוֹ ֲ ,א ָבל ִאם ֵ
הוּא ָרגִ יל לְ ָע ֵרב ִע ּ ָמ ֶהם וְ ַעכְ ׁ ָשו ֵאינוֹ רוֹ צֶ הּ ְ ,בנֵ י ָחצֵ ר נִ ְכנָ ִסים לְ תוֹ ְך ֵ ּביתוֹ וְ נוֹ ְטלִ ים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּב ַעל ָ ּכ ְרחוֹ  ,וכו'.
 .27או"ח שסח,ב.
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(פ"א א') וְ ִאם נִ ַּטל ִמ ּ ֶמ ָּנה ְ ּכ ֵדי ַח ַ ּלת נַ ְח ּתוֹ ם ׁ ֶשהוּא ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָ הְ ,מ ָע ְרבִ ין ָ ּב ּה
( ָ ּכ ְתב ּו תוֹ ָּספוֹ ת דְּ ַדוְ ָקא ִאם נִ ְּטלָ ה לְ צ ֶֹר ְך ַה ְפ ָר ׁ ַשת ַח ָ ּלה יָכוֹ ל לְ ָע ֵרב ָ ּב ּה .וְ כֵ ן ַמ ׁ ְש ַמע ֵמ ַר ִש"יֲ .28א ָבל דַּ ַעת
יט ָּב"א ,דַּ ֲאפִ לּ ּו ל ֹא נָ ַטל ַה ֲח ִתיכָ ה לְ צ ֶֹר ְך ַה ְפ ָר ׁ ַשת ַח ָ ּלהּ ַ ,גם ֵ ּכן יָכוֹ ל לְ ָע ֵרב ָ ּב ּה
ָּהרֹא"שָּ ,ה ַר ְש ָּב"א ,וְ ָּה ִר ְ
ְ ּכ ׁ ֶשנּוֹ ֵטל ׁ ִשעוּר מו ָּעט ָ ּכזֶ ה .29וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)30
יסםִ ,אם נִ ָ ּכר ְּת ִפ ָיר ָת ּהֵ ,אין ְמ ָע ְר ִבין ָ ּב ּהֵ .אינוֹ נִ ָ ּכר ְּת ִפ ָיר ָת ּה,
ָה ָיְתה ּ ְפרו ָּסה וְ ִח ְ ּב ָר ּה ְ ּב ֵק ָ
ְמ ָע ְרבִ ין ָ ּב ּה.
ו ְּמ ָע ְרבִ ין ְ ּב ַפת א ֶֹרז וַ ֲע ָד ׁ ִשים וְ ל ֹא ּ ַפת דּ ַֹחן.
וְ ׁ ִש ּתו ֵּפי ְמבוֹ אוֹ ת ְ ּבכָ ל דָּ ָבר .וְ ִאם ֶא ָחד ְמזַ ֶ ּכה לְ כָ ל ְ ּבנֵ י ָחצֵ ר ,יָ כוֹ ל לְ ָע ֵרב ִ ּב ְפרו ָּסה.31
ַד ְרכֵ י ְקנִ ַית ֵחלֶ ק ְב ֵערוב ובְ ִשתוף

(יג) ַהנּוֹ ֵתן ָמ ָעה לְ ֶחנְ וָ נִ י אוֹ לְ נַ ְח ּתוֹ ם וְ ָא ַמר לוֹ זְ כֵ ה לִ י ָ ּב ֵערוּב ,ל ֹא ָקנָ ה ֵערוּב
קוֹ נוֹ ת ַעד ׁ ֶש ּי ְִמ ׁש ְֹך .וַ ֲאפִ לּ ּו ֵע ַרב ֶחנְ וָ נִ י לַ ֲא ֵח ִרים ְ ּב ִח ָּנם וְ זִ ָ ּכה ַ ּגם לָ זֶ ה ֵאינוֹ ֵערוּבֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ל ֹא נִ ְת ַ ּכ ֵּון לְ זַ כּ וֹ ת לוֹ
ְ ּב ַמ ְּתנַ ת ִח ָּנם)ֲ .א ָבל ָא ַמר לוֹ ָע ֵרב לִ י אוֹ ַה ְקנֵ ה לִ י ְ ּב ִקנְ יָ ן לְ זַ כּ וֹ ת לִ י ֵ(חלֶ ק ְ ּבכִ ַ ּכר ָה ֵערוּב)ָ ,קנָ ה
ֵערוּב .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּליּ ְ ,ב ׁ ֶשלּ ֹא זִ ָ ּכה לוֹ ַעל יְ ֵדי ַא ֵחרֲ .א ָבל זִ ָ ּכה לוֹ ַעל יְ ֵדי ַא ֵחרּ ְ ,בכָ ל ִענְ יָ ן ָקנָ ה
ֵערוּב .32וְ ִאם נָ ַתן לְ ַב ַעל ַה ַ ּביִ תּ ְ ,בכָ ל ִענְ יָ ן ָקנָ ה ֵערוּבֲ ,א ִפלּ ּו ל ֹא זִ ָ ּכה לוֹ ַעל יְ ֵדי ַא ֵחר.
( ׁ ֶש ֵאין ָמעוֹת

ָּמ ַתי צָּ ִר ְ
יך לְ ָּע ֵרב ְתחו ִמין וַ ֲחצֵ רוֹ ת לְ ַד ַעת

(פ"א ב') (יד) ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין ֵערו ֵּבי ְּתחו ִּמיןֶ ,א ָ ּלא לְ ַד ַעתֲ .א ָבל ֵערו ֵּבי ֲחצֵ רוֹ תֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא
לְ ַד ַעת .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּליּ ְ ,ב ָפתו ַּח לְ ָחצֵ ר ַא ַחתֲ .א ָבל ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ תּ ַ ,ב ְעיָ א דַּ ַעת.
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והטעם ,דכיון דנתקנת בכך לאכילה ואין החסרון מרובה לא חשבינן לה כפרוסה .כן ביאר הריטב"א דבריו.
דכיון דטעמא משום איבה ,אין חילוק בין דניטל לשם חלה ובין לא ניטל לשם חלה; דמה יודעין שכניו
אם ניטל לשם חלה או שלא לשם חלה .אלא בכדי שיעור חלה והם תולין דלשם חלה ניטל וליכא איבה.
או"ח שסו,ו.
דלא שייך כאן כלל משום איבה.
וכן פסק השו"ע (או"ח שסט,א) .והאחרונים האריכו לדון בסוגיא זו ובדברי הראשונים.
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ֶפ ֶרק ח

ֵכיצַ ד ִמ ְש ַת ְת ִפין
ִדין ַה ְמ ָּע ֵרב לְ ַר ִבים

(או"ח תיג)

יח ֶאת ֶה ָחבִ ית וְ אוֹ ֵמר ֲה ֵרי זוֹ לְ כָ ל ְ ּבנֵ י ָה ִעיר.
(פ"ב א') (א) ֵ ּכיצַ ד ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפין ִ ּב ְתחו ִּמין? ַמ ִּנ ַ
ִמי ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ָעלָ יו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םֻ ,מ ָּתרִ .מ ׁ ּ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְךָ ,אסוּר.
ֶשל ֹא לְ ָּע ֵרב ְתחו ִמין ֶא ָּלא לִ ְד ַבר ִמצְ וָּ ה (או"ח תטו)

וְ ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין ֶא ָ ּלא לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה.
ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין ֶא ָ ּלא לִ ְד ַבר ִמצְ וָ הַ ,ה ִאם ַ ּגם ְ ּב ֵערוּב ְ ּב ַרגְ לָ יו :דַּ ַעת ַר ֵבנו יְהוֹ נָּ ָּתןָּ ,ה ַר ְש ָּב"א וְ ַה ְמ ִא ִירי ,דְּ ַדוְ ָקא
ְ ּכ ׁ ֶש ֵע ַרב ְ ּב ַפת; ֲאבָ ל ְ ּכ ׁ ֶש ּ ְמ ָע ֵרב ְ ּב ַרגְ לָ יוֻ ,מ ָּתר לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה ַאף לִ ְד ַבר ָה ְר ׁשוּת .1וְ ַד ַעת תוֹ ָּספוֹ ת וְ ָּהרֹא"ש דְּ ֵאין

ִחלּ וּק ֵ ּבין ּ ַפת ו ֵּבין ַרגְ לָ יו ,לְ עוֹ לָ ם ֵאין ְמ ָע ְרבִ ין לְ כַ ְּת ִח ָּלה ֶא ָּלא לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה .וְ כֵ ן ָּה ַר ְמ ָּב"ם ָס ַתם ָ ּבזֶ ה.2
דְּ ַבר ִמצְ וָ הּ ָ :כ ַתב ָּה ַר ְמ ָּב"ם ְ ּכגוֹ ן ׁ ֶש ָהיָה רוֹ צֶ ה לֵ ילֵ ְך לְ ֵבית ָה ֵא ֶבל אוֹ לְ ִמ ׁ ְש ֶּתה ׁ ֶשל נִ ּשו ִּאין ,אוֹ לְ ַה ְק ִ ּביל ּ ְפנֵי
הוֹסיף ַאף ְ ּכ ׁ ֶשרוֹ צֶ ה לֵ ילֵ ְך
"ע .ו ְתרו ַמת ַה ֶד ֶשן ִ
ַרבּ וֹ אוֹ ֲח ֵברוֹ ׁ ֶש ָ ּבא ִמן ַהדֶּ ֶר ְך ,וְ כֵ ן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּי ְִר ָאה .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ

לְ ַט ֵ ּיל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת אוֹ יוֹ ם טוֹ בִ ,מ ְק ֵרי דְּ ַבר ִמצְ וָ ה .3וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ָּה ַר ָּמ"א.4
ֵערוּב לִ ְד ַבר ְר ׁשוּתּ ְ ,ב ִד ֲיע ַבד ִאם ָחלּ ָ :כ ַתב ַב ַה"ג דְּ ִאי ָקא ַמ ַּנח ֵערו ֵּב ּה לְ ֵמיזַ ל לִ ְד ַבר ָה ְר ׁשוּת ,לָ א ִמ ׁ ְש ָּת ֵרי
לֵ ּה לְ ֵמיזַ ל .וְ כֵ ן ְמב ָֹאר ְב ַר ִש"י .וְ כֵ ן ּ ָפ ְסק ּו ָּהאוֹ ר זָּ רו ַע וְ ַר ְש ָּב"אָ .א ְמנָ ם ָּה ַר ְמ ָּב"ם ּ ָפ ַסק ׁ ֶש ִאם ֵע ַרב לִ ְדבַ ר

ְר ׁשוּתֲ ,ה ֵרי זֶ ה ֵערוּב .וְ כֵ ן דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.5
ֶשל ֹא לְ ָּע ֵרב ֶא ָּלא לְ ַד ְעתוֹ

(או"ח תיד)

(ב) ָק ָטן ׁ ֶש ֵאין ָאבִ יו ָ ּב ִעירּ ֶ ,בן ׁ ֵש ׁש יוֹ צֵ א ְ ּב ֵערוּב ִא ּמוֹ  .וְ ָאבִ יו ָ ּב ִעירּ ֶ ,בן ָח ֵמ ׁש יוֹ צֵ א ְ ּב ֵערוּב
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש וְ ָּה ַר ְש ָּב"אָ .א ְמנָ ם ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאלָּ ,ה ִרי"ף וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ִה ׁ ְש ִמיט ּו ַמ ְס ָקנָ ה זוֹ  ,וְ כֵ ן
ִא ּמוֹ ְ .ט ֵפי לָ א ֵ ּ
.1
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דכיון שיושב שם בעצמו וקונה שביתה בישיבתו ,שם הוא ביתו ,ואפילו לדבר הרשות מותר.
וכתב המשנ"ב (תטו,א ,ס"ק א) דבמקום צורך יש להקל כסברא ראשונה.
וכתב תרומת הדשן :והכי איתא באשירי ובהגהה במיימון בשם ר"ת ,דמוציאין הקטן ביום טוב אם
אביו רוצה ללכת לטייל בשמחת יום טוב ,ולא יוכל להניח הקטן יחידי בבית ,וחשיב הך הוצאה לצורך
יום טוב כמו קטן למולו וס"ת לקרות בו .ותו נראה דבכל דהו חשיב דבר מצוה לערב בשבילו וכו'.
עיי"ש בהגדרת הדברים.
או"ח תטו,א.
או"ח תטו,א.
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ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"עֶ ׁ ,ש ַעד ֶ ּבן ׁ ֵש ׁש ,וְ ׁ ֵש ׁש ִ ּבכְ לָ ל ,יוֹ צֵ א ְ ּב ֵערוּב ִא ּמוֹ  ,וְ ֵאין ִחלּ וּק ִאם ָאבִ יו ָ ּב ִעיר אוֹ ל ֹא.)6
(=עבוּר) ְ ּבנוֹ ַה ָ ּק ָטן ֲא ִפלּ ּו ֵאינוֹ ָסמו ְּך ַעל ׁ ֻשלְ ָחנוֹ  ,וְ ַעל יְ ֵדי
(פ"ב ב') ְמ ָע ֵרב ָא ָדם ַעל יְ ֵדי ֲ
ַעבְ דּ וֹ וְ ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ַה ְ ּכנַ ֲענִ ים ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִמדַּ ְע ָּתן .וְ ל ֹא ַעל יְ ֵדי ְ ּבנוֹ ַה ָ ּגדוֹ לֲ ,א ִפלּ ּו ָסמו ְּך ַעל
ׁ ֻשלְ ָחנוֹ  .וְ ל ֹא ַעל יְ ֵדי ַעבְ דּ וֹ וְ ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ָה ִעבְ ִרים וְ ל ֹא ַעל יְ ֵדי ִא ׁ ְש ּתוֹ ֶא ָ ּלא ִמדַּ ְע ָּתן .וְ כֻ ָ ּלן
ׁ ֶש ֵע ְרב ּו וְ ֵע ַרב ַר ָ ּבן ֲעלֵ ֶיהן ,יוֹ צְ ִאים ְ ּב ׁ ֶשל ַר ָ ּבן ,חוּץ ֵמ ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ַהדּ וֹ ֶמה לָ ּה.
ִשעור ָּה ֵערוב

(או"ח שסח; או"ח תט)

(ג) ׁ ִשעוּרוֹ ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְס ֻעדּ וֹ ת לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד .וְ חוֹ לֶ ה וְ זָ ֵקן ְ ּכ ִפי ְמזוֹ נוֹ  .וּבְ ַר ַעבְ ָתן ׁ ְש ֵּתי
(כן דַּ ַעת ִרי"ףַ ,ר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ ַד ַעת ַר ִש"י וְ תוֹ ָּספוֹ ת ׁ ֶש ׁ ּ ִשעוּר
ְס ֻעדּ וֹ ת ֵ ּבינוֹ נִ ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהן ׁ ֵש ׁש ֵ ּביצִ ים ֵ ּ
אוֹמ ִרים
"ע ְ ּב ִהלְ כוֹ ת ֵערוּבֵ י ֲחצֵ רוֹ ת ָס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש
ְ
ׁ ְש ֵּתי ְס ֻעדּ וֹ תּ ֵ 5 ,ביצִ ים ו ׁ ְּשלִ ׁיש .וְ ַהשו ַ
7
ְכתוֹ ָּספוֹ ת .וּבְ ִהלְ כוֹ ת ֵערוּבֵ י ְּתחו ִּמין ָס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ).
יהם
ִשמוש ְב ֵתל וְ ַעמוד ֶש ֵבין ָּחצֵ ר ו ִמ ְר ֶפ ֶסת ֶשל ֹא ֵע ְרבו ֵבינֵ ֶ

(או"ח שעה)

(פ"ג ב') ַאנְ ׁ ֵשי ָחצֵ ר וְ ַאנְ ׁ ֵשי ִמ ְר ּ ֶפ ֶסתֶ ׁ ,ש ׁ ּ ָשכְ ח ּו וְ ל ֹא ֵע ְרב ּו
ְ
ֵאלּ ּו לְ ַעצְ ָמם וְ ֵאלּ ּו לְ ַעצְ ָמם) ,כּ ֹל ׁ ֶש ָ ּגב ַֹּה ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים וְ תוֹ ך ַא ְר ָ ּב ָעה ְט ָפ ִחים לַ ּ ִמ ְר ּ ֶפ ֶסתּ ְ ,בנֵ י
ִמ ְר ּ ֶפ ֶסת ֻמ ָּת ִרין בּ וֹ (לְ ַטלְ ֵטל ִמ ֶּמ ּנ ּו ֲאלֵ ֶיהם וּלְ ֵה ֶפ ְך) .לְ ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָש ָרה אוֹ ָרחוֹ ק ִמ ּ ֶמ ָּנה ַא ְר ָ ּב ָעה,
נוֹ ְתנִ ין אוֹ תוֹ לֶ ָחצֵ ר.
(אלּ ּו ִעם ֵאלּ ּו ֵערוּב ֲחצֵ רוֹ תֲ ,א ָבל ֵע ְרב ּו
ֵ

נֵיהם ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ָישם ְ ּבנַ ַחת) אוֹ לְ כָ ל ֶא ָחד ָרחוֹק
(ש ִ ּל ׁ ְש ֶ
יהן לְ כָ ל ֶא ָחד ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָש ָרה ׁ ֶ
ָהיָ ה לִ ׁ ְשנֵ ֶ
ֲע ָש ָרה ׁ ֶ(ש ִּל ׁ ְשנֵ ֶיהם ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ָישם ְ ּבק ׁ ִֹשי) אוֹ לִ בְ נֵ י ָחצֵ ר ָ ּגב ַֹּה ֲע ָש ָרה ו ִּמ ְ ּבנֵ י ִמ ְר ּ ֶפ ֶסת ֻמ ְפלָ ג
ַא ְר ָ ּב ָעה ,אוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָעמֹק ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ּי ְִהיֶ ה לִ ׁ ְשנֵ ֶיהן ָעמֹק ֲע ָש ָרהְ ׁ ,שנֵ ֶיהן ֲאסו ִּרין.
ֲא ָבל ְ ּכ ׁ ֶש ְ ּל ֶא ָחד ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְ ּבנַ ַחת יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ֵברוֹ ּ ֵ ,בין הוּא ֶעלְ יוֹ ן ֵ ּבין הוּא ַּת ְח ּתוֹ ן ,נוֹ ְתנִ ין
אוֹ תוֹ לְ זֶ ה ׁ ֶש ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְ ּבנַ ַחת.

.6
.7



או"ח תיד,ב .והמשנ"ב (ס"ק ז) כתב שהאליה רבה מצדד כדעת הרא"ש.
או"ח שסח,ג; או"ח תט,ז .ולשון השו"ע הוא :ויש אומרים שהם כשמונה ביצים .וכתב בביאור הגר"א שהוא
טעות סופר ,וצריך לומר :שני שלישים משמונה ביצים .אמנם בהלכות פסח (על מש"כ השו"ע ,או"ח תפו,א,
שיעור כזית יש אומרים שהוא כחצי ביצה) ,מתבאר מביאור הגר"א ,שאינו טעות סופר .וראה באחרונים .והמשנ"ב
(שסח,ג ,ס"ק יב) כתב שבדיעבד די בשש ביצים .אמנם כתב שלכתחילה יש לנהוג כהיש אומרים שכתוב
בגירסתנו (בשו"ע שסח,ג) ,דהיינו שהם כשמונה ביצים .עיי"ש.
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בוֹ ר ובְ ֵאר ֶש ֵבין ְש ֵתי ֲחצֵ רוֹ ת (או"ח שעו)

(פ"ה א') ִהלְ כְ ָתא ֵ -אין ָא ָדם אוֹ ֵסר דֶּ ֶר ְך ֲאוִ יר.8
(ש ַה ׁ ּ ִש ּמו ּׁש בּ וֹ הוּא ַעל ֵיְדי זְ ִר ַיקת
ִהילְ כָ ְך ,בּ וֹ ר ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת ֻמ ְפלֶ גֶ ת ִמ ָ ּכל ַא ַחת ַא ְר ָ ּב ָעה ׁ ֶ
ַהדְּ לִ י לַ ַּמיִם)ְ ׁ ,שנֵ ֶיהם ֻמ ָּת ִרים בּ וֹ .
וְ כֵ ן ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת ו ֵּבינֵ ֶיהן ׁ ָשל ֹׁש ָח ְרבוֹ ת ֲ(עשוּיוֹ ת ְ ּכ ׁשו ָּרה)ּ ָ ,כל ַא ַחת ֻמ ֶּת ֶרת ְ ּבאוֹ ָת ּה
"ע .9וְ ַד ַעת ָּה ַר ְש ָּב"א וְ ַר ֵבנו
יהן ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ַר ִש"י ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ׁ ֶש ֶאצְ לָ ּה ,וְ ָה ֶא ְמצָ ִעית ֻמ ֶּת ֶרת לִ ׁ ְש ֵּת ֶ
יְ ֻר ָּחם ׁ ֶש ֻ ּכ ָּלן ֲאסוּרוֹ ת)ָ .הי ּו ַ ּכ ֲחצו ָּבאּ ָ ,כל ַא ַחת ֻמ ֶּת ֶרת ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ֶש ֶאצְ לָ ּה .וְ אוֹ ָת ּה ַהנּוֹ גַ ַעת
לִ ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ תֲ ,אסו ָּרה לִ ׁ ְש ֵּת ֶיהן.
וַ ֲא ִפלּ ּו יֵ ׁש לַ ָח ְרבוֹ ת ְ ּב ָעלִ יםֵ ,אינָ ן אוֹ ְס ִריםּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֵאין דָּ ִרים ָ ּב ֶהם
ַהטור .וְ ַד ַעת ַר ִש"יָּ ,ה ַרזָּ "ה וְ ַר ֲא ָּב"דֶ ׁ ,ש ִאם י ֵׁש לָ ֵהן ְ ּב ָעלִ ים ,אוֹ ְס ִרים.)10
זְ ִר ָּיקה ֵבין ְשנֵ י ָּב ִתים ֶש ִב ְשנֵ י צִ ֵדי ְרשות ָּה ַר ִבים

(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
ֵּ

(או"ח שנג)

(פ"ה ב') (ד) ׁ ְשנֵ י ָ ּב ִּתים ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשנֵ י צִ דֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ ֵהן ׁ ֶשלּ וֹ  ,אוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשנַ יִם וְ ֵע ְרבוִּ ,אם
(ש ּ ָמא
יהן ׁ ָשוִ יןֻ ,מ ָּתר לִ זְ רֹק ִמ ֶּזה לָ זֶ ה .וְ ִאם ֶא ָחד ָ ּגב ַֹּה ֵמ ֲח ֵברוֹ ָ ,אסוּר לִ זְ רֹק ִמ ֶּזה לָ זֶ ה ׁ ֶ
ׁ ְשנֵ ֶ
ְ
יִזְ רֹק ִמן ַה ָּנמוּך לַ ָ ּגב ַֹּה וְ לֹא ִ ּיַג ַיע ,וְ ּיִפֹל לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ יָבוֹ א לַ ֲהבִ יאוֹ ).
ְמקוֹ ם ַה ָּנ ַחת ֵערוב ֲחצֵ רוֹ ת וְ ִשתוף ְמבוֹ אוֹ ת

(או"ח שסו; או"ח שע)

(ה) ַהנּוֹ ֵתן ֵערוּבוֹ ְ ּב ֵבית ׁ ַש ַער ַאכְ ַס ְד ָרה ו ִּמ ְר ּ ֶפ ֶסתֵ ,אינוֹ ֵערוּב .וְ ַהדָּ ר ׁ ָשם ֵאינוֹ אוֹ ֵסר.
וּבְ ֵבית ַה ֶּת ֶבן ו ָּב ָקר ,וְ ָהאוֹ צָ רוֹ תֵ ,ערוּבוֹ ֵערוּב ,וְ ַהדָּ ר ׁ ָשם אוֹ ֵסר .וְ ִאם יֵ ׁש לְ ַב ַעל ַה ַ ּביִ ת בּ וֹ
דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ָּטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר .דָּ ָבר ַה ִּנ ָּטל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,אוֹ ֵסר.
(ו) ְ ּבנֵ י ֲחבו ָּרה ׁ ֶש ָהי ּו ְמ ֻס ִ ּבין ְ ּב ַביִת וְ ָק ַד ׁש ֲעלֵ ֶיהן ַה ּיוֹ ם ,סוֹ ְמכִ ין ַעל ַה ּ ַפת ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵ ֶיהם
ִמ ׁ ּשוּם ֵערוּב אוֹ ִמ ׁ ּשוּם ׁ ִש ּתוּףָ .הי ּו ְמ ֻס ִ ּבין ְ ּב ָחצֵ ר ,סוֹ ְמכִ ין ָעלָ יו דַּ וְ ָקא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ִש ּתוּף.
ׁ ֶש ֵערוּב ְ ּב ַביִת וְ ׁ ִש ּתוּף ַאף ְ ּב ָחצֵ ר.



 .8דהיינו ,אין אדם אוסר שטח על חברו ,אם הוא יכול להגיע אליו רק על ידי זריקה באויר.
 .9או"ח שעו,ג.
 .10הרא"ש כתב ,דמפירוש רש"י משמע דסבירא ליה דאם יש להם בעלים ,אוסרין אותן הבעלים על בעלי
הבתים ,אף על פי שאין לבעלים דיורין בחורבה .וקשה ,דהא קיימא לן כרבי יהודה (ע"ב ב') דאמר בית
התבן אין אוסר .ולקמן בפירקין (פ"ו א') נמי פסקינן כרבי שמעון ,דאמר דירה בלא בעלים לא שמה דירה.
ונראה דרש"י סובר ,דנהי דאין אוסרת את החצר ואת המבוי שהיא פתוחה להם ,בתוכה מיהא אסור
לטלטל .וקשה לר"י לעשות דירה בלא בעלים דירה לחצאין ,לאסור טלטול לתוכה ,ולא לאסור על הבתים
ועל החצר שהיא פתוחה להם .הלכך נראה דאין אוסרת כלום.
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ֶבן ָּחצֵ ר ֶש ָּהלַ ְך לִ ְשבֹת ְב ָּחצֵ ר ַא ֶח ֶרת (או"ח שעא)

(פ"ו א') יִ ְש ָר ֵאל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַ ּביִת ֶ ּב ָחצֵ ר וְ ָהלַ ְך ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם לִ ׁ ְשבּ ֹת ֵאצֶ ל ִ ּב ּתוֹ ֲא ִפלּ ּו ְ ּבאוֹ ָת ּה
יט ָּב"א ׁ ֶש ִאם
ָה ִעירֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסר .וַ ֲא ִפלּ ּו ָחזַ ר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּ
"ע .11וְ ַד ַעת ָּה ִר ְ
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ָחזַ ר אוֹ ֵסר)ָ .הלַ ְך ֵאצֶ ל ְ ּבנוֹ  ,אוֹ ֵסר.12
וְ נָ כְ ִריּ ָ ,כל זְ ַמן ׁ ֶשהוּא ָ ּב ִעיר ,אוֹ ֵסר .יָ צָ א ִמ ׁ ּ ָשםֵ ,אינוֹ אוֹ ֵסרָ .חזַ ר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,אוֹ ֵסר
אוֹסר ֲעלֵ ֶיהם ַעד ׁ ֶש ּי ְִש ְ ּכר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְמקוֹ מוֹ .
ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"םֶ ׁ ,ש ָּנכְ ִריֲ ,אפִ לּ ּו ָהלַ ְך לִ ׁ ְשבּ ֹת ְ ּב ִעיר ַא ֶח ֶרתֵ ,
וְ ַהשו ַ"ע ָס ַתם ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ,13וּבְ ׁ ֵשם י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ְכ ָּהרֹא"ש .וְ ָּה ַר ָּמ"א ִהכְ ִר ַיע ְכ ָּהרֹא"ש).
(כן דַּ ַעת
ֵּ

ִמלוי ִמבוֹ ר ֶש ֵבין ְש ֵתי ֲחצֵ רוֹ ת (או"ח שעו)

(ז) בּ וֹ ר ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ תֵ ,אין ְמ ַמלְ ִאין ִמ ּ ֶמ ּנוֶּ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָע ָשה ְמ ִח ָּצה ֲע ָש ָרה
(כן ּ ָפ ְסק ּו ִרי"ףַ ,ר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק
יהא ֶט ַפח ִמ ּ ֶמ ָּנה ׁ ָשקו ַּע ַ ּב ּ ַמיִ ם ֵ ּ
לְ ַמ ְעלָ ה ִמן ַה ּ ַמיִ ם וִ ֵ
ַהשו ַ"ע )14אוֹ קוֹ ָרה ְר ָח ָבה ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ּ ִפי ַהבּ וֹ רֲ .א ָבל ֵאין ַה ְמ ִח ָּצה צְ ִריכָ ה לִ ַ ּגע ַעל ּ ִפי
ַה ַ ּק ְר ַקע ְ ּב ַק ְר ַקע ַהבּ וֹ ר ,דִּ ְמ ִח ָּצה ְּתלוּיָ ה ַמ ֶּת ֶרת ְ ּב ַמיִ ם ,וְ לֹא ְ ּב ָעלְ ָמאֲ .א ָבל ּ ִפי ִּת ְק ָרה
ַמ ִּתיר ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ֲא ִפלּ ּו ֵאין בּ וֹ ׁ ֵשם ַא ְר ַ ּבע ְמ ִח ּצוֹ ת ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ּי ְֵהא ַה ּקוֹ ָרה ַא ְר ָ ּב ָעה.
ולְ ַר ִש"י ַ ּבבּ וֹ ר ֻמ ָּתר ֲא ִפלּ ּו ַה ְמ ִח ָּצה ְ ּב ִפי ַהבּ וֹ ר לְ ַמ ְעלָ ה ֲ(א ִפלּ ּו ֵאינָ ּה נוֹ גַ ַעת ַ ּב ַּמיִ ם) ,וּבִ לְ ַבד
ׁ ֶש ְּת ֵהא ֲעשוּיָ ה לְ ׁ ֵשם ָ ּכ ְך.
ֵבית ַה ִכ ֵסא ֶש ַעל ְפנֵ י ַה ַמיִ ם (או"ח שנה)

ו ֵּבית ַה ִ ּכ ֵּסא ׁ ֶש ַעל ּ ִפי ַה ּ ַמיִ ם ֻמ ָּתר ַעל יְ ֵדי ְמ ִח ָּצה ְּתלוּיָ ה ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ְּת ֵהא ֲעשוּיָ ה לְ ַה ִּתיר
וְ ל ֹא לִ צְ נִ יעוּת.15
ִמלוי ַמיִם ֵמ ַא ַמת ַה ַמיִם ָּהעוֹ ֶב ֶרת ֶב ָּחצֵ ר

(או"ח שנו)

(פ"ז א') (ח) ַא ּ ַמת ַה ּ ַמיִ ם ׁ ֶשעוֹ ֶב ֶרת ֶ ּב ָחצֵ ר ֲע ֻמ ָ ּקה ֲע ָש ָרה ו ְּר ָח ָבה ַא ְר ָ ּב ָעה

.11
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(וְ נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת ַ ּכ ְר ְמלִ ית

או"ח שעא,ב .ובביאור הגר"א כתב :אבל רבים חולקים וכו' .עיי"ש באריכות .ומשמע שדעתו לפסוק כדעת
הריטב"א .וכן הביאו הביה"ל (ד"ה ואחר כך) וכתב שעל כן יש להחמיר (דלא כהשו"ע) אם לא בשעת הדחק.
החילוק בין בנו לבתו ,מבאר בגמרא ,פ"ו א' ,דלגבי ִ ּב ּתוֹ  ,עביד איניש דדייר אצל חתנו ,משא"כ בנו ,אין
אדם מסיח דעתו מביתו לדור אצל כלתו ,שמא תתקוטט ויצא .דאמרי אינשי נבח בך כלבא (כלב זכר ,כגון
חתנו) עול .נבח בך גורייתא (כלבה נקבה ,כגון כלתו) פוק.
או"ח שעא,א .וכהבנת המגיד משנה ברמב"ם.
או"ח שעו,א.
כמבואר בסו"פ עושין פסין ,כ"ו א' ,שמחיצה העשויה לצניעות ולנחת ,לאו שמה מחיצה.

קיצור פסקי הרא"ש  -עירובין
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ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ְּמ ֻח ֶ ּב ֶרת לַ ָּנ ָהרָ ,)16אסוּר לְ ַמלּ ֹאות ִמ ּ ֶמ ָּנה ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָעש ּו ְמ ִח ָּצה ְ ּגב ָֹהה ֲע ָש ָרה
יסה ו ַּביְ צִ ָיאה וִ ֵיהא ֶט ַפח ִמ ּ ֶמ ָּנה ׁ ָשקו ַּע ַ ּב ּ ַמיִ ם.
ַ ּב ְ ּכנִ ָ
ַא ּ ַמת ַה ּ ַמיִם ָהעוֹ ֶב ֶרת ( ְ ּב ְ
עוֹמ ִדים ִמ ׁ ּ ְשנֵ י צִ דֶּ ָיה) וְ ָע ָשה
תוֹך ָחצֵ ר אוֹ ָמבוֹ י) ֵ ּבין ַה ַחלּ וֹ נוֹת ( ׁ ֶשל ָ ּב ִּתים ָה ְ
ְמ ִח ָּצה ִמ ָ ּכל צַ ד ֵאצֶ ל ַה ַחלּ וֹ נוֹ ת ( ַ ּב ְ ּכנִ ָיסה ו ַּביְצִ ָיאהּ ְ ,ב ְ
תוֹך ָה ַא ּ ָמה ,וְ ִה ׁ ְש ִאיר ֶרוַ ח ֵ ּבין ַה ְמ ִחצּוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא
ַיְע ְ ּכב ּו ֶאת ַה ַּמיִם)ִ ,אם נוֹ גְ עוֹ ת זוֹ ָ ּבזוֹ ( ַה ְמ ִחצּוֹ ת ְסמוּכוֹ ת) ּ ָפחוֹת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ֻמ ָּתר .יֵ ׁש ֵ ּבינֵ ֶיהן
ׁ ְשל ׁ ָֹשהָ ,אס ּור.

ַה ֲחלָּ ָּפה ֵבין ְרשויוֹ ת ֶד ֶר ְך ְמקוֹ ם ְפטוֹ ר

(או"ח שמו; או"ח שעב)

(פ"ז ב') ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעהָ ,העוֹ ֵמד ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ְר ׁשוּיוֹ ת ֻמ ָּתר לְ כַ ֵּתף ָעלָ יו,
וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲחלִ יפוֵּ .אין ִחלּ וּק ֵ ּבין עוֹ ֵמד ֵ ּבין ְר ׁש ּויוֹ ת דְּ אוֹ ַר ָיְתא ,אוֹ ֵ ּבין עוֹ ֵמד ֵ ּבין
(כן דַּ ַעת ָּה ַרזָּ "ה .וְ ַד ַעת ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"םֶ ׁ ,ש ִאם נִ ְמצָ א ֵ ּבין
ְר ׁשוּיוֹ ת דְּ ַר ָ ּבנָ ןּ ְ ,בכָ ל ִענְ יָ ן ל ֹא יַ ֲחלִ יפ ּו ֵ ּ
ְר ׁשוּיוֹ ת דְּ ַר ָ ּבנָ ן ֻמ ָּתר לְ ַה ֲחלִ יף .וְ ַהשו ַ"ע ֵהבִ יא ׁ ְש ֵּתי ַהדֵּ עוֹ ת .וְ ָּה ַר ָּמ"א ֶה ֱח ִמיר.)17
חוֹ ֵרי ַכ ְר ְמלִ ית

(או"ח שמה)

ימא ח ֵֹרי ַ ּכ ְר ְמלִ ית ְ ּככַ ְר ְמלִ ית דָּ מ ּו.18
וְ ֵאין דִּ ין ח ִֹרין לְ כַ ְר ְמלִ ית ,דְּ נֵ ָ
ְגזֻ זְ ְט ָּרא ֵמ ַעל ַה ַמיִ ם

(או"ח שנה)

(פ"ז ב') (ט) ְ ּגזֻ זְ ְט ָרא ׁ ֶש ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה ִמן ַה ּ ַמיִ םֵ ,אין ְמ ַמלְ ִאים ִמ ּ ֶמ ָּנה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
ַ ּכ ְר ְמלִ ית ,וְ ַה ִּמ ְר ּ ֶפ ֶסת ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד)ֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָעש ּו ְמ ִח ָּצה ְ ּגב ָֹהה ֲע ָש ָרה ְסבִ ָיב ּה ,אוֹ ְסבִ יב
נֶ ֶקב ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה( ,וְ עוֹ ֶשה אוֹ ָת ּה ְמ ִח ָּצה) לְ ַמ ְעלָ ה אוֹ לְ ַמ ָּטה ְמ ֻח ֶ ּב ֶרת לָ ּה
(כפֵ רו ּׁש ַר ִש"יֲ .19א ָבל דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ָּה ַר ְש ָּב"אֶ ׁ ,ש' ְ ּל ַמ ְעלָ ה' ַהיְנ ּו ׁ ֶש ּ ְמ ֻח ֶ ּב ֶרת ַ ּב ְ ּגזֻ זְ ְט ָרא ִמ ַּת ְח ֶּת ָיהּ ,ו'לְ ַמ ָּטה',
ְּ
20
ׁ ֶש ִהיא ְמ ׁ ֻש ַ ּק ַעת ַ ּב ּ ַמיִם וְ עוֹ לָ ה ְ ּכנֶגֶ ד ַה ְ ּגזֻ זְ ְט ָרא ,וְ ָא ְמ ֵרינָ ן גּ וּד ַא ִּסיק וּכְ ִאלּ ּו ַמ ַ ּג ַעת ַעד ַה ְ ּגזֻ זְ ְט ָרא .וְ ַהשו ַ"ע ּ ָפ ַסק
ְכ ַר ִש"י) ,וְ ָאז ֻמ ָּתר ֲא ִפלּ ּו לִ ׁ ְש ּפ ְֹך לְ ַמ ָּטה.
( ׁ ֶש ַה ּ ַמיִם

ׁ ְש ִפיכַ ת ַמיִם ִמ ְ ּגזֻ זְ ְט ָראּ ְ :ב ַט ַעם ֶה ֵּתר ׁ ְש ִפיכַ ת ַמיִם ִמ ְ ּגזֻ זְ ְט ָרא לַ ּיָם ,דַּ ַעת ַר ִש"י וְ תוֹ ָּספוֹת ,דְּ הוּא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֵאינוֹ
.16
.17
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.19
.20



אבל אם עומקה או רוחבה פחות משיעור זה ,אינה חולקת רשות לעצמה אלא היא טפילה לחצר ,והרי
רשות היחיד כחצר עצמה (על פי רש"י).
כאן סתם הרא"ש (והרמזים בעקבותיו) ,כדעת הרז"ה .ולעיל (פרק חלון ,סי' א) ,סתם כהרי"ף .וראה שם בהערה.
ודין חורי רשות היחיד ורשות הרבים ,ראה קיצור פסקי רא"ש ,שבת ,פרק קמא ,סימן יב.
יש להעיר שברא"ש אין התייחסות לנושא .אמנם הטור (או"ח שנה) סתם כפירוש רש"י.
או"ח שנה,א .וכתב המשנ"ב (ס"ק ה) ויש מן הראשונים שחולקים בזה וסבירא להו דדוקא כשעושה
המחיצות למטה מן הגזוזטרא ,אז אמרינן גוד אחית מחיצתא ,אבל לא כשעושה על גבי הגזוזטרא.
ולכתחילה בודאי נכון להיזהר בזה.

פרק שמיני  -כיצד משתתפין

חוֹ ׁ ֵש ׁש

(דְּ ַהיְנ ּו ֵאינוֹ
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יט ָּב"א ׁ ֶשהוּא ִמ ׁ ּשוּם
ִמ ְת ַ ּכ ֵּון) ׁ ֶש ּיֵצְ א ּו ַה ּ ַמיִם לְ כַ ְר ְמלִ ית .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"םָּ ,ה ַר ֲא ָּב"דָּ ,ה ַר ְש ָּב"א וְ ָּה ִר ְ

ׁ ֶש ֵאין ִא ּסוּר לְ הוֹ צִ יא לְ כַ ְר ְמלִ ית ַעל ֵיְדי כּ ֹחוֹ  ,דְּ כֹחוֹ ִ ּב ְר ׁשוּיוֹת דְּ ַר ָ ּבנָ ן ל ֹא

.

ָ ּגזְ ר ּו21

ָהי ּו ׁ ְש ֵּתי ְ ּגזֻ זְ ְט ָראוֹ ת זוֹ לְ ַמ ְעלָ ה ִמזּוֹ ָ ,עש ּו ְ(מ ִח ָּצה) לָ ֶעלְ יוֹ נָה ְ ּב ׁ ֻש ָּתפוּת
(מ ׁ ּשוּם
יהן ֲאסו ִּרים (לְ ַמלּ ֹאות ַ ּב ֶּנ ֶקב ׁ ֶש ָ ּב ֶעלְ יוֹ נָ ה) ַעד ׁ ֶש ְ ּי ָע ְרב ּו ִ
וְ ל ֹא ָעש ּו ְ(מ ִח ָּצה) לַ ַּת ְח ּתוֹ נָ הְ ׁ ,שנֵ ֶ
22
אוֹס ִרים ַעל ֶעלְ יוֹ נָה ).
ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּבנֵ י ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה זַ ָ ּכ ִאים לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ֶעלְ יוֹ נָ ה ,לָ כֵ ן ְ
ִ(עם ְ ּבנֵ י ַּת ְח ּתוֹ נָה)

ְש ִפיכַ ת ַמיִם לְ ָּחצֵ ר ָּפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ַבע ַאמוֹ ת ולְ ִביב

(או"ח שנז)

(פ"ח א') ָחצֵ ר ׁ ֶש ּ ְפחו ָּתה ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַ(על ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת)ֵ ,אין ׁשוֹ ְפכִ ין לְ תוֹ כָ ּה ַמיִ ם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
אתיִ ם
ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ּ ָמה ׁ ֶ(ש ַה ַּמיִם יוֹ צְ ִאים לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים)ֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָעש ּו ָ ּב ּה ֻ ּג ּ ָמא ַמ ֲחזֶ ֶקת ָס ַ
ֵמ ַה ֶּנ ֶקב וּלְ ַמ ָּטהּ ֵ ,23בין ָ(ה ָיְתה ַה ֻ ּג ָּמא) ִ ּב ְפנִ ים ֶ ּ(ב ָחצֵ ר) ו ֵּבין ַ ּבחוּץ ִ ּ(ב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָסמו ְּך לֶ ָחצֵ ר),
יך לְ כַ ּסוֹ ָת ּהּ ַ .בחוּץ ,צָ ִר ְ
ֶא ָ ּלא ׁ ֶ(ש) ִאם ֲע ָש ָא ּה ֶ ּב ָחצֵ רָ ,אז ֵאין צָ ִר ְ
יך לְ כַ ּסוֹ ָת ּה ִ ּ(בנְ ָס ִרים .)24וְ ַעל
אתיִ ם ,ל ֹא יִ ׁ ְש ּפ ְֹך ְ ּכלָ ל.
יְ ֵדי ַה ֻ ּג ּ ָמא ׁשוֹ ֵפ ְך ָ ּכל ַמה ׁ ּ ֶש ִ ּי ְרצֶ ה .וְ ִאם ֵאינָ ּה ַמ ֲחזֶ ֶקת ָס ַ
ָהיָ ה ֶ ּב ָחצֵ ר ׁ ִשע ּור ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַעל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תֲ ,א ִפלּ ּו הוּא ָא ִר ְ
(כגוֹ ן ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ
יך וְ ַק ִּטין ְ ּ
ׁ ְשמוֹ נֶ ה ַא ּמוֹ ת ַעל ׁ ְש ַּתיִ ם) ,אוֹ ִ ּבימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים ֲא ִפלּ ּו ָ ּכל ׁ ֶשהוּאֻ ,מ ָּתר לִ ׁ ְש ּפ ְֹך ָ ּב ּה ָ ּכל ַמה
אתיִם ִ ּבימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים,
ׁ ּ ֶש ִ ּי ְרצֶ ה ֵ ּ
"ע .25וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶשכּ ֹל ׁ ֶש ּ ְפחו ָּתה ִמ ָּס ַ
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש ,וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ׁשוֹ ְפכִ ים לְ תוֹ כָ ּה ִמלּ ו ָּא ּה ִ ּבלְ ַבד)ָ .חצֵ ר וְ ַאכְ ַס ְד ָרה ִמצְ ָט ְר ִפין לְ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.
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והמשנ"ב (שנה,א ,ס"ק ו) כתב להלכה ,שאפילו אם הגזוזטרא סמוך לרקק שהוא רשות הרבים ,מכל מקום
כיון שאין כוונתו להוציא לרשות הרבים ,ש רי .והוא על פי שיטת רש"י ותוספות .ואמנם לפי שיטת
הרשב"א אסור לשפוך ,דלא שרי אלא כשאין בצדו רשות רבים (וכתב הביה"ל שכן מוכח בחידושי הרשב"א).
וכתב הביה"ל ,עוד נפקא מינה בין רש"י ותוספות לבין רשב"א ודעימיה ,כאשר שופך על דפנות הבית,
ללא מחיצות ,שלדעת הרשב"א יהיה מותר ,שכן סוף סוף זה כוחו .משא"כ לרש"י אסור ,שכאן ודאי
מכוין שירדו למטה לנהר או לים.
אבל במקרה שלא השתתפו בני תחתונה במחיצת העליונה ,אין להם רשות להשתמש בעליונה ,וממילא
אינם יכולים לאסור בשבת על בני עליונה למלאות מים דרך עליונה .וכן במקרה שהשתתפו בני תחתונה,
אבל עשו מחיצה גם לתחתונה ,הרי שבעשיית מחיצה לתחתונה סילקו בני תחתונה עצמם מלהשתמש
בשבת בעליונה ,ואינם אוסרים על בני עליונה למלאות דרך עליונה.
מבואר ברמב"ם ששיעור זה הוא חצי אמה על חצי אמה ברום שלושה חומשי אמה .וכן העתיקו הרמ"א
(או"ח שנז,א) .ומקורו מגמרא פסחים ק"ט א'-ב' (ביאור הגר"א).
פירש הראב"ד ,דמבחוץ צריך לקמור (=לכסות) ,שאם לא יכסנה הרי היא ככרמלית לעצמה ,בזמן שיש בה
ד' (טפחים) על ד' (ואינה עמוקה י' טפחים) ,ואם ישפוך לפיה ,הרי הוא שופך מרשות היחיד לכרמלית .ואם אין
(הגומא) עמוקה שלושה ,הרי הוא רשות הרבים עצמה .ועכשיו שהיא מכוסה ופתוחה אל החצר (שהיא רשות
היחיד) ,הרי היא כחורי רשות היחיד (ודינה כרשות היחיד) ,בין שיש בה ארבעה על ארבעה ,בין שאין בה ,בין
שהיא עמוקה שלושה ,בין שאינה עמוקה שלושה.
או"ח שנז,א.
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ו ִ ּּביב ָ(ח ִריץ לְ ִקלּ ו ַּח ֵמי ׁשוֹ ְפכִ ים ֵמ ֶה ָחצֵ ר לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים) ׁ ֶשהוּא ְמכֻ ֶּסה ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת
ָה ַר ִ ּביםׁ ,שוֹ ְפכִ ין לְ תוֹ כוֹ ַמיִ ם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ּ ָמה וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ּי ְֵהא בּ וֹ ׁ ִשעוּר ַא ְר ַ ּבע ַעל
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם,
יְהא ׁ ֶשל ֵעץ ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּיְה ּו ַה ּ ַמיִ ם ְרא ּויִין לִ ָ ּבלַ ע בּ וֹ ֵ ּ
ַא ְר ַ ּבע .וְ ל ֹא ֵ
ׁ ֶש ֲא ִפלּ ּו ַ ּגג אוֹ ָחצֵ ר ֵמ ָאה ַא ּ ָמה ל ֹא י ׁ ְִש ּפ ְֹך ַעל ּ ִפי ַה ִ ּביב ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ּ ָמהֶ ,א ָ ּלא ׁשוֹ ֵפ ְך חוּץ לַ ִ ּביב ,וְ ֵהם יוֹ ְר ִדים
לַ ִ ּביב .וְ ַהשו ַ"עָ 26ס ַתם לְ ָה ֵקל ְכ ָּהרֹא"ש ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵהבִ יא דִּ בְ ֵרי ָּה ַר ְמ ָּב"ם ִ ּב ׁ ְשמוֹ ).
ׁ ְשפִ יכַ ת ַמיִם ְ ּבכַ ְר ְמלִ ית :דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם וְ ָּה ַר ְש ָּב"א ,דְּ ָחצֵ ר ַה ְּסמוּכָ ה לְ כַ ְר ְמלִ ית וּבִ יב ַה ָ ּקמוּר לְ כַ ְר ְמלִ ית ׁשוֹ פֵ ְך
וְ ֵאינוֹ נִ ְמנָ ע ,דְּ כֹחוֹ ְ ּבכַ ְר ְמלִ ית ל ֹא ָ ּגזְ ר ּו ַר ָ ּבנָ ןּ ְ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִה ִּתיר ּו לִ ׁ ְש ּפ ְֹך ַעל כּ ֶֹתל ְס ִפינָ ה ,וְ ֵהם יוֹ ְר ִדים לַ ָ ּים ( ׁ ַש ָ ּבת,
"עָ ּ 27פ ַסק ְכ ָּה ַר ְמ ָּב"ם .וְ ָּה ַר ָּמ"א ְ ּב ׁ ֵשם
ק' ב') .וְ ַד ַעת תוֹ ָּספוֹ ת דְּ ל ֹא ִה ִּתיר ּו לִ ׁ ְש ּפ ְֹך לְ כַ ְר ְמלִ ית ַעל ֵיְדי כּ ֹחוֹ  .וְ ַהשו ַ

אוֹמ ִרים ָ ּכ ַתב ְכ ַהתוֹ ָּספוֹ ת.
יֵ ׁש ְ
(פ"ט א') ׁ ְש ֵּתי דְּ יוֹ ָטאוֹ ת ֲ(עלִ ּיוֹ ת)ִ ,מ ְקצָ ָתן ָעש ּו ֻ ּג ּ ָמא ֶ ּב ָחצֵ ר ו ִּמ ְקצָ ָתן ל ֹא ָעשוִּ ,אם ֵע ְרב ּו
ֻ ּכ ָ ּלןֻ ,מ ָּתרוֹ ת .וְ ִאם ל ֹא ֵע ְרבוּ ,אוֹ ָתן ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ְרב ּו ֲאסוּרוֹ ת ,וְ ׁ ֶש ֵע ְרב ּו ֻמ ָּתרוֹ ת .וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא
יִ ׁ ְש ּ ְפכ ּו לְ ֶה ְדיָ א ַעל ַה ֻ ּג ּ ָמאֶ ,א ָ ּלא יִ ׁ ְש ּ ְפכ ּו ַעל ַהדְּ יוֹ ָטא וְ יוֹ ְר ִדין לַ ֻ ּג ּ ָמא ,דְּ כֹחוֹ ְ ּב ָחצֵ ר ׁ ֶשלּ ֹא
ֵע ְר ָבהֻ ,מ ָּתר.



 .26או"ח שנז,ב .והגר"א (ס"ק כ) הכריע כדעת הרא"ש .וכן כתב המשנ"ב (ס"ק כא) דנקטינן להקל.
 .27או"ח שנז,ג .אמנם כתב הרמ"א (על פי דברי מהר"ם מרוטנבורג) דדוקא כרמלית שהיא תוך העיר אסור,
דמחלף ברשות הרבים עצמה .אבל כרמלית שהיא מחוץ לעיר ,או חצר שאינה מעורבת ,שרי .עוד כתב
הרמ"א (על פי מהרי"ל) שאם עוברים המים דרך מקום פטור לכרמלית (כגון שהצינור למעלה מעשרה) ,יש
להקל .וכתב בביאור הגר"א (ס"ק כז) דאפילו לאוסרים להחליף (דרך מקום פטור ברשויות דרבנן ,ראה לעיל ,ע"ו
ב' ,סוגית טלטול בכותל שאין בו ד' טפחים)  ,מכל מקום כאן יש להקל ,דלא הוי אלא כחו ,וכחו בכי האי גוונא
שעובר דרך מקום פטור ,לא גזרו.
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ֶפ ֶרק ט

ָּכל ַגגוֹ ת
ַגגוֹ ת ֲחצֵ רוֹ ת וְ ַק ְר ֵפפוֹ ת ֻכ ָּלן ְרשות ַא ַחת ֵהן

(פ"ט א') (א) ִהלְ כְ ָתא ּ ַ -גגּ וֹ ת וַ ֲחצֵ רוֹ ת וְ ַק ְר ּ ֵפפוֹ תּ ֻ ,כ ָ ּלן ְר ׁשוּת ַא ַחת ֵהן ,ו ֻּמ ָּת ִרין לְ ַטלְ ֵטל
ִמ ֶּזה לָ ֶזה ֵ ּכלִ ים ׁ ֶש ׁ ּ ָשבְ ת ּו לְ תוֹ ָכןּ ֵ ,בין ֵע ְרב ּו ֵ ּבין ל ֹא ֵע ְרבוּ.
אתיִ םָ ,אסוּר
אתיִ ם; ׁ ֶש ִאם יֵ ׁש בּ וֹ יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
וּכְ גוֹ ן ׁ ֶש ֵאין ַ ּב ַ ּק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
אתיִ ם ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ְ ּבכֻ לּ וֹ  .וּבְ יָ ֵתר
לְ ַטלְ ֵטל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לֶ ָחצֵ ר .ו ִּמ ַ ּק ְר ּ ֵפף לְ ַק ְר ּ ֵפף ַעד ֵ ּבית ָס ַ
אתיִ ם ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ׁ ְש ֵּתי ַא ּמוֹ ת ָ ּב ֶזה ,ו ׁ ְּש ֵּתי ַא ּמוֹ ת ָ ּבזֶ ה.
ִמ ֵ ּבית ָס ַ
יט ָּב"אֶ ׁ ,שדַּ וְ ָקא
ִטלְ טוּל ִמ ַ ּביִת לְ ַק ְר ּ ֵפף ַה ׁ ּ ַש ּיָכִ ים לְ ָא ָדם ֶא ָחד :1דַּ ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"םַ ,ה ְס ַמ"גַ ,הר' ֵמ ִאיר ַה ֵלוִ י ,וְ ָּה ִר ְ
ְ ּכ ׁ ֶש ַה ַ ּביִת וְ ַה ַ ּק ְר ּ ֵפף ֵהם ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י ָא ָדםָ ,אסוּר לְ הוֹ צִ יא ֵ ּכלִ ים ֵמ ַה ַ ּביִת לַ ַ ּק ְר ּ ֵפףֲ .א ָבל ִאם ֵהם ׁ ֶשל ָא ָדם
ֶא ָחד

(א ֹו ׁ ֶש ֵע ְרב ּו)

ֻמ ָּתרִ ,מ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ַ ּביִ ת וְ ָחצֵ ר דְּ ַחד ַ ּגבְ ָראֶ ׁ ,שהוּא ֻמ ָּתר לְ ִדבְ ֵרי ַהכּ ֹל .וְ ַד ַעת ַר ִש"י ,תוֹ ָּספוֹת

וְ ָּה ַר ְש ָּב"א ,דְּ ַביִת וְ ַק ְר ּ ֵפף לְ ר' ׁ ִש ְמעוֹ ןּ ְ ,כ ָחצֵ ר וְ ַק ְר ּ ֵפף לְ ַר ָ ּבנָ ן ,דְּ ָא ְס ֵרי ֲאפִ לּ ּו ְ ּב ַחד ַ ּגבְ ָרא

(וְ גַ ם ְ ּב ַק ְר ּ ֵפף ׁ ֶשהוּא ּ ָפחוֹת

ִמ ֵ ּבית ָס ַאתיִ ם) .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.2
ֵ ּכלִ ים ׁ ֶש ׁ ּ ָשבְ ת ּו ְ ּב ַביִת ,וְ ָעבַ ר וְ הוֹ צִ ָיאם לְ ָחצֵ ר ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמע ֶֹר ֶבתִ ,טלְ טוּלָ ם ֶ ּב ָחצֵ ר :דַּ ַעת ַר ִש"י ,תוֹ ָּספוֹת
יט ָּב"אֶ ׁ ,ש ְ ּל ַא ַחר ׁ ֶשהוֹ צִ ָיאםֻ ,מ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ְ ּבכָ ל אוֹ ָת ּה ָחצֵ ר .וְ ַרק ֵמ ָחצֵ ר לְ ָחצֵ ר ָאסוּר .וְ ֵאין ִחלּ וּק ֵ ּבין ִאם
וְ ָּה ִר ְ
הוֹ צִ ָיאם דֶּ ֶר ְך ֶה ֵּתר ( ְ ּכגוֹן ׁ ֶשהוֹצִ ָיאם דֶּ ֶר ְך ַמלְ בּ ו ּׁש ,וּפְ ׁ ָש ָטם) ,אוֹ ְ ּב ִא ּסוּר .וְ כֵ ן ַמ ׁ ְש ַמע ָּב ַר ְמ ָּב"ם .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְש ָּב"א ׁ ֶש ִאם

הוֹ צִ יא לְ ָחצֵ ר ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמע ֶֹר ֶבת ( ַ ּגם ְּב ֶה ֵּתר)ָ ,אסוּר לְ ַטלְ ֵטל ָ ּב ּה יוֹ ֵתר ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.3
אתיִ םּ ְ .כ ָפ ָא ּה ַעל ּ ִפ ָיה
(צ' א') (ב) ְספִ ינָ ה ֻ -מ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ְ ּבכֻ ָ ּל ּה ֲא ִפלּ ּו ְ ּביָ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
לְ זַ ּ ְפ ָת ּה ֵ -אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין ַעל ַ ּג ָ ּב ּה.

.1

.2

.3



להוציא כלי ששבת בבית ,לחצר של אדם אחד ,פשיטא שמותר ,כמו לחצר של כמה אנשים שעירבו.
כאמור ,דעת ר' שמעון שמחצר לקרפף מותר לטלטל כלים ששבתו בתוכם .ונחלקו הראשונים בהוצאת
כלים ששבתו בבית ,לקרפף ,כאשר הם שייכים לאדם אחד .וכפי שיבואר.
המג"א (או"ח שעב,א ,ס"ק א) כתב שכן מדויק משו"ע או"ח שנח,י (עיי"ש מג"א ס"ק יב) .ובביה"ל (שעב,א ,ד"ה או לגג
וקרפף) כתב דלכתחילה בודאי יש להחמיר בזה כפסק השולחן ערוך .ובשעת הדחק נראה דיש לסמוך
להקל.
ראה ביה"ל (שעב,א ,ד"ה שמא יטלטל).
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ָּחצֵ ר ְק ַט ָּנה ֶש ִנ ְפ ְרצָּ ה לִ גְ דוֹ לָּ ה

(צ"ב א') ָחצֵ ר ְק ַט ָּנה ׁ ֶש ִּנ ְפ ְרצָ ה לִ גְ דוֹ לָ הּ ְ ,גדוֹ לָ ה ֻמ ֶּת ֶרת לְ הוֹ צִ יא ְ ּכלֵ י ַה ַ ּביִת לֶ ָחצֵ ר ִאם
ֵע ְר ָבה לְ ַעצְ ָמ ּה ,ו ְּק ַט ָּנה ֲאסו ָּרה .וְ כֵ ן ַ ּגג ָק ָטן ׁ ֶש ִּנ ְפ ַרץ לְ גָ דוֹ לּ ָ ,גדוֹ ל ֻמ ָּתר לְ ַהכְ נִ יס לוֹ ְ ּכלֵ י
ַה ַ ּביִת ,וְ הוּא ׁ ֶש ּיְה ּו ְמ ִח ּצוֹ ת נִ ָ ּכרוֹ ת לָ עוֹ ֵמד ַעל ַה ַ ּגגֲ .א ָבל ִאם ֵאינָ ן נִ ָ ּכרוֹ תּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ַה ַ ּגג
בּ וֹ לֵ טָ ,הוֵ י ַ ּכ ְר ְמלִ יתֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ַחלּ וֹ ן ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ָפתו ַּח ַעל ַה ַ ּביִת.
ְ ּג ָפנִ ים ַ ּב ְ ּגדוֹ לָ ה ָאסוּר לִ זְ ר ַֹע ְ ּבכָ ל ַה ְּק ַט ָּנה .וְ ִאם זָ ְרעוּ ,זְ ָר ִעים ֲאסו ִּרין וּגְ ָפנִ ים ֻמ ָּת ִרין.
ְ ּג ָפנִ ים ַ ּב ְּק ַט ָּנהֻ ,מ ָּתר לִ זְ ר ַֹע ַ ּב ְ ּגדוֹ לָ ה.
ִא ׁ ּ ָשה ַ ּב ְ ּגדוֹ לָ ה וְ גֵ ט ַ ּב ְּק ַט ָּנהִ ,מ ְת ָ ּג ֶר ׁ ֶשת ִאם ׁ ְש ֵּת ֶיהן ׁ ֶש ָ ּל ּה אוֹ ִאם ִה ׁ ְש ִאילו ָּה ָחצֵ ר ְ ּגדוֹ לָ ה
ו ְּק ַט ָּנה ו ׁ ְּש ֵּת ֶיהן ׁ ֶשל ִא ׁיש ֶא ָחדִ .א ׁ ּ ָשה ַ ּב ְּק ַט ָּנה וְ גֵ ט ַ ּב ְ ּגדוֹ לָ הֵ ,אינָ ּה ִמ ְת ָ ּג ֶר ׁ ֶשת.
יח צִ בּ וּר ַ ּב ְּק ַט ָּנה ,יוֹ צְ ִאין יְ ֵדי חוֹ ָב ָתן .וְ ִא ּ ְפכָ א ,ל ֹאִּ .ת ׁ ְש ָעה ַ ּב ְ ּגדוֹ לָ ה
צִ בּ וּר ַ ּב ְ ּגדוֹ לָ ה ו ׁ ְּשלִ ַ
וְ ֶא ָחד ַ ּב ְּק ַט ָּנהִ ,מצְ ָט ְר ִפין .וְ ִא ּ ְפכָ א ,אוֹ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ַ ּב ְ ּגדוֹ לָ ה ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ַ ּב ְּק ַט ָּנהֵ ,אין ִמצְ ָט ְר ִפין.
צוֹ ָאה ַ ּב ְ ּגדוֹ לָ ה ָאסוּר לִ ְקרוֹ ת ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ַ ּב ְּק ַט ָּנה .צוֹ ָאה ַ ּב ְּק ַט ָּנהֻ ,מ ָּתר לִ ְקרוֹ ת
ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ַ ּב ְ ּגדוֹ לָ ה.
ִהלְ כְ ָתא ּ ִ -גדּ וּד ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ו ְּמ ִח ָּצה ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ִמצְ ָט ְר ִפין.
ִדיו ִרים ַה ָּב ִאים ְב ַש ָּבת ִאם אוֹ ְס ִרים

(צ"ג ב') (ג) דִּ ּיו ִּרין ַה ָ ּב ִאים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֵאינָ ן אוֹ ְס ִריםִ .הילְ כָ ְךֵ ,ע ְרב ּו דֶּ ֶר ְך ַה ּ ֶפ ַתח וְ נִ ְס ַּתם
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,אוֹ כּ ֶֹתל ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ רוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַרץ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֻ ,מ ָּת ִריםּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֻה ְּתר ּו ֻה ְּתר ּו (דַּ ַעת רֹב
ָּה ִראשוֹ נִ ים ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶש ִּנ ְס ַּתם ַה ּ ֶפ ַתח ַאף ֵמ ָחצֵ ר לְ ָחצֵ ר ְמ ַטלְ ְטלִ יםּ ְ ,כפִ י ׁ ֶש ָהיָה ק ֶֹדם ַה ְּס ִת ָימה .וְ כֵ ן ָס ַתם ַהשו ַ"ע.4
וְ כָ ַתב ֶש ְל ָּה ַר ְמ ָּב"ם ֵאין ֻמ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ֶא ָּלא ָ ּכל ַא ַחת לְ ַעצְ ָמ ּה; ֲא ָבל ִמזּוֹ לָ זוֹ ,לֹא).
צִ ֵדי ְרשות ָּה ַר ִבים ֲהווֹ ַכ ְר ְמלִ ית וְ ִדין ָּחצֵ ר ֶש ִנ ְפ ְרצָּ ה לִ ְרשות ָּה ַר ִבים

(צ"ד א') ִהלְ כְ ָתא  -צִ דֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ֲהווֹ ַ ּכ ְר ְמלִ ית .וְ ָחצֵ ר ׁ ֶש ִּנ ְפ ְרצָ ה לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ְמקוֹ ם ַה ְמ ִח ָּצה ָהוֵ י ְ ּכצִ דֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ָּחצֵ ר ֶש ִנ ְפ ְרצָּ ה ְב ֶק ֶרן זָּ וִ ית

ָחצֵ ר ׁ ֶש ִּנ ְפ ְרצָ ה ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ יתֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ָפחוֹ ת ֵמ ֶע ֶשרָ ,אסוּר .וְ לָ א ְמ ׁ ַש ִ ּוינָ ן לָ ּה ְ ּכ ֶפ ַתח,
דְּ ִפ ְת ָחא ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ ית לָ א ָעבְ ֵדי ִאינְ ׁ ֵשי .וְ כֵ ן ַ ּביִת ׁ ֶש ִּנ ְפ ַרץ ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ ית וְ נִ ְפ ַרץ ֵקרוּיוֹ ִע ּמוֹ
.4

או"ח שעד,א.
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ַ ּב ֲאלַ כְ סוֹ ן ,דְּ לָ א ָא ְמ ֵרינָ ן ּ ִפי ִּת ְק ָרה יוֹ ֵרד וְ סוֹ ֵתם ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ ית.
ִדין ַאכְ ַס ְד ָּרה ו ָּמ ַתי אוֹ ְמ ִרים ִפי ִת ְק ָּרה יוֹ ֵרד וְ סוֹ ֵתם (או"ח שסא)

(צ"ד ב') ִהלְ כְ ָתא ָ -א ְמ ֵרינָ ן ּ ִפי ִּת ְק ָרה יוֹ ֵרד וְ סוֹ ֵתם ִ ּב ׁ ְש ֵּתי רוּחוֹ ת .וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּביוֹ ֵתר ֵמ ֶע ֶשר
(ש ֵהן ּ ְפרוּצוֹ ת)( .ו ַּמה ׁ ּ ֶש ּמוֹ ִעיל ּ ִפי ִּת ְק ָרה ִ ּב ׁ ְש ֵּתי רוּחוֹ ת)
ֵּ
(בין ַע ּמו ֵּדי ָה ַאכְ ַס ְד ָרה) .וְ ל ֹא ִמ ׁ ּ ָשל ֹׁש רוּחוֹ ת ׁ ֶ
(כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת
יבןֲ .א ָבל נִ ְפ ַרץ זוֹ ְ ּכנֶ גֶ ד זוֹ  ,ל ֹא ֵ ּ
וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ּי ְֵהא לוֹ ׁ ְש ֵּתי ְמ ִח ּצוֹ ת דַּ ֲע ִר ָ
ָּה ַרזָּ "ה וְ ָּה ַר ְש ָּב"א לְ ַה ֲח ִמירֶ ׁ ,ש ְ ּבי ֵָתר ֵמ ֶע ֶשר ָאסוּר לְ ַטלְ ֵטל .וְ ַד ַעת ָּה ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם לְ ֻח ְמ ָראֶ ׁ ,ש ַרק ְ ּברו ַּח ַא ַחת
ּ ְפרוּצָ ה וְ ׁ ָשל ֹׁש ְמ ִחצּוֹ ת ְ ּגמוּרוֹ תָ ,א ְמ ֵרינָ ן ּ ִפי ִּת ְק ָרה .וְ ַד ַעת ַר ִש"י לְ ֻק ָ ּלאֶ ׁ ,ש ֲא ִפלּ ּו ֵאין ׁ ָשם ׁשוּם ְמ ִח ָּצה ָא ְמ ֵרינָן
"ע ּ ָפ ַסק ְכ ָּהרֹא"ש ׁ ֶש ֲא ִפלּ ּו ְ ּבי ֵָתר ֵמ ֶע ֶשר ָא ְמ ֵרינָ ן ּ ִפי ִּת ְק ָרה ,וכְ ָּה ִרי"ף
ּ ִפי ִּת ְק ָרה ֵמ ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת .וְ ַהשו ַ
וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַרק ֵמרו ַּח ַא ַחת ָא ְמ ֵרינָ ן ּ ִפי ִּת ְק ָרה .וְ ָּה ַר ָּמ"א ָ ּכ ַתב ְ ּכ ַד ַעת ָּהרֹא"ש ַ ּגם ָ ּבזֶ ה.)5
ָּחצֵ ר ֶש ִנ ְפ ְרצָּ ה ו ָּמבוֹ י ֶש ִנ ְטלו קוֹ רוֹ ָּתיו ולְ ָּחיָּ יו

(או"ח שסה)

יְמא לָ ן ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ֻה ְּת ָרהֻ ,ה ְּת ָרהַ ,היְ נ ּו ְ ּבכ ֶֹתל ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי
(צ"ה א') (ד) ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָק ָ
(ש ֶּנ ְח ׁ ָשב דְּ ִא ְיתנְ ה ּו לַ ְמ ִחצּוֹ תּ ֵ ,כיוָ ן דְּ ֵמ ִע ָ ּק ָרא ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד ְ ּגמו ָּרה ,וְ ָה ׁ ַש ָּתא ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד
ֲחצֵ רוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַרץ ׁ ֶ
ְ ּגמו ָּרה .וְ ָד ְמיָ א לְ ִד ּיו ִּרין ַה ָ ּב ִאים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת); ֲא ָבל ָחצֵ ר ׁ ֶש ִּנ ְפ ְרצָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ ,א ִפלּ ּו לְ כַ ְר ְמלִ ית ,אוֹ ָמבוֹ י
ׁ ֶש ִּנ ַּטל קוֹ ָרתוֹ אוֹ לֶ ְחיוֹ ָ ,אסוּר (דְּ לֵ ְיתנְ ה ּו לַ ְמ ִחצּוֹ ת .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)6
ַהבּ וֹ נֶ ה ֲעלִ ָ ּיה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ׁ ְשנֵ י ָ ּב ִּתים ,וְ כֵ ן ְ ּג ׁ ָש ִרין ַה ְמ ֻפ ָ ּל ׁ ִשיןֵ ,אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין ַּת ְח ֵּת ֶיהן.

.5
.6



או"ח שסא,ב (כן ביאר הגר"א ,ס"ק טז ,שהשו"ע פסק כהרי"ף ורמב"ם .ועיין ביה"ל ,ד"ה ואמרינן).
או"ח שסה,ז .וכתב בתרומת הדשן ,שאם העיר מוקפת חומה ,אף במבוי שנטלו קורותיו או לחייו מותר,
דדמי לכותל שבין שתי חצרות .והביאו השו"ע בשם יש מי שאומר .והרמ"א כתב שיש לסמוך על זה
להתיר.
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ֶפ ֶרק י

ַהמוֹ צֵ א ְת ִפ ִלין
ַהמוֹ צֵ א ְת ִפ ִלין ְב ַש ָּבת (או"ח שא)

יסם
(צ"ה א') (א) ַה ּמוֹ צֵ א ְּת ִפ ִ ּלין ְ ּב ֶד ֶר ְך ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִ -אם יֵ ׁש ָ ּב ֶהם ְרצוּעוֹ ת וְ ֵהן ְק ׁשוּרוֹ ת ,יַ כְ נִ ֵ
יא"ז ּ ָפ ְסק ּו ְ ּכ ַר ָ ּבן
זוּג זוּג דֶּ ֶר ְך ַמלְ בּ ו ּׁש ֵ ּ
"ע .1וְ אוֹ ר זָּ רו ַע וְ ִר ָּ
(כן ּ ָפ ְסק ּו ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
יסם.
ַ ּג ְמלִ ֵיאל ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ְשנַ יִ ם) .וְ ִאם ֵאינָ ם ְק ׁשוּרוֹ ת ,ל ֹא יַ כְ נִ ֵ
יסם ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ,יַ ֲח ׁ ִש ְ
יך ֲעלֵ ֶיהם
יסם זוּג זוּג ל ֹא יַ ְס ּ ִפיק לְ ַהכְ נִ ָ
ָהי ּו ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ִאם יַ כְ נִ ֵ
וִ יבִ ֵיאם .וְ ִאם ֵאינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי לְ ַה ֲח ׁ ִש ְ
יך ֲעלֵ ֶיהם ִמ ּ ְפנֵ י ֵעת צָ ָרהּ ַ ,בר ִמ ָּנןְ ,מכַ ָּסן וְ הוֹ לֵ ְך לוֹ .
וְ ִאם ְמ ַפ ֵחד ִמ ּ ְפנֵ י ַה ִ ּל ְס ִטים ,מוֹ לִ יכָ ן ּ ָפחוֹ ת ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת
לַ ֲח ֵברוֹ וַ ֲחבֵ רוֹ לַ ֲחבֵ רוֹ ַ ,עד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַיע לֶ ָחצֵ ר ַה ִחיצוֹ נָ ה .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)2

(וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם הוֹ ִסיף אוֹ נוֹ ְתנָן

ָּהיָּ ה ָּבא ַב ֶד ֶר ְך ו ְת ִפ ִלין ְברֹאשוֹ וְ ָּש ְק ָּעה ַה ַח ָּמה

(ביצה ט"ו א') (ב) ָהיָ ה ָ ּבא ַ ּבדֶּ ֶר ְך אוֹ יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ֵבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ,ו ְּת ִפ ִ ּלין ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ וְ ׁ ָש ְק ָעה ָעלָ יו
יח יָ דוֹ ֲעלֵ ֶיהן ַעד ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּג ַיע לְ ֵביתוֹ  .וְ ִאם יֵ ׁש ַ ּביִ ת ָסמו ְּך לַ חוֹ ָמה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ָמ ִרים
ַח ּ ָמהַ ,מ ִּנ ַ
יחן בּ וֹ .
ְ ּבתוֹ כוֹ ַ ,מ ִּנ ָ
ַה ֲע ָּב ַרת ֵח ֶפץ לַ ֲח ֵברוֹ ו ֵמ ֲח ֵברוֹ לַ ֲחבֵ רוֹ

(או"ח שמט)

(צ"ז ב') וּבְ נוֹ ַהנּוֹ לָ ד לוֹ ַ ּב ּ ָש ֶדה ,נוֹ ְתנוֹ לַ ֲח ֵברוֹ וַ ֲח ֵברוֹ לַ ֲח ֵברוֹ ַ ,עד ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּג ַיע לֶ ָחצֵ ר ַה ִחיצוֹ נָ ה.
(כן דַּ ַעת ָּה ַר ֲא ָּב"ד
נוֹ ֵתן ָא ָדם ָחבִ ית ׁ ֶשל ֶה ְפ ֵקר לַ ֲח ֵברוֹ וַ ֲח ֵברוֹ לַ ֲח ֵברוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו חוּץ לַ ְּתחוּם ֵ ּ
יט ָּב"א ׁ ֶש ַרק ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ֲהלָ כָ ה ֵ ּכןֲ .א ָבל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ל ֹא ֵה ֵקלּ ּו לְ ַטלְ ֵטל ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָאוְ ׁ ָשא
וְ ָּה ַרזָּ "ה .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ן וְ ָּה ִר ְ
"עָ 3ס ַתם ְ ּכ ֵד ָעה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,וְ כָ ַתב וְ ֵי ׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵסר).
ִמ ְ ּל ָתא דְּ ׁ ַש ָ ּבת .וְ ַהשו ַ
ַהקוֹ ֵרא ְב ֵס ֶפר וְ נִ ְת ַגלְ ֵגל רֹאשוֹ ֶא ָּחד ִמ ָּידוֹ

(או"ח שנב)

(צ"ז ב') (ג) ַה ּקוֹ ֵרא ְ ּב ֵס ֶפר ַעל ָה ִא ְס ֻק ּ ָפה ַה ִּנ ְד ֶר ֶסת נִ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ר ׁ
ֹאשוֹ ָה ֶא ָחד ִמ ָ ּידוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו
חוּץ לְ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ָתיו ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,גּ וֹ לְ לוֹ ֶאצְ לוֹ ֲא ִפלּ ּו ָה ִא ְס ֻק ּ ָפה ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד
(ו ִּמ ׁ ּשוּם ִ ּבזְ יוֹ ן ִ ּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ַשר ּו ַר ָ ּבנָ ן ִא ּסוּר ׁ ְשבֹתֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי אוֹגְ דוֹ ְ ּביָדוֹ  ,וְ ִא ּסוּרוֹ ַרק ִמ ְ ּגזֵ ָרה ׁ ֶש ּ ָמא י ִּפֹל ֻ ּכלּ וֹ
.1
.2
.3

או"ח שא,מב.
או"ח שא,מב.
או"ח שמט,ג.
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"ע .4וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ם דַּ וְ ָקא ִא ְס ֻק ּ ָפה
ִמ ָ ּידוֹ וְ יָבוֹ א לַ ֲהבִ יאוֹ ּ ֵ .כן דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ֹאשוֹ
ַ ּכ ְר ְמלִ יתֲ .א ָבל ָהיָה קוֹ ֵרא ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחידֲ ,א ִפלּ ּו נִ ְד ֶר ֶסת ,וְ נִ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםִ ,אם נָ ח ָ ּב ּהֲ ,א ִפלּ ּו ר ׁ

ֶא ָחד ְ ּביָדוֹ  ,הוֹ פְ כוֹ ַעל ַה ְ ּכ ָתב ו ַּמ ִּניחוֹ  ,וְ ֵאינוֹ גּוֹ לְ לוֹ ֶאצְ לוֹ ).
(צ"ח א') (ד) ָאסוּר לְ ַה ּ ֵפ ְך יְ ִר ָיעה ַעל ּ ָפנֶ ָיהֶ ,א ָ ּלא ּפוֹ ֵרס ָעלֶ ָיה סו ָּדר .וְ ָאסוּר לִ זְ רֹק ִ ּכ ְת ֵבי
ַה ּק ֶֹד ׁש.
ָהיָ ה קוֹ ֵרא ְ ּב ֵס ֶפר ַעל ַה ַ ּגג ,וְ נִ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ר ׁ
ֹאשוֹ ָה ֶא ָחד ִמ ָ ּידוֹ ַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע לַ ֲע ָש ָרה
ְט ָפ ִחים ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ,גּ וֹ לְ לוֹ ֶא ְצלוֹ ִ .ה ִ ּג ַיע לַ ֲע ָש ָרה ְט ָפ ִחים ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ יםִ ,אם ַהכּ ֶֹתל ְמ ׁ ֻש ּ ָפע
ׁ ֶש ָּנח ָעלָ יו ,הוֹ ְפכוֹ ַעל ַה ְ ּכ ָתב .וְ ִאם ֵאינוֹ ְמ ׁ ֻש ּ ָפעּ ָ ,כל זְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע לָ ָא ֶרץ גּ וֹ לְ לוֹ ֶאצְ לוֹ
"ע .5וְ ַד ַעת ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל וְ ָּה ַר ְמ ָּב"ן ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשל ׁ ָֹשה לַ ַ ּק ְר ַקע,
ֵּ
(כן דַּ ַעת ָּה ִרי"ףַ ,ר ְמ ָּב"ם וְ רֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ְ
ֵאין צָ ִריך ַה ָּנ ָחה ,וְ ִאם ִה ִ ּג ַיע לִ ׁ ְשל ׁ ָֹשהֵ ,אין גּ וֹ לְ לוֹ ֶאצְ לוֹ ).
ִשמוש ְבזִ יז ַהיוֹ צֵ א ִמן ַהכֹ ֶתל לִ ְרשות ָּה ַר ִבים

(או"ח שנג)

(צ"ח ב') (ה) זִ יז ַה ּיוֹ צֵ א ִמן ַהכּ ֶֹתל לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרה וְ ָר ְחבּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעה וְ ַחלּ וֹ ן
ָה ֲעלִ ָ ּיה ּ ָפתו ַּח לוֹ ִ ,מ ׁ ְש ַּת ּ ְמ ׁ ִשין ָעלָ יו ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא בּ וֹ לֵ טֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּכנֶ גֶ ד ַה ַחלּ וֹ ן,
וּבְ כָ ל ִמינֵ י ֵ ּכלִ ים.
ֵאין ְ ּב ָר ְחבּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעהֵ ,אין ִמ ׁ ְש ַּת ּ ְמ ׁ ִשין ָעלָ יו ֶא ָ ּלא ְ ּבכֵ לִ ים ַה ִּנ ׁ ְש ָ ּב ִרים
וְ ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ִרי"ף וְ ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ֵאין ִחלּ וּק ֵ ּבין ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה לְ ֵאינוֹ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ כָ ל זִ יז ׁ ֶש ּ ֻמ ָּתר לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש,
ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש דַּ וְ ָקא ְ ּבכֵ לִ ים ַה ִּנ ׁ ְש ָ ּב ִרים .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"עָ .)6היָ ה ַה ַחלּ וֹ ן ַמ ׁ ְשלִ ימוֹ לְ ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְ -כנֶ גֶ ד
ַה ַחלּ וֹ ן ִמ ׁ ְש ַּת ּ ְמ ׁ ִשין ָעלָ יו ְ ּבכָ ל ִמינֵ י ַּת ׁ ְש ִמ ׁישֶ ׁ .שלּ ֹא ְ ּכנֶ גֶ ד ַה ַחלּ וֹ ןֵ ,אין ִמ ׁ ְש ַּת ּ ְמ ׁ ִשין ָעלָ יו
ֶא ָ ּלא ְ ּבכֵ לִ ים ַה ִּנ ׁ ְש ָ ּב ִרים.
(כן דַּ ַעת תוֹ ָּספוֹת
ֵּ

ידה ִב ְרשות ַא ַחת וְ ִשמוש ִב ְרשות ַא ֶח ֶרת
ֲע ִמ ָּ

(או"ח שנ)

(צ"ח ב') עוֹ ֵמד ָא ָדם ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ו ְּמ ַטלְ ֵטל ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחידּ ִ .ב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ו ְּמ ַטלְ ֵטל
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ֲח ָפצִ ים ׁ ֶש ֵאינָ ן צְ ִריכִ ין לוֹ  ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ צִ יא חוּץ לְ ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.

.4
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או"ח שנב,א .אבל הגר"א בביאורו (ס"ק א) כתב :אבל לא נראה כן להלכה ,אלא כתירוץ דאביי
ד"ה דרבים) .אמנם הגר"א מסיים :ודוקא בכרמלית מותר ,ולא ברשות הרבים וכו' .והאחרונים דנו בכוונתו,
ראה דמשק אליעזר ופסקי הגר"א ,מש"כ בהבנת דבריו.
שאפילו תוך שלושה טפחים לארץ גוללו אצלו .או"ח שנב,ב .ובביאור הגר"א חלק על זה ,וכתב שלא נראה
כן להלכה ,דאנן קיי"ל כרב חלקיה בר טובי דתוך שלושה כולי עלמא לא פליגי דחייב .וכדעת רבינו
חננאל והרמב"ן .וראה ביה"ל (שם ,ד"ה גוללו אצלו).
או"ח שנג,ג.
(וראה ביה"ל,
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ל ֹא יַ ֲעמֹד ָא ָדם ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד וְ יַ ׁ ְש ִּתין ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים אוֹ יָ רֹק ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ כֵ ן
ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד.
(כן דַּ ַעת
יְה ֵ ּל ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ַעד ׁ ֶש ָ ּירֹק ֵ ּ
וְ כֵ ן ִמי ׁ ֶש ִּנ ְתלַ ׁש ֻר ּקוֹ ְ ּב ִפיו ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ל ֹא ַ
"ע ְ ּב ׁ ֵשם י ֵׁש ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵמר .7וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ַרק לָ רֹק ָאסוּרֲ .א ָבל ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְתלַ ׁש ֻר ּקוֹ ְ ּב ִפיו,
ַהטור .וְ כֵ ן ָ ּכ ַתב ַהשו ַ

ֻמ ָּתר לָ לֶ כֶ ת ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תֶ ׁ ,ש ֵאין ָהרֹק ַמ ּשֹאוי).
יח וְ ַרק ִ ּב ְפנֵ י ַרבּ וֹ ַח ָ ּיב ִמ ָיתה.
(צ"ט א') (ו) ִ ּכ ַ
ל ֹא יַ ֲעמֹד ָא ָדם ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ יִ ׁ ְש ֶּתה ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחידּ ִ ,ב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד וְ יִ ׁ ְש ֶּתה ִ ּב ְר ׁשוּת
ָה ַר ִ ּביםֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ִהכְ נִ יס ר ׁ
ֹאשוֹ וְ ֻרבּ וֹ לִ ְמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֶתה בּ וֹ  .וּבְ כַ ְר ְמלִ ית ֻמ ָּתר.
וְ ל ֹא יַ ֲעמֹד ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד וְ יַ ׁ ְש ִּתין אוֹ יָ רֹק ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםֲ ,א ִפלּ ּו ּ ִפיו ו ִּפי ָה ַא ּ ָמה
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
נְ ִטילָּ ה ִמ ַמזְ ֵחלָּ ה וְ צִ נוֹ ר ַהבוֹ לְ ִטים לִ ְרשות ָּה ַר ִבים

(או"ח שנא)

(צ"ט ב') (ז) ַמזְ ֵחלָ ה ׁ ֶש ִהיא ּתוֹ ְך ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחים לַ ַ ּגג ,ל ֹא יְ צָ ֵרף יָ דוֹ לַ ּ ַמזְ ֵחלָ ה לְ ַק ֵ ּבל ַמיִם
"ע .8וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ֵּצרוּף לְ ַמ ָּטה
ֲא ִפלּ ּו לְ ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָש ָרה ֵ ּ
(כן דַּ ַעת ַר ִש"י וְ ָּהרֹא"ש .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ
ְ
ֵמ ֲע ָש ָרהֻ ,מ ָּתר)ֲ .א ָבל יָ כוֹ ל לְ ַה ְת ּ ִפיס ַה ְ ּכלִ י ָ ּב ֲאוִ יר וּלְ ַק ְ ּבלָ ם ֲא ִפלּ ּו ּתוֹ ך ׁ ְשל ׁ ָֹשה לַ ּ ַמזְ ֵחלָ ה.
ָה ָיְתה בּ וֹ לֶ ֶטת ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחים ִמן ַה ַ ּגג ,וְ כֵ ן ַה ִּצנּוֹ ר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ לְ ַה ְר ִחיק ׁ ְשל ׁ ָֹשה ,יָ כוֹ ל ֲא ִפלּ ּו
לְ צָ ֵרף ְ(דכֵ יוָ ן ֶשבּ וֹ לֵ ט ׁ ְשל ׁ ָֹשהּ ,ת ּו ל ֹא ָח ׁ ִשיב ְ ּכגָ ג) ,וּבִ לְ ַבד ׁ ֶש ּיְה ּו לְ ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָש ָרה (וְ ל ֹא י ְִהי ּו ָ ּב ֶהם
ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ,דְּ ָח ׁ ִשיב ְמקוֹ םְ ּ -פטוֹ ר)ָ .היָ ה ָ ּב ֵהן ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה (דְּ ָהוֵ י ְ ּככַ ְר ְמלִ ית ,אוֹ ֲא ִפלּ ּו
ֵאין ָ ּב ֶהם ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה וְ ֵהן לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרה ,דְּ גַ זְ ִרינָ ן ׁ ֶש ָמא ְיִהיֶה ָ ּב ֶהן ָר ָחב ד' ַעל ד' וְ ָהוֵ י רה"י),
ָאסוּר לְ צָ ֵרף (וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)9
ִמלוי ַמיִם ִמבוֹ ר ֶש ִב ְרשות ָּה ַר ִבים ַה ָּסמו ְך לִ ְרשות ַה ָּי ִחיד (או"ח שנד)

(צ"ט ב') (ח) בּ וֹ ר ׁ ֶ(שהוּא ְר ׁשוּת ִיָחיד) ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ ֻחלְ יָ א ְסבִ יבוֹ ִ -אם הוּא עוֹ ֵמד ָסמו ְּך
לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחידֻ ,מ ָּתר לְ ַמלּ ֹאות ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחידֲ ,א ִפלּ ּו ֵאין ַה ֻחלְ יָ א ְ ּגב ָֹהה ֲע ָש ָרה.
.7
.8

.9



וזה לשון השו"ע (או"ח שנ,ג) :רוקו שנתלש מפיו ומוכן לזרקו ,יש מי שאומר שלא יהלך ד' אמות ברשות
הרבים עד שירוק.
או"ח שנא,א .פירוש ,המזחילה (שהיא צינור המונח לאורך הגג) מונחת סמוך לגג תוך ג' טפחים ,ואמרינן לבוד
ושם גג על זה ,והוי כמוציא מן הגג לרשות הרבים .ואפילו אין המזחילה רחבה ד' טפחים (משנ"ב ס"ק ג ,ע"פ
ֵ
רשב"א וריטב"א) .ואסור בין למעלה מעשרה ,או למטה מעשרה .ואף שלדעת הרמב"ם מותר למטה
מעשרה ,לא הביא השו"ע דעתו ,שדעת רש"י ,ותוספות ,ורא"ש ,ורשב"א ,וריטב"א להחמיר בזה .ביה"ל
(ד"ה או).
או"ח שנא,א .והרמב"ם גרס אחרת בגמרא ,וראה "נתיבי הלכה".
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ֻמ ְפלֶ גֶ ת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַא ְר ָ ּב ָעה ְט ָפ ִחים ִ -אם ַה ֻחלְ יָ א ְ ּגב ָֹהה ֲע ָש ָרהֻ ,מ ָּתר
ִיָחיד לִ ְר ׁשוּת ִיָחיד דֶּ ֶר ְך ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹ ר) .וְ ִאם לָ אוָ ,אסוּר.
זְ ִר ָּיקה ֵמ ְרשות יָּ ִחיד לְ ַא ְש ָּפה ֶש ִב ְרשות ָּה ַר ִבים

(כי הוּא ְמ ַמ ֵ ּלא ֵמ ְר ׁשוּת
ִּ

(או"ח שנד)

(ט) ַא ׁ ְש ּ ָפה ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםּ ְ ,גב ָֹהה ֲע ָש ָרה ,זוֹ ְר ִקין לָ ּה ֵמ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד .וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי ׁ ֶש ִהיא
ׁ ֶשל ַר ִ ּביםֲ .א ָבל ׁ ֶשל יָ ִחיד ,ל ֹא ׁ ֶ(ש ֲעש ּויָה לִ ּ ָפנוֹ ת ,וְ ָחי ׁ ְִשינָ ן דִּ ילְ ָמא ְמ ַפ ֵּני לָ ּה ,וְ ָהוְ יָ א לָ ּה ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים).
ִאילָּ ן ַה ֵמ ֵס ְך ַעל ָּה ָּא ֶרץ ִאם נוֹ פוֹ

יָּ כוֹ ל לְ ֵה ָּח ֵשב ְמ ִח ָּצה (או"ח שסב)

ִאילָ ן ַה ּ ֵמ ֵס ְך ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ֵאין נוֹ פוֹ ָ ּגב ַֹּה ִמן ָה ָא ֶרץ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחיםְ ,מ ַטלְ ְטלִ ין ַּת ְח ָּתיו.
אתיִ ם.
וְ הוּא ׁ ֶש ְּק ׁ ָשרוֹ ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לַ ֲעמֹד ְ ּברו ַּח ְמצוּיָ ה .וְ ֵאין ְמ ַטלְ ְטלִ ין בּ וֹ ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵבית ָס ַ
ִשמוש ְב ִאילָּ ן ובְ ָּש ָּר ָּשיו

(או"ח שלו)

(ק' א') (י) ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ִאילָ ן ַה ְ ּגב ִֹהים ִמן ָה ָא ֶרץ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחיםָ ,אסוּר לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ָ ּב ֵהןָ ּ .פחוֹ ת
ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשהֻ ,מ ָּתר .וְ ִאם ָ ּב ִאים ִמלְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ָּטה ֶ -את ׁ ֶש ָ ּגב ַֹּה ׁ ְשל ׁ ָֹשהָ ,אסוּר .וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינוֹ
ָ ּגב ַֹּה ׁ ְשל ׁ ָֹשהֻ ,מ ָּתרָ .הי ּו ְ ּגב ִֹהין ׁ ְשל ׁ ָֹשה ִמ ַּצד ֶא ָחד וְ ָחלָ ל ַּת ְח ֵּת ֶיהןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּצדּ וֹ ֶא ָחד
ׁ ָשוֶ ה לָ ָא ֶרץָ ,אסוּר.
(יא) ֵאין עוֹ לִ ין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְ ּב ֵה ָמה וְ ל ֹא נִ ְתלִ ין וְ ל ֹא נִ ׁ ְש ָענִ ין ָ ּב ּה ,וְ ל ֹא ְ ּב ִאילָ ןֶ ,א ָחד לַ ח וְ ֶא ָחד
יָ ֵב ׁשּ ִ ,בימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים ׁ ֶ(ש ֵאינוֹ נִ ָ ּכר ֵ ּבין לַ ח לְ ֵיָב ׁש ,וְ י ֵׁש ַמ ְר ִאית ַעיִן) .וּבִ ימוֹ ת ַה ַח ּ ָמה ֻמ ָּתר ְ ּביָ ֵב ׁש,
(ש ָאז ֲא ִפלּ ּו ַמ ְר ִאית ַעיִ ן ֵאיןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי נִ ָ ּכר לַ כּ ֹל ׁ ֶשהוּא ֵיָב ׁשּ ֵ .כן
ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ּ ֵפרוֹ ת וְ ל ֹא ֲענָ ִפים ׁ ֶש ַ ּי ׁ ּ ִשיר ׁ ֶ
דַּ ַעת ָּהרֹא"ש .וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם ׁ ֶש ֵאין עוֹ לִ ין ְ ּב ִאילָ ןּ ֵ ,בין לַ ח ֵ ּבין יָבֵ ׁש ,וְ ַאף ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ּ ָמהִ ,מ ׁ ּשוּם ְסיָג וְ גָ ֵדר .וְ כֵ ן
ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע.)10
ישב ׁ ָשם ָ ּכל ַה ּיוֹ םָ .עלָ ה ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ְ ּכ ֵדי לֵ ֵירד וְ ָח ׁ ְשכָ ה
וְ ל ֹא יַ ֲעלֶ ה ׁ ָשם ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם לֵ ׁ ֵ
יח ְמ ָע ָרה וְ גָ ֵדרְ ,מ ַט ּ ֵפס
ָעלָ יו אוֹ ִמ ׁ ּ ֶש ֲח ׁ ֵשכָ ה ּ ְ -ב ׁשוֹ גֵ ג יֵ ֵרדּ ְ .ב ֵמזִ יד ,ל ֹא יֵ ֵרדֲ .א ָבל בּ וֹ ר ׁ ִש ַ
וְ עוֹ לֶ ה ְמ ַט ּ ֵפס וְ יוֹ ֵרדֲ ,א ִפלּ ּו ֵמ ָאה ַא ּ ָמה.
(ש ֵאינוֹ ִמ ְת ַ ּכ ֵּון לִ ְתל ֹׁש
יְב ׁ ִשים ׁ ֶ
(ק' ב') (יב) ֻמ ָּתר לֵ ילֵ ְך ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲע ָשבִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתּ ֵ ,בין לַ ִחין ֵ ּבין ֵ
ָה ֲע ָשבִ ים ,וְ ָק ָיְמא לָ ן ְ ּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ׁ ָש ֵרי דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ְת ַ ּכ ֵּון).
צְ נִ יעות ְב ַת ְש ִמיש ַה ִמ ָּטה (או"ח רמ)



(יג) ָאסוּר לְ ָא ָדם לָ כֹף ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ לְ ַת ׁ ְש ִמ ׁיש ַה ּ ִמ ָּטה .וְ ָאסוּר לְ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ִמ ָּטתוֹ ַ ּב ּיוֹ ם .וּבְ ַביִ ת
 .10או" ח שלו,א .והמשנ"ב (ס"ק א) כתב שיש מקילין בזה בימות החמה דמנכר לכל שהוא יבש
הרא"ש והטור).

(והוא דעת
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ָא ֵפל ֻמ ָּתר .וְ ַתלְ ִמיד ָחכָ ם ַמ ְא ּ ִפיל ְ ּב ַט ִ ּליתוֹ ו ֻּמ ָּתר.
ִשמוש ִב ְדלָּ תוֹ ת ַה ֻמ ָּנחוֹ ת ַב ֲחלַ ל ַה ֶפ ַתח (או"ח שיג)

(ק"א א') דֶּ לֶ ת ַה ִּנגְ ֶר ֶרת ו ַּמ ֲחצֶ לֶ ת ַה ִּנגְ ֶר ֶרת ׁ ֶש ְ ּב ֻמ ְקצֶ ה ,וַ ֲחבִ ילֵ י קוֹ צִ ים ׁ ֶש ִה ְת ִקין לִ ְס ּתֹם
ָ ּב ֵהן ּ ִפ ְרצָ הִ ,11אם יֵ ׁש לָ ֵהן צִ יר אוֹ ֲא ִפלּ ּו ָהיָ ה לָ ֵהן צִ יר ,נוֹ ֲעלִ ין ָ ּב ֵהן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַאף ַעל ּ ִפי
(ש ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ֵהם ְק ׁשו ִּרים ו ְּמ ֻח ָ ּב ִרים
(מ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם) לִ נְ עֹל ָ ּב ֵהן ׁ ֶ
ׁ ֶש ֵהן נִ גְ ָר ִריןַ ,רק ׁ ֶש ְּק ׁ ָש ָרם ו ְּתלָ ָאם ׁ ָשם ִ
ׁ ָשם ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם ,וְ י ֵׁש לָ ֶהם ֶה ֵ ּכר צִ יר ,לָ א ֶמ ֱחזֵ י ְ ּכבוֹ נֶ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת) .ל ֹא ָהיָה לָ ֵהן צִ ירֵ ,אין נוֹ ֲעלִ ין ָ ּב ֵהן
ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָהי ּו ְ ּגב ִֹהין ִמן ָה ָא ֶרץ.12
יסה וִ יצִ ָיאהֻ ,מ ָּתר ֲא ִפלּ ּו נִ גְ ָר ִרין
ֲא ָבל ְ ּב ֶפ ַתח ֶה ָעשוּי ָּת ִמיד לִ כְ נִ ָ

(ב ָא ֶרץ ְ ּכ ׁ ֶש ּפוֹ ְת ָחםֶ ׁ .ש ֵ ּכיוָ ן
ָּ

ׁ ֶש ּ ִמ ׁ ְש ַּת ּ ְמ ׁ ִשין ָ ּב ּה ָּת ִדירַ ,הכּ ֹל יוֹ ְד ִעין ׁ ֶש ְ ּל ֶדלֶ ת ִהיא ֲעש ּויָה וְ לָ א ֶמ ֱחזֵ י ְ ּכבוֹ נֶ ה .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק

דֶּ לֶ ת ֶה ָעשוּי ִמלּ ו ַּח ֶא ָחד אוֹ ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ִא ְס ֻק ּ ָפה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה
(א ִפלּ ּו י ֵׁש לָ ּה צִ ירּ ֵ .כן ּ ָפ ְסק ּו ַהטור
לִ נְ ִעילָ ה)ֵ ,אין נוֹ ֲעלִ ין ָ ּב ֵהן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֲ

"ע)13
ַהשו ַ

.

יח ָעלֶ ָיה ׁ ֶש ִהיא ְ ּכלִ י מוּכָ ן
(ש ּמוֹ כִ ַ
ֶׁ
"ע.14
וְ ַהשו ַ

וְ ַד ַעת ָּה ַר ְמ ָּב"ם לְ ֻק ָ ּלא,

דִּ לְ עוֹ לָ ם נוֹ ֲעלִ ין ָ ּב ּהַ ,עד ׁ ֶש ּיְה ּו ָ ּב ּה ַּת ְר ֵּתי לְ ִריעו ָּתאֶ ׁ :ש ֲעשוּיָ ה ִמלּ ו ַּח ֶא ָחד ,וְ ֵאין לָ ּה ִא ְס ֻק ּ ָפה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה).
עוֹ ֵמד ָּא ָּדם ִב ְרשות ַה ָּי ִחיד ופוֹ ֵת ַח ִב ְרשות ָּה ַר ִבים (או"ח שנ)

(ק"א א') (יד) עוֹ ֵמד ָא ָדם ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד וְ נוֹ ֵטל ַמ ְפ ֵּת ַח ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וּפוֹ ֵת ַח ׁ ָשם
אוֹ ְס ִרים ִמ ׁ ּשוּם ְ ּגזֵ ָרה ׁ ֶש ָּמא ֲיַחזִ יר ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ֶאצְ לוֹ ) .וְ כֵ ן ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד.

(וְ ל ֹא

ִאם אוֹ ְמ ִרים חוֹ ְק ִקים לְ ַה ְשלִ ים

ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָש ָרהַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ לָ חֹק
וּלְ ַה ׁ ְשלִ ים לְ ַא ְר ָ ּב ָעהָ ,הוֵ י ְמקוֹ ם ּ ְפטוֹ ר.

.11
.12

.13
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שאינם עשויים להיפתח אלא לזמנים רחוקים ,לפי שאין דרך כניסה ויציאה משם ,ומיחזי כמוסיף על
הבניין על ידי נעילתו ,אם לא באופנים המבוארים כאן ,דאז מינכר שהם דלת .על פי משנ"ב (שיג,ג ,ס"ק כג).
שהיו קשורות ותלויות מבעוד יום בענין שאף כשפותחן אינן נגררות בארץ ,ואפילו הן גבוהין מן הארץ רק
כמלוא נימא (גמרא) .והטעם ,ששוב אינו נראה כבונה בנעילה זו ,אף אם אין להם היכר ציר ,הואיל שאף
כשהן פתוחין הן מחוברין וקבועין שם היטב שאין נגררות בארץ .משנ"ב (שיג,ג ,ס"ק כז ,על פי הרז"ה והריטב"א.
ועיין שם ביה"ל ד"ה גבוהים).
או"ח שיג,ג .וכתב במשנ"ב (ס"ק כט) שמלשון השו"ע (שהוא גם לשון הרמזים כאן) משמע דעכ"פ קשור מיהא
בעינן; אבל מלשון הרמ"א (או"ח שיג,ד) משמע דסבירא ליה דאפילו אינו קשור כלל שרי אם יש לה
אסקופה מלמטה .ויש להקל בזה (עיין בהגר"א שכתב שכן הוא דעת הרי"ף והרמב"ם ,ובפרט שכן סתם הרמ"א).
או"ח שיג,ד.
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ִשמוש ְבנֶ גֶ ר לִ נְ ִעילָּ ה ְב ַש ָּבת (או"ח שיג)

(ק"א ב') (טו) נֶ גֶ ר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ְ ּגלֻ ְס ְט ָרא
וֹמה לִ כְ לִ י ,)15נוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ָּטל ְ ּב ֶאגְ דּ וֹ ( ׁ ֶש ַה ֶח ֶבל דַּ ק וְ ִאם ָהיָה רוֹ צֶ ה לִ ְּטלוֹ
ׁ ֶשדּ ֶ
ִמ ׁ ּ ָשם וּלְ ַטלְ ְטלוֹ ַעל י ְֵדי אוֹ תוֹ ֶח ֶבל ִמ ּיָד נִ ְפ ָסק ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָק ׁשוּר ַ ּבדֶּ לֶ תֶ ,א ָּלא ִ ּבבְ ִר ַיח ַהדֶּ לֶ ת.)16

אשים ,וְ ָראוּי לִ כְ ּת ֹׁש בּ וֹ,
(דְּ ַהיְנ ּו ׁ ֶשהוּא ָעב ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ָה ָר ׁ ִ

(ש ֵאין ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ְ ּגלֻ ְס ְט ָרא)ֲ ,א ִפלּ ּו ֻ ּכלּ וֹ ֻמ ָּנח ַעל ָה ָא ֶרץ ,נוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ  ,וּבִ לְ ַבד
(ק"ב א') נֶ גֶ ר ַה ָ ּק ׁשוּר ׁ ֶ
ׁ ֶש ּי ְֵהא ָק ׁשוּר ַ ּבדֶּ לֶ ת ֲ(אפִ לּ ּו ְ ּב ֶחבֶ ל דַּ קֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ָראוּי לִ ָּנ ֵטל בּ וֹ  .וְ כֵ ן ּ ָפ ַסק ַהשו ַ"ע .)17וְ ִאם נִ ָּטל ְ ּב ֶאגְ דּ וֹ
יח ׁ ֶשל דֶּ לֶ תָ ׁ ,ש ֵרי.
ׁ ֶ(ש ָ ּק ׁשוּר ְ ּב ֶח ֶבל ָחזָ ק)ֲ ,א ִפלּ ּו ֵאינוֹ ָק ׁשוּר ֶא ָ ּלא ִ ּבבְ ִר ַ

וְ נִ ְק ָמז ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִּנ ְפ ַחת חֹר ׁ ֶש ָ ּב ִא ְס ֻק ּ ָפה ו ַּמ ִ ּג ַיע ַה ֶּנגֶ ר לָ ָא ֶרץָ ,אסוּר (דְּ ֶמ ֱחזֵ י ְ ּכבוֹ נֶ ה).
ִטלְ טול קוֹ ָּרה ְכ ֵב ָּדה וְ ַה ֲחזָּ ַרת צִ יר לִ ְמקוֹ מוֹ

(או"ח שח; או"ח שיג)

(טז) קוֹ ָרה ׁ ֶשנּוֹ ֲעלִ ין ָ ּב ּה ַהדֶּ לֶ תֲ ,א ִפלּ ּו ִהיא ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶש ִּנ ֶּטלֶ ת ַ ּב ֲע ָש ָרה ֲאנָ ׁ ִשיםֻ ,מ ָּתר
לְ ַטלְ ְטלָ ּה.
צִ יר ׁ ִשדָּ ה ֵּת ָבה ו ִּמגְ דָּ לַ ,ה ַּת ְח ּתוֹ ןֶ ׁ ,ש ָ ּיצָ א ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ  ,ל ֹא יַ ֲחזִ ֶיר ּנוֲּ .א ָבל ִאם ֲע ַדיִ ן ל ֹא יָ צָ א
ֻ ּכלּ וֹ  ,דּ וֹ ֲחקוֹ לִ ְמקוֹ מוֹ  .וְ ָה ֶעלְ יוֹ ן ֲא ִפלּ ּו לְ ָד ֳחקוֹ לִ ְמקוֹ מוֹ ָ ,אסוּר.
ַה ֲחזָּ ַרת ְר ִט ָּיה ֶש ֵפ ְר ָּשה ֵמ ַה ַמ ָּכה (או"ח שכח)

(ק"ב ב') (יז) ְר ִט ָ ּיה ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁ ָשה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקעֵ ,אין ַמ ֲחזִ ִירין אוֹ ָת ּה
ְ ּכ ַה ּנ ַָחת ְר ִט ָ ּיה לְ כַ ְּת ִח ָּלה)ֵ ּ .פ ְר ׁ ָשה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְ ּכלִ יַ ,מ ֲחזִ ִירין אוֹ ָת ּהָ .ה ְחלְ ָקה לְ ַמ ְעלָ ה אוֹ לְ ַמ ָּטה,
ַמ ֲחזִ ִירין אוֹ ָת ּה לִ ְמקוֹ ָמ ּה ,ו ְּמגַ ֶ ּלה ִמ ְקצַ ת ְר ִט ָ ּיה ו ְּמ ַק ֵּנ ַח ּ ִפי ַה ּ ַמ ָ ּכה ,וְ חוֹ זֵ ר ו ְּמגַ ֶ ּלה
ִמ ְקצָ ָת ּה ַה ׁ ּ ֵשנִ י ,ו ְּמ ַק ֵּנ ַח ,ו ְּר ִט ָ ּיה ַעצְ ָמ ּה ל ֹא יְ ַק ַּנח.
(יח) ִמי ׁ ֶש ָ ּל ָקה ְ ּב ֶאצְ ָ ּבעוֹ  ,ל ֹא יִ כְ ר ְֹך ָעלֶ ָיה ֶ ּג ִמי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
(ש ָאז נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת ַה ֲחזָ ָר ָת ּה
ֶׁ

ָּחצֵ ר ֶש ִנ ְת ַקלְ ְקלָּ ה ְב ֵמי ְג ָּש ִמים

(או"ח שיג)

(ק"ד א') ָחצֵ ר ׁ ֶש ִּנ ְת ַקלְ ְקלָ ה ְ ּב ֵמי ְ ּג ׁ ָש ִמיםֵ ,מבִ יא ֶּת ֶבן וְ זוֹ ֶרה ָ ּב ּהּ .ובִ לְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ זְ ֶרה ל ֹא
ְ ּב ַסל וְ ל ֹא ְ ּב ֻק ּ ָפה ֶא ָ ּלא ְ ּב ׁשוּלֵ י ַה ֻּק ּ ָפה.



 .15שו"ע (או"ח שיג,א) .והיינו ,דכיון דכלי הוא ,לא הוי כבנין ,דנראה לכל דלפי שעה משימו שם .משנ"ב (ס"ק יב).
 .16על פי השו"ע (או"ח שיג,א).
 .17או"ח שיג,א.
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ַה ְש ָּמ ַעת קוֹ ל ְב ַש ָּבת

(או"ח שלח)

(ק"ד א') (יט) ָאסוּר לְ ַה ִּק ׁיש ַעל ַהדֶּ לֶ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,לְ ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל ְ ּבכָ ל ִענְ יָ ן
יפין ֵמי ֶא ֶרג לַ חוֹ לֶ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֲאסו ָּרה) .ולְ ַרב ַאלְ ַפס ׁ ָש ֵרי ֵ ּ(כיוָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ דֶּ ֶר ְך ׁ ִשיר) .וְ ֵאין ַמ ִּט ִ
"ע ּ ָפ ַסק
לְ ַר ֵבנו ֲחנַ נְ ֵאל ְ ּבכָ ל ִענְ יָ ן ,ולְ ַרב ַאלְ ַפס ֵאינוֹ ָאסוּר ֶא ָ ּלא ְ ּכ ׁ ֶשעוֹ ֶשה דֶּ ֶר ְך ׁ ִשיר (וְ ַהשו ַ
ְכ ָּה ִרי"ף.)18
(דְּ כָ ל הוֹ לָ ַדת קוֹ ל

יט ּ ַפח
(כ) ַה ְמ ׁ ַש ּ ֵמר זְ ָר ָעיו ִמ ּ ְפנֵ י ָהעוֹ פוֹ ת ,וְ ִק ׁ ּשו ָּאיו וְ ִדלּ ו ָּעיו ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַח ּיוֹ ת ,ל ֹא יִ ְס ּפֹק וִ ַ
וִ ַיר ֵ ּקד (לְ ַהבְ ִר ָיחם) ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשעוֹ ֶשה ְ ּבחֹל ְ ּ(גזֵ ָרה ׁ ֶש ָּמא ּיִטֹל צְ רוֹ ר וְ יִזְ רֹק לָ ֶהם לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.)19
וְ ָאסוּר לִ ְשחֹק ֶ ּב ֱאגוֹ זִ ים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִ(מ ׁ ּשוּם ַא ׁ ְשו ּויֵי ֻ ּג ּמוֹ ת).
וְ ָאסוּר לִ ְדלוֹ ת ַמיִ ם ְ ּבגַ לְ גַ ל ָ ּגדוֹ ל ְ ּ(גזֵ ָרה ׁ ֶש ָּמא ַיְמ ֵּלא לְ גִ ָּנתוֹ וְ ָח ְר ָבתוֹ אוֹ לְ ִמ ׁ ְש ָרה ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן.)20
"עּ ְ 21ב ׁ ֵשם
ֲא ָבל ְ ּבגַ לְ גַ ל ָק ָטן ְ ּכאוֹ ָתן ׁ ֶש ַ ּב ָ ּב ִּתיםֻ ,מ ָּתר ֵ ּ
(כן ָ ּכ ַתב ָּהרֹא"ש ְ ּב ׁ ֵשם ַר ֵבנו ַתם ,וְ הו ָּבא ַבשו ַ
אוֹמ ִרים).
יֵ ׁש ְ

ְסלִ יק ַמ ֶסכֶ ת ֵערובִ ין
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או"ח שלח,א .ובביאור הגר"א הביא דברי הרי"ף ,וכתב :אבל העיקר נראה כירושלמי! ואינו מותר רק אם
אינו מתכוין לקול כלל ,כמו בור הגלגל וכדומה לו ,במסכת עירובין .עכ"ל.
וכתב המשנ"ב (שלח,ד ,ס"ק יז) :ולהפוסקים דבזמן הזה ליכא רשות הרבים ,אפשר דשרי בכל זה דגזירה
לגזירה היא; וכל שכן לספק כף אל כף כלאחר יד בודאי שרי לכולי עלמא ,ואין לחוש שמא יטול צרור
מאחר שיש לו היכר שאין מספק להדיא.
ומבואר בגמרא שלפיכך ,אם לא היה שם לא גינה ולא חורבה ולא בריכה לשרות בה פשתן ,מותר .ונפסק
ברמב"ם ושו"ע (או"ח שלח,ו).
או"ח שלח,ו .וכתב המשנ"ב (ס"ק כ"ד ,בשם האליה רבה) שכן עיקר.

