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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.
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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).
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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

ַ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 ִ ּבי ַּה ֵ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.

ַא ְר ַבע ְרשויוֹ ת לַ ַש ָּבת

(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 ּמ ּו ִ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 ָ ּג ֹב ַּ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 ׁש ּות ַ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.

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
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ַ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 ׁש ּות ָ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.

פרק עשירי  -המוצא תפילין

9

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 וּלְ ִ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).

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.
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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.
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הרמב"ם פוסק כר' מאיר שאומן שהוציא דרך אומנותו ,פטור אבל אסור .וכרבא ,שאין גוזרים גזירה
לגזירה באיסור הוצאה ,ולכן רק בידו לא יצא החייט במחטו בערב שבת .אבל בבגדו יכול לצאת.
או"ח רנב,ו .וכתב על זה בביאור הגר"א :אבל לא נראה כן להלכה ,אלא כר' יהודה; דר"מ ור' יהודה הלכה
כר' יהודה ,וגם סתם מתני' כוותיה (שכתוב לא יצא החייט במחטו סתם ,משמע אף בבגדו).
אביקור חולים קאי .ובניחום אבלים יאמר לו שבת היא מלנחם ,ונחמה קרובה לבוא .ויש מקילים דרשאי
לומר המקום ינחמך .משנ"ב (בשם אחרונים .או"ח רפז).
או"ח רפז.

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 ָקב ּו ַ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 ׁ ּשוּם ִ ּ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
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"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 ש כתב 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.

(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.

פרק עשירי  -המוצא תפילין
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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 ָסמו ְּ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 ִפינָ ה
ְ ּ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.

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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