
צו . שבת הלכוח כב כלל ארםחיי

 )נסי המלכן י כבכלל
 ס""

 ס"נ(:

 נקרא ולא היים כיבוס בדרך מינים שאר או פשתים או צמר בגד המכבם)א(
 ואעפ"י 5"7( )ונג'ס הכובסין כדרך השני על אהד צד 3שמשמשף אלאכיבוס
 כיבוס מצרכי היא שהסחיטה חייב נטי שפשף ולא הבגד והסוהר לגמרי נקישהיה

 : U"D))רחנ"ס
 תינוק ולכן וחייב ככיבוס נמי הוי לכלוך עליו כשיש במים הבגד שריית)ב(
 סותר אבל חייב מים עליו ישפוך אם אחר לכלוך שיש או הבגד עלשהשתין
 השתן בטקום ידיו לקנח טותר מים טעט רק הידים על שאין וכיון ידיוליטול
 הידים על שאין וגם כלל כביסה בדרך ולא לכלוך בדרך הוא ידים דקינוחדמון
 וכשאדם ם זהו שרייתו בזה אמרינן לא לכ"ע מים מעטרק

 נוטי
 ורוצה ידיו

 רק עליהם ישאר שלא כדי המים בכח מידיו ולזרוק לנער ג"כ טוב במפהלנגב
 לכלו דרך כשהוא דאפילו י"א מרובין ודבשם לכ"ע לנגב מותר ואז מיםמעם
 )נ"נ(: מרובין הוא כמה בקיאין אין ואנו כיבוסו זהו שרייתואמרינן
 כיון וי"א והייב כיבוסו זהו שרייתו דאפ"ה י"א לכלוך שום בבגד אין אם)ג(
 מים עליו ליחן אסור לכ"ע וס"ט ופטור כיבוסו זהו שרייתו אמרינן לא נקישהבגד
 לקנחו אסור בו וכיוצא השולחן על טים כשנשפך ולכן יסהום שמא דגזרינןטדרבנן
 טרובין מים עליו יש אם ט"מ לכלוך דרך ג"כ דהוא דאע"ג עליו שמקפידבבגד
 נמחט דוחקו דמחטת צר שפיהן כוסות במפה ינגב לא וכן . ימהוט שמאחיישינן
 )סם(:הטים

 או במשמרת לסנן דמותר אע"ג קסמין או תולעים בהם שיש מים ולכן)ד(
 לסנן אסור אבל ד' מימן בורר במלאכת המבוארים אופנים עפ"י לכך העשוינפה
 לשתות מה לו שאין הדהה בשעת וס"ט הייב הוא ולי"א ליבון משום דאמורבמפה
 סחיטה משום או לליבון היישינן לא שבפיו סודר דבמעם מפה ע"י לשתותמותר
 ברירה דרך אין ט"מ בורר משום דאמורים דברים ושאר תולעימ בו ישואפי'
 שלו מכתונת יד בית דרך ישתה שלא כ"ל ומ"מ בורר מיקרי לא שתיהבשעתו לפיו לכצומ הפסולך שטעכב אלא בורר אין הכא אבל וישתה שיאכל קודםאלא
 : )סי"ט( בלבישתו שטצמער יסהוט שטא יותר היישינןדבזה

 לעבור אסור וכן ימהום שמא דחיישינן לטלטלו אסור בטים שנשרה בגד)ה(
 יסהום שטא במים וליפול להחליק שיכול במקום אפי' או בשבת במיםבבגדיו

 אלא לפשטן צריך אין במים ונשרו בגדיו ~ל גשמים וירדו בשבת הולך היה)ו(
 דהיואה שיתייבשו כדי בביתו אפילו לשמחן אמור וכשפושטן לביתו לילדמותר
 אם ואפילו רבנן פלוג דלא אמור הדרים בהדרי ואפי' בשבת שכבם אותויחשוד
 ואפי' האש. נגד לשטהן דאמור וכ"ש לשטחן אסור n"ew זיעה מן רק לחיםהיו
 וליבון בישול בו דשייך שהים"ב במקום האש נגד לעטוד אסור בהם לבושאם
 : )מס( בהם לבוש כשהוא שם לעמוד טותר שאיס"ב בטקוםאבל

 בביתו לשטהן טותר )ייינ57ין( שקורין תינוקות בהם המלפפין דברים נ"ל)ז(
 שלא מוכח r~b ואם הקטן צואת גם ליהן דיש דכיון בהצר בחמה ואפילושיתנגבו
 שדרך יודעין דהכל במים כולו נשרה לא אם צואה עליהם אין אמי' ואסשרכבסן

 : שהים"ב בטקום התנור נגר ישטהן שלא ובלבד וצ"ץ. להשתיןהתינוקות
 בסכין  או  בציפורן לגררו מותר לח הוא אם צואה או סיט עליו שיש בנד)ח(

 לליבו דדותה מבהוץ לא אבל לליבון דומה זה ראין מבפנים לשפשפו מותרוכן
 לעפר צריך אין דהא מותר D~1ty וע"י כטוחן דהוי אסור הכל כבר נתייבשואם

 וציפורן בסנין' לגררו טותר צואה טראה רק בו יש ואם , טשאצ"ל והויהנטחן
 : (~fo לקלפו מותר בגדו על מאכל דבר נפל אם אבל בנקיותלהתפלל
 ללבשו שלא מקמיה אם עליו שירד ושלג הטל טן וחדש שחור בנד המנער)ם(
 בטים שנשרה שחור אינו אם" חדש בגד וכן כליבון הוא יהרי הייב עליובעודן
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 שכת הלכוח כר כג כב כלל ארםחיי
 וכן כיבום והוי המים נטחמ הניעור וע"י במים מתקצר הדש שבגד לפי לנערואטור

 ' י יי י : נ. )נ,כ ם ל.,רי'צמך
 יך -א

 אומר: מ"א בידו הנוצות ולהסיר ט"ו,סי'

 אנן- ,טתלבן טצד:יה אות,קונן
 העולם יט:הנ יינני יק סתמן שאי נ'" '""יגו:,הג;'תיקי ן.' א"ת, לילול דאס-- :ב"ש ביטנת לשפשפ,

 שטשפשף י"ימ ט,3גדייגך;י:ייש:יג-:י::.4נעסך מ אגל ט'סעצ. עלץ ל'הן טות- ?.1יף עלי ש"ש עיי של גל. איטנעל

 ע,1" נל"ן ,קין ן )יע' ה,להגיד שהט.ס מק ירש הוליד הו. לא ונם ל.ג,ןנו
 ק . ג נ.ננב בלא דאבוכ.ק

 : המפה :ב%%סכבם ידשבה
 שמקנתה ע" יק

 בחול שמתקנין כדרך לשברים ולשברם בגדים של יד בית לתקן אסור)יד(
 ג.נ ס' 11יקנ'ס תק"ט )ם" י"1ס'ן( 131., סקיי1י",נ'ן אותן כשטכבט,ןהבנדים

 הטמץ: כג.כלל-

 ס;,:; ::ב"י;:.,נ:ג.:ס:ענ::ע4 נישורי :נ,:וז:ך;ט1
אבל

 ע
 והקנבוס הפשתן שהרתוציא דש משום "יב וקנבומ פשתןגבעולי

 : הנוכר בגידין שעושין כמו שר"ל נראה ויותר . הומין להומין כו'סיב הטא ך.'ל % 'ני( נכס )בקק מנפץ משם ררצ,,יה'ר או נס. ס'ב:וקם'ץ
 מ"כ(: )סי' הצובע * כ2ך23לל

ש~י%ששתעי
 מתק "מיאע' אכל "ינ מתקים מ"

 הי6 נגשי ך:ךגוי אע"גאורביך-ממהיציו::י:,
 ל )מס(:תם

 לצבוע שרינן ין טוני. 1נן טת'קות ט.נ. לצבוע שדייני אטשטונן'דאוטנ.ןה,1ם)א,

 ננסי ';ס יטי'י ות"י וסיב טיא" י' rn~wי"
. 

 פפר ,לדאנ'ד חיב ליטנ"ם

 nyasn ננטר ם יהר. בשנת הצנע ת.קו אן ג יג לס, ב:זשפ,,'צוןל.

 . םי

- 

 , ג, י י %
 אסגר ע.ע ננרנם"צפע

 )(סי
ק
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צו שנת הלכות כז כן לה כד כלל אדםחיי
 בבגד יגע שלא בו וכיוצא )קעיסין( כמו הצובעין פירות כשאוכל לישר יש)י(
 באצבעו שחתך או טחופמו דם יצא אם וכן . אדום בבגד וב"ש שצובעומפס
 ס"ך )ססי' להקל יש דחוק כשהוא ומ"מ שצובעו מפני בבגד יקנח לא רםויוצא
 ו כ"ז( מ"ק נ11"6וע"ס

 : והפוצע והאירג נירין כ' העושה והמרסך הטיות * כהכלל
 נתמכה 67י' הסיט רקנ תסרס ססו6 הרתנ"ס )כ"כ טפחים .ד' אורך הטווה)א(

 שערו' או נוצה או פשתן או הצמר את הסווה א' חייב הנסוה דבר מכל 7"ט(הו6
 הדרך כך שהרי 4ד אלא..אפיי בכלי דוקא דלאו ותל בזה כיוצא כל וכן גידיןאו

 )יעקיף 'ב"כ 4דלמוות
 טוו(ו ניריה הו6 ת5"

 פצה משלמ הייב והשוזר ס"ט( )ר)1נ"ס
 טווס תסוס קייב עימור 7עני7 ס7ין ;,קר שהו ונר כן כוו5, ו5, יום5עי נסס)רוקע
 : תסיר( 57"5אפסר

1
 OG) )יח3"ס -וחייב מוגה תולדת ה"ז )פי5סיז( שקורין הלבד את העושה )ב(
 דה"ה ומל בחבלים מפה שארג או מבכה או מל או כברה או. נפה העושה)נ( י בנין משוםולראב"ד
 '"ג נס' )סיי;"' חייב בתים מ ומשיעשה נירין עושה תולדות ת"ז דבר ובכלבקש
 עתר נירין 65ו הנך כו'ננסה

~Sh 
 עלעצ5ה ו6ק7 ת5עטס נסתי 6' קוט וערכינ תסרסר

7'WPP1בכירין( ד"ה ע'כ י"ו. ס' בתוי"נו )וע' כתיקכו( נטן הסתי : 
 אוחזין ושנים וברהבה היריעה באורך תחל החורין שמותחין האורגין דרך3ד(

 ןד זה בצד זה אותם וטתקן ההופין על בשבפ שובפ ואהד מכאן וזה מכאןזה
 וכשכופלין מיסך נקרא האורגיו כדרך ההופין ומתיחת ערב או שתי כולהשתעשה
 ? אורג נקרא בערב השתי להכנם ומתחילאותה

 : מיסך תולדת ה"ז ויתקנם שיתפרקו ער ההופין על והשובס  חייב המיטך)ה(
 נמין והקולע אורג תוירת ה"ז האריגה בעת ומפרידן החומין את הירקרק)ו(
 הקולע אנץ בתלוש ודוקא ( כ מ"ק h"w ;"ג )סי' אורג תולדת ה"ז דבר וכלושערות
 מופה אין וגם בראש בסחובי אריגה דרה ראין כאורג אינו במהובר ראששערות
 : ט'( סי' נכ5" נכין נע5"כת ול ;"נ מ" ע"6 הכיינו ע"נ 5"7 7ף )תוס'להתקיים
 או הערב טן השתי שמוציא לרמצים הספין ב הפוצע)1(

 להיפי
 ולראב"ד

 להזהיר וצריך 'ס( כרענ תע65 )כ"ז חייב הממכת מן האריגה אחר חוקן ב'שחתך
 ההופין וטפרידין פשתן בגד חתי' ולוקהין נפרדין חולין שצריכין ישראללרופאי
 ; דאורייתא מלאכהוהוי

 : והמתיר הקושר * כו כוכלל
 ךגטלים קשר כגון אומן מעשה והוא קיימא של קשר מתיר או הקושר)א(
 כיוצא כל וכן עשייתן בשעת הרצענים ףקושרין וסנדל מנעל וקשרי הספקיםוקשר
 של מיקרי ארוך ,מן להתקיימ שעשוי קשר רכל אומרים ויש . לכ"ע חייבבזה

 אז זה עם זה חגורה צידי ב' שקושרין כדרך ביהד דברים ב' קשר ואם .ק~טא
 אם אבל יתקיים לא דאל"כ זה ע"ג זה קשרים ב. כרועשה אלא קשר סיקרילא
 או החיש צידי ב' הניה אם וכן בגד או מפייחה או הופ של א' בראש קשרעשה
 ? קיימא של קשר ט"רי זה לעולם להתקייפ יוכל דוה א' קשק ועשה ביחדהבגר

 D"D1 . ולהתירו לקושרו ומותר קשר מיקרי לא יום בכל להתיר העשוי קשר)ב(
 להתיר דרך שאין מה אבל צער במקום אלח קשר שום להתיר אין ולכן קיימאשל מיקרי לעולם כך להתקיים שיכול . מהורק בקשר אותו שקושרין קשר שכל רי"אכיון
 אם וט"מ * ולהתיר לקשור אמור לשבת משבת שמהליפ.ן הכתונת כמו יוםבכל
 קשר וכל יום בכל 'להתיר שעשוי כקשר דינו נקשר כוונה ובלא עניבה לעשותדרך

 : יותר יקל שלאע"ה בפני יעשה שלא רק ולנתקו לחתכו סותר להתירו יכול אינו אם להתירושמותר
 עשייתו שתחלת פי עי אף ארוך לוטן וטבפלו נמלך שלפעמים .קשר כל)ג(
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 שכת הלכות' טח כו כו כלל ארם חיי-
 אפלו שבטננסים 'ר%,ע4[ לייזר ' 'אסיה קלכך ,מ, ר!טטא אפור היגלותיא

 ין"יי:ת, ),ע.,:י, עיי 'גול אבאע. ל,,'ר1.א.,;י, טותי ',םנגל
 03GPV3 "Dlholh_1'h:ג,:וז:ז:ך:ג:ךסג41:י:ן7:גט:

 עלו

 עיע 1. ז4י ג אדו אפ ם "ל צ גאלו ה'ה 'זפגכ4
1 בחל %'י"י:ן'%ן"לק 9 ש  ע:ן;י,ק,ל",%;לדי,: ודר' בסכק להתכו או להתר ט"ר 

 יינ: שיין ::י,:ג"ון ::ן:( ז:,
 1 לאמהי ררטא ל ק נתפ'רה " דץ.ן ורר זפ,ר.ן טיעל.ם ותזהת,ך
 אסור בואשן לקשוי שויכן בטק,ם לנר., א, ונזלי, רצוע"[ נשטטוי ~Ds)ו(

 , ש. )7,, )ק?, חע' אסור2
 משום חייב לקלקל מכוין ואינו והמפרירן קושר משום חייב חבלים הכופל)ז(

 ,ניל ק'4. של קשר נו ולש בשבת בר, ליךטור)ה*ט,תי

 י511גב1:י:נ:-
ישז '-

I / t f t ~ l r t  

 ,אפ לסטה אחר קשר עציהן החס אס "מ..
 לטן ראפ' ע;.בהיטיתי נ עעמבה

 ק ק

הבדג  גה שלא 'ויד (מ: וים שנימירא' ש זא'ט =ר נ, םמ 
 : אומן מעשה שהואקשר

 )םל.ס"ס(: התופר 1 )2ת-1כקיל

 ישקוטר או א' בק?שר אמל יחד ההום ראיטי ב' וקוטר תפיות ג' התופר)א(

 'ייב'"4'(;הב,ה'י:יי.,'זם':טיא"711 "צ,לללנהי ,י'וג(נ,י4':;יי'טןי'יהןןייח
 דאסוי ,דגה . הינה בוה ל.ורי 1:;ן ת,פ: טש,: ד:נ ,שו ישק,ז

 :1ג טחטאתדאפלגז ל, גשנ' ,טדבים''חד בהם טש,דההטננ: א,דיט
 שאן טמלי,.ת נרשררע"נ ג ז; ם:ויו,נש:'ץ'::,(ץ':'רגרג4ד

 ימסאס
 כזלן; 'ה'ה שלא כרן תפייח '*"נפזוכיד,מז ירפיגק אט
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צח שכת הלכות ל כח כס כלל ארםחיי

 רעופה הטעם והא . יתפור שטא וכסת לכר לכתהלה ונוצמד טוכס עיתן אסוראבל
 : כלי ע"זאותן

 משום חייב והטפרקן תומר משום חייב בהן וכיוצא בדבק ניירות הטדבק)ה(
 : הקורע( nt~SvJ )וע'קירע

 : ס"ס( )סי' לחפור ע"מ הקירע * כטכלל

)
 שחייב מי ,על שקורע כגון לתקן כשהוא ודוקא , מלאכות מאבות הוא הקורע )א(
 רוח נחת שעוזבה בחמתו הקורע וכן מצוה שעושה זו בקריעה דמתקן עליולקרוע
 ,נ5 מסיטתו S'lh1 נמי' הרוונ"ס )כ"כ הייב דטשאצ"ל רטב"ם לשיטת כ"זליצרו

 : לתפור( ע"ע בקורע 656 בקורע קי'3 61'לו עס56"5 והוי סטור כי"ח5הסוסקיס
 ניירות הלמרק)ב(

 שדבוקיי
 ולא בו וכיוצא דבק ע"י שדבוקין עורות וכן בזו זו

 או שעוה ע"י להדדי דפים נדבקו אם וט"מ , קורע משום חייב לקלקלנתכוין
 לקיום: נעשה דלא כיון לפותחן מותר הקשירהבשפת

 נקרע ואם יקרע שלא ובנחת בצינעה מפרישן בקוצים בגדיו שנמתבבו סי)ג( (
 וסוצעין לקריעה התכוין שאינו נקרע נקרע ואם הרשיי בגדיי ללבוש מותר וכןנקרע
 )תחוה כ"ג( ס' )מתנ"ס מחכוין שאינו כיון הקרע שמא חושש ואין במטליתאגוזים

 שאינו לקרען מותר במשיחה וכרכן עור או בבגד פיהם מביב שכרכו כלים)ד( י P3C) 5עכק כ; 65 כתה "ט לענין תקנן נסי otrl~h דס5יעת זה וי( ש"ע כ, 5חה5'
 )יו"" שבת לצורך והותר מקלקלאלא

 : ו( ס" )ם" כ"ג(' ס' )ייונ"ס כלי כמתקן שהוא מפני הנייד את קורעין אין)ה( י '"ד( ס"ק ח"ד סי'
 ב"ו!: )ס" הצר ל*כלל

 ישן היה ואסי' הייב עוף או חיה בהמה כל כגון ניצוד שבטינו דבר הצד)א(
 דניצוד סטור זקן או חולה אבל אדם יד כשמרגישין להשמט דעביד חייב טומאאו

 ובהטות עוסות טיני כל כגון בו שניצודין למקום צדן אא"כ חייב ואינו הואועומד
 בריצה שם אותם ליקח שיכול עד כ"כ גדול אינו אם להצר אפי' הכנימן אםוהיות
 רח' SJh לר"ן וכ"מ הווסרסיס נסס ה:")ו )כ"כ הייב בנתיים יישב צריך שאינוא'

 6תת כמעים סחיה hu~7 Tp3סילו
 סקו"

 חוגגו 5ה"תט 15 וזיין 5תוססו SD'1 שקה
 אבל לתריו( 5רווף כריך יהיה 5"  עיתו ינ" ס"ס הככנו st~r1 ס הרגונ מסון וכסלעיכן וכ"י

 שנשטה שם ניצוד אינו דעדיין מטו' לבית הכניפו אמי' דרורצפור
 מזוית.

 לזוית
 הפטור: פתיח כשהחלוןוטכ"ש

1
 אסור מ"ט שם ניצוד שאינו אע"ג הפתוח הלון דרך לבית "נכנס םמוי )ב(
 מותר אחר צער או צינה צער שיש הקור דבזמן ומל החור לסתום או ההלוןלסגול
 דהוי אע"ג דאורייתא צירה בו ראין כיון הקור טן להציל רק כוונתו אין אםלנעול
 שאין אע"ג אמיר בדאורייתא צידה בו דשייך ועוף חיה בשאר אכל בדרבנןפ"ר
 ' : ננ"י( )ע' מ"ר דהוי כללמכוין

 תרבות בני ףיו הס וגם תרבות בני חינן שכל אע"פ ועוף היה בהטה כל)ג(
 בשדה לנין אלא בערב לבית חוזרין ואינן וברחו מרדו "ם מ"ט אנשים ביןוגדלו
 שמררו ופרה טוס ואפי' לבתיהם הוזרין ואינן המים על שלנין אווזים וברכאוודם

 רגילה ואינה מחדש תרנגולת קנה אם ולכן חייב ,בשבת הצדן שטרדוותרנגולים
 ואם חייב הצדה באשמה תנקר אלא לבית עוד תחזור לא תצא ואם בביתוכלל
 דבאינן עטו והם5ימ תי"ם בשם כ וא"ר , נכרי ע"י אפי' לצודה אמור הבית מןיצאה
 ניצוק -הוא שיבר אע"ג לסגרו אמור. הדלת ונפתח בבית הם אפי' לכלובןבאין
 בענין הכלוב פתח ונסתה בכלוב כשהם דכ"ש ונ"ל . כס"א ודלא צידה בוש.יך
 : הפתה למתום אסור עוד שם משתטר היהשלא

 וממילא בבית הורגלו שכבר וחיה בהטה וכל וחתול ותרנגולים אוו;ין)ד(
 בהם שייך ולא ועומדים כניצודים הם הרי הבית מן כשיצאו אף בערב יביתמיהורו
 להשטט עשוין אינן אם יגנבו שלא להם וחושש הביה מן יצאו אם לפיכךצייה

 מידיו195

=1

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



 שבת הלכות לא ל כלל ארםחיי
 ולא יגניהם שלא ובלבד הארץ rp עצטן שיגביהו בטבעם שאיןלבית וכצדדין בצווארן לאחוז סותר בהצר או לישא שסותר בטקום הוא אםשות ושאר מוקצה מפלטל ונמצא מהארץ עצמן שמגביהים שטבען מפני בכנפיהיאחז לא אבל שתכנוס מאחריה אותה לדחות מותר כלל אחריה לרדוף וא"צלתפשה ונוח יושבת היא שתיכף התרנגולות t_L שיש כמו לתפשם נוח תיכף אלאסידיו

1
 ושממילא כדי תברח שלא בפניה לעמוד דמותר ל'ל וגם דשבות שלות דהוישיצולם לנכרי לומר דמותר ונ"ל "גו7ה( נסס )ח"6 בידן לטחות א"צ אותן צדיןקטנים תינוקות יו נכרי ואם לצודן אסור לערב לכלובן שינואו אעפ"י אחריהםלרדוף וצריך היד מתחת שנשמטין לתפשם נוה אינו ואם מוקצים הם בע"חשכ/

 טותר וגם דאורייתא צידה בהם האח בבית הורגלו שכבר באלו ודוסא לביתתחזור
 א' בשחיה להשיגה יכול שאינו גדול לבית שתכנם עדלדחותן

 ראין:
 צידה כאן

 :דאורייתא
 ופשיטא חייב אוקו לוקה ואז עיף שהוא עד הניצוד בדבר כלב הטשסה)ה(
 שארנבת לפעמים וכן דחייב איתו ו,ח עיף שנעשה עד אחריו רודף בעצמוכשהוא
 אותו ליהח אסוט חולי מחמת מטקומו אוז יכול שאינו אע"פ הדרך על מונחחולה
 בחול ואפילו מוקצה איסור בו יש ובלא"ה י'( ס' נק"ל )ע' דחייב וי"א צידהרהוי
 : סק"ה( ונק", )מס לויתן לשמחת זוכה ואינו לצים מושב. משום בכלבים לצודאסו'
ן

 צקן אפי' בהן וכיוצא ודבורים ויתושין זבובים כגון ניצור בסינו שאין דבר )ו(
 כלי או תיבה שימגך טרם אדם יזהר ולכן מדרבנן לצודן אטור וט"מ פפורלצורך
 רק בו ישאר שלא כ"כ לדקדק א"צ אך שם שיש הזבובים מקודם להסריחשיראה
 : שנראה מהשיפריח
 ולכן בעורן שמשתמשין עכברים מין דיש ניצור שבמינו דבר היהוא עכבר)ז(
 ולכן טשאצ"5 דהוי אע"ג הייב לרמיתם בעורן משתמשין אין זטבמדינתנואע"ג
 h"va )כ"כ העכברים בו שיצודו מצודה להעטיראמור

~"DO 

 דדוקא לפרש והש ט'(
 : פטור סרישתו בשעת ניצוד יהיה אם אמי' כר"ש להפומקים אבלירמב"ם
 אסו' מ"ק צידה במינן דשן אע"ג הקופצים השחורים הכינים והן מרעושים)ח(
 ~קור אבל ולזורקה לצורה מותר צער במשום ועוקצו בשרו על שהם לא אםלצורן
 יטללנה לא וגם שוחט במלאכת שנבאר כסו נשטה נטילת משום דהייבלהרגה
 כס1קט נס')וע'

 ננ""
 : "'( נד'

 )יע' חיב קמן המקום אפ" אותו לצוד מצודה שצריך ממקום דג הנשל)ט(
 ן נ( סי' סוקט נת65כתע71

 מי'.ו(: 4033 השוחט * לאכלל

 חיה בהמה מיני מכל נשטה הנוטל אלא שוחט דוקא ולאו חייב השוחם)א(
 DUn~ מן הנתהוין או ורבין פרין שהם ורמשים ושרץ ודגועוף

 בין הפרעושים כמו
 אמור ולנן נשמה נט.5ת טשום חייב בחניקה או בהכאה או בנחירה אובשהיתה
 היזיקא ברי לא מ"מ לאכול שסכנה שאומרים אעפ"י )סס'1( שקורק שממיתלהרוג
 תולעים או ורטשים שקצים שאר להרוג דאמור וכ"ש המאכלים לכסותשיוכל
שנ

 ששש מכלן ,עימר יצור שכבי א"צ" טיס של מספל דג ס אס לפינך )בן
 אסו' ולכן לחיות עוד יוכל לא למים יהזירנו אם דאמ" חייב סנפיריו נין כסלעבו

 בנ"א מש"כ ולפי )הט"ו( שימות שירא אעם"י מים מהבית דג 'ליקה לנכרילומר
 שלא כדי טים טפל לתוך חיים דגים שהניח מ' וא"כ חיוב לידי לבג א"אדלכ"ע
 )סיי*ויקעס( שקורין עלוקה המחזיקים הרופאים וכן צידה בו שייך דלא בעניןיסותו
 ג'ל עליו דטזונותן וכיון ימותו דאל"כ יום בכל המים להחליף וצריך )"ייגלין(או

 טותר בדגים ובי"ס עכו"ם ע"י מותר טוקצים שהם כיון אך הטים להחליףדמותר
ל

 ,לב[ ק-י ניךא סלא להיך טוהר יעה מן רק 1,לד'ס שרם גנדרם )ו(
חטפלה196

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



צם שכת הלכות לג' לב לא כלל ארם,חיי

 מכ מצוים דשם להרגן אמור בגריו בטפלה אבל להרגם מותר ראשוהמפלה
 לזרוק 4אמו7 ונ"ל ביריו למוללן מותר אב4 פרעושים ג"כ יהרוג ושטאפרעושים
 אלא ימוללו אסור פרעוש או כנה הוא אמ יודע כשאינו בלילה ולכן בטיםאותם
 : )פס(יורקנו
 הוא/בדרך 4ם בבהטה ובין באדם בין הדם שנצרר עד הבורה העושה )ד('
 רוח נחת עושה דהא הוי לא מקלקל וגם הייב דטשאצ"ל לרמב"ם חייבנקטה
 מלאכה הוי לרפואה דטקיז דכיון לכ"ע חייב לבהטה או לאדם דם והמקיזלצנרו
הצריכה

 )ת""
 אע"ג בשבת בתולה לבעול אותר וס"ט ג'( מ"ק בכ"י ונסי' ט"ו ס"ק

 : )סם( ךשינים שבין דם למצוץ אסור ולכן העב הבורה מן בפיו דם המוצץ)ה( י נטי( )ג"פ בכלי טונת כאלו פקיד מפקיד הוא בתולים דדם הבורהדעושה
 הטניה וכן ים להוציא )"ייג5ין( או )סי"1וקע6( שקורין עלוקה שרץ הטיבה)ו(
 הדוחק אבל אמוץ ועל'פ חייב אמ הפק ודם ליחה להוציא הטבה על י"5נ()15ק
 )סכ"ק(: חייב דם וטוצ*א המכהאת

 בו וכיוצא שושה כלב כגון ודאי ומטיתימ נושכים שהמ ורטש חיה כל)ז(
 שאין מקום ועקרם נחש כגון מזיקין ושאך , אחריו רצין אין אפיי בשבתנהרגים
 תומו לפן לרתמם טותר אבל אסור לאו ואם להרגן טותר אחריו רצין ץםממיתין
 לכוף טותך ו5ן מחכוין שאינו בעצמו שמראה אלא בטתכוין אמ" הילוכובדרך
 : לדרסן אסור הילוכו דרך אף ורמשים שקצים ושאר נטלים אטנם . כליםעליהם

 : והמילח והמעבר המפשיט . לג לבכלל

 הקלף טעל' דוכמומ"וס והמפרק חייב קטיע לעשות כדי העור מן הטפשים)א(
 : ממחק ב4לאכת לקטן נתבאי טעובד עור הקולף אבל )יסנ"ס( מפשית תולדותה"ז

 : )סאן( הץיב לעבדו שדרך בדבר שמעבידו או העור את המולח אחד)ב(
 וטשוה.אותו ומושץו בידו המרככו או שיתקשה ער ברגלו העור על הרורם)ג(
 )מס(: וחייב מעבד תולדת ה"ז עוש.ן שהרצעניןכררך
ן

 יי"ט נת5' )עיין טדרבנן אסור וזה הדרימה בבית העור ליתן אמור לפיכך )ד(
 ~ ., י תעכל(נתל"כת

 מנעל לטשות שלא, ליזהר צריך ולכן וחייב מעבד ה"ז בשמן עור המרכך)ה(
 ס" 61"ע )5יתנ"ס אטור לצהצהו מכוין ואינו שמן במעט ואפי' דחייב בשמןחדש
 ),"5 בוהט"ז וכדש אמור ישנים גם ומ"מסכ"ן(

 יסכיס )זגע5יס עגרד'( "ין סיג היססת"
 תדפיס(, גס ויסיכו ה"ר5'ס עק' לנסיני 1 נסס 5"סור נ"5 וע"ח עכ"ז. "וחס סכין"נ5

 ט~די כל אפי' רבנן, אסרו מ"מ עליו להתחייב באוכלין עיבוד דאין אע"ג)ו(
 כסו או המבש"מ לתוך ליתן הרבה מלק מי לעשות אמור ךלכן לעיךוידרסי

 לאותה שצריך טה, סעמ לעשות יכול אבל תמרח שלא כדי להמאה ליתןשנוהמן
 אותה לצורך אפילו בו וכיוצא ובצלים צנון התי' איזה למלוח אטור וכן)ז( י )סכ"%(סעודה
 התיכ' התיכ' בטלק מבניל אלא היין )"יגערקיס( יפשימא כמעבד דהויסעודה
 למלחן מוהר להן טועיל המלה שאין בו וכיוצא מבושל ובשר ביצים אבלואוכל
 : )מס( אמור זה גם אחרת למעודה להניח' אבל קעורה באותהלאכלם
 כמבושל הוא דכבוש טשום וי"א כטעבד. רהט כבשים לכבוש אמור)ה(
 לכובש דרומה התץ יהיה זה שגם כדי חומץ בו שיש לכלי משקין ושאריין לשפוך אסור וכן חכמים אסרו מ"ט האור תולדות שאינו חיוב בו אין דודאיאע"ג
 ' : )סם(כבשים

 דהמליחה בקדומתן שנתבשלו וקמניות פולין הרבה ביחד( לטלוה איןים(
 )מס(: אמור לאלתר לאוכלן ואפי' להןטועלת
 הבשר להדיח אמור וכן הפסד במקום אם" חי דג או בשר למלוח אמור)י(
 במקום 3"ל ומ"מ כעיבור והוי הבשר טרכך רהמים משום בשבת שלו גי יוםשחל
 )מס(: Q"1SP ייי מותרהפסד
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 שכת הלכות לו לה לר לג כלל ארםחיי
 )ס5"טין( וכן ובצלים צנון מחתיי ,2עושין )חיועריע( שקורין מיבול המין)יא(
 : )טס( המלח כה מהליש שמן בתוכו תיכף שנותן כיון למלוהמותר

 שאינו דבר אבל גטור אוכל שהוא טה היינו באוכלין עיבוד דאין אע"ג)יב(
 יחן )ש"י מעבד משום דחייב י"א בו וכיוצא ושומן חלב כסו גטוראוכל
p"DJ)זניתה : 

 : הממחק המשרטט . לה לרכלל
 שיכוין כדי תחילה טשרממ דברים שאר או מיר או עור להתוך בשרוצה)א(
 וכן חייב שרטות אותו תחת אותיות ב' רק אפי' לכתוב כדי הטשרטט וכןחיתוכו
 דב4 כל וכן בשוה שינטר כדי הקורה ענג טיקרא של חוט שמעבירין עציםחרשי

 : "( י ס' פוף )מתנ"ס וחייב טשרטמ זה הרי צבץ בלא ובין בצבע ביןשמשרטטו
 הייב העור פני שיחליק ער טיתה אחר העור מעל צמר או שער המעביר)ב(
 המופרים שעושין כמו העטורים בין המתוח העור על בידו השף וכן ממחהמשום
 ס' )יענ"ס ממחק משום חייב הקלףבעיבוד

 י""
 : נע""( סכ"ן סיפן ורע

 בציפורן או בסכין טגרדין אין לפיכך מטחק משום חייב העור מן הקולף4ג(
 הראוי חרמ במעט לקנחו סותר אבל הץור שקולף טמני ישן ובין חדש בין~נעל
 בנין של בכותל לא אבל בקורה לקנחו מותר ממונף והוא לו אין DS1טלטל
 בהכ"נ לפני שהוא והברזל , טותר זה גם הדחק ובשעת הבנין על כטוסיףדטיחזי
 לקנח טותר אחר בענין א"א אם בראשו ורחב עב שהוא אלא הוד לו איןאם
 : )ת"נ(בו

 המתמרחין מדברים בהן וכיוצא זפת או שעוה וכן חייב רטיה הטטרח)ד(
 פ' )מתנ"ס מטהק משום הייב פניהם שיחלוקעד

 'א"
 לפיכך סכת( סייגן ע 1ס

 בלא לתוכו להכניסו רק ואפי' למתמו חבית בנקב עב שטן או יגעות ליתןאסור
 נסיי ר"נ"ן נסס ),"י חייב חלב או בשעוה טירה לאם יטרח וצמא דגזרינןטירוני
 י'(ן: ס"ק נט"ן ~'pfl ס" )יעיין . מירוח שייך בבצק וכןסי'7(

1 1 1 
 להחליק מותר ולכן באוכלך ממחק אין כך באוכלין עיבוד שאין כשם)ה(
 ותפוחים חטאה לההליק מותר ולכן ות בלא לאכול ואפשר הואיל בשבתהזכוכן
 עכ"פ דרבנן עיבוד בו שיש כמו מירוח בלא לאכול שא"א דבר אבל הלהםעל
 חייב שער בלא חלק הכנף נעשה זה ידי ועל הכנף טן נוצה המטרם)ו( 1 ן 173""(: " סכ סס" )פ"ע מדרבנן ממחק טשום אסורכך

 : סכוךטשום
 הכלי מן גריד רזימנין אע"ג  בו וכיוצא בחול אפילו כלים לשפשף מותר0(
 באבן כסף כלי אבל שא"מ דבר (הוי הוא רישיה פסיק דלאו כיון ט"מ מטהקוהוי
 זה והרי עי"ז שנמם בטלה בחזקה כלים הופפין אין וכן ודאי שטטהק אסורהיין
 טותר בטלח אפי' בעלטא הדחה אבל הא סי' י"ר בכלל וברד שלג לריסוקדווה
 r_1t האומנין שדרך ספני הפעם כ' הרמב"ם מכ"ג( )סי' טמילא נטההשהרי
 n~hSw3 יקען ע71 ועיין ו' ס5' כ"ג )ס' טלאכה כנטר והוי בזה ולצחצחוהכלי
 : 3סט,ס(תכה

 : המחתך . לוכלל
 או עץ בין סדתו על ומקפיד מחתה שאדם דבר כל או עור הטחתך)א(
 בכוונה והותך ורהבו ארכו סדת על שמקפיד כיון עוף של נוצות אפי' אומתכות
 כטשחק או כטתעסק אלא למדתו כוונה בלא או הפסד דרך החותך אבלהייב
 : י""( ס )רקנ"ספשור

 ומדת ארכו למרת שיתכוין והוא חייב קמיע לעשות כדי העור מן המחתך)ב(
 ולקצעו הבגר ליפות מקפיד שאינו -דאף להדיא משמע ומזה ס( יקנ 0"5יהבו
 וטקפיד בגד שסוכר כגון חיוב לידי יבא שיכול וממכר בטקח יש וב"כחייב
 : הייב וכך כך טדת ארכו שיהיה בו וכיוצא כרחבו ארכושיהיה

 ל
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ק , שכת הלכוח לה לו לו כללחיי.ארם

 ואפילו גמור מאכל שהוא דבר ודוקא באוכלין מחתך מלאכת ראין מל)ג(
 בהמה טאכל , אינו שהענף כיון עלין קיטם אם אבל ותבן עשבים כגון בהמהאוכלי
 ל"ש בתחלה כלי מטנו כשעושה דוקא ממש באוכלין ואפיי טחתך ג"כ בושייך
 ונומל בכלי נקב שיש כגון אוכל בדבר נלי מתקן אם אבל מהתך וכן כלןתיקון
 ננקז:)ע. כלי תיקון וגם מהתך האוכל בנה שייך הנקב מדת לפי וחותכו לפתחתיכה

 : ס"ס( )סי' הכין . לזככלל

 הטתקיי' דבר כל ועל נייר או קלף ע"ג המתקיים הבר בכל או בדיו הכותב)א(
 ב' רשם אלא אותיות כתב לא אפי' ולרמב"ם חייב אותיות ב' רק כתב לאאפי'

 רושטים שהעיירים כדרך ובשטר בכותל המתקיים דבר ועל המתקיים בדבררשימות
 ס"מ(: )סי'דרייב

 זמן לאחר. הכתב מעברת בשויו שהמימות אע"פ חייב בשרו על הכותב)ב(
 דרך שאין פקור דם שיצא אע"פ בשרו על המסרם אכל שנמחק לכתב דומהה"ז

 חייב: בבשרו חקק דאמ ומל בכךנהיגה
 אבל כותב טשומ חייב אותיות צורת בו וכיוצא נייר גו העורו על הקורע)ג(
 הנייר על "חב תמונת שוס בו שאין בעלטא ורשיטה פתור, כתב כתבניתהרושם
 נ6"ע )וע' אלסר הב"ח בשם והס"א טתיר ט"ו קשה שהוא ובקלף דמתקייםאסור
 י(: 6"ק ננ'ט קכ"הסי'

 בן לחים כשהם ההלאות ועל העילל על במלקק באצבעו לכתוב אסור)ה
 מ"ק טתקיים שאש דבר על מתקיים שאינו בדבר שכותב דאע"פ ובאפרבחול
 "צבעותיו שמוליך דהיינו באויר אותיות כסו לרשום 'מותר אנץ אמורמדרבנן
 : כלל ניכר רישומו שאין כ-ון אותיות כמו השולהן חל אובאויר

 לנכרי לוטר אסור וא"כ חייב ולשון כתב בכל הכותב הפוטקימ לרוב)ה(
 יש טצוה לקורך או חולה לקורך כגון גדול הפסד במקום ואפשט . אגרתלכתוב
 עללסמוך

 מתיריי
 63"ע וע' ""1 )סי' כלל להקל אין ובלא"ה צ"ע בזה וגם נכרי ע"י

 סם(: ס וגג קכ"ור"ס
 טהט ע"י די"ברם ואל 1 בו וכיוצא לפרוכת כסף של אותיות לחברי אסור)ו(
 ביר יעשה ,זה וגם יפול שהרי יתקיים דלא היבור הוי לא דאז לבד נקביס ב'דרך

 שטאל אזי איטר הוא ואם בשמאל כתיבה דרך דאין פטור בשטאל דהכותבשטאל
 : )מס( בשתיהם חייב ידיו בב' והשולט אדם כל של כיטין הואשלו

 : המיחק . לחכלל
 אם דיו טשטוש אלא טהק לא ואפ" חייב אותיות ב' לכתוב ע"מ המוהל)א(

 : )ס"ת( חייב אותיות ב' לכתוב במקומהיש
 על לח דבר כל או דיו נפל)ב(

-DD 

 : P"D) נסס )6"י דמוחק ילחכנו לא
 דהוי למלקו אסור א' אות על טפר על שעוה נטת)ג(

 חייב אותיות ו"ב' טוחק'
 ל"ע(: ולי ת"6)נ"ט

 דהוי לשברה אטור צבעים ממיני צורות או אותיות עליה שכתוב עוגה)ד(
 שאינו , דבר דהוי סותר מעצטה בדפוס או במשקין עליה כ' אם אבלכטוהק
 טשומ לטהוק אסור זה גם כתיבות דבשאר אע"ג מתקיים שאינו דבר עלטתקיים
 ת"" )עיין ל"ג שבת עונגכבוד

 i(~t/pS ומס v~c סי'

 מותר אחר לו ואין בשבת לו וצריך אותיות הגליון על שכתוב סמר)ה(
 : סס( וט'י נתסו' )יח"6 וכותב מוחק משום בזה דאין ולסגרולפתחו

 ולמכור לקנות דאסור הכטים גזרו מלאכות אבות הוא ומוחק שכותב עיון )ו(1
 בסטירה או בפה הסוכר א' אסרו ולכן יכתוב שטא וי"מ בשבת ולהשכירלשכור
 ואפילו בכלי הו ביד יצטודד בין ובמדידה ובמנין בסדה או במשקל בקומשיכה
 לכהן ליחן רא"א וים בשבת מה"ב עושין אין זה ומטעם )ככ"ג( אסור מצוהלדבר
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 שכת הלכות לת כלל ארםחיי
 וא"כ קנין א"צ נכסיו בכל ש"ט דמתנת דקי"ל נכסיו כל כשמחלקשדוקא מיהו : צוואתו יקייטו לא' טטתמא ממנו לקנות רצו שלא טאהר שיתייראעליו דעתו תמרוף שלא הקלו דבש"מ צוואתו על מטנו לקנות שביקש טרעי~כיב התירו ומ"מ וממכר מקח דהוי בשבת קנין לעשות ואסור )כ"ט( שומאאפילו

 חני קנין בלא אפילו שהרי דעתו להפח רק כלל לצורךשלא
 במקצת מתנה גלג ומאינן כגון קנין רבעי היכא ראפי' ומא ומטוריןככתובין 'דרברי טשו"

 ויו"מ בשבת ראשונה ביאה "ליה- לבא אסור האלטנה את הנושאכ"ט( ונ""ת'ם" ס' ס" סם וננס"ג רנ", ס" נק"ל )ע' בש"מ הכטים התירו אפ"הנכמיו
 דהי

 כקונה
 בשבת דנין אין קכ"ט( כo~h 55 נתכתת )יע' חופה ע"י נקנה נתולה טשא"כביאה ע"י אלא קונה ואינו ידיה ולמעשה ליורשה קונה אינו אלטנה דהופת בשבתקנין
 והלה ומעשרות תרוטות טפרישין ולא מעריכין ולא טהרימין ולא מקדיש'ןולא מקדשין ואין כונסים ואין טיבטין ואין חולצין אין מעמא ומהאי יכתוב שטאוי"א
 משום והכל שליח ע"י והובא נכתב כבר ' הנם אם אפי' ר"מ בשבת טגרשיןואין
 נעשה n~ylw טה טומעין או טזידין או שוגגין נעשו אם וכולם , יכתובשטא
 איזה שנתחייב למי הסוהר לבית להכניסו תופסיו E'kLL, ה"ה דנין שאין ותון .וקיים
 בשעת . יברח יברח ואם מלקין שאין וכ"ש דין בכלל דוהו יברחן שלאעונש
 כגוןהדחן

 שא"
 עק נמשך קמם ומהטת ו' ביום להשוות יכולים והכלה ההתן

 גדול הפמר ויש סעודה צרכי הכינו וכבר ורביה פריה קיים שלא ובחורהלילה
 שגדול מפני הקדושין מידר עצטו והוא בתשוב' רמ"א התיר וכלה לחתןוביוש
 ופשימא להתיר אין הנזכרים התנאים כל שם שאין בטקום ואמנם הבריותכבוד
 ? כד לידי יבוא שלא לכתהלה נזהריםשיהיו
 אא"כ לוקח של לכליו ולשפוך למדה הטיוחד בכלי לסדור אמור לפיכך)ז(
 והלוקף ' למקוד מותר וכן גמורה טדיךה מקרי לא דאו מעט הוסיף אושטטעמ
 לי ואומר כלי ביתו טתוך מביא כשהלוקה ופשיטא לביתו מוכר של המרהגומל
 כלי לי טלא לו ואומר לטרה המיוהד כלי אפילו או יטרוד ולטהר זה כלי לימלא
 י"ש לכל ראוי וכן מעות וכך בכך לי תן או פלוני' מדה לי תן לו יאמר לא אבלזה

 ~מה לסוכר להודיע רק טתכונים ראינם בזה גם היתר נוהג'ן והעולם בזהליזהר
 לומר אבל ידוע שמדתו בו וכיוצא בשכר אלא שייך לא ,ה היתר ואך צריךהוא
 צריך כטה לו שטודיע לוכר דא"א בזה וכיוצא תפוחים גדולים איזה בער ליתן

 וכיוצא תפוחים ב' לי תן יאסר אלא גדול בער יתן תפוהים כמה יורע אינושהרי
 ואחזיר לי תן יאטר לעז בלשון אומר אם שבת וצורך מאכל ברבר ואפ" )הכ"ג(בו
 יש אז בלה"ק אוטר ואםלה

 היל"
 ולשון מיד לו שיחזור טשמע שאלה דלשון

 אה יכתוב שמא גזרי' מרינא יום ל' היא הלואה ומתם סרובה לזמן השמעהלויני
 מאכל דבר בשבת וכשלוה חילוק. אין לאלתר לתבוע סותר הלואה דגםבטדינתנו

 עכ"ז ( דחול עובדא דהוי משכון הילך יאטר ולא טשכון ליחן טותר מאטינו אינווזה
 ללוות אסור משכון בלא גאפ" משכון ליתן אסור בלא"ה אבל אכילה לצורךדוקא
 ,זה ,,ך נך ,הח' והנד טרה 4 5ן ל, שדולר הטפי עם .לדשאו אסא )ח,ים" יאי )סי' סי"פ שבת לאחר לתבוע ניקנה והם בשבת לוה אם ומ"מ 'לפרועאו

 כ"ג לך מניע וכער גדולים ג' בעד לי תן לו שאוטר דמים במכום וכן לכ"עאמור
 טעות מכום עליהם שכתוב פתקאות לו ויש האיש שם שכותבין שנוהגין טה)ם( י )מס( בהוכיוצא
 אסו' שהרי לאמו' יש לקח כמה לידע האיש שם אצל פתקא וטניח הטרה סכוםאו
 לעשות דאסור ופשיטא למי' גרעינין שמ להניה ראוי ולכן האלו בפתקאותלעיין
 נוהגין צדקה וגבאי רשוטים כרושם -דחייב קאפשר למי' בו וכיוצא בטחםנקבים
 : )וס( בשבת דמותר מצוה של לחשבונות דמדמין פתקאות ידי עלהיתר

 בכלל אהה אותם ונכתוב אלו בענינים הכטים שאסרו דברים הרבה עור)י(
 : דבור בשום בשבת האמוריםדברים

אין280

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



קא שכת הלכות לט לח כל5 ארםהיי

)
 יכתוב שכא , צחוק בדרך ואם" לכתוב שדרה שהוק שום לשחוק אין )יא(
 )סלה(: ומפכר כמקח דהוי אסור הכלולהרויח
 שוין החלקים אם ואמילו יכתוב שמא נכרי 1"י השפי' גורל להמיל אטור)יב(

 קדיש יאמר מי גורל להטיל מותר וכן מותר טשלו להם נותן והוא ביתו בניועם
 : נע""( סכ"נ )מי' לתורה שיעלה מיאו

 : סט"1( סי"7 מי"ג )נטי' כפטיש ומכה והסותר הכינה * לכםכלל
 חייב לתקן ע"מ הוא אם דבר אותו כשסותר . במה משום שחייב מה כל)א(
 כל הבונה )6( פרסיהם נבאר ואח"כ בכללן חילוקים כמה בזה ויש סותרטשומ
 המחזיר )3( אהל נקרא לא טמפח פחות אבל חיל טפח אהל העושה )נ( חייבשחוא
 גומא שהיה כגון בביתו גומות המשוה )7( חייב שבקרקע בבנין חלון אודלת

 בעפר ואפילו בקרקע גומא החופר ' )ה( חייב והשמילו ת9 שהיה או עקרוטלאה
 תרנגולים של 5ול נקב העושה )י( חייב להגומא וצריך מקרקע ההלושיןוהול
 כלי העושה )י( חייב לקרקע מהובר הלול אם הבל ולהוציא אור להכניסשהוץ

 מכה טשום וי"א בונה טשומ חייב ולתקנו להחזירו אומן וצריך שנשבר אומתהלתו
 עד עצמו בעץ , או במסמר שתקע בין בעץ עץ התוקע )ת( בכלים בנין דאיןבפשימ

 בין קמן יתד שהכניס או לקרדו' יד המכין )ט( בונה משום חייב יחדיושנתאהדו
 ק5'כעט( פר )ינ5;'6 ק5ייט( )סר שקורין קרדום של יד הבית בתוך ברזל או טעץשהוא
 משומ הייב והמסירו בונה משום הזיב בו וכיוצא בקרדום יפה טהודק שתהיהכדי
 דוקא ולאו בו וכיוצא גבינה המגבן כגון בנין שייך טאכל בדבר אפ" )'(סותר
 הייב מרובע או איוך תמונה בעל לעשותם ומכוין פירות הטדבק אפי' אלאגבינה
 הן אלו י"מ( ה5' ריס וע' ס"ו ונרתחה מי"ט וב"ס מ"ע ס"ס ת"6 )ע. בונהטשום
 : יי"ש בע"ה פראיהם נבאר ועכשיו כלליסעשרה
 לא ואפי' לקרקע מהובר אם אבנים של או עץ של בנין בין כ"ש הבונה)ב(
 ובשורה ביניהם , עפר והניה עכז זה האבנים שהגיה אלא ובסיד במים האבניםחיבר

 סביב מחיצות שעושנן כמו עפר נתן לא אפילו כ"כ לחיזוק צריכה שאיןהעליונה
 : ט"ו( סי' )""6 הייבהשדות
 סם(: " )ת' בונה משום הייב הטים שיצאו הבית בקרקע נקב העושה)ב(

1
 אסור ולכן ארעי בנין אפ" ואמרו הימים גזרו הייב Y11r בען דהבונה כיק )י(
 מחיצה הוי לא טצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה מחיצה דכל טצויה ברוח"עטור שתוכל ומלהטה מלטעלה כרכו אא"כ ]היצה נקרא ולא סדין של טהיצה אמיילעשות
 אסור היה הטחיצה שבלא דבר איזה להתיר בא הטהיצה אא"כ אמרו ו* דברלשום
 לשמש כדי מללים שעומדים ספרים בפני או הנר במני מהיצה לעשות שצריךכגון

 כדי לרה"ר רה"י בין להפסיק 'שצריך או מסוכתו שלישית מהיצה שנפל אוטטתב
 אע"ג ולכן 'לבנין ודומה 'טתיר והטהיצה אסור היה המחיצה דבלא דכיוןלמלמל
 רק כלל ;להאיר בא איבו אם אבל טדרבנן אסור ט"מ ארעי בנין רק הוידלא

 בעלמא לנוי הכתלים וטביב הסטה מביב הטצויירים בגדים שתולה אולצניעות
 לקשות ופותר כל5 מחיצה זה אין ינודו יטלא ולמטה מלמעלה אותם שכורךאע"ג
 לעמוד ריכול נר או ספרים בפני ]התשטיש[ להתיר )ס"רוו6ן( להעמיד אמור ולכןבשבת
 מלמעלה כורך אינו אם והחלונות הפתח בפני ווילון לתלות מותר אבל מצויהברוה
 וסותר וע"ש העוברים טעכב אינו וגם רוח במני ונדימ נעים שהם בעניןולסמה
 הוי הלא התשמיש להתיר כלי בתוך כל.' ואפי' בעלמא בכיסוי ספריםלכסות
 שעוטד )ס6רוו6ן( ולכן להוסיף טותר טע"ש מפח מחיצה כבר היה ואס כללטחיצה
 יותר שקפולו אעפ"י מקופל היה אם אבל כולו לפושטו מותר טע"ש מפחתופשם
 ג' סינון 6ת5' נזין צקתן )ע מחיצה בשביל זה נעשה לא שהרי מהני לאממפח
 )יק ה'( סי' ננ"6 נסחיט חכה נזין )עיין עליו תוקפו יצרו ואם מה( הכתנייקה
 : מט"ו(סי'

 תוספת קבוע בנין על להומיף אמור כך ארעי בנין לעשות שאסור כשם)ה(
 ארעי261
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 שבת הלכוה לט כ% ארםהיי

8
" ן 8% 

 ו-
 "א

 טן ננה אפ,' יען רן,י,ם ע%סשן ר%שדחו
 ר4יץ'

 "ה ,'ש
 גלל שסדן. א' דטדף א, הונה שעשך'טקייט'פ ב,תדיע,,נם,יבן מןתרן

11-485ממ 441%ש(",1מי,יונין*ך.141,"י"
 גל. ד,א"אםי1שםששט1ש"

 דכא אם ינן הל"( )נ.: קש,ע שאז, אעפ"' ב, :,עלז נטו-

%ח45שי1111ג1שא :י,21..,ייויגיי5י.
5עשהמיויע( הלשייו י ש,1:0 'בלא ל'4ל,.יי"חו'ין ש'כ,מ שלע ברולשל

אותןש2 יי[1%'ו'"י
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קב שבת  הלכות מ לט 'כלל ארםחיי

שוקרט'ג
 ;(קהי ך'%ייטו%נט%מ א'%'ן ב,

 ילטטח :יטייח

 'צאר ובס:עה
 ר:1'י'ס',טמעחאם:י

 החק,
 א"נ, אן" ד.,"יהשי לריו'י

 : (oc) ר",:1(ס"
 אפ" יג

 נשטמ'התביט,,
 ,קין )וע' להיה.-ר, אסייפ4,הק

 2 סג אס אבל ליחה שיטבן אעם" הסכך עם רי,פן 'אנטראחר
 :  )תעי90( סותר הו* כשנחשלן וא"כ מכך לגביבטילא ל(1ס"" מ(5(וש 2%וש ,,)י:ןי;;י.,גת י:גש.,.

 גומות(: משוח )דין הכינה ט.כלל

 )ס.תן ע:רפ .ר. ש ואשם דאוריתא א'סי' רה.' שבחצי שכרחוב נ,בזלפסת

 מום'א.ן ב"מ היבשם הגומאילטחג
 צר"1

 אסגר אלא,לעפרה

 ט,קצח ש'א'נ, ?בת ב ?י,,פ-, הט"מ חוליצי'ך;4'ודי,כ'ט;11.(ק
 א, 1, בב.ן מ'

 א. בשנה ש "אס,ר:א רגשן ~טיק רי טיט מ ןא'צשא
 נזותעאעיט,,ת

 יען:ג י" הג'תיו2.ע:.ינ:שהנ'יטא

 D~"S"tlit1t1I"-%עי(שאמ.,נוץר,ן:,::בק גנן:נ:נגשי

ומ5הפ"י"515שש
 א,מ 2ןט'ןגתפם(טקםהי. מן גלים שט11:נשןייש(

 טיח "י2:ג

 ש ב;ך,ע"נ אייח'לש1,נ11ן,נוג לציי לי"
 ט'לי' לא ,ש'סעאצל, חב.ר, כשו'טן אהרגש או"ב'ת נכיז, אצלושנתר-הו

 זת
 י י !

 ' (כ ' ' 'בקי

 יהורץ"211
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 שמת הלכות מא מ כלל ארםחיי

 ,הו' "י'ץ r'~ly  שכ,,דא' טאור ניע" אכל טתכ,'ן שא';1 רבי דה,' בארץך

 יייי ייייי .יא):שיש,"1"
Ly יייים טיפי אנ. יינית מש" "י" גי 

 שעשהיו.-
 א, ש':1, ע-,

 דב;'ן ע. מ דיי' אנני י(נט(1 ר:-
 שוי'

ד ,מת ק ז יא ,מללכפ". %  לפנוהו דרך שא.ן גטק,ס אבי 

 : )ס"::!'ק( דט,ניכו ונשים בתינוקית 2'ן ט,תיי,א'ןשלחן
ף  י'נ אכל ניטית 

 . סיע( )ם" נקכ העישה יין * , ממלל

 דיל נו-ונרן אי א':1 ב.נ. ג'סייוילה,'4'.אז
 מת-

 להכמס עש,' שא';1

 היא "דוב ואטנס הכל ולריצ'א אור לה:,'ס היא שנבנ.ןנינות
 ךעג"ץ"11ךי1""2%%

 ניבח ייצ'אי ט: גוי":ג%4: רא.אעייע(אשיכ,ה,1

 ; (ן,בלנד
 עלז ו:שז,י כ1: ש:, נ-, שיצס השסיגר טן יוקנתלט'וח 'ריח

 בן;[ :ג 1 "י:מי :ן לק ה:(ילז

 בתעשי צי122
 %4 כיםב, ק,דון ש י נוכית '

ב ורבכ('י"ת,קהכן"
 )ר(

 'ישת,ת'י כי'אלצשיבר
 ,לחנית אחית ל.גביוא מיתי יה,"א 'ביי ארס

ד
 ,להכריס, להוציא, ט,תר טחובר שארו רבי ובגל בספסל הלקין צין מ(

בענץ
 שנש,צ'א~

nwly י פ היצ-או כני 'אא'כ טא, אסיר לחבית ם 
5 שיג:,

 ו"ן:ן;] לקי :,עי:שטג נ; 3נ" ב::, 'וט"ע;2,:ם ט:"':
 ךתיוקקהש fllwn =ן ט אש. ק%4 ;א מ,%תרית'קק

ש
 הי להואש ההנ.,ת בנקב ניד א, )1,י,ער( שקייק %% קן קיקיון ש

אעפ-
 : נוס( לכך טתוקן שכגי כעך טשיס ג, הוו שלא

 ל4
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קג' שכת -הלכות מב כ% ארם.חיי

 י חט",( אהל( )רין הכינה * מבכלל **
 ומתנ"ס( )יי"ף בכלים ואפי' בונה טשומ חייב טפח קבע אהל העושה)א(
 P"sp) לף י3ת נק" )ימנ", מחיצות ג' רק אפי' בשבת הטהיצות גם כשעושהובוקא
 תחת שמשתמש מכה כנון תחתיו להשתמש או לצל צריך והאהל שהטהיצותורוקא

 מ"מ ארעי מהיצות רק הם שהרי הייב אינו הטהיצות דמשומ ואע"גהטחיצות
 י", ס"ק מס I"DO וכ"כ תוש נסס כט"ו מ'ם )נ"י אהל משום הואההיום

 וק""
 ס"ק סס

 לאויר צריך וגם בשבת שעשאן אע"ג מחיצות ב' רק שם אין אם אבלכ"6(
 פתור שתחתיהן לאויר צריך שאין או המחיצות מע"ש שם היו אם וכןשהחהיו
 )(ס(: טדרבנן אסוראבל

 צדיים מג' המפה שמקיף מהם ויש ם מביב שחולין הוילון לפיכך)ב(
 ואם עכו"ם. יקי ואמילו'על מדאורייתא בשבת לקרוס אהל'אסור י4 למעלהוגם
 שתחתיו ,לאויר צריך דהא מדרבנן אסור ישראל ע"י הממה צידי ב',, רק מקיףקינו

 : )סס( ושרי רשבות שבות הוי עכו"ם וע"ילצניעות

 ואינו נעשות כבר דהטחיצות דאע"ג העגלות ~ל הסדין לפרוס אסור ולכן )ג(י
 ואם )וזייפן(. שקורנן חשוקים שם שמתוקן קמן של עריסה על וכן ארעי אהלאלא
 וסותר. ארעי אהל תוספת דהוי כולו למשוך מותר טפח ברוהב מע"ש פרוס כברהיה
 מפחים כטה טהזיק הכריכה דעגול אע"ג יחד מוכרך שהסדין מה הכריכהאבל
 אהל עושה היי וא"כ לאהל להיות בשביל נעשה לא הכריכה שהרי קהנילא

 החשוקים אם וכן הסתורה( וכטות 'תנהג כי75 חוקתה נ7יכי זקתן )יעייןבתהלה
 מטה וכן 1 בהבלים שמסורג או טפחים ג' להבירו א' בין ואין זה אצל זהקרובים

 אסור מג"ט יותר יש אם אבל , כסתום דהוי סותר מנ"מ פחות ביובליםשמסורגת
 : )סס( טנעליו שם להניה שתהתיו לאויר צריך דבמטה בשבת מדין עליולמרום
 כגון שהההיו לאויר צייך ואין טהיצות ב' יש אפי' או מחיצות שם אין אם)ד(
 לפההו טותר אותו שמק~לין כסא וכן השולחן עליהם ליחן מותר שלנו שולחןרגלי
 תיבה וכן אסור מלמעלה מתוהה הבית על או פרוצה תיבה על השולחן להניחאבל

 וכן כגלה -אותה שמסירין אלא בה מהוברת אינה אם שלה בכפוי אותהשטכסים
 הכסוי כל ימשוך יטלא ליזהר צריך המכסה שמושכין כענין שיעשין תיבותאותן
 . אהל כתוספת דהו. קצת מכוסה יניה אלא אהל עושה וכשמהזיר אהל כמותהדהוי

 ההביות צד שי"פוך ליזהר צריכין הביות על שלהנות שמניחין גדולותובמעודות
 השולחן יניה הסתום צד ועל הקרקע לצדהסתות

 דכי
 הבית לכסות שלא ליזהר יש

 נ" וס"ט כולה, מכמה אינו אא"כ כאהל דהוי מפה הסרה היא אם מיםשל
 ומפה בתיבה וכן שימסכו מי על להם שיש מים של חבית במכסה למהותדא"צ
 ורשב"א להראב"ד שהרי בו מהוברת ואמה כיסוי לו שיש 3"כק( )ס5"ףהקורין
 כאלו ר"ל כטשטר שנראה מפני אסור דהבית ומעם בנין D1~D כלים בכיסויאין
 לא אם מותר במקומו עומד הכלי ראם מחלקים האחרונים וגם המסולת מןמסנן

 סס( וט", ננ"' )ע"ז ל'כ המהיצות כעושה דהוי למקום ממקום אותוכשטטלמלין
 להחזירה אמור מפה חללה בעומק יש אם השולחו מן כולה שנשטה קעסטי5()יטיס

 ! אהלשעושה
 להסתפק יש בו וכיוצא הבן ושל בכר 'SS1 שהעשן נקב שסותמין במהום)ה(
 "ט"ו )נטר ואטור בתהלה אהל כעושה הוי במ"ע מחיצות לו שישכיון

 נח""
 ו' ס"ק

 סס ט)זס"כ סנגג,ווותר נ"רונה 6סייו התזון נסקק סתרי 5"ע הכקורס נוהתסתמק
 וקב כ5 תפיק הנקנ כקן "נ5 הגג nb~p "5" הקייק "יגו ה"רוכה 7התס '5 ו5 ,י 'קס

 : כאהל( והויהקהילות
 אומרין יש ולכן אמור לצל נעשה אם מ"ט מהיצות בלא אהל ראין אע"ג)ו(
 להחזיק דאטור וכניט פפח שבולט כיון )ק"ס5ומ( או )ניייט5( 'בשבת בראשוליחן

בידו205
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 שבת הלכום מר מג מב כלל ארםחיי

 משס " p':hDelft~ '4) %"'4ךנשו!1נגן

 נ טית( הסיחר יין * מגכלל

 י" ניי לנתקים עשי שא'מ בטיט אית, וכף'ו ,לף,2נן,4 גיגי א4י11"עשנשא:מם2עמאש
 : )"'"י( כפטיש( ומכה בכלים וסתירה כנין )ריו הכינה * מרכלל

 היםן'עגי-י::נוס:ג1.%.י-
, 

 "גת,'אנ('יג,י(7:ן נין ן ד'מ:

 ':י; ו-,א טרוק (4וא:'ץ;n1~lwiw 1-:,:ןז:ן,!1"נןלך

 -הו:נס:תי D'~DID 1( אכו"-.יר 'באגד ט(זמל'ס ,:1 )כ(אי

 ,י_,'ךן 'ה :יצ:י'י:ננ:ע(נט- ץ',::'.מג,יטי]יוי,יפןשש:4481-

חע"י-זי;י'.;~נ ' ,1 'יי.'ת י ה .ר, נןן הןשדננ'ן צ י י  של מני ,ם. 
כן

 או'לקמס,חנ;1'
 ,ןשנו ה , ו'ל ה'"טת-פ אי 'ננ'ה ילא ס יזי

 )ס" , ן' ל אני ננל'וס 'אפ. ,,י 1מןור.,
tfsyn 

11שששנאם%5%
תציד28
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קר שכת הלכות מך כ% ארםחיי

 שיחבר לחוש שיש היכא ופשיטא החייב י"א )סרוינע( ע"י שנעשה אעם"יתמוד
 סיף ח"ן מיס"' )6ף רפוי שיהיה עכשיו דעתו אם אמיי דאמור ומקבתבטסטרים

 וכ"כ פרסתי נעירונין 6נ5 הכקם כ5 גריס וכ"כ יתי7ות ל"י יתקע סק6 )('רה כ'כיר'
 ונבקת ונס)ו"ק נם),"ג 5הדי6 וכ"כ נר)ו3"ס וכ"כ קיינ מהסקו רק ד"פ" יונתן ר'מס
 : )סם( 6'ת6( 1והוה

 וגם בחוזק יתקע שטא להה,ירמ אמור ב' או מרגליו א' שנשמט מפסל)ו(
 דכיון מע"ש כךו עליו ישב כבר אא"כ טעטא טהאי אחר פפמל על לסמכואמור
 שייך דאו להחזירו ראוי הנשטט שהרגל ודוקא העם שיתקע ל"ג מע"ש תקע(לא
 לסטכן סותר ולכן בשבת אהר רגל יעשה שמא ל"ג נאבד או נשבר אם אביגזור
 שהכינם עץ ' התי' על או ממסלים על דפ להניח דמותר נ"ל ולכן אהרלספסל
 : ס"ק( ס" )סס יתקץ שמא בזה דל"ש וי מיי מ"ו בכלל כדאיתא לכךטע"ש
 והבגדי' ,ה על זה קוהות ב' והם )פרעם( שקורין מה להיינו ב"ב של מכבש)ז(
 שהוא אותו נובשין לא אבל שבת לצורך בגדים מטנו לינול אותו טתיריןביניהן
 ולכן לסתירה דומה והתרתו בהזקה תחוב שהוא ספני אסור אומן ושל הולצורך
 ס"1 )סי' להתירו יבוא שמא מירה טתוכו כליו ליטול אמור מע"ש מותר היהאפי'
 : ונאי( נטע ע' ) טותר הרבה לצורך מע"ש טותה היה דאם ונ"ל .ות"6(

 ואפי' טנא תיקון דהוי הדשים טכנמים או במנעלים רצועות להכנים אמור)ה(
 ן קמרן נזין 5עי5 )וע' )סיס( להכניסו טורה ויש צר הנקב אםבישנים
 דהוי להשחיז אסור והנפגם מכין וכן להשוותה אסור שנתעקמה טהט)ט(
 : קיוי( נלין st~s הי' טנאמ,קק

 )כ57עי5 אורג טשום חייב בתלוש נימין הקולע אבל כ"ס( סעיף מ"ג )סי'למותר
 : בירג(נוז65כת
 דהיינו ונ"ל י"ט( נה5' ונרחנ"ס ננינס שקע )כן מנא תיקון הוי פתילה הגודל)יא(
 משום חייב גסן מצטר פתילה העושה אבל אותה שמקשה רק כבר טתוקןהשהיה
 :  טס(  מבתבתי גוה ,' סי' קומר  ובשלהבת בורג n~hSp3 5עי5 )וע'מווה

 בפשית סכה טשום הייב מקצתה אס" צבע בלא אפילו בכלי צורה הצר)יב(
 :)רקנ"ס(
 הנשארים וקשרים האריגה מן בו התהובין וקשין קמטין הבגד מן הנוטל)יג(
 הבגד ליפות כשעושה ודוקא טלאכתן גטר שוהו בפטיש טכה משום חייבטהאריגה
 שקורין השלל להסיר אסור וכן . לקלפו טץ:ר בנדו על מאכל דבר נפל אםאבל

 דאיי5 ואפשר ההתוכים לחבר כדי התפירה בתהלת ההייטימ שעושים)סטריגוו6ניע(
 : פ"נ()סי'

1
 הצהוב או הלבן הצמר ולהסיר לנאותה כסי שהורה הדשה ת מל הבנעי )יי(
 טקפיד אינו ואם בפפיש טכה דהוי הייב עושין שהאוטנין כדרך בה הנתלההלבן
 : )סס( שחורים לובשין שכולם במדינתנו בזה ליזהר וצריךטותר

 פיה להרחיב כדי אם המכה או השהין שפותח דהיינו מורסא המפיס)סו(
 רק מתכוין ואם מלאכה גמר דהוי חיב מתח לה שטתקנין עושים שהרופאיםכדרך
 דאע"ג טותר ה"ז סיר ותסתום תחזור אם חושש ואינו עכשיו בה שיש ליחהלהוציא
 : )מכ"ם( כלל מתקיים שאינו כיוו ל"ג צער במקום פתח נעשהדטטילא
 ובורית טהלב הטבעת בפי לתחוב )ועפיך( שקורין פתילה דהעושה נ"ל)טז(
 עושה שהרי חייב 'hff) סי' )ע' אותו וטקשה אותו שכורך מנייר ואפי' בווכיוצא
 אוכל שהוא כיון לפת מחתי' שעושין טה אבל סכנה בו שיש להולה לא אםכלי

 : ל( סי' 5"ג כ55 5עי5 )יעי יא סי' כדלקטן כלי תיקון משום בו איןבהטה
 טנא כמתקן הוי בו להשתמש דאסור דכיון חרשים כלים מטבילין אין)יז(

DR1מים ימלא טים בו למלאות שראוי כלי הוא ro שיש בטקום נהר או הטקוה 
 וכ"ל . טבילא משום שץושה טוכח יהיה דא"כ יברך ולא טבילה לו ועלתהעירוב
 בו להשתטש דמותר נכרי של כלי דה"ל טמנו וישאל ויחזור במתנה לנטרייתנו

 נלאישב
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 שכת הלכות מר כלל ארםחיי

 :ם'4ן'כת41,אתםנ,(נ.ן.(
א ז 'הנהסט,ך המו גדא. שבת %ת  

מ ה ומצא שאז מעיט"נ1:ג ז' יי מ' גינומק  פם 
 2טשנ קבס

 'יצ' יגלים זי rllr'1D1 יטיתיליי"-,סבאי" נ" ת''"

 'ננה שלא לחע.ן ובזע נאמו 74ש 7:י"1 1,טט'ע ,י על (טא,,ה

 :י'ש(ןזל;,ץ2לןלןקע:4,1ל':"ן.:תיל'ם' 'ןת'ו,'ו,ו יי :4י בזי י"74ך5( :ן"טם" 'י י לן'ן1)ן'"י,נ(ג
4,י1121עש1

 ג:ךז:ג:'גןשך:יזכןייג,נ';:ן להארך גינ צנ1קט;2נ
 בשעה ש לצורקטצוה נכרי עןידי להתיג רש קה דלאאפקן

 שדואם
 לענני אן,וי ניינן לשום ללטיו גל, לו העשה שטא D'Dn ,נאץש:,,זנביו)נ(

 בשבת 'עב,ר צ אפ רן'ק'א בר' תריא אנתר ה,ב " ע ט' ,בן אדרבענק

 ל.רוןיי, ,על ' ן ... '.: " (ח י1ן דא.,ןנל

גג-
 י . גיזייס,י .'י

 : (D"St) הלה ע טדת'בה טפריה 1טרי א' התזזה ,טשיר 41 טהרבה,ארק

 נ. '.p"D 1  "גש ט" ,י(יי.ע.ז מיי ""rP 1ע,"נת לע., )עי טטהק טש,םההעב

 : היתם( 656 כזכר 65 נווהר'"5 גס מסרי סגות הוי לסדקה 51"5 סע"6נדנרי

 ל, ,אק 11 נשנת לעבשולהא.
 טות- אח-

 rlr'n .1 א'מ דאו % נאיפ לקפל,
 וא גשו שיכול אתר בגד שישרלו אלאוהדש

 כראשון יפה ינו ישז
 אוז

 אדם בני בב'

 :יתל" "שיי גו2גג %1ליז4 %%:זל
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- - - - - - - - - - - -

-  - -  - -  

-  

- - - ך - . -  - - -- , 
קה שבת הלכות מהלמו מר כלל ארם חיי,

 ללבעע שותה ודוקא טוהר יכל דיאשק 1SIDT כימך שלא טק?ל, 04 אבלאסו

 י ם5"7( )נסיען והסכעיר' המככה מו* כוהכלל
 ת(יננ.שדי' לעשות :'ש וריננה ח"ב שהוא % עע.'ימ(
 ן קן( ריב, מיד, מהיה : : לכ.ע נ:וצ כנן:: דיבנןאסיר'

 מותר הטיןקים שפינה ' טיחם וס"ט בפטיש טכה והיינודד,ויבגמרוטלאכה

 %:גאנין:11, קל%:ייג',"יןשצם'מן

מי~ך"
 לנק שיא :י':ש?'!תא:ר בו,ב%ע:

 יש ם בג ק ש י "1 ריחק ררן 2א, ,ו"אטטעם
 1נדבו'1נ,קנ1הך פשק נשום מצא :ק:ילאמט

 עדר'
 : 11אנ'

 הוא מד

 ונ" מטון דגלת משום שבת להלל שמותר יסברו בחול כמולהצין
 שאם חששו

 ש דמיך י סיון רקלם אייו ,וכן בו'ה נם יתיר,שעוגו
 יגס ימ,צ.א ,ל,גש ,הויי יפושט אמק,עד,ר ס,תו שןואו טה גלמלשני'ש
 יכ אבל להצ-"יניסלרגיל

 ס~
 גש ס ס בנזלה שדיא אעפ" לה'*'יי

 לטלטל "סבתיים טרבי.ס עירצה טה כל שם להציל טיהר 1וה ה,אשדרי

 הו: לוס ב, שתתפר גיא ז"הק שיששי
 סעה'

 כיק ,נם בת'נה'טע,ת
 טצ'"

 ב(י:ש:':ן4לם:,מ(-ג ::י 1;:ו ילע::י(:4:%ק:0'טת 1%1 לפא שבת של, לדולם ל5 אפתודרנה
 לרג.ח ובנע והש"י רבית טי.יל חוץ אדרים נם רלפ'ו יאפשי ומל "(ל

 : בנרטטותנשב.;1
 ק ק

 בא,'" אבל)ח(
 כ.כ פ' בטררנ. 4' ה.ל כ שפ ,בהגוית ט.א ס" רט %ל

 רייר לט ששק הופ; בזה ועהה ברי. ר' כתב כ; פכנה ט אין אם" ,הלנולכבסי
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 שבח הלכוח סו מה כלל אדםחיי
 יכול בשבת בניתו דליקה נפלה אם כרמלית אלא סומקים( סרנם עיטת)מיינו

בגי
 ג:.:.,ננפלן4: :ג ג:,שוי.זיג:14 4:,',:,ו %ך

 אסוך ,ו-א' :שנ:ובכגן";'עןןןי,ן,הא"טןלא ,:ן".ןגןו:,כ' על ' בהול שארם ספני רמעטא וטאחר בהבה"ה וכתב אוזה עכ"ל לא כללמטון עמי :לאח ::גי: לא'ך,:ן: היש ':כתיגאנל,יעב,יי11ס,ן

 לניוי,ת לה,צ.א תם ס','ויגק א'נ, אפי' ןצר %,ג.א לפלטל :ע, אדם4נל
hS"ונק."(: ננ', וע' ש ונעום נסר..ק גן ;עע 

 לרג'חס טותו לשנה אצלו הט,שנר,פ הנני.ם ואפלו להפ לסחות שא'צטגצפם

 כרי משקין ושאר יין האחר בצד עליו ליחן סותר האור בו שאחז מלא)י(

ק טאי :1'מ נגנתקה4

 השולחן על הניה ואפי' השולחן לנער מותר השולחן על שנפל דולק נר)יא(

 D'pDIDn " זז::י;יי' קג:ג,י:1ך:ו(ם:ואג:'ניןל:,ן

 . .שראל ,עשה לע ענינם י' אפשו ואם ל:נ1ת1 .;,'4 שלא רק שנפל.נע1צ1ת

 דלת לסנר מאחי ש ע דים עלת דפק'חת בלל ויה יין ואפיל,ו1ח

 ש% ניע ג שט'א ונ;ר.ק עירה כנע'ו טצ1.ה רזהשמקיא
 : )פס( בוודאי יבעיר ואזפצויה

אש
ם בע.ר פ יי )'נבתניל  ע הח1ררמ ב.ת של 

 : ירט( )סי' טכבה הואדע4"ז
 טכנים כליו לפלות כגון קצת עיון שצריך דבר הנר לאור להשתמש אמור)יד(

1לנ11:
els' : %ן: שטאלי:ןן ניו 111קא , כספר לקיית ,טנ.ש '4..צ,ת
 'ש אן 'פה יצא רל'ש סק'.'ן "ט הפתילה ;ל ני,ן שי.,א של;1 :ילכ שעות

 Y'phh~hrDN " 'DyDi~ nsrr~yt ן::ז NDWג%י(::י%יו%

 : )יעיי( נכבה יהא שלא לנר כלי בין אויר טעם שיניה רק טסתולשמש
 כלל לחוש שאין במקום דווקא דליקה לכבות דאסור שכתבנו טה כל)ימ(

rETJפ'ין,ה בם," ')יטו רנר דא'ן הרייקו ולבות פיהר תענק או WDJ לדידן 21.ע 
 לכבות טוטב או מדרבנן אלא אינו זה דגם לע"ר להוציאו מוסב "6 רה"רדליל

 1הג.סר %רונ,'ן א.נ1 רב יא.נ ~'rD ג ג%;גהגגס1נ.קג
 : (ו סיט; לחול שנתבה, כסו דרבנ; אשור משאר ייתר תטר מבףשל

 לל
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קו שבת הלכות מז כלל ארםחיי

 : סע"ס( )ם" לרשות ומרשוה רה"י דין המושא* * מיכלל

 רה"י הוא וגללא פמור וטקום וכרטלית ורה"ר רה"י והם לשבת רשויות ד')א(
 מקום הוא וןה"ר . ד"מ % ממחים ד' ורהב י"מ לפחות גבוה שהוא דבר אקאאינו
 שנלוה דבר הוא וכרמלית לשער משער וממולש אמה ט"ו רהב והוא לרביםטעבר
 מפור ומקוס הס לפחות ורהב גובה ט"מ מהות והוא הקרקע מן מפחים טג'יותר
 טיפ פתות שהוא כל אבל מי"מ יותר גבוה שהוא איג"פ ד"צ רהב כשאינוהוא

 : ואהד אהד כל פרמי נבאר וטעכשיו כקרקע הוא הרילקרקע
 והם טחיצות בדין הסמוך בכלל שנתבאר כמו טחיצו' מוקף מקום רה"י איזו)ב(
 ר' על ד' ורהב י"מ גבוה עטור או כלי ואפי' ל"מ על ד"צ ורהב י"מ עכ"פגבוהים
 ? דאורייתא רה"יהוי

 דגם וי"א המחיצות מלבר ד' על ד' רהב שיהיה ההיקף חלל דבעינן י"א)ג(
 : )יסנ"6( עליהן ' ולהשתטש לכסותן שיכולין כ"כ בריאים הם "ם מצטרפותהטהיצות
 אסות ד' שבמשך עד משופע הוא אמ ר"מ ורהב יט גבוה ברה"ר תל)ר(
 טגביה אמות ה' במשך אם אבל תשמישא ניחא דלא רה"י הוי "'מ גבוה הואכבר
 : יפחים ד' על מפחים ד' והוא רה"ר הוא עדיין להילוך נוח שזה כיון%ם

 מלאה היא ואפי' רה"י הוי ד"א בטשך מפהימ י' עמוק והמתלקט הריץ וכן)ה(
 משפת נשאר ולא המים שבקרשין הקור בשיות אבל מחיצה מבמלין אין דמיםטים

 געפ"י עוב: ורז כש מ ;וברות שפינות שאין בנהקות ודוקא ל נ'(מן
 ומבמלי רבים דאונו מחיצה הוי לא הטים ער י"מ גבוה הטדרון אין אם נקרששלא
 שאדם הברים וה"ה מחיצה מבמלין אין מים ודוקא 5'( ס"ק F"D3 )סמ"גמחיצה
 שאסור דברים דוקא ול,שב"א עליצות מבמלין ' פירות אבל בתוכו ורואהטסתכם
 : "( ס"ק סע"ס סי' )ע"6 מבמללמלטל
 עומדת ואפי' רה"י הוי ברה"ר העומד ד' על ד' ואחג טמאים י' גבוה כלי)ו(
 ע"6 )עיין רה"י הוי~ גביו ועל הכלי בתוך מ"מ רה"ר שתחתיו אעפ"י גבוה עץעל ותלוי הגבינות לייבש בכפרים העשוים בכלים וכן גלגלים על העוטר בעג4באויר
 אך כמת"י דינם לרה"ר ממולשין המ אפילו רה"י שכלפי שבכתלים חורים)ז( י רס"ן(סי'
 שאין אע"ג אטה ק' גבוה ברה"י קנה נעץ ואפי' לרקיע עד עולה רה"י אויר)ח( 'י רה'ד בדין שנתאר רה"ר כחורי דינם לרה"ר וטפולשים מי"ם לטאה הם ראםי"א
 רה"י: הוי ד' רחבבו

 רה"י גביהן על ט"מ רחבים ואינס ,דקים שהן פי על אף עצטן הטהיצוף)מ(
 י זה כח להם יש עצמן שהן כ"ש לרה"י שבפנים ההיקף לעשות יפה כחןהאם
1

 העמיר ובשלישית טחיצות בי רק אפילו או טחיצו' ג' כשיש הפוסקי' ערוב )י(
 דאורייתא רה"י והוי, מחיצות ג' כאן יש וא"כ כמחיצה הוי דק קנה שהואלחי

 אינו שלימות אפילו טהיצות ג' ולרמותם , חייב להיפך או טרה"ר לתוכווהזורק
 כרמלית כדין אמות בר' רק להי בלא טחיצות ג' ידי על אפי' למלטל אמורהכל לדברי ומ"מ . לחי רביעית ברוח שיעשה עד פאור לתוכו והזורק דאורייתארה"י
 ? כמטלית בדין נבארכאשר

 שההר כיון אלו ס"ט וטבמלי רבים אתו מחיצות לו שאין דדבר אן'גדאורייתא רה"י הוי להשב"א מהארץ "מ גבוה הכותל טן הבולם נסר והוא וז)יא(
 כדין ודינו טררבנן עליו להשתמש אסור ועמפ . רה"י כהורי ~וי ד' על ד'רחב

 טדרבנן אף כרה"י הוי לו פתוח ד' על ד' רחב שהוא הבית חלון ואםכרמלית
 ? סנ"1( 3ם" ע71 )יע' בסטוך עודויתבאר

)
 עק עולים המחיצות כאלו אסיק גוד אמרינן מחיצות דיש דהיכא הלמש )יב(
 אבל למעלה שעומדין לאותן ניכרות כשהטחיצות דוקא טדרבנן ואמנםלרקיע
 אסיק גוד אטרינן לא טכוסה הטחיצה של שההוד שנמצא ברעפים טכוסות הםאם
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 שבח הלכיח מח מז כלל אדםחיי
 ד' ורחב "מ שגבוה אע"פ גג ועליו נמוך בנין יש לפעטים וכן שלנו גבןולכן

 שהוא דבר מצינו דלא כיון סטור טקום אלא כרטלית הוי לא מי"ט דלמעלהואיג אמות מר' יותר _iy'1 לטלטל אסור להיפך וכן לריי ממנו לטלטל ואמורכרטלית דין לו יש טדרבנן מ"מ הגג על גם נטור רה"י הוא דמדאורייתא ויותרטפל
 )יע/ מררבנן אפילו לרה"י נחשב אליו פתוח ד' על ד' רחב שהוא פתוח פתחאו הלון הבית טן יש ואם כרמלית דין ע"ז הכמים נתנו ולכן פפור מקום ויהיה ד'רחב
 סע"7(: סי'ע71

 : סמ"ג( )ם" רה"י חהיה שעי"ז המחיצות יין * מחכלל

 שהעמיד בין קנים או ותבן מקש הן אפילו רה"י תהיה שעי"זהמחיצות)א(
 מהיצות נקרא וזה לרוהב שהעתידן ובין שתי מחיצות נקרא וזד; יאורךהקנים
 ואין מזה זה שהרחיקן אלא זה אצל זה הקנים סמה לא אפילו אלא קיד ולאערב
 זה ומחובר כלבוד דהוי אמרינן סג"מ פחות דכל דהלט"מ נ"ט להבירו אחדבין
 הוטים בהם וקשר זויות בדל קנים ד' העמיד ואפי' לגמרי מתום כאלו והוילזה

 מאתים מבית יותר לא ובהקימן יט גבוהין והן ג"ט להבירו הוט בין שאין רקלרחבן
 וכורך סדין תולה אם וכן בתוכו לטלטל מותר מדרבנן ואמי' גמורה מחיצהה"ז

 מה*צה הוי זה כל ינוד שלא מצויה ברוה לעמוד שיוכל בכדי ומלטעיהמלמטה
 :נטורה

 הוי י"ס להשלים עד מחיצה עליו והעמיד קצת גבוה הל היה אם אפי')ב(
 : י"מ מהיצות רואה שבפנים כיון גטורהמחיצה
 מפחי' ג' ביניהם ואין לזה זה ממוכים העומדים אדם בני של מהיצה אפי')ג(
 שעומרי' יודעים הם אם בשבת כן לעשות ואסור מהלכים כשהם אפילו מחיצההוי
 אע"ג מותר טהיצה לשם שנאספו כלל יודעים כשאינם אבי מחיצה לשםשם

 כשיורעים אבל מותר ארעי מחיצת רק שהוא כיון יודע הוא המקבצןדהאדם
 דשבת זילותאאיבא

 )יסג""
 במקום כיטעוטד ולכן  לדעתי( כיון r~uni ט"ו 7ף נעה"ק

 אע"ם אדם בני מהיצות לעשות מותר בהול הוא אם לברך וצריךמטונף
 הת"" )7ני' ט"'צה לשםשהועמדו שיודעיי

 : נכרך( ט", מ"פ נ5ת"ת חני"ריס י"7 ס"ק
 טהיצה דהוי מהיצה אינה טפהימ ג' הקרקע ובין המחיצה בין אויר היתה)ד(
 מגם בפחות שהוא כל אבל מהיצה אינו תחתיו בוקעין שהגדיים מחצה וכלתלויה
 ברוה לעמוד יכולה שאינה מחיצה וכל טהיצה והוי לבוד אמרינן טשהואפי'
 : מהיצה אינהמצויה
 אבל ומבוי בחצר ודוקא . מהיצה הוי הפתח צורת ע"י שנעשה מחיצה)ה(
 מהת לאבבקעה

 כשכי
 הו" )כן צוה"ם ע"י רוחות ד'

 שפס b"oc ס" ונס"ע נטור
 ני""ס )ץיין בבקעה אפי' טהני אמית עשר עד אבל מעשר ביותר ודוקאנטעות(
 ע"י לתקנן סותר פרצות הרבה אפי' במחיצות פרצות יש אם אגל י"7( סי'ס"ק
 אמות: מעשר כשהפרצות ואפילוצוה"פ
 שיהיו ובלבד 1 גביהן על הום או וקנה מכאן וקנה מכאן קנה צוה"פ מהו)ו(
 הקנים שיהקו וצריך ג"ט הארץ מן מרוחקים יהיו ולא י"ט עכ"פ גבוהיםהקנים
 ואעפ"י פסול כ"ש אפילו הרחיק ואם שלמעלה הקנה נגד ממש מכווניםשימטה
 : )סמ"ג( כשר הרבה טהם גבוהים אלא שלטטה בקנים נוגע העליון קנהישאין

 שיעשה עד פסול הבולם גג טעלה לשל שלמאה הקנים בין מפסיק היה)ז(
 ; וסיג( נס" r"u) .',1 שעממה רגן'ם ננדנקב

~מס
 קצת שלמטה הקנים מן שכולס בענין לראשן ממוך אפילו הצר מן קשרן אםאבל
 : הטזוזות על מונח המשקוף אלא כזה פתה דאין פסול שלטעלה הקנהעל

 יכול צוה"פ לעשות לו א"א סבה וטהמת אמות מעשרה יותר פרוץ היה)1(
 מהאויר יותר רהב שהוא פס שם ויעמיד קצת מהכותל שירחיק זה בעניןלתקן
 כיסא דהאי אוירא אתי אמרינן דאל"כ פרוץ על מרובה העומד שההיה כדישהניח
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-קו שבת הלכוח מט מח כלל אדםחיי

 נמ יר' טנ.ט סחות (סם הנם ב'ן ,צ ט, יי"י,ץ 'י, א ואו הסיון טן:
 tWps עןל ונ'1,ע' י ס.ק נק.6 סם.) נם" )כיעם יזם, אניא אה' נמירא

 נה,טשאהיימ ענ.4 קצת ב, טהר סיל'
 טדג': לא ם שאר ש "ףל( מילש-ייןיתם

ל

 על.1,ך 'שו'אל נשנ'ל שלא נ:-. 'ע רן;'ש'ק טה'צה)'נ(
 .."" ,י  נ, ,גע עתן טח'צה ג'נה אסל טה'צה שם:יתמיר
 ו: גן נדן %שתשעי,::4"י"ןנן ז,: 4:ג ::::תןךג
 ע'נ "'7 שכינף יי' 1tSw "וגי יי: ' מ"טצטי'י" ;:,ד"לו"ןו!,י'י'"לו';נ'ישיןטי',.א',

 :otS~hSS): יש,'נ"יבן 4 ג':בןםייע:%::'י2
 ; ילי יסמן פ"ר נשגח 4

 )סת"ה(: רה"ר יין מט*כלל

 ילין,ן י.:ש:~ן,  טנץ;.וי:ו,:ה אם'י,2ע-': ר.4.ייץ ::ן-יב:,גהגן':בהו
 ::קי נ,,ני,ן:,~

 ג:%:4,
 שקט לרהבי 'ארה'ר':א

 גמי,-

 שוס גן
 לאנין ט.:נן זר-:', י:2.ן יןרו'"

 טק,פ בכל , שאמ', לידייייפגל : מ5%ק(וב.,

 ן הוא שאם כוונתונ"ל
רה"רמבויכוה

1 -

 אעו שהמבר אע6"י המבוי ררך הולכין רה'ד בני וא"כ פלושו נגד הואשהמבוי
 ן דהיינו רה"ר 4וחב אבל כרה'י בחשב ) כן אעם"י אמא איזו אלאיחב
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 שכת הלכות מם כלל ארםחיי
 : הטבוי דרך בוקעין רה"ר בני האין חסם=כזה

פתח

-ן  - טבוירה"ר מבוין

- ו
 ןפתח

 רה"ר הוי לרה"ר מפולשין ראשיהן וב' הפליש אמה י"ג הרחבים מבואות)ד(
 המבויי דרך עוברין רה"ר כשבניודוקא

כזה

 ראה טבויר"ה

 כשהדרכים גיא , כרמל" הוי מומקי' ולשאר רה"ר הוי לרמב"ם היערות)ה(
 תילן )כן ביער לכנוס רבים דרך דאז רה"ר הוי היער אף אז היער דרךעוברים
 :הנ"צ(
 וזהו כר"ח דינו אטה פיז רחבן אם לעיר טעיר בהם שעוברים הערכים)ו(
 גבוה טתלקמ ואינו כך כל משופע שאינו כגון להלוך ואנוה ברה"ר תל)ז( י למע היערות דרך העוברים הדרכים אפי' וכלמרמיא
 רה"י ביין כתבנו 'ד' בתוך טתלקפ ואם רה"ר הוי אמות ה' בהלוך אלאי"מ

 : כרה"ישדינו
 רה"ר לגבי ליבפל רה"ר הוי ד' ורחבו י"מ גבחו אין אם בר"ה העומד כלי)ה(
 יפ גבוה אא"כ פשור וטקום כרטלית להבת לעצטו דרבנן רשות חולק איןדכלי
 דאורייתא: רה"י היא דאז ד'ורהב

 מנ"מ נמוכים אם לפנים מפולשים ואינס רה"ר שכלפי שבכתלים חורים)מ(
 דינו ד' רחב ואם פטור כמקום דינו מד' ופחות ג' גבחן ואם לרה"ר במללקרקע
 : רה"י הוי ד' ורחב ז"פ גבהו ואםכלרעלית
 אשפה כגון עליו דורמין שאין אע"ג ל'מ גבוה ואינו בריה שהוא דבר כל)י(
 ולהחליקו ללקשו לר"ה דא"א לקרקע בפל מג' פסות רכל רה"ר הוי אפ"הוצואה
 טקום הוי ד' ברחבו אין אם רבים עליו דרסי לא כיון ל'מ גבוה ואםבמלקם
 שישתטשו דראוי מון י' ועד פפחים פ' גבוה היה . כרטלית הוי ד' רהב ואםפמור
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קח שכח הלכוח נ מפ כלל ארםהיי

 וי"א גיסג"6ן. כה"ר דדינו י"א r1s1 ביותר גבוה ולא ביותר נמוך דאינו יביםנו
 לא: או ד' רחב ?~r סילוק ואין רה"ר הוי אן רבים עליו כשמשתמע4ןררוקא

 אין אס ברה"ר גוטא עכל תשמישיה דמחא בו וכיוצא בזטוד בד"אקיא(
 אע"ג מי"ט ומחוף רה"י הוי ד' ורחבה י"מ עמוקה ואם לר"ת בטל מטעמוקה

 ולקן עצמו לשהות שצריך ברוחק אלא אינו זה רתשמיש כיון רבים בודמשתטשין
 דבכל ודע . סטוי מקום הוי וא"ל כרמלית הוי ד' רחבה שאם רהבן לפינידונין
 ס'(: סי' r"w ס55' )וע' ריקמת או מים טליאה שהגומא בין היעיק איןזה

 אבל פמור טקום אויר הוי מי"מ למעלה אבל י"א עד רק אינו רה"י אויר)יב(
 הכלי מ"מ רה"ר שתחתיו אע"ג ד' ורחבו י"פ שגבוה כלי ובראשו קנה נעץאם
 עירונין וע' יס"י טוי  סתעת'ו קם גס סכ' ט"מ ק נ' מ"ק כע"ס סי' )4א רה"יהוא
 סגר"6(: נני6ורי וע' לזר י"ס תוס' ע"56"ג

 מדבר טדגלי דילפינן כיון רוג'ר לנו אין דבזטה"ז פוסקים הרבה דעת)ינ(
 הפוסקים גדולי ורעת עכשיו נמצא לא וזה ריבוא ס' בו עוברים שיהיו בעינןוא"כ

 כה ננו אין ,אך לצמו על יחמיר י"ש כל ולכן רה"ר בזטה"יש האףהראשונים
 כסו כן ינהוג לחומרך שגם ליזהר צריך אך הקקילין על המומכים ?ידלטחות
 ? רשע נקרא ה"ז בשניהם והטיקל כממוך. לקמןשנבאר
 ר' כן גם ל"עביר חכמימ אסרו ולכן חייב ברה"ר אסות ד' חפץ הטיבני)יר(
 : בכרמליתאטות

 : כע"ה( )מ" פטור ומקום כרמלית יין * ננכלל

 ודבר ונהרות הימים כגון לרבים הלוך שאינו טקום כרטלית היא איזו)א(
 קשרה עסוקה 'שאינה וגומא , 'ים המחיצות גובה ואין ד' על ד' מחיצותהמוקף
 לקרקע המהובר וכלי ברביעית. תיקון עשו ולא מחיצות ג' לו שיש ומבוי .מפחים
 בדין שנתבאר ע"ף או י'פ עד טפחיים טג' יותר והם ברה'יר ותל ברה"רועטוד
 די ורחבן י"ט עמוקים כשהמים דוקא כרטלית הוי דנהר והא כרמלית הוא כ"זרה"י
 סם ורס"י ~שכס פ"ן )עייונין בתוכו עוברים שהם לרשות בטלים טוה בפחותאבל
 סכ"ו(? סי' נס"עע'

 י"פ גבוה אין אם לו פתוח הלח ואין הכותל טן הבולת נטר או זיז וכן)ב(
 לרשב"א דאורייתא רה"י להוי אע"ג ד' ורהבו יט גבוה ואם כרמלית. הוי ד'ורחבו
 ככרטלית דינן שלנו גגין וכן ככרמלית דינו טדרבנן מ"מ י"א מימן רה"י בדיןכדלעיל
 ? י"ב סי' רה"י בדיןכדלעיל
 : ורהבן גבהן לפי נידוין אלא נכרטלית אינם כרמלית הו.)ג(
 ולנעלה ככרמלית דינו י"מ עד כרמלית אויר)ד(

 מי""
 . פטור כטקום דינו

 : הימים מקרקעית לא אבל ולטעלה המים טשפת מודדין ונהרותובימים
 מד"פ פחות לא ורהבו טג' יותר שגבוה מקום הוא שכרמלית ש"ד כללו)ה(
 ג' גבוה ואם מפור טקום הוי טד' ופחות כרה"ר דינו לקרקע טג' פחותאכל
 ו רה"יהוי

 עד אפ" ולטעלה טג' וגבוה ד' על ד' בו שאין מקום הוא פטור מקומ)ו(
 טהיצות הטוקף ודבר מס יותר, ועסוק דו על טד' פהות שהוא הריץ וכןלרקיע.
 מקום נקרא לא לעולם והכלל פפור. מקום הוא ד' על ד' הטחיצות עם בהיקףואין
 ד': על ד' ברחבו אינו א*א"כפטור

 שהוא או בכרטלית נשהוא אבל ברה'ד כשעומד פטור מקום שהוא בד"א)ז(
 רשות אינו כרמלית דגם דכיון כרמלית ובין רה"ר בין או כרמלית ובין רה"יבין

 סי' רג כלל לקמו סנקרע5קעם( )ג6כקים ודין כ"ת שלפני אסקופה ודין פייס(יי' עסקע וכן סע"ו נסי' h"P1 מכרעת ס61 )כן מינו את טין טצא אסריק מש"הלעצטו
 * ו שן
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 שבח הלכות נא כלל ארםהיי
 סע"3(: ונסי' )סכם קרפף דין המוציא. . נאכלל

 הוא אפי' מראורייתא כרחי דינו מוקף שהוא מקום שכל כתבנו כבר)א(
 לשמור אלא הטחיצות שאין בו וכיוצא ופרדסים וגנות השדות שמקשיםההיקף כגון בתוכו לדור נעשו לא שהטהיצות מקום שכל גזרו שחכמים אלא מיליןכמה
 שלישים וב' אמה עי ברוהב אורך שלישים וב' אמה ע' רק הוא אם שבתוכןמה

 ברהבו משנים יותר ארכו יהיה שלא ובלבד טרובע אינו ואפילו סאתים ביתשהוא
 יותר הוא ואם בכולו למלטל ומתיר דבר ~כל כרה"י רינן יה"ר( )י"ע שלימהאמה
 אסות בה' אלא גו טמלטלין ואין לדירה הוקף שלא קרפף נקרא זה מאתיםמבית
 : )סכ"ע( ברה"ר מיהלף לדירה עשוי ואינו כ"כ גדול שהוא דכיון כרמליתכדין

 להוציא אסור שיהיה הדין טן היה וא"כ גטור רה"י הוה דטדאורייתא אע"ג)ב(
 אמות ד' בתוך לכלכלית מטם לטלטל הכטים התירו אעפ"כ לכרטלית זהמקרפור
 אלא אינו וא דגם ואע"ג , בכולו לטלטל ויבואו גטור רה"י שהוא יאשנודאל"כ
 לטלמל זה דרבנן איסור שהתירו מ"ש וא"כ גמור רה"י הוא באמת והאמררבנן
 לכרמלית "טנו מלהוציא בתוכו לטלטל שכיח דיותר מעטא היינו 'לכרטליתמטנו
 גם ויטלטלו ברה"ר לטיחלף ואתי תדיר הוא בתוכו לטלמל אבל בסקרה אינודוה

 לכרטלית ממנו לטלמל והתירו בכולו למלמל אמרו לפיכך אטות להרבע חוץברה"ר
 : )מס( אטות ארבעבתוך

 אע"ג מזה פחות או מאתים בית רק שהוא אע"ג לדירה הוקף שלא קרפף)ג(
 שייכים ששניהם אפי' לתוכו בית כלי להוציא אסור מ"מ בכולו הפלפלדמותר
 להוציא טותר אבל ביתו כלי ודוקא . מהצר גרע זה סותר דבחצר אע"ג א'לאדם
 אע"ג שוין הם זה ר*נין לחצר בקרפף ששבתו וכלים לקרפף בחצר ששבתוכלים
 ס"ק ונטיי לקרפף)סס בזה שוה קבוע תשמישו שאין כיון מ"מ לדירה טוקףדחצר
 רהבה)ה( י כע"נ( יסי'6'

 )סו"
 דינו מאתים בית אלא אינו אם הבתים שאחורי קטן( ק5ר

 דיגו מאתילן טבית יותר הוא ואם כלל קרפף דין לו ואין דבר לכל כחצרממש
 לרירה טוקף הוא אם בקרפף גם שהרי בזה כ"כ נ"מ אין בזמה"ז ומיהו .כקרפף
 או הקיפו ואח"כ טביתו פתח לו שפתה או שהוקף קודם דירה בית בה שבנהכגון
 והוי אמות מי' ביותר פרצה בו פרץ אך פה4 לו שפצח קודם הקיפו אםאפולו
 איןכאלו

 ש~
 ה"ז אטות מיו"ד פהות הפתה שיהיה עד ויגדור יחזור ואה"כ היקף

 ממתטא בזמה"ז ועכשיו לדירהטוקף
 עושיי

 ואה"כ לבית פתח פותהין דמתהלה כן

עושיי
 מז פתח דרך לה שנכנטין דהיינו לבית שמטוך מה דכל ונטצא להיקף

 מוקף נקרא מ"מ ההיקף ~בין הבית בין טפסיק בו וכיוצא גורן יש ואפי'הבית
 שעומד אלא הבית טפתח לה נכנסין אין אם אבל כלל קרפף דין לו ואיןדירה
 כקרפף דרינו ום"ל אוסרים האחרונים רוב עליהם דדעתיה אע"ג לביתמטוך
 :)סנ"ק(
 דאילעת כהצר דינה לדירה שהוקף במקום והיא אילנות בה שנופעין גנה)ה(
 מבמלים הזרעים בהצר זרע אפי' וירקות זרעים בה זרע אם אבל דירה מבמליןאינן
 בטל המיעוט דלעולם הרוב בתר ואזלינן לדירה הוקף שלא כקרפף ודינההדירה
 : )סס( .הרובלגבי

 החצר ובין הזקעימ בין טחיצה שם ואין בחצרו ירק גן לו שיש מי לפיכך)1(
 לדירה הוקף שלא כקרפף ודינו כולו נזרע כאלו הוי החצר רוב הוא הזריעהאם

 הביה כלי להוציא אמור מאתים ב' רה הוא החצר כל אם ולכן , רינושבארנו
 כיון בו נזרץ כאלו הוי נזרע שלא החלק שאף בו נזרץ שלא למקום אפי'לחצר
 הנזרע בחלק ואפי' בכולו בתוכו ששבתו כלים לטלפל מותר אבל מרעומהרוב
Sh)5"ל יסור סירוע  עלוס עכ"פ עיעוע ככיר;: ר"פי'  כתג 7' ס"ק סכ"9 נסי' ססע"ו 

 ס6תיס ניח bloc קרסף ככ5 ים" 65 נימוכו  משבסו כגיס  ד,5ו  סביה כ5י נסעי*7כונתו
 דעותר ועס"ץ סרעב"ס נסס הל"ל וכ"כ *' סעיף נס"ע סס כי,י' נכורו sususיעוחר
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קט ופכח הלכות נב נא כלל .ארםחין

 ההצר היקף ואם הבית( כלי ע5 יק נתכתן הס"( גס 751עתי כטל י5" נכונו5ט5ט5

 גאלי התצי ל שי בוס:עשק:י%ן::גךי :ג
 שלא החצר 4 הורשה. 1נר'עשג ננו ש'טמ71נ'ת 21 2 _* בהא ושט אסיר רור'עה אקים אנ נצעשלא
 יי ריצרש ט'קי' זה 4ן ש"ת ('נת,נ,
 Y-tr טי " 4י 2 , ",ק 4 ממ י1ק

ק וי :ןגםי"צ:":
 ט"מ ההת- ט'גיט אלאשאיזה

 : ש4! "%ג פו,ק:זת וצר חלק ה,. ,א.ג שתנד'ה
 הקץ" )זניי אמות בדיאלא

 ט"מ מס סיס נרווה כי 5יסנס 5"ע י"7 ס"ק p")G סי'
 הכחב עה7כ5

 הו"
 : oc) ונכ"י נד"ע ע' בסיסך הכ5

 וטקום לבית וממנו בכולו לטלטל ון שהצר דינו ההצר זק ויא"כ כלללהבירו
 !לו ומיוצר להצר ממנו לטלטל מותר ב"מ רק הוא שאם לעצלו נירון הואהנזרע
 ככרמלית דינו טב"ס יותר הנזרע הלק 'ואם נ' מימן כדלעיל דאטור בית כליחוץ

 ככרמלית ד.נו וזה כטור כרה"י דינו ההצר להימך וכן לחצר טמנו להוציאואמור
ד

 ובין אדם בני לנ' או אהד לירידם שייכים : אם חילוק אין זה עובכל )י(
 רסס(: אסור אהד אדם של הם אפי' 'שאמור מה רכל עירבו לא אועירבו

 מח"ט(: ס""ת (rnr:t חייב הוצאה איות על רין המיצגא. נב.כלל
 שרושים או הליכה ידי על בין לרה"י מריר או לרהט מרה"י הטוציא)א(

 מיט%:עיגס%1
 ך,,י:טיייניי,:טוחיי

 טרינק 'אוי פם נני'ום(יי,ו

 ,ד דיגא'נ,
-1~yto 

 ג ג ר41יאו ,לץ עקי . ד' בסוף "נ'מ "' שת
 העומד חצירו ונטלו בידו והפק לחוץ ידו ופשט בפנים עוטד שהיה כגוןעקר

 ולפיכך ד'. על ק' הוא כאלו נחשב אדם של וידו . ד' על ד' שהוא מקום עלויניה יי:'ןוי ג: ::%גגפ:וליגג ם : י,:ן בהו"

 מידו יקחנו לא כשמביא וכן הנכרי ליד הכלי יתן שלא ליזהר 'צריך ז' סי'שכרי
ג:4:ך:.%ןן::םגגך:%:ל(:ן:ב1:11 שאין בעקום מילה כשיעו ' וכן אחר דבר על או השולחן על יניאנו שהנכריאלא
 ב י [ן::ה חיונ!רא.ע וגן%יק נק יך,7י,ייבה:ן,ןגשם
 ונמצא הנכריוי ש 04 ,נה י ג אותו ~ro לא דגכרי גשנותן
 בכלל לקמן ועיין חושש גינו יצא ואם לפניו יניח %א עקירה עשההישראל
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 שכת הלכות גג נב כלל ארםחיי
 כבר וא"כ לפוש ועמד טע"ש הולך היה פטור, בשבת והניח בע"ש עקר)נ(
 גוסו דעק,רת בשבת עקירה עשה הרי בשבת והלך הזל ואם ראשונה עקירהנתבטל
 : סע"ט( )סה"ת חייב ויעמוד וכשיחזור דטי חפץכעקירת
 לרשות ידו ופשט א' ברשות שהוא בזמן שיניח עד חייב שאינו בד"א)ד(
 אבל בידו שהוא מה הנהה סיקרי לא שם שהגוף ברשות אינו דידו דכיוןאתר
 אלא הקרקע טן עקר לא ואפי' אצלו והביאו "פץ שם ועקר אהר לרשות ידופשט
 אם וכן עוטר הגוף שהרי ,רקע ע"ג טונת כאלו הוי שם שגוסו רשות באותודירו דכיון הניה שלא אעפ"י הייב ד' על ד' היה כאלו השוב אדם של דידו תבירומיד
 ליד והניה כלי בידו שהכנים או בחוץ שעומד הבירו ליד והניה בידו כליהוציא
 )סת"ו(: ברה"ר ד"א במעביר וכן חייב בפנים שעומדהבירו

 בידו כגון כליהם מוציאין אדם שבני כדרך כשהוציא אלא חייב אינו)ה(
 פטור וברגלו בפיו כגון הטוציאין כדרך שלא הוציא 1 בו וכיוצא כתיפו עלבחשקו
 בו וכיוצא מעות הוציא ואם בכה הוצאתו שדרך חייב בפיו אוכלין הוציאואם

 בסדינו לו הצרורים בטעות היוצא אבל בכך הוצאה דרך שאין פטור בבגדיםתפורין
 5"ג(:' סעיף סיע )סי'הייב
 והוציא בו וכיוצא תיבה היה אם אבל ההפץ כל שיוציא עד הייב ואינו)ו(
 שהרי ממור כולו והוציא אח"כ הזר ואפי' פטור בפנים עדיין וטקצתהמקצתה
 ועדיין אמות איזה והוציאה אי קצה הגביה אם ברה"ר וכן ראשונה עקירהבטלה
 אפילו השני צד והגביה שהזר אעפ"י הארץ על טונח אמות ד' בתוך האחרקצה
 היה אם אבל י"ג( ס' )מתנ"ס אי בבת ההפץ כל ש.וציא עד סטור אמותכטה
 : נק""( סמ"ק )ם'ן הייב ברס"ר ד"א או לרשות מרשות בין בארץגורר

 ההפץ שטקצת ב"ז אבל מידו לגטרי ההפץ שיוציא עד הייב אינו וכן)ז(
 : )קכ"נ( פטור בידו דאגדו דכיון ברה"ר והניחו ברה"י בידו הפץ שאוחז כגוןבידו

 בטלבושיו לבוש כשהוא ואפי' עצמו את נושא שההי פטור חי אדם הנושא)ח(
 יכול שאינו קטן אבל ברגליו לילך שיכול גדול ודוקא . הגוף לגבי בטיליםדהם
 ברה"ר קטן לקרור אסור למ"כך חייב כפות או חולה שהוק לדול וכן כלל ברגליולילך
 ברגליו ילך והוא בידיו לאףוז מותר אבל ברגליו לילך יכול א1י' אותו לשאתוב"ש
 תגביה שמא בזה גזרו ולא הארץ על השניה ויניח אחת רגל שיגביה עכ"םדהיינו
 : ס"ת( )סי' שאמור מה אטור בכרטלית DS1" רקמן צערא משוםאותו

 דהי הוצאתו על הפצור אע"ג ברגליו לילך שיכול אעפ"י תינוק הוציא)ט(
 צורך שאינו בו וכיוצא עליו תלוי כים היה אם אבל לו טפילים ובגדיו עצטונושא

 ט'י, ה5' י"ס ס' נרקב"ס תוכת )כן הכים על וחייב קטן לגבי אפי' בטל אינותשטישו
 שאינו קטן לגבי במל אם הקטן על התלוים הקטיעות וצ"ע רסנ""( נק" וע"סי"(

 שהנשימ רק מוטחהקמיע
 עושיי

 h"r3 ),ע"ס לתינוק שטירה שיקוא ואומרים כן
 : ~כרטלית דמתיר מ"ז סי' רש"ל תשוי בשת זקנים נעטרת וע"ש , נ";(ס"ק

 לאחוז אסור ולכן הייב עוף או בהטה הטוציא אבל פטור חי אדם ודוקא)י( 1
 לרשש: מרשות למחמל מיתר ענין באיות ייל נג*כלל י )סכ( הייב ואז אותם וישא יגביה שמא ברה"ר להוליכןבצדדיהן
 או הליכה ע"י בין לרה"י מרה"ר או לרה"ר מרה"י שהמוציא בארנו כבר)א(
 מדאורייתא הייב ברה"ר אמות ד' המעביר וכן טדאורייתא חייב שזרק אושהושית
 אסרו הכמים אבל טדאורייתא פטור להם מכרמלית או לכרמלית מהםאבל

 יותר בכרמלית למיטל אסרו וכן להם מכרמלית וכן לכרמלית מהםלהוציא
 ובלבד ולהוציא להכניס מותר אחר לכרטלית טכימלית אבל רה"ר כדיןמד"א
 במקום ולהניחו מרה"ר או מרק"י להוציא סותר וכן אסות טד' חוץ יוציץשלא
 דהיינו פטור מקום דרך לרה"ר מרה"י לחלוף חכמים אמרו אבל להיפך וכןפטור
 הוא שיעמוד או ברה"ר להניח ויחזור פטור במקום ולהניהו לדה"י המץלימת
 כיון טותר דטה"ת דאע"ג ברה"ר ויניהנו טרה"י הפץ ויקח פטור מקוסעל
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ק', שכת הלכות נב כלל איםחיי
 ,נ', יצב לענ'ן ב'ן כשיה השוב יעט'וה הש על מע י ל,(ם, שהסע מון נמחא ממור מקום על עומד כשהוא וכן ממור במקום טונת היהשכבר

 D?1 י י י כסרוח:, לא, שה הולךשהיא

 מיה" :1 ומיהרו נעומי אם" נד, שן כידי-'קאך'ב
 לניט("
 טק,ם ץ

 הא4 כדעת רט-א ס ,שם וע.נ( ים")יע.ן
 יח ןק

 שם לש;,'תשיוצן
 אצ,

 טיד.' ה,צ'א בקי הב,. מן נשט,צ'א ת'נף שיי' הנוי
 המחיצה שפת על הדלי להעטיר ורוצה י"6 נכוה הבור טביב טהיצה יש ואפיילרה"ר
 ,דמ', ישיך ףנ1:ק

 שקטלג %נ? ; גנן ין 4י
 שש פצ "ינק% לרה"ר ו:י""צ7"יררלכו הזג"%יש:ה" ז%ב(ההמ"'מ

 והתו ק 1ט 7נס ,העיע'י'ן ועילי 'הקרס 'נס,' 71עה'ג1,ס"סור
olpp 

 7ן'נ
hShהנה בין ,אין לרה.' נמוך ב-ך'ו ביי אבלס)1( ס"ן(י )סי' 5סעעיר( "'ן ""כ כריס וכליס נסתים 

 לרה-
 לא ח!.נ טסה'ס ר

 ירט2::ו":ןך",בן..:,:ין.,ך'אה,. לבור יש אם רה"ר שם "וי וא"כ מפחים ד' רחוק הוא אס אבל מרה"ילמלאות
 ש ההלק וזך %לטלא,ת סט,-

 שאגדו פ4 על ואף ררריר אויר דרך מרהי מטלטל נמצא ים גבורה המחיצה אוןן

 לה לזרוק מותר רבימ של היא אס ה"מ ורחבה י"מ שגבוהה ברה"ר אשפה)ר(
Oe-D

 .שא'צ רני'ם יק (שם ו,יק.ן ןאץ המנהמא 5' ,אה' -,!שמקזה,. טן

 נסג לרה"רמרהט ובם כדרכו שםלשפור
 רה"י ברין כתבנו הגלגלים מלבד ר' ורחב י"פ גבוה ברה"ר שעומרת עגלה)ה(
 ססני מ11מטנ4:'ילושי:ת1:ן טפה-לה,;לשהי'(:קח

 ", וקההעניה
 "י ע"'

 דאע ורובוראשו
 שתית

 בזה
 נמיש יש פפור מקומ ;קרא סאדמ חיובאכל

 שמאבזה

 יהל-

 6"מ פיו בתוך יניח מא"כ לעכול א"א רהכא א' ממ"י כרלעיל ~

 בשנה להם נ.,ם'עצו'ך הם קהה"י:.'ןים:ויןן,;ני,יאם 1(,::ג:ג::צן

 גןל,בננ;ה;יי:גנן'"'ך'אמנ%:גך:גע:% הרי רה"י שאיבו כיון י"מ גבוה הגלגלים שעם אעפ"י י"ס גבוה העגלה אין)ו(
 בצוי: הןיה,אי בר.

 1ג' 1יק 'ש' יה'ינשלנ, יבל ה ו:וטה.ו'א'ת.12סק'ם
 ב'ר קת אין

 גבוה העגלה אם אמי' שמ ולשתות ולאכול העגלה לתוך ראשמ להבניםהנוהמם
י"ס 219-
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 שכת הלכות נג כלל ארםחיי

 ע1(ג: ט%1.זב. :וקא::י ,: ,ג(::ץ:ןיה:7י:ג:ג,ן,ג:1
er  מ;גא%אוקקיגב מ -א יישא %ר'ש רי'ן יי'

י"ייןיב-::י'ין(",י
 ינ ייאינ(ד'ת אם ון::דן יגוז"; ט"ש

ר אי מ2 עוריאטם מ  גסו-קהנחטש תיע 
 שם,

 ג, ןג, ידי. אע'נ
 א,הסיתט.4.א,,ב.א

 טע.א'
 א.ן .ולכן ידכן ט,תר,הא'ס,י ר;ן'ש.ת' ז' רנשלט,.ש נכ'צתטש ב. ,מוצא שיה :נק אסטע"2א:-טל.ת '"אבל טיה"י

 גל: זינלמ."!רשתןןהקנת
 .,% ישצ ,צו.7 פטר טווב ידק סו

%
 י'טה בו' ר)טי(

 נכי : יר.,( "ל, ה רהצאם
 ש'ך'

 ,ש.ן דגנ'ן
 כטת" על,'

 לזן צי,ייי,:י הנן :ן,141ג.%ז1:,%נן, :גן,:נגא,,יך,יצשיא:נג.י,%ו,י(ב, :ן.:.דנמ :1 יטי::"זי: טגן:נ%רצג:ז%'גי:נמץםבי;ך וה'- בר'ן נןז.;'ל טלן,7ה רה.ר טצ'נ, נ t1yt'nlDlrtt~'21יןזג
 "נ' ע:שנ הדלהי מסא:ין(:ה:ד:ה עי ג4 ,הני

 ךגג;ייג,וג(:(ן

 רשע"(עצטו 4 ובקידברישמינן כיק מ"טו, שנ,פמךג" דין יען:%ה:שנדי ו:סי;!יענ:1,ך("1:לךי(ןגדין"
 Dya~1 4 שמ:יג"%'ג4 ניזג יסגשמל:

 4נסהקחפזוגגעגם כגב "%זעןיכ%:%זןןנש,:ה א"2נ

 כ'1; נ' גניה הננוט%ה)י%ו
 ליה'י במל גי אפ ד' ביהבי שאי

 יי.נ1 שין,

 א,הנחה יה ,עשה שלא נד. ן:'ט'ר, , , ",ו ' ' ה ל,דייפתח
כמו220
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קיא שנת הלכות גג כלל ארם. חיי 'י

 ויפתח הישראל ביר הממתח יניח הנכרי 'אלא מ סימק , נ"ב שנתבאר.בכללכסו

 גנן :,..:י ד1תגגית(גג ש"י ,5נ(~ו%ל(5
 יוציא דא"כ הטפתח ולהוציא ירו להכניס אטור בפנים מונח האפתח אם)יג(

 ,צ.א גה ו ד""חה "צ'א שטא ך:נם':ל%5,ייש'נן יי-ס"תגג
 : )י'" טגנן ל, צריך שאןכין

 ל
 ~1DC %ילמהםאן

 נענ'ןזש"
 ):ן ג פ.תח'ן שאפ

 %ש(טחין"מ זן?ג ים,גי:,הס.צא,4נגתהג( 4::חתד;4זיין
 שם שאן ידוע הבית טחיצות שכנגד והעטורים נק.'"( 00"7 נטי, )כ7"ת,נטורה
 עט פתח נדין -ט נכוה נ"ללן יאר לא הטמזשה כי.הק,תצ,ה'פ

 ירגק:%
 הדג , שי_נ)ד רצד 4ן ria ,ץ.ג )(נוט,,ן(

 לרוטט-

 אצל קנה

 בארכן אין אם ' צרריםי טשר,ומלחי ;" העט של וצד צוה"םדני

 :רירב'עי,גדינלד'ם :יי,,ו"ג :גין" 15יויט:חח1 לעסאס,ייל4

 ?,נטז'נז ,טשפ י )יש,יען ))"נייק( % עו:עטירו: רק,יהעל
 ר,ן'ין'

 טן.1ךיכייינש גןזג%ג:י::' גב' ג% ים:%גן:ג
 ::ין

 ,ןי1וגי
 ,:1. )טעק( צ,ר,פ .ש רשטא .טנ'שנ:-ט4.ת יד:ה'ן'בש':.rtrn"a :1 :געיש%תיש :ג:~:נ %.2:גנב גו צעיי.וה:הג.יזגץ ןע ם,ע::ן וךגלג:

 תהיה לא שהרלת טונוד א"נ, וזה ),י.")עק( לפ).ם לג ,נס ),)ש חין.ר.1 ש ציד .4ן ריב :"ו רה.:

 ןהטשק ה.ע%עיל
 שנ.י ס" יורם נש'ע דטב,אר תיקח .עמה ראא"נ ג. טנרטל.ת טיאשן

 וטיייברם% רובה טחת.נ.ת אפ.' ש "פיה.גה טח.ם שייהנט.מי,א'צ
 צרך א.ן טדיצה אפ.' רהבביני14נם

 ,צ'ט,
 ל% ט,תר

 יעא % כהצור

 אם ,אפ. -נ ינ ס"ברה" אט,ע נטףר ..ט עשק שלקטנ'נ

 "יעושן נ"נ גג %נג,ניש'ו:%:17%ש),ט1:י
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 שתת הלסדת * גג כלל ארםחי
 א' סוטן נ' כלל כשיעיל בו שעוטת לרנטות בטול גאז צדד-ם דמכל
 : מכ"י()סי'
1

 נחשב הוא ההריץ שטדרון רק הנהר יטל השני טצד מחיצה ליכא אם )יז(
 המתלקט יט גבוה הקרח עד המדרון משפת ואין המם כשנקרשין אזלמחיצה
 מים דרוקא המחיצה בטלה הקרה תחת אמה מאה עמוק שהוא אע"פ ד"אמתוך
 נסי' )ע' בחצר גם לטלטל אסור ואז הי טיי מ"ז כלל כדלעיל מחיצה מבטליןאין

 : h"S) ס"ק 11"6סמ"ג
 אבל שם ולהניחו אמות מד' מחות ולהעבירו ברה"ר "VD פיטו( מותר)יח(
 אע"ג ס"ס( )סי' אטור אסות ד בתוה שיניה פ. על אף אמות ד' למלמלכשרוצה
 אסו' אהד אדם י"ר אבל נ"ר כלל שנבאר האופנים פי על מותר אדם בני ב'הע"י
 ד' לו יש ארם שכל מותר ד"א אבל שם שנבאר בו וכיוצא שהחשיך במי לאאם

 לפשומ ואטה גופו כנגד אטות ג' אדם של מקומו שזה ברוס"ר מצומצמותאטות
 בינונית במדה מודדין באיבריו ננס היה ואם שלו באמה אדם לכל וטודדיןידיו

 :)סע"ט(
)

 בשבת לו צריכימ שאינם חמצים ברה"ר ולמלטל ברה"י לעטור מותר וכן )יט(
 ברה"ר אמות ד' יעבירם שלא ובלבד . די ג' מ" כדלעיל למקום ממקוםולהניאם
 )ע' וערבו שנים של או אחד אדם של והם רה"ר צידי בשני בתים שני)כ( י ( )ס"; חייב ד"א העבירואם
h"w05ט5ט5 סיכו5ין ניני0ס פתע 6ין דק, 5ערנ סיכו5ין ענין נ6יי ~-rw )015 שניהם אם 
 , פטור מקום דרך לרה"י מרה"י דהו' לעשרה לטעלה לזה טוה לזרוק סותרשוים
 הרס כלי לזרוק טותר יריו( lwhi סנריך רק נסוי; 1ה"0 )ינק מהבירו גבוה אהדואם

 ואתי ילול שטא דהיישינן אמור אחרים דברים אבל ישברו יפלו שאם בווכיוצא
 ואם לזרוק אסור כ"ד אפילו מי"מ ועממה לרשות מרשות מוציא ונטצאלאתויי
 זה עומדות הם אמ באמצע ורה"ר לרה"י מרה"י המושים אבל )ככ"ג( פטורזרק
 והב' רה"ר של אחד בצד הוא שא' )ג"כקעס( שקורין מוזמראות ב' כגון זהכנגד
 פטור זה ~כנגד זה ברה"ר שעומדות י"מ גבוהות עגלות ב' וכן שכגגדו השניבצד
 הטושים אחד בכותל דהיינו אהד בצר זה אחר זה עומדות הם אם אבל אטוראבל
 עומדות עגלות ב' שהיו בטשכן ליה שכך טפחים טעשרה למעלה אפילוחייב
 וגם טצינו 5א במשכן זריקה אבל לזה מזה הקרשים ומושימין ברה"ר זה אחרזה
 שלפניו לזה מזה אלא זה כנגר זה הקרשים מושימין היו שלא זה כנגד זה מצינולא

 למעלה כרמלית דרך לרה"י מרה"י אבל רה"ר דרך לרה"י מרה"י בד"א נעם()כע"י
 זה אהר זה שעומדים דהיינו א' בדיוטא אסי' להושיט אפילו לכתחלה טותרמיש
 דהוי דאסו' נ"ל טי"מ ולמטה יי'6( ס"ק h~P3 ע"ס )סנ"0 פטור מקום אוירדהוי
 : כרמליתאויר

 וקצה מידו ונתגלגל בו וכיוצא כסדין ארוך הפץ ובירו ברה"י עומד ה"ה)כא(
 איזה על שמ וקח לארץ ממוך י"מ מן לסמה השני הקצה הגיע אם בידו ,רייןהשני
 שטא ד4זרינן אצלו להביא דאסור אה"ק הוי בזמה"ז דגם להפומקימ y1D" לאדבר
 ככרמל:ת שלע רה:ר דדין להפומקים ואמ.' וחייב יביאנו ואם"ה מדו אגודו יהיהלא

 כלל נח לא אם אבל כבר נח השני שקצה כיון להחזירו אטור אפ"ה בידוואגודו
 מכל כרמלית אהר דהוי מי"מ בסחות לממה כבר הוא אם אפיי באויר תלויאלא
 : )סנ"צ( כרמלית שלנו דרה"ר להמוברימ אצלו להביאו מותרמקום

 ירוק יא וכן ברף"י וישתין ברה"ר ברה"ר וישתין ברה"י אדם יעטוד לא)ב(
 אטור לכרמלית ואסילו רשות לאותו ואטתו פיו הוציא ואמיי חייב ורק השתיןואם
 בפיו תלשו כבר אם בפיו ורוקן לרשות מרשות או ברה"ר שטות די ילך לאוכן

 להמו.י; ל; מוהר בטור נק נשגג בין לרוצו שן Dy "מ הגיטטלש
 משוטה ידו להחזיק יוכל לא דשמא במזיד אפי' ארעו קנסו ולא שם הניח שלאעד
 מטוך הוא קאם ונ"ל . חיוב לידי ויבוא מידו וישליכנה חשבת כל ההפץ Dyלחוץ

להשיכה
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קיכ שכת הלכות נד גג כלל ארםחיי
 לכרטלית אבל דאורייתא ברה"ר זה כל אך . ליה קנטינן בטזיר במ"שלהשיכה
 סותר 'לעולמ וא"כ רה"ר לנו אין פוסקים להרבה דבזמה"ז וכיון גווני בכלמותר
 , סע'ק( )סי'להה,יר

 ששכח ומי חפצים אצלו וי'ש בררך לו שהחשיך מי רין * ברכלל
 כשצת: והוציא אצלוחפצים

 לביתו שטגיע עד, ירוץ כתפו על וחבילתו היום עליו וקרש בדרך שבא סי)א(
 בטלה כבר ואז ויעטור ישכח שמא היכר לו שאין ~יון דאו הלינה בדרך ילךולא
 הנהה עשה הרי ויעמוד וכשיחזור בשבת עקר הרי ' וילך וכשיחזור ראשונהעקירה
 לעטור ~ו שאסור היכר לו יש שירוץ אלא התירו שלא כיון אבל וחייב בשבתג"כ

 דרך ~וישייכגו להצרו ם יחזיר אלא אחד רגע אם" יעטור לא לביתווכשיגיע
 כהבילה 'משא שהוא בדבר ודוקא כדרכה שלא הנהה והוי לביתו או להצרואהוריו
 וכיוצא טעות כיס אצלו יש אם אבל היכר הוא הריצה ות"כ בהבילה לרוץ דרךואין
 הדחק בשעת מקום ומכל היכר הריצה אין כן ואם בהם לרוץ שדרך קל דברבו
 רם"ו(: )ם" ריצה ע"י להתיר יש בזהאף

 פחות בו וילך להבירו' הכים שיתן קל דבר אצלו כשיש טוב יותר ואטנם)ב(
 ואז לביתו ש~גיע' עד וכן אטווז פהותוטר וילך ממנו ויטול הוא ויחזור אסותטד'

 מהות תמיר אותו להוליך ג"כ יכול יחידי הוא ואם שכתבנו כסו מאחוריויזרקנה
 טד"א פהות בכל שישב או הקרקע על הכיס שימה ובלבד אטות טד'פהות
 ולנוח לפוש כשצריך לא אם אחת בהליכה שהכל כיון הנחה השיבא לאדעטידה
 לטלטל לא~'התירו בדרך ההשיך דבלא גב על דלף הנהה השיבא העמידהדאז
 ממונו על בהול שאדם כיון מ"מ ד"א ויעביר ימ"ה דשמא יחידי כשהוא ,הבענין
 כתבי טצא אם rs זה בעתן התירו לכן שבת חילול לידי יבוא לו נתיר לאואם
 סחות טלטול ע"י להביאן מותר' הלילה עד לשמרם לו וא"א בבזיון שמונהיןקדש
 פהות פהות בטלטול אדם במ ב עיי למלמל אבל ס""( )סי' אמות טד'פהות
 ההפץ יוציא שלא ובלבד רחוק מקום ואפילו הצורך דבר לכל טותר אטותמד'
 )סע"ט(: שלו טתהומחוץ

 יתבאר עגלה עטו כשיש בדרך שהחשיך למי הנוהגים דינים שאר)ג(
 : נ"הבכלל

 להביאו אסור הטשתטר במקום הוא אם בשבת והוציאו עליו כיסו שכח)ד(
 שם שיגנבו מתירא ואם התירו שהחשיך בטי דדוקא הנזכרים התירים ע"ילביתו
 טותר בזה ליסטים שירגישו מתיירא ואם טד"א פהות פהות להוליכו מוה1. בזהגם
 עור ונ"ל . לביתו ויביאנו מעצטו ויבין שישטרנו לנכרי לוטר דמותר ונ"ל .לרוץ
 אין רבזטה'1 הפוסקים כדעת דעלמא רטוני' כיון לביתו שיביאנו לגברי לומררטותר
 לנכרי לומר ,טוב דיותר ונ"ל י0"1( )סי' סטידא במקום דשבות שבות והוי רה"רלנו

 להחזיקן אמור להצניען או להפקידן יכול אס בכיסו טעות לו ויש בדרך היה)ה( י דלעיל התירים ע"יטלטלטל
 בביתו בבגדיו'וישב יתמרנו סטנו יגזלוהו שמא מתירא ואם טוקצימ הם דהריבכסוי
 ואם אמור מדרבנך ט"מ יד כלאחר הוצאה דהוי דאע"ג לעירוב הוץ בהם יצאולא
 לצאת טותר וינזלי טעות לו שיש הבית בני ירגישו היום כל יצא שלא שטכחירא
 נתיר 'לא ואם לתפרם בנך הוצאה דרך ראין דאורייתא איסור כאן שאין כיוןקהמ
 ס"6 )סי' התירו פמידא ובטקום כדרכו ויוציא דאורייתא אימור לידי 'יבוא בכהלו

 ה' מ" נ"ב עלל כדלעיל טהמ לא בכנרו בכיסו צרורין אבל ג( 9סעי'
 ע"י א"א אס מחורותיו או טעות בין תפורין אינן אפילו בידים אפילו רה"רלנו שאין שלנו לטבואות להוציאן דטותר נ"ל לגזלם מעותיו אחר מהפשין ואם)ו(
 סקעו' היו oh )וכן תי"ט( נסם )""י להסטין גומות לחפור יבוא לו נתיר לא ראםנכרי
 נסס )""ר הקטר( יתיר hS "נ5 הוגעות SID'~I מסק יחתוך תותר 5חע5ה קרור וסיונסק
 בפנים יעמוד שאהד כגון והנהה עקירה יעשה שלא אפשר ואם סקי( סיחןחי"ט
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