
 תוריו קרכן הלכוח סט כלל ארםחיי

 נגש"נג צל וייזקק יךי:י זנ ו::ך הג,"
 תק.1ב נ;יעותגנזהסט,:ה:י :גי. ו:נק,!,מץ;:::ץך 2ל ,:מ' :ר.ייר'וי'שין. יוגג.:ייפצןני ן1,י4מ

 מ;.יה

 דין-
 ,::"ן:;נן:נ.ן':"נ! :די(יז]:ל

 שנ:ך,גיג"
 ~3 י,יי,י,ן "ןגו:םמחויי,ויצ,ישןןאין :ן נ:אג%גקג~יןיי %נ ::ן'

 ;;זי'"יך 1בתיצפ.;ן"
 י:יאגיי

 י:י,יי.םן'ג:הון
 המנם ט,'טש(ות!

 נט.,יק טטנ, היה "רם .יונ, הטוניק הנהן !אקח י(בי -ב.;4;! .ישםך4

 ד' '.ך, ' נכ'ן';םעל
 ק

 שופך ['ה
tl~D,D 

 ש,רינטסערנ!'בג'(,,-11לאחי ה'ה; !מפש,טהשם .תילהערק,נ..
 ם 'ההעי

ID'Wn"ע,: טן גייטס יסהנת ולב '~י -יג 4' ייב י 
 !טלפי-ם ,אמך א'..ך ה,ח ב' עטה יה,הך . הנדס עד לסטה ,ונר"ת'"וצ!:לונ'ןפ

 יננן,: "לנ'ו;י:י::'יתי,י :י:':ך'ען uy' וייצן :,גג
 ךך,י ,ג ארא יי י: .י"נג,".ש נימנ טייץ , -ך ג.,7 יז1

 neylet יגיס הנק שבחש שנ",

מיןאן-
 : נו' 4ש שגשוז רהטן טין ררא יחי." כו' ונשלטן:ן

___ג

 ת ב ש ת ו כ לה
 1 יק"ט( )טיען שבת מערב שבת הכנסת יין * אכלל

 :ע::נז%ננ:יךק"'7;זיגנ ::נא ג וגנוהגם ירעו לטעק * לישראל הקב"ה שנתק והברית הגדול קאות הוא קודש שבת)א(
 . שלו הכל כי וטטונינו ונשטתנו גופנו בכ5 ולעבדו רצונו לעשות וטחויבשעבדיו
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עט .שמוש !הלכות א כלל ארם, חיי-

 ."" י:מי:ךו:2 ני טג O~tytn-nlufn":שזלילתם
 נאה ~יוגנו1נו א: סי ש: ג%:גי:י%ו :,, ין[ן":(שיי

 יזנו זעי גמז 'י.'שוייו::;י
 :ן (יז:%י"';':ןינ;י:עגב יסג

 ך42נ :ש,;"י:1, ':ג :%:כדיעת( ן:י::.ע:ית1:ז:,%נ:יגגן
 'ש ,אס ,ינרלה מוריש ר,%")ן יצ יש;הןיא,לד.'ן 7::מ,םה:' צגז;1""י:-:3נן"קיך" יי"קיויגג"112ייג

 נגל מל? 'עמה ראולו

 ,יי
 ממץ טציטצטת פינסתי ג בי שמקרש ב.יס אפ"

 אי,' אסוך; ר-נין וא'ס,ו אנלקשנה מנדמ :טרוינג ינר' ,רה"י,:4רב,.ן
 ל.צ.אה. 'יס'נ' בנס ענית :ל מות-ילע'.:,ת 'צא ,ם באפה 'י-'; ורםם
 לעולם ,גן נ"נ :ס יץ (3',ט בשבת 'צא לא רב,דא' טקה, 'צא נוהשנ'ום

 בזפ ,ה" נרבת'נ שקת צימ לחנן בערש בבזקו לריטכ'ן 6צ,ה ש)כ(

 ז;., )1" יויס ,בלך2ין'י1 טז,ייס לי,נית 'קיים רמאלהלרה-
".,( 

 ,ו ד 7, : ע וה עתן תה היניר קן ערי(;,"
 לגניו ררי צברח שם רב התש מש עק. " ה טצקמ(

 נ.ט: בעצטן הבית טנבר'ן עהץ ת,.ה נויל' nWyD אנש. דא.,. . נהומ
 שמכנ( יעורו ריא זה כ' כניר אפויס ג %יאטם פ)א' לו אין שרוטינה1

 יטל פלטר פת לאנ,ל היין'ל'( יל? 'ן!יא.סח
, 

 .. ין

 טנב,ר הגל שורי המנין דשהח ':לת, נפ' ימעמ.פ ,רניך כבשו)ה(1'ובה
 ; )גפ טלנתא שכת ומש הט"מ( שצ'עית

מ טוהרחיולן  
 אפ-

 דגירגק 1 (גקן
 rsI1Nb שדג טטל עז
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 בדצים הלכא כ א כלל ארםהי
 אגרת אפי' לכתוב וסותר השכת לצורה שהוא לכל רניכר בשכר אפיי היוםכל

 להזהיר וצריה במזכר להבאו יכתוג אסור אבל למודו דרך מפרים ומכ"ששלומים
 ר""6(: )סי' שתינשך עד מלאכתם נמשך פעמים שכמה מלאכות הבעלימאוד

 ליזהר אדם כל צריך ועכ"ם מרמאות מג' יותר בע"ש לילך אסור מדינא)ז(
 כדי גדול יום בעוד לאושפיזא שיכנסטאוד

 שיכוליי
 כי בשבילו שבת צרכי' להכין

 עד בדרך שיתאחר יכשל פעמים שכמה ומכ"ש ?בת וטהללין בשבילולבשל מוטיפין לשבת ממוך כשבא ברתו אפי' או אושפיזא שבעל עי"ז באי' מכשוליםכמה

 גריל היים עור לשר גי .ס'תנ, %1 ללב, 'ר,ורבברגות,ה,ש,ש'מ
 שלא מצוה זה בשביל יחלוש לא בע"ש יאכל לא שאם בעצמו שמרגיש מיח(
 טלקבוע למנוע מצוה ומ"מ סותר מדינא אבל בהול בה הרגיל מעודה אמיייאכל
 אפי' בהול רגיל שאינו מעודה אבל ולמעלה שעות ממי בהול שרגיל טה אפייסעודה
 שזטנה מה אבל אחר ביום לעשות אפשר אם בע"ש לעשות אסור מצוהסעורת
 שלא אפי' ונ"ל מותר בזמנו הבן ומדיון בזמנו שלא או בזמנו בין מילה כגוןבע"ש
 : (oc) לתיאבון שבת סעודת לאכול שיוכל כדי בבקר להקדימה נכון ומ"מבזמנה

 ץךןןה,ך;(יןךק(ש;".יטזגיץד'":גו:יי'; יךזבשאנטנךן
 א"צ אעם"כ התנה שלא ובדיעבד ישלים שלא תענית קבלת בשעת בם'רושיתנה

 אם נייט( )י6י ולענין * יאכל מבהנ"נ יציאתו לאחר תיכף אלא צה"כ עדלהמתין
 להשלים א"צ ביג"ש כשיחול לעולם ואז ישלים לא בענש הראשון חייט( )'ארחל
 צריך בע"ש הל אמי' אזי להשלים עליו קבל כבר א"כ והללים בחול חל אםאבל

 טשלים אינו אם הפסיד לא הסיקל עליו השה והתענית הלש הוא ואםלהשלים
 רק"ט(: )סי' לכ"ע מותר ואז נדרו שיתיר ונ"ל)ט"י(

 בהכין ורגליו ידיו מניו ירחץ עמפ לו א"א ואם ויטבול גוסו כל לרחוץ מצוה)י(
ן )סי' א' ביום ורגליו ידיו צפ יקוץ ילא רשץור'זירק,

 זק
)

 בע"ש 'אבל קטנה מנחה בזמן טנחה לכתהלה להתמלל "לצוה דאע"ג נ"ל- )יג(

 קריאה בעת פנוי שיהיה כדך מנהה לד,וזפלל לרקדים ראוי 5ץ נכנס אינואם
 הנשיי כי בזמנם נרות שידליקו ב"ב את שיזרז עד מביתו 'לילך יצמרך שלאלבהכ"נ

 הטשרתת וטכ"ש שבת חלול לידי באים פעטים והרבה וטתאהרות בכךמתעצלות
 : לזרזן זה על ישגיחולכן

 מחם בו יתחונ שלא השיכה קודם ע"ש בבגדיו למשמש אדם חייב)יב(
 בו ויוצא דבר שאר או מוקצה דבר בו טונת שמא בבגד התפוריםובשקים
 : הרביםלרשות

 : כע"ש להתחיל מותי מלאכה איזה. טיל * בכגלל
 לגומרה יכול שאינו אעפ"י לחשיכה סמוך בע"ש בטלאכה להתחיל מותר)א(
 טלאכה לידי שיבוא בו לקגזר דליכ' בדבר ודוקא בשבת מאליה נגמרת והיאטבע"י

 אהה יאפ. נב-ל'ם 'דקה אסךעמא יאש על י"א אנלוא! נטךהאש':ך'איט,ך

 טשים חיב 'ה'ה צרנו טבושלשל נשה,א יאש" מבשל טשום ד.'נ ריא,י סא'מ
 : )יני( בנה ביוצא גל תןצובע

 אנלאס ,'ק ,לא ל, ל
ה

 אסיג )נ(
 "כטהבשי

 בשבת לאבול שינצה עבר קהשיה סטנך נתחילה
שמא158
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פ שבת הלכות כ כלל אדםחיי

 שנת (ן ל י 0'ק "'" י'נ ס" בע' יביי'נין בנתלים '"ת",גדא

 להש'נה ל'תןלסט'ן :וונ- :, 4 נמן נל.לה י:קלאנל, גך יי:::

 ןןגמגעימגעוגקו:;:ך,ג:שי:עג:; בן",:ון:י ,;ג
 אמור בו 'וכיוצא 'ובצל תמוחשר כגון הדחק ע"י אלא חי נאכל שאינו ז כל%

 נשנת 1 נו ישא %1ס'וית
 א, היש על ;, ,גל ש'התק

 ש שא'מ חני
י:ול' אס,י חמת טית- ,מ טה ל, ,אין ב'מ,ננ כהן עני אם רית'טך שתישנא
 ט,צאן וער אסיי דבי.ם שאי ב.ן גסת בין בטו'ד "אם ב, וניצא נסנין אי

 ;1ן45(

נ
 הבןל נהל" על ינטות הקייה אם ריש טן נשנת גוה לניל נשנא י(

 פ.ר ךו1' א;אעדילכבו
 ראל

 ע"
 'ל'

 לרגיזה יגכי' נומת שאק ג" : )7נ.)(

 גוכםאפ"
 ר"טנהס אן ית'ח 21א יהן'סש,סנמ-ק ש'א'נ,ה'נ,נ'יזא

 מנע אעי מנר :% מ ים סלטעלהגב ' ר,ר'רה בגף סג,שטטט';

 רב:ל ',ן י' לאקי א" ין לרמ%ט '-ש אטנס נמדונסת
 'טט'ן שטא לט.נוי ל"ש 1;ס טת,רר,מע::ן;:

 ,(הטךן יא,' שאן ג'ין ניל, ב11

 נדני ,הטטטק זלי שטן שטא נוי';ן קבל :ם;קיתל
-n'DIDn 

 א5 הגל
 I'Dtnw1 ,: דקל ג,, (lWD. שבת ט,צא' ז לאהדם אפלו אסוובישלו

יר'שו,רףשרם'לטקא%,יך
 שטאנ'"הה 4שק טהרק

 א:ר ייסזיננופ גהר

 שב.שלה נקו-, עדין נשדיאבל ינוקא הנל שא'ןט,נ.ת אפ.ךנר '(רנט.ןלנין
 מע"ש בבגדי' כולו ךופמז וסג נכ"ר אפי' וכסתות בכרים א"2נו להחזירומותר

 זס, מנגלעת,:ילקילקל
 ןגךהטגיי.%1:נזיחוגיג,יי ןיזייץםןשאפ"ייןיתיס,ןןזג"

 גי;י%~
 גש ארג %יניש;:ז

וטבעי159
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 שבת %ולכות ל כ כלל אדםחיי
 r'Do1D1 גת)2%%ג4):מ;%נגךי לצהר צריכין רכן רנ"ט( )ססי' טבשי במלאכת כדלקמן בתנור אש כשיוםימבעיר

 יניבי,, צייי כי ן%:יד ג: יןקיןן::% %י :ה%ךך%: זגזגם )-,:ו:,י:ג,
 יי ד..י

 כ"כ הםש4:1:%:%:רא 2:שוויטולי':::,דגנן7:גזם'גך'ןגג %,ויג,ן:ב;4יןנך
 שיכוליי

 אפילו אסור ואז להתבשל הצונמז

 : ארפהבס%
 ס' בכלל לקמן טנהור' רפ משן עד רנ') שנסטן שבש,

 : רנאנ( רס"ו יע"ס ית"7 )סי' כע"ש לנכרי מלאכה כיתן מותר ענין כאיות ג*כלל

%ן:,זג%ן
 "ו.1נ1':%ו:י4. ש %גיזשו2ךימין-י4.  "מ'נג::י4::,יףב-גיובןווךןי

~DID 
 הח"ן:

 ;:;%ך'%,.:וניג 4ן:.:;ן ן:גא:ין7")לגע:ן.:ייין""י
ת יםשנ.ו מ ל ~  ראה ל, לגטו ,אט.: בשנת דטלאנה ל, ידד שלא )7( . 

 הטגנה ןשה חנו. אם זה .% של ה.א שגי17 טפוחםו%שן.ר:ה
 הנני. -,.ה%ש%

 טומאי
 תטע לו לעשות לשיה ן

 %אנחי
 %פדמ ,נאו

 שאם כבר עמו שפסק אשג ישראל* של מביתו השבת קודם שיוציא 6'( )ב(:ןופר

 h"P3 p"o '7 נב""'נ )ע' אס,י אפיה 1-הרוהטקוסילננ., שננ.ת, טנדרבנית

 1ה,צ'אי צי.ך סה,ית, :7גןזר,ה,לז ע":ןןנן::;נ
 טנ'ת,'

 שבה קורם

 שלעולם .ר,ע שהובך א, נרא,י שגר לו שית, ל, ששטר ן% )סןג'(ךןןאבל)נ(

 ,,'שה עצט, נייב,ל בשנת :אנד :שעושה :ן ,אם 'ט:-, ל, ש.הנ, 1,יר'א'וו,)
 דטסתסא ') 'א',. נדים ל: לעיפיה רג:ו' ג'ן 'טכין,' דיי.'יי'יי,אל am19נן;נ(.:1 מלאכה לי תז לישראל ואומר מתחיל הנכרי אם וה"ה , מלאכתו להשלים לטהרכרי

הנם-

nw~p ב,קו:זטין ן. טיל ש'צט.:יל א, שקיגל 4אה %שב"ל 
 יאס..י 'ע.יאל של :,,י :,1".%,ב

wy~' 
 '"ל_ג שג טלאנה שמא (Dt~y בה יוחאי קצץ בלא אם" גון:יג. %ץ%:: ה.,% יאה, עלטא

 ,של.דות הצויך לעת % אם גטה 'ש .שיאל של :'א נ'נית טלאנה%א
 רכ"3 )מ" יהודית בכתב היא אם ישראל של שהיא ניכרת מלאכה הליאיגרת

 ) % 6(3ק
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פא שכת הלכות ג כלל ארםחיי

 שנ%'שג נשכי' יהיה ,1ן י- 7"'-יצ-'י עליו שמקבל קבלנות ופי' . .בקבלנות אלא יום שכיר יהיה שלא ג'( )פן)ד(

 בנששב: ::גזן,זע11:,מ,ה::י%:1ןמגך:ליז:7; י-

 קןע:( %:1 י:מי:ישגי:4 י:יי[ן א1 ם4קן
 לר,ש'נ אפשו אס שנה נ';ינ ל, "'ת, טיץ ן שגנשנת ש'ןן מ לאף

 2 "ע.1( סן' )ז1ן ר'וה ל יאת, )ס:(.ו( שנת אדר פן מקקלז
 אפ- %כי מ"כת אבל . תלוש טלאנת דוקא ש'ה'ה ה'( )י, )םי'י

 נסקו. ;וסר

 ר:יעאן-1 ממ;1':מ
 .ילד'ס ,שם ,הושד)ש'ב,א, נמקץש-ט

1 
 י' נשנק

 'ג:"בז::"גויקזג ::ן:%ג:. 17ן:יזענגשהזג

וז-

 ;1:י שי):י' יה";1 נ'אי'סוק ל'הנ, שה-:1 שדה .ילי'1,י ,אס- 'ט,-':'א אדוי
 ,לעג.שרגא

"W1y שקייאק בקבלנית ליח'י לט היה :ן שם בשמ 

 DRC-1 :ם) נוייי,אס1:יימן,ן:ישרן.,י
 :':ן באי'ס,.ק נ.שדיל,יייוה":ל, אבל נ'אע

 ,ו':ךזתי:ן:גזף 'יי ז::נ( גיעגעבמזג" " :: :נ.,"גלגזין ג.: ::ז:גלקימוגי:
 שימכור אלא לאחרים אפי' יעולם להחמיר רנכין 5הק5( נוטס שעתו נ6"רג)וע' מגו':גנ ב4, :לג%:ג":שןו:רןגזמב'בנאזג

 7ןי:ע .קןמנ:י ןק,ן2 7:1%גייישע:רגי:
 :א'גא;1 זס )הק.'אשל לפ11תשריהוב ):זב1ז:'גאןאן.'דה,'

 רבשל לט.טי
 תסוס זין סוכה 3ת65כתזק נלא6'(?כוסות

% צ בתל שריא בנ.ןלצרך ק   ~י:נםז1:" 
:)ני),,

 %)ז4,'ן'

 נ-

 מש:
 לא'"

 )ו)סנ7ה7)וון ,חץ,.ר( ניח.7

Sh~nts-c~1CP קנעת עכו su ,נ'ס""קר'סקויולר,,ג !סתת העכו.ס נ'7 הכ!)והבייה(" 
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 שבת הלכות ג כלל אדםחיי
 17סורמס "סי' יסר"5 ס5 33'תו "יכו oh יסר"5 5ל1רך 1W1ht1 עוסה "סי' 5ע5תו"5ו

 5" עך"ן ס(ה יכותר "פ"ה 'Sh1C מורךסעודת
 : ע"ס( כוי יסרקו )51"כת נקר,

 ואפי' בביתו. עושה כשהנכרי דוקא אלא סותר אינו תלוש טלאכת ו'( )מן)י(
 טלאכת שהיא ידוע הוא אם אבל ישראל. טלאכת שהוא לכל וידוע ניכר הדבראם

 שכבר בדבר ודוקא . כטהובר דינו זה אף טמורמם בטקום ~ושה והעכו"םישראל
 עגלה או לישראל בו וכיוצא טנעל,ם שעולה עכו"ם אבל עליו ישראל שםנקרא
 בידו למהות צריך אין זה לישראל שעושה וטפרסם ידוע שהוא אעפ"יחדשה
 לאתר אותו ימכור העכו"ם ירצה שאמ Sy'1 ישראל שמ נקרא לא עדייןשהרי
 ליחן העיר בני כל שטנהג שידוע דבדברים ל'ל ואמנם אתרת לישראלויעשה

 ישראל של שהוא שידוע א~מ"י בו וכיוצא עגלה וכלי לכובם כלים כסובקבלנות
 סי' לקמן ותנור ממרחץ גרע דלא טותר ברהוב כגון מפורמם במקו' עושהוהעכו"ם

 דטיהוי כ"ז סי' כדלקמן היתר שום מהני ולא אסור הכל ישראל של ובביתוי"ג
 "5" סימקה 'הזין לן היה נקנ5נות "פי' מהרי )יעור בשבת לעשות שציוחוכשלוחו
 כ7"ית" 5י יסלעס5"

 סעי" וכיין נהנק"ר
 : "סור( 711"י ננ'תו

 דוקא אלא בשבת )הסינט( "ל איגרת ליתן דאסור נתבאר זה טתוך)יא(
 לששם יצריך טקום סכל כאן משלם שיאינו דאף קצץ הוי )הפעוט( דעל,מע"ש
 ךצורך לעת או קצץ נמי בעינן מיוהד שליח ידי על שולוי ואם לו שנשתלהמי
 לעכו"ם יאסר שלעולם חוב יותר ולכן בהנם בעושה הדיעות שרבו ולפי בהנםאף
 ס" ני"7 )ע' שכרו זה שיהיה עליו שקיבל כיון כקצץ והוי יי"ש או שכר לוליתן
 לעכו"ם איגרת ליתן דאסור ונ"לקער(

 האיגרת יתן שהוא בקצץ אפי' הטכירו'
 טכל עירוב שיש בטקום ואפי' בשבת מלאכתו טייהד וטהרי )הפילט( עלבשבת
 כדאיתא דאטור בשבת פועלים לו שישכור לעכו"ם שאיטר מטה גרע לאטקום
 סדינו נ7נר נעם כעכו"ם 76וירה 7"פ.' סכ' ט' ה5' ס"ו נת5"ע )יע' וצ"ע מ"בבכלל

 דבהמטד מל מקום וסכל  פועלית(  מסכירת רסיס  וייייחי "סיר ה "ס 7ו7רננן"5"
 בענין ודוקא המותר פמידא בטקום דשבות שבות דהוי בכה"ג להתיריש

 שהוא כיון שהרי בכה"ג בקבלנות לבנות מזה ללמוד אין אבל לעכו"םנווינה
 דבר שהוא באיגרת משא"כ יום שכיר שהוא יאמרו וטסורמם ישראל שלבביתו
 : צינעהשל

 שיש סי לפיכך , בשבת עושה שהעכו"ם במה הישראל ירויה שלא ('( )סן)יב(
 לההם עכו"ם לשכור טרינא אסור בשכר בו שאופין תנור או בו שרוחצין מרחץלו

 שיתן לעכו"ם אותם להשכיר מדינא אסור ולן ולשנה לחדש כשיכרו גפי'ולהסיק
 וכיון בשבת, שמסיקין זה ידי על טרויה שהריהישראל ידוע סך ו'ומ יום כל בלדלו

 בהבללה לעכו"ם להשכירם אפ.' הכטים אמרו ותנור מרהץ זה ע"ד להשכירשהמנהג
 לא או בשבת יסיק בין וכך כך הודש כל בעד או שבוע כל בעד לו ש.תןדהיינו
 שיהשדוהו הרואים ספני בשבת שטמיק בטה כלל לישראל ריוח לו אין שאזאעפ"י
 המנהג: הוא שכן כיון ליטים לעכו"ם שהשכיר או העכו"םששכר
 ישראל של שהם הדבר שמפ'רמם דכיון ישראל של שהם ותנור בטרהץ ודוקא)יג(
 כבר ואמילו טעכו"ם שכרם שהישראל רק עכו"ם של הם אם אבל השדאיכא
 מעולם בהם ישב שלא אלא טעכו"ם קנאם אפי' או ""י( )ע' הישראל בהםיעזב
 שם דר שאינו דירה בבית הוא 'שהטרחץ או מעולם עליו ישראל שם נקראולא
 שהשכיר יודעים והם ושכינו ביתו בני אלא אחרים יהודים כלל בו רוהציןואין

 tDh' ס"ת'י ""י )יע' חשד כאן ראין מותר לעכו"ם ותנורהטרהץ
 הו"

 "ס נניתו
% ק ת('י  לעכו"ם להשכ.רפ אלא פועל,ס לשנא דוש r'"w ינו מפית 

 או להורש פועלים לשכור אמור אבל " טותר ?ך טקוטו אנשי שמנהג אולשנה
 להתיר מזה ללמוד אין מקוס ומכל , לישראל ריוה' יש טקומ טכל דהאלשנה
 לעולם בקבלנות לשכור שדרך הדבר שטפורסם אע"ג החורף בית תנורילהעטיד
 המים בדריכת הטסייעים אבל בקבלנות עושין התנור עשחת דדוקא ידועשהרי

 ומוצא162
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פכ שכת הלכות ג כלל ארםהיי

 אמור בקבלנו' הכל שישכירם אף כן ואמ יום בשכיר לשכרם הוא דרך בזהוכיוצא
 אמור להכל מפתה מטנו ליטול שצריך בו שדר בביתו כשהוא וכ"ש ו' ס"כדלעיל
 : י'( )ססי'כדלעיל
 ההצי חלק לו שיתן שמשכירו בין לעכו"ם להשכיר כך שהמנהג דבר ולכן)כנו(

 כל יטול והעכו"ם וכך כך שבוע כל בעד לו rn's שמשכירו ובין בשדה שלישאו
 שהמנהג כיון יחשדוהו שלא סותר כן הטנהג שהיה קדמונים ביטים כרחייםהריוח
 ולשנה לחדש בשכרו אפי' ברהיימ מלאכה שיעשה והעכו"ם לשקור אסור אבלכן

 מדינא אסור בשבת במלאכתו מרויח שהישראל דכיון הריוח כל היהודיושיפול
 סם נט"; ת"נ טיחן נס"ע ).עיין ו' סיטן כדלעיל חשד טשום אסור ובשרהברהיימ
 ? רקייס(5עכין

 )גי"" לו שיש שישראל תרע וטזה)מז(
 שעושין )הוטטע( או )5יגע5נע( או תויי(

 מנהג לפי דינם וא"כ בשבת הטלאכה ע"י מרויה שהישראל דברים והם ,כוכיתבו
 שייך וכיומה הוין( )ניי'"- שהגוף ודוקא כרהיימ או ותנור כמרחץ המקוםאנשי

 שהכלים פי על אף מעכו"ם ששכר רק עכו"ם של הוא הגות אם אבללישראל
 לי כשתעשו דהיינו בקבלנות פועלים עכו"ם לשכור מותר ישראל של הםוהעצים
 העכו"ם לשכור היתר אין אבל וכך כך תקהו בו וכיוצא זכוכית או שכר וכךכה
 נתמינה )יס"5 בקבלנות אלא היתר לו ואין במלאכתו מרויח דמ"מ וחורש שבתעל
 : י"י( ס"ק רעש מ" הח"ק הניקו ק'סי'

 טותר בשבת המכם לקבל העכו"ם ושוכר המכס המחזיק ישראל וכן)יז(
 פרהסיא דהוי דאע"ג וכך כך לך אתן דינרים ק' לכשתגבה לו שקוטר דהייתןבקבלנו'

 מותר שיגנוב חושש ואם התירו פסירא משום מ"מ בשבת מלאכה לו שקובעוגם
 להשכיר יוכל וכן , עסק בשום 4מו ידבר שלא מהר שיהיה ובלבד שומרלהושיב

 לקה כאלו דוטה דזה השבתות כל של הריוה יקה והעכו"ם השבתות לכל המכםלו
 '"ק(: ס"ק סס ק"6 )וענין סחורהמטנו

 שימכור אא"כ בו וכיוצא הו';( )נכייל לו שיש למי תקנה אין הטתבאר לפי)יח(
 באפותיקי אותו יעשה והעכו"ם לעכו"ם אותו שמכר הדבר ויפרסם לעכו"םאותו

 ישראל של הכל יהיו שהכלים אף עכו"ם של שהגוף כיון ואז טשכון בתורתמפורש
 יחן סך שסכל דהיינו בקבלנות גוי לשכור שיכול ט"ו בסטי" שנתבאר כמודינו
 : וכך כך סךלו

 השכר לימול אסור בדיעבד אפילו אז מדינא דאמור שביארנו דהיכא ודע)יט(
 לקבל אסור בשכרו פת לו ונחן בע"כ ישראל של בתנור העכו"ם אפה אםואפילו
 : בדיעבד מותר העין מראית משום שאסור אלא מותר דמדינא במקום אבלממנו

1
 לעשות או מלאכתו כל לעוטות לשנה לו מושכר העכו"ם יהיה שלא ( ב )מן )כ(

 בשבת שעושה במה במלאכתו מרויה הישראל האז . מיוהדת מלאכה תמידלו
 לעשות לו מושכר כשאינו .אבל לכ"ע ואסור המלאכה אהד יום יתבטלדאל"כ
 ובטל יושב וא"ל עושה זו מלאכה לישראל וכשיש מיוהדת לטלאכה רקתסיד

 ולראב"ד לעיל המבוארים האופנים עפ"י המלאכה לעשות להניחו מותרלרמב"ם
 )ססי' בשבת שיעשה שיודע אעם"י המלאכה לו ליתן מותר וה' בר' ועכ"םאמור
 : 3ע'י6(רפ"י

 ישראל אבל לבדו לישראל המלאכה כששייך הוא האמורים הדברים כל)כא(
 שהם או בו וכיוצא ורהי~מ וטרחץ תנור או שדה בשותפות להם שישועכו"ם
 הם אם בו הלק לעכו"ם שיש שיורעין כיון השדא ליכא דבזה במהורהשותמין
 השיתוף בתחלת יתנו ראה( רם" נע"6 )עייה ביוטו א' כל במלאכה בעצמןעומקין
 שדה גבי וכן בהול כנגעו א' יום ימול וישראל לבד לעכו"ם השבת שכרשיהיה
 וישראל בשבת עמלו כנבה קצירה בשעת וימול בשבת ויקצור יחרוש שהע~ו"םיתנו
 ואם בשבת לעשות מעיקרא הישראל על הוטל לא שהתנו קכיון בהול עטלוכנגד
 וכ"ש מתם לחלק 46תרים גדול הפסד והוא התנו לא ואמ . שלוחו העכו"מ איןכן

 בטקום3"1
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 שכח הלכות ר ג כלל ארם חיי.
 דט,תר לבדו העט'ם עוסק נעשבת ההזל נמי כל ביתי עוסק,ס ששנתהס

שששש~ש ש הוו 4אנהז עסקת. ג משרי ד:.ן מייוגו- גשרת אי(?._'שי.
 ט"ג י :'1:ן::לןעג;מ:טןיל%לוהל?ג לעביםנט"וישא, 'ךבשבת %ןי זנ שהעבדו 'חשי,ר1 'שואל .טב'ת ש',ג'א.טיו,אהיא:ת:'

 עש:-
 שג ארע ,ה' בי' טלאנה בו "יש'ן , ס'

 ז ג י':"ן לסב

 : ב.אבס'טן
 שלא ,כלנר שבר ל, ליי, אס לטכ,רל ל ל ל

 צש 2 ל':1ןנ ניניייהי:(:1 ט""ע:ניןי; D~1tyn אפ .שראל .זהי בשורפת( ברטה להם ש.ש 'שראזששךסהטיבה,
 ~iyw"n nYDWn פ.ך2 גב ::נךב2 ",ז"מןמהת

 שנתנאי :ע."ןי1,לקבל:,ת
 ע.

 'טשנ,.משלי:ה ענ'ן ב'א.וך
 עקטרישם לימי'אליה :ן'בהךט,תי' ,ן':גנבמגק.שןצןןןגך%ק

 רע"י(: ססי' )ט"ז עסק בשום~עטו

 : יע"ע( )סי' מע"ש בספינה להפליג ייל * רכלל

 י,: ב יל'ימ:יי:לל
 ,מן י:1'ע"נ"מ "יי זועה::"-ן'י, ::י

 ישישי
 זמ2:::עטג:ךנןן:,מי:%ע;'יי:ני"ן"ין!

 ן, י,נלי1 שז'םגץ:ביזנךןן,:,ן'גבינמוה:ח
 לנו ירוע שאין ורוקא בע"ש אמיי להפליג סותר הרעת ובלבול צער שכ'שאין'

 שמקרקע -164
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פנ שכת הלכות ה ד כלל ארםחיי

 פחות הוא שמא ספק דיש אל'ג טיש פחות הוא הנהר לקרקע המפינהשמקרקע
 אזלינן מפק טשום מ"מ בשבת לתחום חוץ שיצא משום להפליג אמור ואזמ"מ
 שתמפינה וכיון לקולא וסדיר דרבנן היא דתחומין '"מ גבוה מסתמא ואמרינןלקולא
 מן תחומין אין לכ"ע טיל לי"ב חוץ אפי' דבטים קי"ל הטים מקרקע י"מגבוהה
 טפק הוי מפחים מעשרה למעלה לעולם כן ואם מדבר לרגלי דוטה האיןהתורה
 מפחים טעשרה פהות המים לקרקע הספינה שטקרקע לנו ידוע אם אבלדרבנן
 בנהרות אפילו בשבת טלאכה לעשות הישראל שיצמרך לנו שידוע במהוםאו
 שלשה קודם אבל לשבת כבר שייך רביעי דטיום ואילך רביעי מיום להפליגאסור
 יודע ואפ" בנהרות ובין בימים בין מקום בכל להפליג מותר ג' טיוח דהיינוימים

 ג' ריוח לתהום חוץ יוצא וא"כ ים גבוה שאין או בשבת מלאכה לעשותשיצטרך
 ק' 7י תוססות וע7נרי וכ5"5 ט"מ ט ו' ס"ק )נע"6 בהיתר התחיל והוי שבת אחויהוא
 7ניק6 לטור ח" 5חע5ה יוסג 67סי' כ' )הת"כ כו'( כתנו 7התס רכיה 6ין גלילי7"ה

 גטסינה h"S ע"ג נעירונין לקרינן נה7י6 סהר, ע5יו הסיג וע"ר ""7 סי' כב"סתסתיסיה
 ~ODU 651 קופסת דהוי סס סי' 7רס"י מס עיין 5, ונת"צ חסת'סיה נ'ת6 65 י5צו5ס)וסעע
 655ח ויכוץ עי"ט פקות הנהר כקרקע הספינה ס7וקרקע ידוע 6ס ות"17 תסחיסיה ניקל657
 : 5תקוס( תון נסנת 55,ת סקטור 5הקתיר ים "ונם 653חמס

 עפ"י בע"ש להמליג מותר הספינה מושכות שהבהמות במקום אפילו)ב(
 הולכות שהבהמות כיון זמורה יחתוך שמא גזרינן ולא א' שבסימןהתנאים
 : ממנוברחוק
 אע"ג טמנה 'צא ולא מע"ש בה נכנס אם בע"ש להפליג דמותר היכא)נ(
 ויושבין מע"ש לה שנכגסין נוהגין והעולס כביתו ליה הוי טע"ש בה שנכנסדכיון. מ"ד כלל כדלקמן בשבת לשוס כמו בזה אסרו ולא סותר בשבת טפלגתשהספינה

 שם שקנו הדבר לפרמם כדי טעם ואוכלין קידוש שם וקושין שתחשך עדשם
 לו דהוי בבתיהם ולנין והוזרין מעכב אינו קידוש שם לעשות יוכלו לא ואםשבשה
 כשנכנס ולכן ביתו שביתת קנה א"כ בביתו ולן וכשיצא בשבת בו לכנם ומותרכביתו
 לו אין ליבי~ה וכשיבא כ"מ כ"א מ" ע"ו בכיל לדעת כיצא דינו ומפליג להפליגע"ד
 שביתת כמו זה דאין זו שביתה לקנות אותר בץ"ש שחל בי"ס ואפי' אמות דיאלא
 אלא לו מועלת אינו' זו דשביתה רשות לו לקנות תהומין בהלכות שיתבארעירוב
 לכנוס אסור שתחשף עד שם היה לא ואם בשבת בה יכנוס טותר שייןועניז
 שביתה קנה ואם . ג' ב' סי' מ"ר כלל כרלקמן לבד בה לישב ~פי' כלללספינה
 שלהם שבהכ"נ מקומות וראיתי אחרת. לממינה לכנוס אסור לקום סכל זובספינה
 גם שהרי ועוד תהומין שביתת לקניית כלל דוטה אינו רזה הדא טעות וזההעיר אנשי כל בשביל )הסר6ס( על שביתה לקנות השמש ושולחין הנהר מעברהוא

 לקנות צריך הכנסת לבית ללכת שרוצה ואחד אחד כל אלא מועימ שה9להודיעם וצריך עירובין בהלכות כדאיתא ברץ שליח ידי על לערב אפשר איבתחוטין
 ככתנתי תה )ע' תלר"מ מי' ריש שכתב מ"א דעת על שנמסוך לא אםשביתה
 טוכם(: הנכות ריס o~hנכספת
 לערוב צריכימ מיוהדים בתים להם ויש רבים ישראלים בה שיש ממינה)ד(
 : נ( )ספ' הספינה בשכר להבליע או הנכרי הספינה מבעל רשותולשכור
 : ע"ו כלל תהוטין ובדין נ"ה כלל הוצאה בדין מבואר ספינה דיני שאר)ה(

 : רסדג( רס"ב )סי' נרוח הרלקח רין * ההלל
1

 הלילה קודם ורביע שעה שהוא ולמעלה המנחה טפלג שבת לקבל יזהר )א(
 הלילה קודם היום מן שעות ב' לקבל עצמו על שמהמיר וסי שעותיו אחר יוםכל

 לו יאסר וקדחם 19 אשרי היסס( ססתסקע לויס  עתוין הסייסות דנין ר6")וווכדעת
 D'3D כל % חייב אדם וכל , כלום בקבלתו אין יזה קידם צייו קיבימבי

 על מחול טעמ להוסיף צריך בי הלילה קודם שעה חצי לפהות ממלאכהלפרוש
 ועניתם ביוה"כ מדבתיב וילפינן סה"ת מ"ע וקוא ביציאתו בין בכנימתו ביןהקודש

 נפשותיכם165

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



חיק  גגח í¢ו םםי ה úזיםה
 כ

ו.'-ג-%ק~ד"זכג"ף╨  'גú ה╨á 1גם'íו¢ כם'גקהז םם: %ך.ך ה:(5% ¢.ם(

1881íחץ

ל.4%.ףכק%,כק%קס~  'ק%í.ק '2
'111ל:ף;";-4

í╨פק1111
íק214קק
קí1ץ1ף

טם117118ñק1ו4 זו

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



פר שכת הלכות ה כ% ארםחיי

 יסיר ולא למן זכר הפת על אחרת ומפה הפת ההת השלהן על טפה ויהיהמלך
 וקצת י0"3( )סי' השבת כל מונח יהיה והתחתונה הקידוש לאתר עד .העליוןהממה

 (ן:ן. ji)~?r ~:י :ן,מקקכם
 מלקרש חודם והוא להדליק כדי המתחים על לשאול צריך מעות לו אין אםואפ" יל

 )ש"ג(: לשבת נר ויקנה יותר יאכל שלא טו"ב להם רק לו יהיה לא' אם ואפ" הייןעל
 הטו ואפי' עולם של נרו כבתה שהיא מפני הדלקה למצות קודם היאשה)ם(
 לא נרות בלא"ה שיש בטקום אוכלת ואם הבעל שיברך וטוב ותברך תדליקסוטא
 טנפה להתפלל צריכות וג6 להם ואשרי שבת ב5די טקודם ללביש ונוהגותתברך
 הקצרים ביטים אמנם מ ערבית להתפלל צריכה שבת קיבלה שכבר כיוןדאל'כ

 למפק ח"ו יבואו כה ובין ולובשות רוחצות כך ואחר בהנות לישבשמתאהריפ
 וכשטתאהרת וללבוש לרחוץ לבוא שיקדיטו . להם להזהיר טוב לכן שבתחילול
 הבעל וא" שבת חילול למפק ח"ו 'מלבוא חול במלבושי כך שתדליק יותרטצוה
 ומצוה אשתו בקטפת ישגיח ולא הנרות ידליק שהוא גדולה מצוה שמתאחרתרואה
 לבהש'ם קרוב שבוא רואה ואם . ח"ו שבע מלחלל בחשך לישב יותרגדולה

 ואשרי להדליק לעכו"ם יצוה אלא ידליק שלא גדולה טצוה בהש"מ ם'ופשיטא
 להדליק 'לע ויאמר לאשתו האיש להשיכה'יזרז ממוך ועכ"פ לש"ש הכל דרכיוהשם
 51" הנר "ת ה57יקו סי,היר רק כ' hS נפ"ה יהרח3"ס )5"ענרות

 סרה כ)וחגי' כת'
 : ונ"ע(  כב'  לשרבבן 5וו1ר בריך7נריס
)

 בית שלום משום הוא שבת הנר שם שמשתטש החדרים בכל להדליק צריך )י(
 בחדר הנרות על טברכת שהיא כיון אשתו אצל שהוא ומי . ואבן בעץ יכשל'שלא
 הלוטדי' בחורי' וכן בדרך האיש אם אבל חדרים שאר הדלקת על לברך א"צאחר
 אשה לו אין ונם מיהד חדר לו אין ואם , ולברך להדליק צריכין חרר להםויש
 אחד בחדר הבתימ בעלי הרבה שמתאכסנים הירידים ועל , בפרומה להשתהקצריך

 כולם יכוונן ונם בברכתו כולם להוציא ויתכוין ויברך אחד וידליק כולםישתתפו
 דס"ג(: )סי' בברכתולצאת

 פורשת כה ואחר מדלקת שאשה והמנהג הנרות הדלקת קודם מברכין)יא(
 לא תחלה תברך ואם שבת טקבלת זו' שבהדלקה ומברכתהידים

 תו~
 להדליק

 שבא מקבלת שאינה לאתנות תוכל הצורך ובשעת 1 ההדלקה תהלת היאדברכה
 האיש ואם . סני שבלב תנאי ואמילו הדלקה קודם לברך תוכל ואז זובהדלקה
 האיש או האשה התנה שלא אף ומ"מ : להתנות מוב מ"מ להתנות א"צמדליך
 אסור דמ"מ וי"א . שבת שיקבלו עד במלאכה הבית בני שאר מותריןהכדליק
 ונכון דראוי מל בי"ס אבל טוקצה הם אצלה שכבר כיון שהדליקה בנרותליגץ
 לכ לאשה הכטה שאין כיון 'רק הדלקה קודם שתברך לאשתו אדם כלשילמד
 מנרך ס3'1"ע להורות וכר נ" )ור43. דגול )ינססר הדלקיו אהר לברך לעולםנוהגות
 : ע"ס( כ1' ה57קהקורס

 אור שמוסיפים מה דכל אחד בבית נשים הרבה שמברכין נוהגים)יב(
 לברך נוהגין בזה וגם אחד במנורה שנים יברכו לא ועכ"פ יתירה שטחה בהיש

 : ""ר()יכ"כ
 לפחות שלא ראוי ועכ"פ ז' טדליקין ויש נרות עשרה להדליק נוהגם יש)יג(

 להדליק אחת פעם ששכחה ואשה . ימים נרות ויעשה ושטור זכור נגד נרותמב'
 פעמיי כמה שכחה אם וכן רגילה שהיתה ממת יותר אהד נר ימיה כלתדליק

 אם ולכן ולהבא מכאן זהירה שתהא היכר משום הוא והדבר יותר אחד נרתסיד תדלי"
 עד דולקות שיהיו ארוכים נרות ויעשה . ארוה יותר אחד נר או שטן מעטןף "לא אחד נר שתוסיף רוקא דלאו כ' וא"ר . להוסיף א"צ הדליקה ולאנאנסה

 קצרות הם אם אבל אכילה זטן כל שידלקו ולפחות בלילה בולהשתמש
 לאכף לאדם ו14ין הטצוה ייטו ולא לבטלה ברכה הוי בביתו בהן שישתמשבלילה רולקין ואינן  ובהצר בננות ואוכלים בבית ד~יליקים וכן האתלה עד דולקותשאילן

אלא167

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 שבת הלכוח ה כלל אדםחיי
 ספני בבית לאכול הרבה מצטער ואם 1 השבת טעונג הוא כי הנרות במקוםאלא

י : סקוס( ה.. OG יוכל י1י.יי tDh' =הלן ה47 1,? עיג י,פD1nto' )נ." ה-לקקן על טניך גנית בלילה משרטש ואם )יין. לצעי ,לאנצ'טו,'(תע.;,נ
 וכשצריך לטקום ממקום  הנרות לטלטל ש4א ההר  ילכחאילה  אשיהן. שעלבניות
 בטקום ולהניע לטלטל סותר השלחן "ל והדליק כשבירך אףלכה

 אדו"
 באותו

 בי"
 הךזקן ::: עושין יפהלא

 נר כל בין השולחן שעל נר בין שבת של לנר פתילה עושין 'אין)סו(

 nSIDJ משהה :;ק בו ;"לה שיאיו סרב-נקדשוג,אי:'בא:ש'אלא

 ש"ק "-ק ש.ל "'נ, 2.עשמ'ש נו,:"ש
 נו 'ש -אס 1.'א שה.

 בהדר עומדות הנרות אפי' האחרים לאור להשתטש טותר הסותרים טדבריםאחר

 יס"י(:)ס"
 בר'עבד 9 'ש שבת ,לצורך י~חי'ם רגיית אם,סנ

ן
 )ס" להעבות נתכוין אם בו מדליקין שאין דבר על בו שטדליקין דבר נרך )טז(
tlnlcu!1:נו2:י:ו:: %נו:פתילהי%י aee תרן כיוע ישגףהסמצני 

 ::ג בין:" גק!,:פג: דדץ' ואי נט = % 13 י7%נן'2טייק ומותר
 יפה דולק שיהא כדי שבת בערב הנר פי על פול של וגרים מלח שלגרגיר
ב

 ~pty  :4:::יטן מלז:ע:יז:שן :ן ע: י%; ייאם טרליק'ן אק ,לצינך ןפת'לה אהה ד;טשל טשטן אלא לשבת נר טרל'קין א.ן )יו(

 , ריק  ך:'ג,וףהב:;, :י:, ;,נג%מי::ן
 שמן לו אין ואם . הטובהר טן זית שמן ומ"מ בהם מדליקים מאלו תוץ השטניםכל :: י י

ש"
 oQ): "גש'איי5.שטמם טיני ית

 בתוגה הפת'לד ינה חלב דת" להמד דיע

 ע, זון הנהוג ענין נרקמוש" איןבעט(
 ,)ס 4ש' נ,.;י% גני

 או חלב עליו שכרל בנר ואף יפה האור בה ותאחז מחורכת שתהיה כדיולכבותה

 ,א'1 טה,וג'ס. אפ" דנסש  פשתן מר ביא' ו'י אונקימקשעמ)כ(ע,:'ל
 D(ot) ,ן :'ק צר.ןטיל'2גיגטיל,ק

 שלר בנמת 1:1 טחני 2סת'לה טן ,צא
 נוח שתהא כדי בע"ש ולכבות טתחלה להדליק ונכון . היוצא יוב להדליקצריך
 ואעפ'יי מטש בהם שאין מפני ניצוצות לקבל הנר תחת בלי כותבים  2ב(ל

 אבל טייבה נל' טבטל א'ס,י גאן אק וא': ט.ד :ג'ם הם דגל. להזךשנופלים

o~aכן יעשה י אסיי מע.ש ' גת,כ1 דג'נהנ,ת שיפלו כד' הנר ת"ת 
נשנת168
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פה שכת הלכות ו ה כלל ארםהיי

 אבל ש,",ת ופילת כשעת הנלי צביה אם נ'ה לירי לנא דוג עשנתב"מ

 1Nnlywt להםיךב 1'גןנןזהוות:";ה רעלן

 אחי בנל' נשהט'ם יי,קא D'~DIDnעל ,ב~
 אנ,רק

 א ט4ג,= שריק, גשם שקנן ני ., י,נ 1ר1 בשכת גן ייעשה שטא
 ק י : יס.ו( 1. שגת למישהם

)בקקי
 : עלג( טינ רע"6 )סי וקידוש ישבי2 ליל דין , ן

םל,":ן' נ ש "  שתאב מ' D~D 'ו, נ לרירר,4י'נ ג'ת"נל 

 'זרי נזט;ה"ן יגן ומסלגו'נללק',ן'. צר:'נ גג נ-1u)rט
 לדת,

 9%' פת1ץ~ועטנין(2

 לרתפלי 4ן1יי
 רשא' נמלה עינית

 ורקמן נעצבו פכיך שא';1 נ.ון רהתפ 4ל גה ל,ע,י(א'נ, ,ל.::ו,1'ע',(
lyWשרינה :',ן ער-ן הונן רו'ע 'לא .,נ י ה נ , י 

 דלן ע% זש 'צא בה4 שיטר גריר,ש יט'ט "דוש נידייר שבתוכירת

 : יע""( )טיעןהבקידוש

 ה';ץ האשה 111 ר,א'ש י זח טצ," ש בי(ט'יה דא'תנדי :ין )לשסויצוי

קאן י ן;, לי,צ'א';ין

 י ק 1 1י ,כ.נ: מ,טניעענרנותקכליה'
 טצע4 שע כ,ק ט.ט טוצ", אק בדבת בח"ב דנ4קשא.ן וק.ה .צאזנני
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 )ק"יער ישקוי.ן לבן קוום קם:ע.ה'ב,מיןשאבקמהו:מעקגע4

rND8(w

 'ייש או. למונו יגיל מם בלילה עלג יקרש ץ נוס אלא לוי א.ן אס )יא(י

יג15ון",ל,41ן,,ף,ש
i(OC)n~lyD

 קמ "' ם ג~4%ג;נ" צמל

 נמ-

 :ע נמן
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פו שכת הלכות ו כלל ארםחיי

אהה
 ל

Sfll  : ,בם'ז)(ס( 4ן וללרש "הו,
 ע דץ

 'נ'אקנ,ס זנן ביורט ק'רשגאל,
 טס על ערש נשי,מדר,' דהווי ,א.צ ,שנהה בפה', ;ל'ו אובדך אח-

-, 
 בשעת בדעהי היה ,אם יק .טוה, ש,נ'פ ביק

 י )עטת ועי( )יי טעננ הבוס ישתית ג1יזיש צי'ךאחי
 אעפ, ק , יעת:גת -'ה אם ",ד,ט'ט נום על ן%שטרי3ל

 עמם שדא "יצ"סייבלבי בגיעבביזבש:ג ייטנ'%ללקג%'%ד:ג
 ללניו מוכו ייז היה שלא ודןמא , נ""ר( כן )יע5"תי וישתה שהכל יברך אלאשנית
 בפה"ג לברך' -צריך אין ~טנו לשתות ודע"ו לממו טוכן היה אם איל השלהןעל

h"v1;,1 'ןן .:הך :יי:הי~: גסי: ל4ף ללה :. ::ך 
 הסת ע5 ינקע קיסוס  q~tna  9ph נרסס  וינחר ת5"( סיחן ק"ג נתסונתו ר1נ"()ו("5

ל ל י ל מו:י,ן:גיל"
D1r?'"iy'למט'ו 

 ואמ' ו1יז,'עגש: 2"זבל גשימג r'R % מ%ג 1 לקווי צי.ן 'א., נו ,נ,וצאי שנשפן א'וע אס ,צ'ט
 איי
 'ד

 שהתפלל קורם שהרי שחרית שהתפלל אחר ער חל אינו יום של קידוש)יט(

 ישק:: ג:ג נמ'1ו4
 :ן::אל%י,זט:;י:סבי

 :ן ישן
n~lyDטוסף ק,דס h"w) אנ, ף : וב.,( סעי 

קי
 חיבהנך% ע נ"י'"י."'י"%אנבמק ,% , ,

 3'ת שמש איי נ-ע%גין"הור ה'ה ,אס לקוש, ייגצי'הן'ייך

 יע"ג(: )סי! קצתמקטן ראשון בטקום שאכל לא אםשם
 ולקדש להן יך

 כאן לאלתר לאכול דעתו שיהיה או לאלתר סעודה במקום לאכול צריך )כא(,
 גנ"ז,י':ל:ן,טה1 לג.א4:ט"ןמ"געןק:י 4:נב":ה,ןון
 גןצי:ןגתמנ'1:טגלךש(% ג :י%:ינה1%::לרזגך

 ,"0( 'יאמ"י
 ע14 שהזע ין רנ'ע'ת אלא 'שהה לא אפ" ק.ר,ש לעמן גוה

 שטזכ::ן אע"ג צ,ה% 7ם'1' צ %גןזגנעגי:ן%
 : oo) ""ר( וכ"כ ק5ת 5נו ע5ס 05 נסעויתעליו

 ? ,)סס( יצא לדווצימומתכוין
הטקדשק -י ע

 חל דאז חשיכה בס' או עדיין גדול יום שהוא אעפ"י שבת עלויו טשמיבל)כד(
 טכ,ק מ,גא.נו במם פע לנהין טוהר וסוט ויקדים ער גלום למעגם אסורשבה
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 שכת הלכות ו 1 כלל ארםחיי

ש  ז כמ451אב

 ש הטררש'פ קבת. ן:ך מש "ך2 ניילן :., ןט:ץ)ע'וןה(ע."(י,טי%שלם""ב(מש'"
בנת
' 

 גונם מהיי הןושנז;:בהםך ש נוטי אחת
 רס"ט(:)סי'

 ותענית: כעורות ג' יין * זכלל
 סעודות ג' בשבת לאכול חייבי' אשה או איש בין מישראל אדם כל)א(

(י
 :,%ה ט :, -:גורן% D'DyD גר'

 )ש5 1,,':יי:זע: זי יצמגל:י,'י 1שעששש5שש
 ":חוסני:: יסך יבי,כיייי,י זנזשיג:קיהץ" ::בוע":;'
 1,מהקן-יו%מם

 נ קבע טעית נקרא 'רם טננ,ה יי
 כנ'צר,ל

 ערא. זרא
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פז שכת הלכות 1 כלל ארםחיי

 ולכן רוקא פת לאכול מאוד יזהר ג' בסעודה ואפילו פת כזית לאכול חייבולפחות
 שעונש גי מעודה טצות לקיים שיוכל כדי בשחרית כריסו למלא שלא א' כליזהר

 לא לכן קנדט והאוכל חצות לאחר דוקא הוא ג' סעודה וזטן טאוד, גדולהמבטלה
 בהט"ז ויברך הסעודה יפסיק חצות לאהר עד שהרית סעודת נמשכה ואםיצא
 ען ימתין שאם ויסעור המוציא ויברך ידיו, ויטול אזמור איזה ' יאמר או קצתויטייל
 לאכול לו שאפשר יודע יאם גסה. אכילה ויאכל האיצמומכא תמתם טנאהאחר
 ל1תחלק לעולם ראה וכן מנחה אחר ויאכל הצבור עם תחלה יתפלל מנחהלאחר
 כלל לק שא"א ומי , יצא שהתפלל קודם אכל אם וס"ט שהתמלל לאהרלאכול
 ולפחות טועות במיני לצאת לסטוך יש הדחק בשעת ג' בסעודה מת כזיתלאכול
 עצטו לדחוק חייב מא אבל טירות יאכל עכ"פ זה כל לו אין ואם ודגיםבבשר
 כתוש' ממצה שעושין מיגון במיני יקיים אזי בשבת שהל וע"פ פת כזית עכ"פלאכול
 )י5""(: פירות או ודגים בבשראו

 תענית לשם שלא ואיי' קצר זמן אמי' תענית לשם בשבת להתענות אסור)ד(
 בשבת ת"ח להתענות מותר הדין רמצד ואע"ג , חצות ער להתענות עכ"פאסור
 לדגענות שלא טוב יותר ט"מ ים""( )סי' בש"ע כמבואר עליו עגוטה נפשואם

 או לחלום קפית דלא גברא הוא אם ומכ"ש בהול ימים ב' להתקנות עליוויקבל
 אסור החלום טפחד שמצטער סטה יותר בו הרבה ומצטער לו רעשהתענית
 סיוט אחר עננו אומר בשבת והמתענה . מצוה אינה בהול וגם בשבתלהתענות
 הפוסקים מכל ומשמע בהול כסו תפלתו אהר הרבון ויאמר ברכה בלאתפלתו
 ופוסקיס( ננח' וע"מ ו' סעיף תר5"ט נסי' )ע' מדאורייתא בשבת אסוררתענית
 ועיר מזונות מצרת חוץ בצבור צרה שום על' מתריעין ולא צועקין אין)ה( י היום אכלוהו טדכתיב או חדש קריאת טכלל וזהו קדש מקראדכתיב

 היום סכנת בו שיש לחולי או בים הטמורפת ומפינה נהר או אויביםשהקיפוה
 וכשעושין חלום בשביל מותר תענית אפי' דהא' ביחיד פניו על ויפול יבקשלרחמים וצריך טאורע לו שאירע יחיד אבל בשבת מצלאין לומר נ~גו וכן ומתחנניםזועקים
 : )רפ"ק( כו' טל,עוק היא שבת יאמר סכנה בו שאין לחולה שבירךסי
 חייב אינו האכילה לו שמזיק טי מ"מ מצוה הוא בשבת שהאכילה י אעם )ו(1

 )חס(:לאכול
 ומצוה ברכות ק' להשלים כדי ריח ומיני ומגדנימ בפירות להרבות מצוה)ז(
 : )י"5( עונג לשבת וקראת שנאמר לעונג לו שהוא דבר בכללענגו

ן
 אפי' יאכל בדיעבד ומ"מ , שעות ט' קודם מעודה יעשה בשבת שחל יו"ט )ח(
 : שעות תשעהלאחר

 תרגום ואחר טקרא שניס הציבור עם הפרשיות להשלים אדם כל חייב)ט(
 לאחר מיקרי ג' ב' א' דיום בשבת ד' יום עד ובדיעבד המנחה עד ישליםולכתחלה
 : )יס"ה( ע"ז לכתהלה לסמוך אסור אבל לקריאה 11 נחשב א'פעם מש"ץ שסע ואס העיבור טשליטימ שאז תורה שמהת עד עכ"ם 'ובדיעבדשבת
 בזה היום כל יטשוך לא ט"מ עונג מים בכל השבת לענג שמצוה אע"ג)י(
 שרגיל ומי באכילה וטר!~נגין ואוכליו מומת ומתפללין וקורין מתפללין שהריתאלא
 שאינם בתים ובעלי ופועלים ללמוד, קובעים כך ואחר מןט יישן מעטלישן
 ללטודם וחוזרין גי סעודה והוכלין טנחה מתפללין כך ואחר השבוע כלהלוטדים טאותן בשבת בתורה :ותר לעסוק מחריבים השבוע ימי בכל בתורהעוסקים

 ן )ר"5(לחול כמכין דהוי בט"ש ניעור להיות שאוכל כדי בשבת אישן יאמר ולא בתהיליםאו
 בבהמ"ז טעות ודין תפלה. בהל' טבואר כבר בהן והטועה שבת תפלות דיני)יא(
 כשיש הפירוט והמנהג שונימ. מנהגי' יש הרהמי' אב ובאמירת בהמ"ז. בהל'מבואר
 ספירה ביטי מלבד א"ה אוטר" אין תחנון בו אוסרים שאין ביום או וטילההתונה
 ביוצרות כדאיתא אז שהיו האירות מפני אוטרים ט"מ ומילה חתונה כשישאפי'
 יס"7(ן )2י: א"א אב ר"ח כשמברכין וכן אומרי' אין בשבת אייר ר"ח הל אםאבל

כרר173
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 שכת הלכא ח כלל ארםחיי
 י פ"י( סי' על י5"ג (IW'DP הכרלה דין * חכ%

טלאנה(
 ןנ'יו'ןחזגע::"ןסש (:ך: ו השייתך עז

 בן yg~' שאל

 ה:צ11ט?וותש
קנ(

 ~ן'
 בא" שאטר כיון אטר לא ואס נהפלה ד,ננתנו אתה שמו

 ערס:נכען.'%אנה
 )רן.7(: 'יל ש.

 א.צ ת
 אס,י ,ינ'ם הנוס יל .גיזי שהר' לחן

 ,י 1 ' : : ': בלילה 1 טני.לא;,'טא';י

 דנמק'--'ק"
)ח(

 כ!"י'נשא(לאיו
1 1 

~PnShn 
 נ את',

' 
 י,קא 1' ים. נין הנרלע.ל להבי ה':

 שנק ג טספ'קא שנת אתה;ק רכנירנן
 טקר,שת-

h~v) 1 "סיכן ס'יןיק.נ"DC 

 1אנ,"יב נשבת לטער.ב טנק 2ק מי" :)טן "ו"4בג 1:'ס."',2:
ק

 ם 'שראל 1(1 נןיהססןןו"7,(ל,מן מ'ש 9לל קטתיחי ס' ,"
 ט,תר ל רנר י":"י1יא ג ערי'ן('ור,ר,,א

 לי
 הנה נבטת ו: חט,

 גא טקשי ט.ע ריא (רלנ'ס " ררי'נו נ'צ'ית,ברבי'ס
פ

 קרוט.נ ט.ע ,ה,' נ,' בשטייה ס9ם נ%, נן,אמ 1
 ן יק "בי

DN1P 

 'נו"ן'נ; ט'א.3ינ"
 ("ים'ןיניב.ן'צי' יניא:( 'א"

 אפ.' טר.נה אטר שהש טה נ, ,ני,ע'א שנו א, סבישין";ין ,ה"יפנייית'

 ולא ברט" של כוס שצוז הדביים בכל כ; ם גו מרר רגרלה י ניסהקנצלר(
 אם :(* פגוםיהיה
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פח שכח הלכות ח כלל אדםהיי

 1 ל' או ,טותי לחיל קולש ניןן שנחמנהברלה

 ררנרל ,איטר בין מ אדי ,2ל לסטוך זל מטאוד
 )(ס(לב

 ,ששתגיל
 ג ,מותו ('גלל '*'ויש ,'ן סב;" ואמל 'יישב ייה אס ס
 ,זמרעודי:1'ני."עבד

 'ש "נ' ינמת'" 'ן4 '"יי ג, ר%מ

 סשקקעניט,נ ס ,ר41 לשתית סגו 'ק לי %קנ,יזשד,א
מטייק(  

1yit~ly1 ע, י קג' 

 %י
 אבל ק'ש גטן הרע לא רער'ק

"ש
צו-

 [ לזג
 י ך ן;' ה.ש,: עמ'
 "יי לכ לע :נ:41",ע קבבמינז1ה

~eD3 

 ,כות ושנג.וסו'

 ילט. אפ" השרה נספק ברי.ן נ,ס"של זשת,ת ס קסטז .ש ך ואם ."ר(

 ' ז ' * :י עלהטבר'זאבל
 ק

'ם לתימ"נ,ןלשתית.
א

 ק' מנץ :: ~יוך~ז;שון
ן

אערל

 ,ז,י ינ,ת,יוןןנןשישן1,טי,ךןי,.,,ק
 )מס(: מותרבעלמא

 : )לקו( * ( נ"5זנן
אם175
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 שבח הלכוח ט ח כלל ארםחת

r"~wמש ' )מבי 
- 

 אתבהם צשס11
 :;ינ,אמיעי4(יייN'SIDW .1%'א אם גדולים אחרים כשמוציא אם:' הבשמים על יברד לא טריה שאינו מי)כו( ס'סל'י ע' 'ייי בשהיי

 ,ש-

 גרייתה עהה ~תחרש גאלו ת.

 ג צע%::ט:,: יגי:ע?1זגם)ינוג,ל
 הלועש נרות ב' או פתילות ב' לו שיש נר והוא אבוקה על לברך טצוה)כח(
עיט אחד רכל אבוקה הוי לא דאל"כ בזה זה ידביקם עכ"פ קלועים אינם ואםביחד

 האגורל מנקו האצבעות פ~. .ראה ולא ורז בצפוני גתנל )כט(.נו-ג.ן

 עד,כל בנד' ל, פטון שוזה הריעו לאורו עלאית, עד הגר על טנרכ,ן אקבפז
ל

 בשבת הרל'ק, ,אפ" עציה ג, נעיטה שלא בנו ען אלא בנו;.ן זי )לא(י

 3:'אפילי ביףלשק געוהל:1 ממך ז: עליוחלהיךצם
 7ויוה סכנה בו "יג ob "נp'S7nS 5 נענדו 5ימר"5 מתותר מכנה נו מיס 5קו5ה77וק%
 ןןי;יעג:2םוג"'"ו.ןי.ןזב:דייק"ןיהןמ; הכ" "נ5 5ככרי 55וות Shlt)S היתר "ין 7התס 57"7 51"נ נמני5ו נר e's'ocכנכרי

 לא ברמזר יאפי סנוט( נ, רטן

 ש י ש 1ח1 ערא,ת, ער יבע" עיזנו סברך אס~סוטא

~ א  : הבדלה אחר ער שבת בגרי יפשוט ולא )יל"7( לנוויבשר

 ט'נא ,:תנ:ו::לה :::ל:, , ג,ימ'ןי:י:: ינג:זיי

 י'" ונ' D'u~ln ע' י'א "יי ע' טליי ליעיי :ג('ן"1 יטיצא'ררני;
 : עליהן חייב ענין וכאיות ככלל מלאכות ל"ט ייז * כןכלל י )ח5""( מחזירין אין שכחואם

 זייזבי;:שז:ל: ז::נ ::ן;:,: rnlan1ןדז::הי:בע יג" ג1:,%]"י:ג,:ןה,עי nwYn 4 ינ,מיג; השביחי וביום כדכתיב השבת ביום מלאכה לעשות שלא ויוצרנו בוראנוצוה)א(
 נט'טנן ז'ה כ, תפ'י,ת ר ,לתס,י ,ר,,י,נ,'ט יהס'יות כ ,רדי'הון ,רית'רהיישך
 ם טסן-טטח ~rnta תה'ט'ס וע,.,ת א'לש עורית גטלאנת היה נ.וווטהחנ,
 ב''א,ת'וה לנתוב ע.ט נהטוהק אות.,ת ל הכותב הצררש. ולטתך*שההן
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פש שכת הלכות ט כלל אדםחיי

 הבונה י בדרום ואיא בצפון קרש איזה לירע המשכן קרשי על כותבין היושנן
 שעה לפי רק שהיה אקמ"י אותו ומותרין המשכן העמדת היה כך וטהריההמוזכר

 . לטשכן זהם צורפי בטלאכת היה בפטיש והמכה והמבעיר המכבה . במן נקרא ,הנם
 : לרשות מרשותוהמוציא
 חייב אינו המלאכות אלו כל1)ב(

1 
 מלאכה אותו שעושין כדרך שיעשה עד

 אינו והחופר החורש ניצד ופאור יד כלאחר נקרא ?ה שינוי ע"י עשה אםאבל
 או בכלי שיקצור עד קוצר וכן והצינא במרא או בטהרישה שיחרוש עדחייב

 ברחיים שיפהן ופוחן בו לברור המיוהד בכלי שיברור עד בורר ובן בידושיתלוש
 פטור לכך שנתכוין אעפ"י בקרקע חריץ ועשה כלי גורר היה לפיכך במכתשתאו
 דטכינא בקתא או בכף וטחן בו לברור דרך שאין בכלי ובירר בפיו תלש אםוכן
 מהכותב חוץ חייב בשמאלו או בימינו שעשה דבין מל ומ"מ . פטור כולםוכן

 קיינ(? ה", נסתלקו ונין גיסינו נין התפס פ"'  יחיספתי )יראיה בשטאלדפטור
 והעושה התולדות הם בדמיון להם הדוסים וכל אבות הם טלאכות אלו כל)ג(
 ובשוגג כרת חייב התראה ובלא סקילה חייט בו וך4ערו במזיד תולדה או אבבין
 ויבוא  לו יתחלף שלא למלאכה הצת הדוטה ךבר בכל גזרו והכמים חטאתחייב
 : אותו ומגדין מרדות מלקות אותו מלקין והעובר גטורה טלאכהלהתיר
 לעשות שיכוין עד חייב ואינו)ד(

1 
 למלאכה כלל "כוין אינו אם אבל טלאכה

 מותר מ"ט חייב היה לו כיון שאילו מלאכה נעשה יהיה שעי"ז שאפשראעפ"י
 ואעפ'כ לכך טכוין אם חורש משום חייב בקרקע הריץ העושה הרי הדמיוןלעשות
 שאין כיון חריץ שיל*אה שאפשר אע"פ לצרכו וספסל סטה קרקע ע"ג לגרורסותר
 : טותר טתכוין תינו דבר בכ"מ שאמרו וזהו ישק( נס" (h~v טותר לכךכוונתו

 כגזו ליק ימות ולא רישיה פשק הוא אם אבל פ"ר שאינו בענין בד"א)ה(
h"htר6מ יפסוק hS1 06 5עמות (ה מנר 6"6 כן יעות hS כגון (ו( ע65כה סיעפה 
 וראי שהרי רישיה פסיק הוי D"D מכוין דאינו דאע"ג זרעים על במים ידיושנוטל
 : חייב לזה מכוין שאינו אע"ג ולכן זה ידי עליצמחו
 שתצמח ליה רניחא *ו בקרקע ננון ליה דמחא קישיה פמיק דהוי ודוקא1)ו(
 הפומקים רוב לדעת לא או תצמח אם ליה איכפת דלא תבירו של בשרהאבל
 ופ"ר ע"כ(. )סייין מכוין שאינו כיון דטותר הערוך ודעת מדרבנן אמורעכ"פ
 דדוקא טדאורייתא ומשסע אמור דלכ"ע הרא"ש דעת טשבת "Lr1 אימוריןבשאר
 י"ג ס' סוף ני""ס כעיין איסורין בשאר משא"כ טהשבת מלאכת דבעינןבשבת
 כ'(: ס"ק ס"ך חיתן ונע"6רסנת
 ושאעו מלאכה ריעו לתכליתו hW~1 אקא מלאכה -לאותו מכרן אם אפ"מ(
 . דמפור פומקים הרבה ורעת מקלקל שאינו ובלבד חייב לרמותם לגופהצריך

 טשום בבית וחייב הגומא הוא שהמלאכה לעפרה אלא וא"צ גומא החופרוהדמיון
 דולקים עצים המכבה וכן טשאצ"ל הוי לגומא דא"צ וכיון חורש משום ובשדהבונה
 בשביל לכיבוי א"צ שהרי המלאכה לתכלית א"צ ארי בו וכיוצא עליהם שחםמפני
 לגזע צריך ה"ז פחטין מהן לעשות כדי המכבה אבל ללצים שצריך אלאעצמו

 שיכבה: לא אם פחמין לעשות א"א שהריהמלאכה
 לחתוך שנתכוין כגון טתעסק היה אם אבל זה לדבר שיכוין 4ר חייב ואינו)ח(

 תורה אסרה טחשבת דמלאכת פטור אחר והדליק זה נר להדליק או אחר וחתךזה
 נתכוין אם אבל בלה"מ וע"ש עליו שתטה בראב"ד וע"ש שחייב כ' בפ"אוךרמב"ם
 וחייך שוגג הוי לרש"י טחובר שהוא ונטצא תלוש שהוא מבור שהיה זהלחתוך
 נקרא ולא ופטור כטתעסק הוי לכ"ע היתר דבר הוא מהשבתו דלפי כיוןולתום'
 ששכח או סותרת ין דמלאכה שסבר אלא זה מחובר להתוך נתכוין אא"כשוגג
 שגגות ובהלכות הכרע( 6ין ו)ירוונ"ס ותום נרס"י ע"ס י"4 נכריתות יטבתשהיום
 : כרענני רס"ל משמע ו' הליפנה

 אם אבל . סופו ועד טתחלה לבדו המלאכה כל שיעשה ער חייב אינו)מם
 עשה 17723

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 שכת הלכוח י מ כלל אדםחיי
 נמצא סירו ולקחתו הבירו ובא בידו' והפץ לחוץ ידו שפשמ כגון טקצתה רקעשה

 כן לעשות שאסור אלא ממורים שניהם הנהה עשה והשני עקירה עשהשהראשון
 וכתבו בקולמוס שאחזו כגון אחת בפעם אחת מלאכה עשו שניס אם וכן .טדרבנן
 כולה העונקה לה"ק וקבלו בעשותה תחמא אחת נפש ואם טדנתיב חז"ל קבלוועז . דמ"ש דפמורין והדליקו בנר אחזו אס דה"ה ומל פ""( )מתנ"ס אותיות ב'ביחד
 הבירו סיועת בלא זו טלאם לעשות יכול טהם אחד כשכל ודוקא עסית( עכ"סשטי. סיער 5pv' גרע דוס )ידע שניט לא אבל אחת נפש ודוקא מקצתה העושהולא
 . הייבין שניהם הבירו סיועת בלא לבדו לעשותה יכול טהם אחד אין אםאבל
 וקי"ל כמסייע אלא אינו והשני חייב שיכול זה יכול אינו ואהד יכול אחדואם
 טקצתה אלא עשה ולא גדולה טלאכה לעשות התחיל אם אבל טמש. בו איןטטייע
 הייב אותיות ב' שכתב כיון איגרת לכתוב שצריך כגון חייב כשיעור שעשהכיון
 אסור עכ"פ אבל חיוב בו ואין מדאורייתא ממור ר"ל פמור שנזכר בל'מ)י( י בזה כיוצא כלוכן

 ושמור , ו'( סיע ס"נ )כ55 כדלקטן עכו"ם ע"י ~שותן לענין מיניה ונפקאמשבנן
 : הדברים אכפול לא כי תשכון ואל שבת הל' לכל נצרכים הם כי אלוכללים

 בשבת הטבשל כגון מדאורייתא האסורות הטלאכות מן מלאכה העושה כל)יא(
 כשוגג ואם מיד. למ"ש מותר ולאחרים לעולם לו אמור במזיד אם כולםוכן
 לו אפילו מיד סותר ולערב אדם לכל ביום בו אסור מותר אומר או ששכחאו

 בישראל מ"מ שיעשה בכדי למ"ש .שימתין צריך טלאכה עשה ~כו"ם ראםאע"ג
 בדבר ודוקא , )חי"ק( שיעשה בכדי להמתין רבנן ל"ג הוא ע4"ש דמילתאהעושה
 הטוציא אבל בו וכיוצא כמבשל שהיה מכסות שנשתנה הדבר י מי יעשהשנעשה
 אפילו לו אפי' טותר בשוגג אם שהיה מכטות הדבר נשתנה שיא לרשותטרשות

 בכל להחמיר יש D"D1 , פל ט"ש עד לאחרים. אפילו אסור מזיד ואם ביוםבו
 לו אפילו טותר בשוגג אם נ"ל ברבנן טלאכה עשה ואם מבשל כסו תורהאיסור
 גטה ודוקא . מיד שבת מוצאי ער לאהרים אפי' אמור בטזיד ואם ביום בוואפי'

 שעשה ' כוכבים עובד אבל השבתות על ישראל נחשדו דלא ישראל ע"ישנעשה
 חוץ שיעשה בכדי מ"ש .עד לאהרים אפי' אמור דרבנן איטוה אפי' ישראלבשביל
 כוכבים עובדי ע"י שנעשית מלאכה בדין שביארנו כמו לתהום טחוץ שבאטדבר
 "ופס נע5"כת )יעוין לעשותו לנכרי יאמר שטא חכמיםדקנטו

 ננ""
 ומ"מ י'( סי'

 רנ"7 )סיפן 'טותר בדיעבד O"D הכי קיי"ל דלא אף לכתחלה מתירין שישבדבר

 אינם ואפילו יום מ' יתענה ררבצן באימור אפי' בשוגג וטבת למחלל)יב(
 יום כל בער יתן להתענות יכול אינו אם ויין בבשר אמור התענית ולאחררצופים
 יתן וטלבד.זה פוליש גדולים ח"י תענית כל בעד יפחות לא ועכ"פ , ידו השגתכפי

 היה קיים בהמ"ק כשהיה שהרי עת באותו שבעזים או שבכשבים כפחותלצדקה
 רק המאת עבור זה שנותן יאמר שלא ויזהר נשכר חוטא יהא ולא חמאתהייב

 עבר אפילו הוא יום מ' של ותעמת . לצדקה זה נותן המאת שבמקוםשיאסר
 גוטא והפר דליקה שהיה כגון סכנה לו יבוא 'שטא מפחד שקיה במקומבמזיד
 יותר ותשובה כפרה צריך תאותו לטלאות נפש בשאח העובר אבל טעותלהסטין
 . 50"7( )סי' שלימה תשובה צריך ולכן כרת עכ"פ או סקילה חייב ה"ז כיויותר
 : כ2' סי' מהרא"י בפסקיועין

 החורשן י.כלל

L._וגם לזריעה שוב דאו ארעא לרפויי החופש שכוונת וכיון האב. הוא ההורש 
 שעשה או בשדה החופר ולכן שוה המקום שיליה כדי וליפותו הגומות להשוותכוונתו
 וכן אותו והשוה נסוך מקום שם שהיה או והשפילו קמן תל שם שהיה אוהקיץ
 ליפות שעושה מה כל וכן חורש טשום חייב לזריעה הראוי במקומ גומות המשוהכל

 : h"D) )יענ"ס שהוא בכל וחייב חורש תולדות הוגשהקעקע
אטרו178
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צ. שכת הלכות יב יא י כלל ארםתת

 .גה; שטא נשית לרקה ואומרת שנהוהה בשרה לפסת הדל אסיו)ב(
 ק .",; ס'ק ן,י." סע,טפסיו

 : וצ.ע יחיג םנט'
 ק,ק

 ש פקו( )בסי' היורע * יאבלל

 אחי א'ס,- ';,ר'ש
 וירבהה אטה מן 'וחי שרגא בננה מלטנק דהי;,

 ף ' ף י ע ' : );ס( טצט.ח ,א.נור,רלפ'

 לעשית הבואה דשאן ינן ה,י'עד קויםו;':ת

 טד"
 דביי;ח, )",ין'ן"דיע

 'בא לא ,ש ן ,צט'הטות,
 ויעים גליך ולנהי 'ש ט' ידצטדה ן

 או ביום לאכול שיוכלו כשיעור אלא גשמים וירידת הלחים במקומותלתרנגולים

 ,זט:ע:וג יז. 41:"1גנ:ן :ן:ג ל'::תשוג:י:נק
 שן

 סאתןנשהד,
 אבל מש בב-

 ק: %ל עטדן אסנ?' eatane" ,לא'
 : (oc)טד%פק

 ובחודם טופ.פ'ן ונ'רמ טנא לתק,מ רטורה להחל.ף יפערמא ש

 סיע טש,ס ב"ב האר.ן % ,הטהס דירקע ב'ע,לב'ן רפסק בענ',ישה'ד ב,,נ.,צא
 .נ,ה בניקב ל:4 ,.בש,ש.ת ב'ך חילוק ייראץ עסי של ננזיתמ

 "י מט'יזיי' ןי2:ףיפשעןנ
 "ן"ני"יייק

 אבל %: טש,ס אי ד-ב געש ג.נ צ'-'ך ,אם ילדצט.הי ב,ונת' שהו, ורעטשי
 מי ; דל כן נ' דינ אעפ'כ ישא?%כפ שחותך לטה צתךשא'נ,

 : הקוצר * יבכ%

,הנב'הי
 .נ.קתו שדפס.ק 1;טצא ~PPY ב.נו דברטהטפמ.ק י ,הנ.ה,

 טןי
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אי51 שבח הלכות יג יב כלל ארםתוי
45ששש"ויונ '::ן: ןי:יי:גייק:בילאייינג D'~bly ויו5':נ1יצי
'  כ44שןןי% שירנןש

 'ם

 ,"ה" ד ע%"..ו(1
 נדרו טנ,סיל ר,נצ%ש'ן שש% ראטדית משנסו%ין

 מרולי
 יעצה שם אס"

שששעונן8שנהואש
פ

 ע מן'ןףם( ל"%' "י " '"
-1tDy' 3 ףן: ען:'הן"'וף(ך 

 "נמס שבתליקנס'ה, ט'יא' 2 ט,[.(:אבש!גףצ:,'יי גשג:גע'קאנ"1ש11"שא

חיס:ובגמן'דפ,,
 ס"

 'צמ151ש
 נשושוץ להו.ח קותי אל .אכלמ שיג"

 גןעמלי1'6עו11
 ומ :'ל :, שמיקשי: םנבג:ע%

 ,ל"" ט='ב' י' "ים"
!

 : המעמר * יג כלל

 ממ,י' נ: ";::"נ,י:נ %בנ:

 ש4 :גן:י:"
 יא'נא יול a~lly יהי מל גי:,ש,4ז עק4מ
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צא שכת הלכות יר יג כלל ארםחיי

 מלח כגון קרקע גידולי אינו אפי' גידולו במקום דבר שום לקבץ אסור)נ(
 נחבל שחלאן א, יד שנוקו :יךני:%11ג:י%,י שיי4ךןמ"1(
 : )מס( עטרים שקושר עיטור טלאכת זה דגם חייב א' גקקועשאן

 ? ומכ"6( ת"כ D'"G )סי' הרש יר*כלל

 שבתורה אימורין ככל מדאורייתא אמור מזה ובפחות הייב כגרוגרת הדש)א(
 הדישה מלאכת . קרקע בגדולי אלא דישה' ואין סה"ת אסור שיעור חצידקיי"ל

 ז:,,י:גךלגזע,גןבגזל
 ::גשי

 י'ט-ב'ט' ג((1לן:נקשי:7י::ג%עק1ן"יט1,2"י ",;:)ם

 :;גילי"ה":ץ ך': "י:%י4:':וען :14יק:בן האו,ו.ס ע,צ'א טישת'-לוה, ?:וה:ךנ':פ-י'ג,:ךא:(;,נןיעקש::
 ם.'ע"יילי'מףג'.זהצרו,ךגפ עצי., ",י נ, :יגי:2:,,1;':,,. ::.:':,1.ךה::ן זט:,:'ט'

 רבכה לרזם
 וטו קרצן טן ק: ן

ןן );"נ(: רוטבלק טןהנוענש
 ופירות סוחט אם ומכ"ש מרי שום למהום שלא ליזהר צריך ולכן )יאי(דמחייב

 דוצם כמו לרוב תפוחים מדינות בשאר דויה וקו למשקה ל1ימ2ק:?
 בה שיש %קיוה;היא אומרים יש האוכל (3ל לטחות ואפי' לכ"ע אטור ולכן משקה מהן עושין כן גםהיו

 תטשי
 הכבקוי רמ. הבאקלאו1כאוכל רטשקה

 הטף לתנך שנננשו קודפ ( )נ,סי.ן שקניין )געלן( נש.מסה,טמפן(

 "% טא:ג ושש- בשן ב, מ יק ריח ,:נ2.:יסא ,ן:.,,:יו:::נ::!ך
 1:גה:::ן:1:ל%דסי: 47:מי:י:ן:(::גן
ש:י,:י

 טוה שעט ""י ד 2::ל:ו::ש,ן7ג גךל2ןג:1

 לתוך סיחי[ אפיי, לטשקה צי'ך דיא : ,סחטןשיתבשל,
lh1)D'l אוטמם .ש 

 במז" י2" מ4י:ב
ץ  ןן,סאס,י ,ענק עצט:,סין,ו % עשק 

 לאק ".י"י( r'-1ro ה.יק לסחטשייך'
 וסח" 2: ש:2 %כגייון'י2וי2י%ה4:12ןךקנש י ,-.ן,)1,יג( נטם אחן ששרי

 א1בע,י א,נל והשתא אמלא רטע'קרא בש,טןי טשא.נ ס'1;'ן 'ג, ש:1עדשם
9 הטאל ביק ששוה ,כ"ז "(ש  'ש בפ.ו לטמן ואמ'לו לס,הט, אסיר 

אומרים.181
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 שמת הלכות יד כלל ארםחיי

לשח'ו,
 ןלב

1 ,1קץ אנכל.. ק

 ":יינבי:: ,ץן:ןנחד,":ריןנני' ,:ןל.ו:ן ה'ע השי
פ*"1?
4(נ%שמ1שש

4 נכבית רחוף ורכש 'רסקץ  שט'א דג אסור טסנו חוב רכ'שאף  מי 
 לעם ל.ת..ן זיתו אכל לטשק'ן ייושן שטת רי,טה טיס טחםשהע

8111יש%11ה1ץ4שש
 ;ש5יוב4:מ:.גש4בה4

שש15ואע41םישש~שםי
 שדין:ב" בנ.:.ת ~rs "ש אם מע"ש גת-סק, 1 אס ד,אפל -,,, יו,.נ ט ט יסה,טלא

 יי,קי:חיש,ה ין:(ן:(יבג ש בידי י: ::שנ:עיין%
 טש שנערם ,זנחם הצמם ,כן . ינם ",צ'או ש'תבקע, יי'ן 3ת7עננ'ם
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צב שבת הלכות טז סו יד כלל אדםחיי

 והיין טים עליהם נתן לא אפילו וכן ולשתותם טהם למסוך מותר תמדלעשות
 ונתן שחתכן דצמוקים ונ"ל  טר"ש שנתר5קו כיון לשתותו מותר מאליו הבמתמצה
 067 נ"צ )יע"ע . כידוע הטילא אתי לא דהא לכ"ע חייב בשבת וסוחטן מיםעליהם
 עותר "ס"ס נסנה וסטך ועסננן קע"ת סתר "י (n~vct 5"יך וסיין ה5עוקיסנתן

  סיין עד עגיע סעסערח 16 ססמויר  ווו69  בסכת יי( עווותוקסתות

  מבכל-

  פתיכף  בענין

 ן ת'( פן ס"ס 553 כ57קען ונטך כ55 ניכר קינו העשרת  עןכסיני
 שפקקו חבית וכן סחיטה משום לח כשהוא הפך בפי מוכין להדוק אמור)טו(
 אפילו ואן שסתום בשעה החבית תחת כלי יעקיר שלא יליזהר יש פשתן שלבטקק
 : )ת"כ( לדש רומה אינו לאיבוד שהולך כיון מהייןנסחם

 טחיטה בלא אפשר דאו אחיזה בית לו יש אא"כ בו מקנהין אין מפוג)מז( 1
 ט"מ למהום מחכוין דאינו ואע"ג סחיטה בלא א"א אחיזה ביתו לו אין אםאבל
 : )סם( רישי' פסיקהוי

 הוורה: מן.כלל
 ודומה אותו יפזל שהרוח לרוח לרוק אמור ולכן חייב לרוח ברחת הזורה)א(
 : )סי""(לזורה

 : )סי"ט( הבורר . כרזככלל
 אפילו חייב הפסולת על סרובה האוכל אם האוכל טתוך פסולת הבורר)א(
 מתוך המועט לברו. ממש ברירה מלאכת ההע רזה לאלתר לאכול בידלבירר

 לאכוץ אפי' המלאכות כל אסורים כך לאלתר לאכול לבשל שאמור וכשםהמרובה
 D~3y דהא לב"ע המסולת לברור אסו' האוכל על מרובה הפלת היה ואםלאלתר
 לברור הוא ברייה דרך דלעולם דחייב הפוסקים רוב ודעת בטלטול אסורהפסולת
 רהפסולת זכיון חייב הפסולת מן האוכל הבורר אפילו דבזה וי"א מאוכלפסולת
 משהפסולת להחסיר מל ולכן המרובה מן הטועט לברור ברירה דרךמרובה
 : הפסולת וממש האוכל אפ" לברור דאםור האוכל עלמרובה
 שרוצה מה האטל מן בידו לברור מותר הפסולת על מרובה כשהאוכל)ב(
 האוכל לברור ברירה' דרך זה דאין דכיון לסעודה ממוך או סעודה באותהלאכול
 מותר ולכן בו לברור שדרך בכיי בורר אינו וגם להיפוך אלא מרובה שהואכיון

 ללה וכדומה )נטע5יי( הקטניות להניח שנוהגין כמו כלי בשום לברור אסוראבי
 הפסול, טתוך אוכל בירר אם הילוה אין דבכלי ברירה דרך שזה חייב תיכףלאכול שצריך מה רק בירר לא אפי' וכברה בנפה גבון טיוהד בכלי בירר ואם .אסור
 גם העוכל דק הפמולת שאם הפסולת ולפעמים האוכל בוררין דלפעמים להיפךאו

 : טייב לעולם לכן להיפוך ולהיפוך הנפה נקב; .דרך הפטולתנופלין
 שבירר כגון אחרת בסעורה לאכול בידו אפי' מפסולת אוכל אפ" הבורר)ג(
 לאלתר לאכול' שרוצה מה' דדוקא ממש נורר זה שהרי חייב בטנאה לאכולשחרית
 . חייב לאלתר לאכול צריה שאין מה אבל בידו האוכל בורר אם ברירה מיקרילא

 מרובה אוכל שיהיה ל6( תנאים ר' בו שיהיו רק לברור מותר שאינו הכללנטצא
 דוקא שיברור )ג( להימוך ולא הפסולת טתוך האוכל שיברור ~נ( הפסולתעל
 בהם ' ויש פירות שאר או קטניות לפניו כשמונח לזהר צריכין ולפיכך.ד( : לסעודך סמוך ודוקא זו לסעודה שצריך מה רק יברור שלא )י( בכלי ולאבידו

 שלא יזהר וצרורות בעטר ונתןרבו לארץ שנפלו פירות וכן ומעופשיםמתולעים
 חייב דאו יותר ולא תיכף לאכול שרוצה סעודה לאותה שצריך טה רקיברור
 המעופשי מתוך הטובים העלין לברור צריך טעופשין עלין בהם ויש )סל"טין(יין הירק כשמתקנין וכן להתוך לא אבל הפמולת מתוך האוכף דוקא שיברור יזהרתם
 ?אן

 כהיפי
 : ( ג ס"ק (h"w מדרבנן אמור עכ"פ דקק ע"ילאכול ראוי ואם חייב גמור פסולת הוא אס מאוכל פסולת בורר הוי דאו

 אחד rD לברור אסור וכלים בגרים טים ב' או אוכלין מיני ב' אפילו)ה(
 עקניס ,יעד דה"י וכתג ק5ת6 7עני7 קלן ע"ז עננת רסיס וסני* סת"ם )כ"כטהבירו

 ט'183
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 שבת הלכות סו כלל ארםחיי

 ט'ר נ, נשתטש ל יאני, ?ץ:"יון1 יי1(וךז~ך15:גתי

DnDט':"ת הבל סנר שנקדחה י-%חו'פיננון חת'נ,ה נטו נ'נ טינש אע 
 מרזשמל 1.1 :' יאוד1ז:' וי;:ימד(' דךמז

 כוה נ,רא,')ס

נן'"ג י ה ל',ן ן ' ' , ש' שנתלסוצא'
י : נייר דרן' לטעיה דיילת שיצנף א,לסטה
 לם.קימן שי, ,ד,ק'א שימי טש,ם הין לקבל בסידי ~יטא ,בלנד:1'עשה גס,רך'םלמנן

 התו זא נך ייא,12ת ד:'ין לת,נ,'
 טיס tlaD ,רנן ,חיב. טטש נורר וה לטעלה השטי'ם איתסבש'שאי,~r'DD ;נ,י'ן אננהס אבל גיא-

 שה נס ן ט ג גני, אפ'ל,קסטק
r'sNW 

ג  נ.ל משקקקת,לע' 'ש 

 לקט, ננאו תילע'ס נדב ש"מ דאג,שת'ה'.מ'ס בשעה לא רוחנ'4ה:ישן

 : ביד, רו(?כרת ש'ד,'ק : ש.נ,' טש,םדגל'
 ק ק ,

 נשטםנן ,טנ'ש נ"נ י שטסתן -ק עכשיו שותה ,ט:'שק;שא':ו גנוייד,'
 שד.'נ .אפשי ת"ך לשתות, . ננוטל אם" דאסר קט:'ס ;קנ'מ ב, 'טיש נל'ע.'

 "ו,לתק,סס,לת " הנ דהא סהטאנל שיטן ל',.י,ת ר'אס,י ,סש'טאהשטיי
 י סץשבן בן מ שקה נ1 אם אלא לב.ע אסיי ה'א.נלטוך
 אסיה גניי ת'נן

 שי.." ט,תיןינ"
 י'שן'

 ש'תובטיאה ג ההלסין גאל וה

 p"Dh"w1 גנייך ט, ,גע(מ:י,ט"יתי מ '-, ז'גע4 ( . ין 'יט ו-' !""ן ףי ז טה שטיה ו' היקז גל,זמך
 אטור ביום לבו אבל לחלב מטוךטעפ י טיא' לא..קה: Wtp'1 לגל

 )ת""
 שמא חושש אם ומ"מ תק"י( מיתן

 :"-WDD 1 רגל וא'מכ,יוקח )ססקיטענע(טן
 " ג )הס"עטע;ע(

 זנן גורר ה,' דוה ובירו שתיזה נד'ן ים נטק,ס ררלב לרוטטי אסןלא(
 וו'נ ננ'מת שיושק כסו מפוין החלב וט' וכרוזה נשק וקפר החלב סקאס
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צג שכח הלכוח, יו פז כלל ארםחיי
 אסור וכן נונס( נע65כת יקען )עיין בונה טשום חייב גבינה והעושה בוררמשום
 : מטש בורר דוה )סיי"יוקט'( שתעשה כדי בחלב ומד חומץליחן

 טאוכל פסולת בורר דהוי הזבוב ישר לא משקה או במאכל זבוב כשנופל)יב(
 : )ט"ו( ויזרוק עמו ףטשקח או מהאוכל ים קצת יקחאלא

 בהם וכיוצא ושקדים אגוזים כגון פירות טיני וכל ובצל שום לקלוף אסור)יג(
 כשממטינין 'ולכן אסור אחרת לסעודה אבל מעורה באותו. לאכול שצריך מהאלא
 ומלח בשומים התקנין חשן עדין כשהם ובשחרית )סיסנ"געמ( שקויין ?המקרגלי
 בורר דהוי שהרית לאכול שצריך מה רק השומים לקלוף אמור בטנהה לאכולכדי
 במלאכת לקטן כדאיתא מבשל ששוס אסור בו טוללת שהיד כ"כ חמים הםואם
אופה

 : 3'( )סי' מוחן במלאכת עור ועיין טכ""( DD" )ע""
 הם בו וכיוצא טצות התי' בו ,וטעורב האפיה אחר שנמהן טפות של קמחלד(

 שרוצה הטין אותו ויברור תיכף לאכול שצריך מה לא אם לברור ואסור סיניםכב'
 נע""'סס(: תק"ן )ם'ען להיפך לא אבללאכול

 יחד שמקבץ ר"ל בידו יקבצמ לא בדבש ואגוזים שוטשמין כשנותן)סו(
 5מ נלחכת נוס ככתנתי קם )עיין בורר דהוי מבחוץ הדבש טפריד ועי"זהאגומם

 ס)ו"5(: צברי נו  וניתרתי 1'סי'

 חכ""(: הטוחן יז*כלל
 ולפיכך ס"ק( )מתנ"ס וחייב מוחן ה"ז בטכתשת ומממגין תבלין השוחח כל)א(
 בהון בכך דדרכו כיון דחול עובדא דהוי בטכתשת יניחם לא ואפ"ה בווכיוצא הסכך ביר כותש ה"ז 'בשבת המאכל לתוך פיתן בהם וכיוצא פלפלין לדוךהצריך
 צלח וכן גמור שינוי דהוי סכינא של בקתא וידוכם בו וכיוצא בקערה יניחםאלא
 h"pt 57,' )"-ר מכין של ובקתא אשולהן ע"ג אלא במכתשת לדוך אמורהגס
 :סי"ט(

1

 )בי
 י2ק הלהתך

 1[,נוי
 בצלים להתוך אסור ולכן מוחן טשומ חייב דק דק וכיד

 ואוכל שמוחן טה אחינה סיקרי לא לסעודה סמוך דוקא (אלא הטאכל לתוךליתן
 אלא טאוד דק דק יחתוך שלא יזהר וק"מ * בורר במלאכת לעיל כדאיתאתיכף

 קודם שתים או שעה דק דק והצנון הבצלים והחותכים קצת גדולותבחתיכות
 משום אסור דאו וגם באכילה אסורים והבצלים שחייב לומר מדבר מרובהסעודה
 )מס(: '"ג( )סיען בורר במלאכת כדלעילבורר

 מותך אבל מוחן הוי בכך רמלאכתו דכיון "ייון( )יינ על גבינה לגרור אסור)ג(
 חותכו ואין כך לאכול יכולים ב"א שרוב כיון דקות לחתיכות חותכו אא"כלפיוסו לו שא"א אעפ"י קשה בשר לחתוך סותר וכן אכילה ?שעת דח דק בסכיןלקתכו
 : נסס( במכיןאלא

 טחינה אהר מחינה אין נטחן דכבר הואיל דק דק אפילו להם לפרר מותר)ד(
 לאלתר לעכול דוקא ליזהרויש

 דל~קצ"
 עפר צרור המפרר וכן )סו5ווער( סטנו ועושה שנרקב עץ חתיכת הספרר)ה( י )מס( חייב בזה גם פוסקים

 : עץ7( )כנת מוחן טשוםחייב
 לגרור או לשפשפו אסור בגדו על יבשה צואה או מים מעט כשיש ולכן)ו(
 מותר המראה רק הצואה ממשות שום אין אם אבל טוחן דהוי להמירובצפורן
 . להקירו ~בפני' לשפשפו טותר לח המים וכשעדיין בנקיות להתפלל ולהמירו 'לגררו
 בטלאכת שנבאר כסו טלבן דהוי אסור זה אף עליו ומקפיד שחור כשהבגדומל
ט

 ביב )י"1'ו, שארק ר.ל טחנות והשף ש~ן לנמררת שצויך D'Sy ינוסו )ן(
 לבשל כדי טהן דקדק אם קטנים אותם ועושה דק עצים והטחתך שהואבכל

 : עי"ז( סיען h'b1 ~קנ"ס חייב טביצהכגרוגרות
סלל'185
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 שבת הלכוח, כ יט יח כלל ארםררי

 המרקה: *. יחכלל
 ביר לטחות צרץ: ) ולכן ט.קד טשום חייב הפסולת להוציא כדי ד,נשרקד)א(

 דקטח " רשטנ ן י יי:שצ"ינלטיי,:ך:י::ה
 'ני,י,ת יה"ת'נ,ת טילי טייח "יי הי"

 נ"'ינ"
 ליקד, אס,י נטחז שנבי נפת רא'ן'לן טח.נה ב, דל.ש אע'1להמי'דו

א
 טותי )ם

 דאבוס לחוך בנבידק'חן לבהטד טאנל ל'טן
 :עפק

 נופל שהט,ץ
 י )פכ79( לכך ,מחכוין שאינו ביון הכברה נקבידרך

 מכ"" )ס" הלש * יכשנ%2
 ו פכ"י(

 דאטור שיעור חצי כל כדין סה"ת אסור מא ובפחות חייב כגרוגרת הלש)א(

 ד:מ 1 נ, השנחן ת'נף ודיל אפך נטן נויל בי שאיו דני אןיט'ט
 לי"ן כשצריך אפי' הטורמן לתוה מים ליחן שלא ליזהר צריך ולכןהאורייתא .י להיטיב iffiy ".ב א'11 ט1נל, אס דאט" קיץ 1'ניל נדשאינן
 המים יתן שהנכרי נכרי ע9)- להתיר יש הדחק בשעת ומ"מ ' הרבהאלכלים ם :ץ %י:1 נ,וז :גי 4 ,ננ :ך;שד

 אסור טע'ש ח,טץ בהפ ותן שלא שבלויס מ"מ מפאר )י"ל"ן( בידל וכן)נ(

 ש, עבד בל'לה "שזה ,לא ),הכי"ח ח,:הדדל 'חןיאח'נ
 או בידו אלא בכף יערב לא וגס לישה נקרא לא ואז רכה בלילתו שתהיההרבה
ש

 בלילתו יהיה שלא יזהר )עעי( במשקה כקמה כחושף מצה נשנותן וגן )ג(
 היו בחול דממתמא להיפך ולא הטשק, וא""כ תהלה הקטה ויתן 'רכה אלאענה
 וגם בשבת ישבה הטקום. טנהג 4פי והכל הטשקה לתוך הקמח ליתן להיפךעושין
 מן %י קגע:נ:גוי:ג %ע:%;ו%"ץ וני%י,:קמ

 ' י . ". ,Sri 0:~ה,תיוהעש י ש" נ'מ הא חיל אפי ררנה'ק
 P?~c). )סי' האופה * ככלל

 ניל:גי%עים%יי%הת'1 ::,:ש ן:"גזג י1:1::ן ב: ;1%4עלי:נ דבר וכל מים או סממנים או המאכל את יבשל או הפת' את האופה)א(
 ,גג,'נ טסי, שייצא ,יסע

 -טכס?! טקס חיב
זה186
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צר שכת הלכות כ כלל ארםחיי
 )י"נ"ס טבשל טשום חייב רך דבר שהקשה, או קשה דבר שריפה בין הכללזה

 הא~נתנ,ר טן שנחמ ו:ו וץג::נילהנ,"ןגפ,,ל,ס,.,,.לן,,:,נל,נ

 שהסיקו לאחר )סק6כ5( בתוך אנ התנור על טיס או פירות הטניה ולפיכך ,ממש
הת3

 האש מעל  שהעבירו  יאחר אפילו  סבן( על 13עם הכ5' )פי' ראשון כלי )ג(
 עוץ ולא בשבת דבר שוס בכ"ר ליחן אמור לפיכך בו סולדת שהיד זטן כלטבשל
 קבשל דעירוי בישול בו דשייך דבר זל ראשון טפלי לערות דאטור אפילואלא
 לאכול 9סור רהקליפ'ה לקלוף צליך לחם על או צלי בשר על עירה ואם קליפהכדי

 יבש דבר על ודוקא " סי' כדלקקן אפי' ואחר צלי אחר בישול דץשבשבת
 המים שיהיה ובתנאי . להיפוך או צוננין במים חמין מימ לערות סותר אבלאסור
 צינתן שיפיגו רק שיתנשלו באפשר יהיה שלא ההטין על יותר טאור הרבהצוננים
 דוקא לחמין דבצונן ונ"ל חסימתן מבטל תיכף ומתערבין מרובין דהצונניםדכיון

  סי"פ  סיען סכ"9  תסיסת תסי5ק )יניס אח"כ שמצטנן מה יועיל ומה תיכףמבשל' שהרי לערות אטוה טעט מעט -אבל אחת בפעם הכל גדולה ' בשפיכהששופך
  ב711ת היד "ס tDh' ענ(1 ".11 נ, 1ני!1 תכו' !תיל, רע'וה הכ,' )פי' שנ. )רנ,סם
 להחמיר יש בקיא1ן אנו ואין _בכ"ש אפ" המתבשלים דברים דיש כיון ואטנם3י(
 במלח ליזהר יש ולכן שהים"ב כ"ז בג"ש אפיי בישול בו קשייך דבר שום ~rrשלא
 רותח הוא ואם )סס( מכיר עליהם יערות ושש בקלרה ליתן שלא בשבתובצלים
 נתן ואם פ:נ(, 75ק סעי' נקיניי' )עיין טבשל דלכ"ע % בו נכוית שהיד עדכ"כ
 בפ9 דהמלח הטאכל מותר האש "ל קקדירה כשעדיין אפי' בכ"ר אפילומלח
 דסמתמא זוז"ג דהוי ש"ה במיל לא למעטא דעביד כמידי ואע"ג המאכללגבי
 דנימוח בטל שנאסר טקודם שנסבפל כיון שיל"ט דבר דהוי ואועג בע"ש גםנסלח
 1יע"ס דתורא כבשרא בישולא מלתא דצריך האומרים לרעת טיד נתנשל ואיןסיד
h"wsלהתיר לסמוך דיש פשיטא בישול ע"י שנעשה מלה הוא ואמ 5"6(. ס"ק סרס 
 ז:ת' 1):,יו:1רא

 אנשל ננ.ש הציי ,לא שה'ס'ב ניו גוש 121 גל ק ח
 אסור וק אותו לטוה אסור צ9י בשר וכן שהים"ב כ"ז )סיסנ6געס( שקוריןהרגלי'
 דבר בישול בהן השייכים דבקים נבאר הטבשלין הדברים שכתבנו אחר)ו( י )סם( וצ"עקליפה כרי טבשל מתערב שאינו דבר שהוא דכיון צונן ברופב רותח בשר החיכתליחן
 עכשיו הוא ואפי' בישול אחר בישול ראין בישול בו ל"ש מע"ש נתבשל שכבריבש
 לשרותו ומותר לגמריצונן

 בהם"
 לשרותו אסוי מע"ש נתבשל יא ואם בכ"ר אמיי

 דבר הוא ואם להדיחו מכ"ש עליו לערות טותר אבל כטבשל דמיחזי במ"שואפיי
 בצונן ראפ" ונ"ל חייב בשבת אותו השורה שריה בלא כל4 לאוכלו שא"אקשה
 חייב והמדיח ידחה בלא כלל לאכול שא"א דבר להדיח אסור וכןוצ"ע

 להדיה טותר אבל )עריכי( הטתבשל דבר לפי אלא בב"ש ולא בכ"ר לא תלויאינו רקישוי
 נ:נ גיל::,"1.י":,נ:ב'7ק :ג:(1:ן 'ץ,דזג ;'::גיי(:, המדורה נגר בשיתן או בחמין השריה ע"י ועכשיו שנתבשל יבש בדבר מיהו)ז( י )סס( לאכילה ראוי הדחה קודם שגם )ט"ו( צונכם בטים )העוינג( שקורין טפוחדג

 ז~
 יז'( ס"ק )ע"6 שהים"ב במהום אפי' המדורה כנגד הרבה שומן בו שיש)ססטי67(

 שעדיין בחמין לשרותו לענין דוקא בישול ל"ש שנתבשל דביבש דאטרינן דהאוי"א
 קאסור שנצטנן לח דבר בדין דינו הוי א"כ נימוח כשיהיה אבל יבש נשאריהיה
 לערות ואק" בכ"וט דוקא )ס5יקי( ליתן צריך ולפא ל'( סיען יט"ז )5נס בישולטשוס
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 שבת הלכות כ כלל ארםחיי

 רנני נין נ,ע,'ל משום בויאין
 ע"ש לשו. ד rn's ם 1י,11 נחבש[

 במקום להקל ויש שהים"ב במקום )ססטיע"( ליחן אסור וכן ל"א ס"ק בס"אועיין
צור

 אעפ"י בו מולדת שהיד רותח שהוא כ"ז פיכו . כל שנתבשל תבשיל )ח(

 ג'ש:ל איר בט אין ס.א ' ש-_נ- ג'ין ?'של עד נ, "ש לנסיינצמנן

 שעדיין כיון צרכו כל בישל אפי' מגיס דהוי די"א מהקדרה דבר שום להוציאאטור"111ש"
ה

 "r'R אין )'(
 נישוי

 אבל איה איר ,אפ'ה צל' אדי של. ,גן נ'ש,ל אחי

 'תב'ס., שיר' יאשקבש' -, גם
 ענשי

 )נס.' שכתנת' יפי יש שהא 1'ש,:,עס=: ריתבג רבי'ס דש7'(

 ':ן QW גג':י '),1 סל םוי " כץןק!כפמן . 4 4!" י :םוירע %ש עיששווש%%-. להח5 .1'ן 'אם אפ. 'אלא מס"ס ס( ר1' תן:.נ"צעקש החט-בועל י') 1ח1 הטרויה נניד ליח-ס שאסר ע;1טנ;' D'D1הן'ס':פ'יית
 די-א בישךל,"ש":תנ'עקל,גסג,יגה

 שצי
 יק יי." ץ קי,י" ע"ייקשיניייץימ עען 1:י יתינס,.תנויו:תיהג

 שהוסק לאחי

וש ש4 מ ךם ג גשום %ק"1 1,:ס:,]ך:::.::ג:;גשו,ן1115גיל%"51
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צה שכת הלכוח כ כלל ארםחיי

 להסח אבל חמאת ספק לידי יבא שלא הרבה שם לעמוד יניח שלא מאדשיזהר
 שקל צלי בשר כמו שטן שהוא אעפ"י לגטרי יבש דבר וכל אסו' היס"ב שההיהכדי
 מבושל בשר אבל סותר שומן קקת מטנו זב יעיה כשיהמם אעפ"י מולייתא טיניוכן
 ק(: )מי נישול אחר צלי דהוי ראסור י' בס" מבוארכבר

 שהן כיון יבו שטטמינין התנור לתוך המאכלים בשבת להחזיר נוהגין ולכן)יר(
 הסטינו א ש/ קאכלימ אותן ופשיטא אסור לגמרי נצטננו אם אבל "r'Dעדיין
 מע"ש בו שאפו לתנור ואפ" בו וכיוצא צלי rla1 רוטב בלא לגמרי יבש ואפייבתנור
 דה"ל לגמרי נצטנן אם אסור אפ"ה טועת הבל רק בו נשאר ולא בו הטטינוולא
 וגרע בישול לידי לבא יוכן שלא במקום אפי' אסור וזה לכתחילה לכירהכמניח
 מה היכר -ש דהתמ לגמרי נצטנן אפ" יבש דבר דמותר המדורה כנגד יגממ.'

 יתן אם האם" ואפשר כלל היכר שאין הכא משא"כ הסדורה מן להרחיקושצריך
 ג' מעיף ח"ג )ינסי' אסור בישול דרך שכן כיון דבתוכה מהני לא הטפסיקדבר
 דאסור wflt ויפגז להכי(- 657 תמחע 5"ס ס"ק מס ונו1"6 שתר סתפסיק 7נ7נרתסלע
 ועיין אסור הףל דבתוקו מהאש רחוק אמי' החורף בבית תנור בתוה מאכללהעמיד
 דלא בענין עליו הטאכל ולהעטיד ריקנית קדירה שם לה"טיד טותר אבלבבא
 לא התנור בקרקעית עומד שאינו דכיון נ"א מימן כדלעיל בנשול בו שייךיהיה
 כן קצת חולה לצורך ע"ז לסמוך ויש כ"ב ס"ק רנ"ג סי' הס"א כמש"כ תוכהמיףרי
 : כנ"/ כאן ה"ה טלורה נגד שסותר דבן וכלנ"ל

 טעמיר שהנכרי נהגו ומ"מ . נכרי ע-י ג"כ אסור אסור שלישראל דבר כל)סו(
 התנור שהומק קודם )הק6כי5( לתוך או. התנור על לגמרי צונן שהוא אףתבשיל
 דהראשון האור את נותן ואהד הקדירה את נותן כאחד דהוי אמור דהישראלדאע"ג
 בתוך האש בהבערת הנכרי כוונת ראין כיון מותר נכרי ע"י ט"מ אטור אבלפטור
 מ"ט רישא פסיק דהוי ואף הבית להחם כוונתו עיקר אלא התבשיל לההםקתנור
 מכוין הנכרי שאין בדבר שבות אלא דאינו לנכרי אמירה באיסור מחמרינןלא

 : רכ"ג( )ס"ס דבר אותו לעשותלהדיא
 להמם רק דעתו דהא ןכרי ע"י אפ" אמור התנור שהומק אחר אסל)טז(
 הנכרי שהניחו ובדיעבד לגמרי צונן הוא אם המסמיק דבר ע"י ואפילו.התבשיל
 אפ" בישול אחר בישול דאין די"א כיון בדיעבד מהתר שהוסק לאחר אףילובתנור
 אם אבל מותר התנור על נתנו הישראל אם אפי' דבדיעבד ונ"ל לגמרינצטנן
 לו בדיעבד אפילו אמור עצתו ביטכיל האש הנכרי הדליק אפילו "ש אצלהמטו
 כבר שנתבשל בדבר וכ"ז יי. סי' ם' כלל כדלעיל שב, מוצאי עד ישראלולכל
 נתבשל שהרי י שהוסק קודם אפילו נכרי ע"י אפילו אסור נתבשל שלא דבראבל
 )מס(: ישראל בשבילבשבת
 לעצטן לבשל עצמן לצולך בשבת אש שמדליקין נכריות השפחות ולכן)יז(
 דעכ"ם דידוע בדיעבד, אפילו אסור האש אצל ישראל לצורך )הק"ווע(וטחממין
 רע"ו נסיתן )כ67ית6 האש טאותו להנות ואסור ישראל לצורך גם האשמדליקה
 אסור לכ"ע שהרי אסור מ"מ עצמו בשביל הדליק ואפיננו כ"1( כ55 'י15(נ1ן

 בשביל דרבנן איסור שעשה ונכרי מדרבנן עכ"פ האש אצל להמסולישראל
 : אסורישראל
 וכוונתו )נ"כיע( שקורין בתנור הקבוע בכלי בשבת מים הנכרי נתן אף)יח(

 טותר התנור שהוסק אהר הטים ~תן אפילו האש מחמת הכלי תטמד שלא כדיקק
 )מם" ט"ו לס-מן דוטה הטים שיתבשלו כדי כוונתו ואם מים מאותולהנות
 : נק"ל(רכ"ג

 בישול משום הכלים על המים יערף לא רותחין בטים כלים כשמדיהין)יט(
 : )סס( בתוכו הכלים יניח ואה"כ אהר לכלי הרותחין ישפוךאלא

)
 טותר הקור סחטת שנקרש משקה וכן ךשומן ונקרש רוטב עם קדירה )כ(
 הוא אם והקרח השוטן שימס כדי היס"ב להיות שא"י בטקום מדורף נגדלהעמיד
 ו' סיען )ל הם שהוא תבשיל על שומן ולהניה . השבתלצורך

 ונס""
 ועיין סס
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 שבת הלכוח כא כ כלל ארםחיי
 לאכול שלא להחמיר יש לחוץ זב והשומן )ססטי67( הניח ואמ י"6( טיי 7סנתמעכת
 לישראל ומותר להתיר 4ש צורך במקום וס"ט כנולד הוי בעין שהוא דכיוןהשומן
 לעשות ואין אח"כ אפילו טתירין דיש כיון התנור שהומק קודם )סססטי7"(להניח
 : סן"ת( )ס" ע"ה בפניכן

 וכן בקדירה לבשלם כדי שעושה הנראה בהערה ביצים לטרוף אסוך)כא(
 חטין ומוסיפין ביחד ובשר ורוטב הריפות לצרוף אסור וכן דבר. כל לטרוףאסור
 שיפות שתיקת לגטור סותר אבל אהד גוף הכל שיעשה ער בכף חיבהומערבין
 לטרוף דוקא היינו לטרוף דאסור והא סכ'"( )סי' האש מן שהסיר לאחרבדף
 קזז"" דף רה"י וכ"כ oc )נ"תבכח

 בקדירה ליחן ביצים שטורפין שדרך כמו ע""(
 עם לשתות שעוש'ן כדרך משקה מ"מ עם ייחן אם אבל )ט,כקיכין( לעשותאו

 ואמי' בישול הוי דאז טכ'ר החלמון על ישמוך שלא שיזהר ובלבד מותר)ק,ויע(
 ועיין סעסועי ד"ה ק"ט 7ף סביל וט"מ ק"11 רס"י ונרסס כ"זס"ק סכ"" ס" (h"w מתבשל קל שבהימום ביצים וכ"ש ד' מ" כדלעי' ליזהר צריךבכ"ש

~"PS 
 ונק כ"ת ס"ק

 מריקי ד"ה סס כ' 7רס"' נימול תסוס "סור ניבה 5ג5ג5 פיכויין כ"כ OP 7,ס נוססההוכית

טוי"
 ונ5נ7 כו' חגו5ג5ין וניחס ספן סטוק

 7"יז כיון nce1 עכיי5 5נס5 כ7י רותק יהיה ס5"
 קגו5ג5יס ני5יס רס"י כ' 5קהרותע

"51 
 ת"ח כ"כ op "ינו 7"פי5ו ס"ק נימס סתם כ'

 צייך ולכן  שוחר( הנכיס תרעע וכותנין 7"ה ריס ע"נ D"Sp נדף "ך ננעת ניסוךחייך
 שלא בענין יעשה כיצד י' סימן בורר במ' לעיל ועיין . פושרין רק ש'היהליזהר
 : בורריהיה
ן

 שקורין חמין בו שיש בכלי שכר Dy כלי להצטין וכן בשבת הממנה דיני )כב(
 )הק"יוע( שממטינין לענין ה' בסי' טשם ונשמט ג' כלל לעיל טבואר)נ,כיע(
 כולו יצטין שלא ובלבד בהול )הק"ווע( Dy הכלי שיסמין כן לעשות ראויבהול
 רק בקדירה הכלי תגע שלא בענין קדירה עליק יכפה ואח"ך ישיתו ש/ או חציורק
 שירצה מה כרים או בגדים הקדירה על ליתן יכול ואז להכלי הקדירה בין אויריהיה
 : )הק"ווע( בו שיש בכלי ,נוגע למעלה הטמנה דאיןכיון

 : הנווו . כאכלל

 לאחר ואפי' המת מן או החי מן בין וחיה בלהטה מן שער או צמר הגהז)א(
 )י"ע"ג בכך גיזה דרה דאין פטור חיה מבחטה שער התולש אבל חייבשהופשט
 ה71ר 5ע5"כת נקי77ועס

 7א"
  "ין V"W1 יוקר  בעליכח הכתננו כעו תגידו15 737 עוקר

 בשם של"ו סי' הט"ו כ' המת מעורות שער והתולש נכלי( 7וק6 "5" סעור קבירהזרך
 מבגדי השערות כשנדבקו ליזהר צריך ולכן לתלוש גם בכך שדרכן דחייבהירושלמי
  וכיוצא שועלים מעורות כינים יקח לא וכן חמאת חיוב דאיכא ינתקם שלאעורות
 : פ"ע( סי' ונע"א סא"ו סי' )ט"ו השערות מן שמנתק משוםבו

 : )סס( גוזז והוי בכך דאורחיה היים מתה בין חיה בין מעוף נוצה לתולש)ב(
 ואפשר מגידולו דבר כעוקר דהוי מבשרו בשר קליפו' לתלוש אסור לפיכך)ג(
 OG): )ט", בכך ראורחיה דאפשר איכא נמידחיוב

 בין היפוק ואין חייב ובכלי פמור ביד יבלת או שערו או ציפרניו הגומל)ד(
 )ע' ציפורן ל.טול ושכחה לטבול שצריכה ואשה להבירו גומל אן לעצטו נותלאם

 כטין שהם ציצין וכן רובה ומפרשה ציפורן ומ"מ י"ר(  סיען D"tp כלל olhניכעת
 מותר אותו ומצער מעלה כלסי הציפורן סביב האצבע מעור שפרשו דקותרצועות
 גזרו לא צער ובמקום כתלושין הם רובן דפרשו רכיון בכלי לא אבל בידולימלן
 פרשו אפ" ולכן מעלה כלפי הוא מה בציצין המומקים שנחלקו כיון אך )ס")ו(רבנן
 )סכ"ק(: ביד אפי' ליטלן אמוררובן

 משערות )נעיסט( שקורין באותן ואמילו בשבת במסרק לסרוק ~סור)ה(
 )מ"ג(: שערות יעקרו שלאשא"א
 כזקן נראה יהיה שלא כדי השחורות מתוה מראשו לבנות שערות המלקם)ו(
 בחוי ואם" חייב בידו אחד שער ליקמאפף

 )נ"ע(: כוי גבר ילבש לא משום חייב.
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