
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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 שכת הלכות גה נר כלל ארםחיי
 4ו ב' סימן כדלעיל מד"א פהות פחות כך וימלמלו הבירו מיד ויקח לחוץ הואגם ילך ואח"כ תבירו ליד יניח לא ,2טוציא שזה שיזהר רק מטנו יקח מבחויוודבירו
 יוציאנה ולא לרה"ר מקצתה יוציא אז בו וכיוצא בתיבה הסתורה אם 1כןג)ז( : נסס( יד כלאחר הוצאה דהוי טאהוריו כתיפיו דרך לחוץשיורקנו
 ואז אחת בבת כולו שיוציא עד חייב דאינו בפנים מקצתה עדיין תהיה אלא~לה
 , מעם תנוח תמיד אלא יגרר שיא ובלבד כולה ויוציא יחזור כך טעם שנחהלאחר
 והתירו פאור דכ"ז בסנדלו ההפץ שיניה או ברגליו שיקשור אפשר אם או)ה( י מב כלל כדלעיל יותר טוב הב קצה יוציא אחר שאיש אפשרואם

 בהול דאדמ דאורייתא איסור לידי שיבוא לחוש שיש בטקום פתאום פחדבטקום
 י ממונועל
1

 ששייך סי דוקא אנשים ב' ע"י לענקות יותר הטוב שכתבתי דאף ומל )מ(
 יסייע לא זה ואם ומחורה מעות %הבירו גם שיש או ויכותפו בניו כגוןלמעותיו
 הם שגם ביתו כבני חשובים הם דגם נ"ל ומשרתיו לזה יסייע לא זה אףלזה

 בשביל .טוקצה לטלטל שמותר אעפ"י לזה כלל שייך שאינו סי' אבל כידוץבהולים
 ? 11"ה( )כ56 כדלעיל דרבנן באיסור אפילו הוצאה .לו נתיר לא אבל להצילהבירו
 אם אבל טטונו לאבד בהול דאדס בידו הוא שכבר בממונו דוקא וכ"ז)י(
 לא דוה לנכרי לוטר ואפילו להגביהן אסור הטוקצים דברים ושאר טעותמצא
 ה' מצות בשביל לעזוב יצרו לכוף' בה' יבטח אשר הגבר ואשרי . מסידאנקרא

 :)עהרי"5(
 . סכ"ס( )ם" וכהמם בספינה מלמיל יין * בהכלל

 הנהר מן למלאות מותר '"מ גבוה הספינה מהצות אין אם בספינה ההולך)א(
 . לכרטלית מכרמלית למלמל וסותר יט בגבהו שאין כיון כרמלית הו' הספינהדגם
 שפת עד הטים משפת נשאר שלא עד במים ומשוקעת י"א גבוה הפפינהואם

 שום לזרוק אמור וכן לרה"י מכרטלית מוציא שהרי למלאות אסור י"אהמפינה
 שפת על' לזרוק רועה שהוא מה או מימ לשפוך סותר אבל למים .טהספינהדבר

 גזרו 'לא 41 טכהו ורק למים להדיא זורק ראין דכיון למים נומן ומטילאהספינה
 מים לטלאות אבל הספינה צרדי המפינה(או שפת על כך בתוך שנהין כיוןבזה

 הנקב דרך ומטלא נקב בו ויעשה ד' על ד' דף יעשה אא"כ אסור זה בדרךשא"א
 סכל טחיצות ירדו מההוד כאלו דהיינו אחית גוד דאטרינן בזה חכמיםוהקילו
 שא"א בממינה רק הקילו לא וזה המיס עד טהיצות היו כאלו והוי למים הדףצדדי

 יזרוק המפינה דופני על לזרוק רוצה אינו אם וכן בביתו כסו תקונים שםלעשות
 מטלא כשהקא וא"כ י"מ נשאר הספינה שפת עד המים טשפת ואם , הנקבדרך
 לרה"י מכרמלית טטלמל הוא וא"כ המפינה טדופני לטעלה קצת להגביה צריףע"כ
 לספינה חוץ שהוא כל זיז שיוציא הכמים הקילו לפיכך פמור מקום דרך אים3אאו

 האוטרין ' לדעת ואפילו חנ"ה( )ם'תן 'למלאות א"ילו וטותו 'בעלמא היכרמשום
 כיון הכא "'( IVD כ"ג כ55 )כ57עי% פמור מקום דרך דרבנן ברשויותלהחליף
 : מותר היכרשיש

 ע"ח כדין יהד וערבו אדם בני ב' של אפילו או אהד אדם ש% מפינות ב')ב(
 ינודו שטא יחוש שאין בענין קשורים וגם מפחים טד' ,בפחות לזה זהוסמוכים

 י"מ הספינה לראש המים משפת אין אם אפילו לזה מזה לטלטל טותר מזהזה
 של הם אפילו סנ"7( נסיין )עיין כרטלית שיעור שהוא ד"ט בידיהם יש אםאבל
 וכן מפהי' סי' בפהו' הספינה לראש ממים יש אם לזה מזה למלטל אטור אהדאדם
 לטלטל טותר טי"ם למעלה אכל ויתרהקו ינודו שמא דקיישינן קשורים אינםאם

 דרך לרה"י דמרה"י דאע"ג זה אחר זה כשעומדות ואפילו הושמה יקי עלאפילו
 כרטלית אלא ביניהם שאין הכא כ"ג( כ55 )כ57עי5 חייב הושמה ידי עלרה"ר
 קשורים אינן ואפי' פטור טקום אויר שהוא מי"ט למעלק שטמלטל כיוןמותר
 דרך דרבנן ברשויות להחליף טותר אם דלעיל בפלוגתא תליא יחד ערבו לאואם
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קע שבת הלכות נו נה כ% ארםחיי

 תוס' כתס"כ 5נ7יק ""5 )ינ[ה פשורמקום
 ק""

 סייט, 7"ה עאב
"Dh7 5ים נס" 

 סק" תייסינן  7"5"כ  לטירות נעיכן לעוקם""
 הכפיק כרק5ית ויהיה D~7W  'ותר  יתרקעו

 : )מס(ניניהס(
 אינה דשם המשומה בטקום ישבו צרכיהמ לעשות כשרוצים ספינות הולכי)ג(
 ע )סס( לכרמלית טערמלית וטוצ,א ככרמלית ודינה י"מגבוה
1

 לחוץ להפירה או לטים נופלת והצואה באויר ותלוי הבולם הכסא בית וכן )ד(
 וט אמה ע' ורהבו שארכו טקום שיעור והוא מאתים תבית יותר בה וישלעיר

 לפי שהוא רק וקצר ארוך או מרובע שהוא בין שלישים וב' אסה ע' עלשלישם
 יתקן לכרמלית טרשי טוציא שם יפנה אם וא"כ ככרטלית הוא ואז זההשבון
 כהולי והוי לנקב כלבוד והוי לנקב מטוה ט"מ מהות קנה או דת שיעמידבענין
 שהצואה כך "שוי כשבהכ"ס או לסמה שיפול ?D~1 עליו הצואה שתפול בכדירה"ן
 גזרו לא לכרטלית נפל דמכהו ואע"ג סותר למטה שיפול קודם דופניו עלנופל
 )סס(: רבנןבזה

 מאוד קטן ההצר ואפי' הרבה אמילו בהצר שופכין לשפוך נהגו זה וממעם)ה(
 כהו והוי כרמלית' דין לו יש שלנו דרה"ר כיון לרהפר נקב דרך שיוצאיןאעפ"י

 לכה טכוין שאינו כיון מותר כז גם ובלא"ה בהצר מקודם שנהין כיוןככרטלית
 על סומכין מ"מ שלנו ברה"ר אפ'ל'ו אוסרין דיש ואע"ג בהצר לבלוע ויכוליןומיצאו
 אמות ד' בהצר יש אם עצמו על להחמיר והרוצה ה'( ס"ק ונט"( ח"ן )סי';מקילין
 שיבלע יום בכל להשתמש עשוי שאדם מים מאתים שמחזקת שיעור שהוא ד"א'ל

 ב' ורהבו אמות שמונה שארכו כגון וקמן ארוך אלא מרובע אקו אפילובתוכו
 לכלוך על מקפיד אדם שאין הגיטטים ימות שהוא אלא קמן אפילו אואסות
 קטן בהצר אבל שירצה טה כל בו לשפוה מותר להוץ שיצאו מחכוין ואינוחצירו
 אמה הצי דהיינו סאתים טהזקת הללה שתהא גומא לעשות צריך ההמהובימות
 אלא בחוץ או בהצר במנים יעשנה אם בין אטה הומשי ג' ברום אמה חציעל

 ואם לרה". בטלה דאל"כ מטור טקום שתהא כדי בנמרים לכסות צריךשמבהוץ
 מידו הטים 1.פלו רה"י הורי הוו ברה"י ופיה טכוסה כשהיא אבל כרמלית הויעמוק
 לתוכה שופך מע"ש נהטלאה אמי' 'הירצה טה כל בו לשפוך יכול ואז פטורלמקום
 נס"ע(: )סס הכמים כתיקון ~neyכיון

 עד שם לפנות ואסור ככרמלית דינו עירבו שלא בתים ב' בין שהוא בהכ"ס)ו(
 : 7'( )נס" הנזכר כתיקוןשיעשה
 הבתים עירבו ולא ששכהו או בשבת התיקון כשנשבר אבל לכתחילה וכ"ז)ז(

 כבוד דגדול שם לפנות לו מותר הנזכר תיקון לעשות באפשר לו היה שלאאו
 יתבזו שלא הבריות כבזד משום דרבנן איסור לעשות חכמים והתירוהבריות

 שהכין או בו לקנה דבר מע"ש הכין ולא ששכח באם כן גם להקל ל וניה(
 לכרמלית מרה"י להוציא מותר אחרים יקהוהו שיכין שאף במקום או משםונמלו
 אפילו אוסרין דיש שלנו לרה"ר אפילו יוציא שלא ובלבד לקנה שצריך סףכפי

 :לכרטלית
ן

 עשה שלא או בשבת שיטצאנו בענין טאתטול לו להזמין יכול הוא ואם )ט(
 תק5" י )כ אסור לעשות שאם'2ר במקום תיקוןלכתחילה

 . ס"ה( יסי' מ"כ בסי'
 : ע"ו כלל [rrD~s1 ד' כלל לעיל טבואר ספינה בהולכי הנוהגים דיניםושאר

 ס""(: )ם" כשכח ]כהת[ לצאת שאכור כבריס יין נד.כלל
 סשה טפי הפירוש חז"ל וקבלו השבת ביום טטקומו איש יצא אל כתיב)א(
 בדרך שהוא מה דוקא והיינו לרשותו טרשות דבי יוצנעו שאל שר"ל ע"הרבינו
 האדם שדרך התכשימין לכל וה"ה משא נקרא לא טלבושיו אבל אותו שנושאטשא
 ,כשימין מקצת על גזרו והו"ל לגוף דבטיין מותרין מלבוש בדרך אותםלישא
 נוח שהוא טה, או לחבריהם , ולהראות להסירן אדם : בני שררך בחכטתןשראו

 יפו2257
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 שבח הלכוח נו כלל ארםחיי

נם%%
 ק ני?14'שץ5יש'ט

ש.'מ.א5'יים%%ש
 : )סס( ו גס" לח'גר טטש 1,כה נפיל רלטאמז

לל

פ
 (Dp t)S"CDhD הטב; מנמית 1גז 44 ממנןמינ":

%
 rww~1' בטשץ4 יכן ם'ז( 'שץ,י'ן :,איטה הם,כתב

 לא 1מ1 כנגרי

 לילך טיהר % ל.גבלא גלל ל, ש'א.א שעטרלהל', הנלה 11 דייקך1ו(

 הוא דט טיתי י'יי 14תא:ישטיב',י)1ב(, 'א'נא ב'לא,נ'וצייךקן %ל-ת
ש,13ש1סש12 מישש~ממשמפיב צ,-י

226
ס"טסיילע

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



קיר שכח הלכות גי כלל ארםחיי
 אמ אומרין ויש משאוי והוי סכה לכבי בטיל דלא אסור דלכייע נ"ל)ס,טס'ילע(
 גן טקפל, אפ אנף טלבד? רוך נ, 1נ:מ,71":1נ"טף :מ בייי

 )וט(: ט,תר קצת ן טס, בי ritynt ה-נצ 4תנ הנצה אגל נ1ר'1 שלא)שנלך -פ'ט;ש'ט נשיש ]י,1סנ'ג),ןיגון;ן',ן

 רג,דג'ם אבל ילטדית ז אפשר להתנאית עב בחצי שהגיי ;ראהשיהיה
 ז ע .ג ,הנ, על. ,יםנ ע תו יט"
 לדייר.. שנ"נתו אנת, .חשר, לא ,א'נ )):,טן,.,ע( אף שעה לפ' אותו קוש-'ןימך

 נגי.;'ח '4.,א-ן סנ'נ )):,ין,1( ינ:-:'ן יא,תץ לה,צ'א, אתר,נ
 טה אנל . מ-ון:נ:,ט אית, נור:, אס ל"ר זון ישיטו עי :ב,שן,

סרב
 ץ יש ב ץ

ש '%ון-
 לטשטש .צטיך שטא ,נה)7ן,הען( ין שלא להדט.ר שט.ס 4" "ף מ(

ס טת.י'1רש ט  : השניה .ד על .שאי שנש'צטרך 
ל

 נשג.ק טשג,נ הרד ע,ק- הס א, העדנהנלא
 שסל, שקא,י ,

ציאק לאים אומה לא טצ,תץ סחטת זא ,אם גלל 1.חשיג'ן יין:":;יועגםהן  כ שקושר ב,ר'1 טיצ,ע,ת יצועה ל, כשנפסק ל.והר ארם צרך " "י(י שב%מ,%, ,%

 ן,אצל, ירטן ,א.ן בע:א נ-( חיטא.
 סיט ,יקרם רוצ,עי

 .אב,-

 לצאת

 %ז:ש ייש%ז:נבגן'זכיו2%ובםיי:י %לים %ורשגצ
 2 ם א,' גגזינ יעת) אנן ,נס מא ,קיט טש.חה ;)קדש,ב
 והנתר בנד לננ' בטל נ, טד,בו להזות ררכ, לכסות רבוזטדנר )טו(יןהנ

 ב,קאפ'ן טות-ולצ'אח ,י-ראה ),ין( ב;1 חה';ת "טא ו'ד,ד' שגל שמו,ינטק,ס

הם  נ, לצאת טות- ה'.שס'ם ניטעת הואש 1ב1 לנסית טאה:ר'1 1:1'נ;ו 
 ובוטן בטדינות דדוקא דאסור )'ל בו וכיוצא )ס"טסיילע( בבגד יתפור אםאבל

 שפנ%גמדג:'שו'א'לנ'זיי%זם מיש ,ממג,::יבו
 שהיייי227
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 שבח הלכוה נו נו כלל ארםחיי

 אפיי בכךשדרכו

 ר"
 וכיד מותר תפור שאינו אעפ"י קיימא שי בקשר בו קשור

 לולך ש..ך לא ג%י)'ויוינ..5ע( קף3ן ב%י:.וךגין1".'אטטכ1ם%קלוו
 אבל במך דרכו דא*ן כיון מהני לא תפירה ואפ" ההצייה לגבן יהם,טם.'5ע(דבפל
 דהכל אל4 לדינים נ"ל כן ארוכה כחגורה דהוי מותר הגוף מביב בו והוגר קשרואם
 וצ"ע תפירה דוקא פלא מהני לא קיימא של 'דקשי כתבו והאחרונים הומןלפי
 : ה'( סי' ע"6 ע"ט דף הער7כי ססנינ נס"ג)ועיין

 : ס"ה( )סי' בהמתי שניתה דין * נזכלל

 :: שן:'ן:ג:'ס'ןע::: :גזעי"מה"ש
 הו,  מהנותו סניתת 7גס תסעע הכיוו וכ"כ כ"ז ט" ור.ב"ס 7ע"ן פ"ק הר"ן "כ5נם"ק
 פ"ק רם"' וכ"כ נקר הסינו ונענס 165 סהו6 הקנו[ ת"כ 15קין 6ין 57כ"ע 1653656

 י:ן"ג::]:: זרדים ה::,ן ::ני:% :ענג:%
 ס ומותר לאדמי נשנושהף גמי שצריכה בדבראבל

 באותו ולא )ו"טע5( שקורין שעלי' באוכה לצאת המום להניה אסור לפיכך)ב(
 אפילו )יהע6תעט( האוכף עליו להניה אפי' אמור אלא עוד ולא (DYVhP)שקורין
 בשכת הא,נץ ממכי' לשיי אס,י ,נן טשא עלג להמעין ורצה נ.אל. ש:-יקבדע17

 ? נכרי ש'י לעשית ומזב וכו' שוגגין שיה.ו דטומבבידו

 דמשתמית צ,אוה סנ'ב לנייך ט,הי איק- שהן :.:ו דדי(הלנא' :ס,-בשוהם

 *Cl'-SCH ד'טיי ג,-הצטירו ,ןו'ך :נ-'.ה ,אסבמ1ע, צ,אים סנ.ב בדבללצ'אה

 (rlu~ ה': נבעל, ט4 דך,,'שע:יעל.:
 מן 4 טיחי,

 : D"rl נעי' צע. טש,ם 14 ז וי"א אהד לצד ומס;ינשא

ם י אס,רצ)ם  הענבל פקק שלא 
 ? קולומשמיע

 מפח סידו לסמה ההבל יצא שלאלבד4
 למפה לממה עד ידו ובין הרמן שבין ההבל יתלה שלא וגם ה% שנושאשנראה
ק

 תשבר שלא או לסימן גי:לוק שקדטר'ן ברצועות 'ונילן דתם'פ יין )ד(
 בשדה שש סומים וכן לברוח תוכל שליא כדי רגליך קושרין דשם ונ"לבלים

 עם יד שיקשור דהיינו עקוד רגול או עקור יקשור שלא ובלבד מלבוש כמולה

 יכן 51הייק6 עקוין65 65 ז)ק7!'כן לגדול
 ק(ע ך

 ינו חי'
 ע .

 : תותי( תנרק ס65 נסנין 6נ5 תמעע הכ5יס נסנור ס5, 6ו IDtDSסהי6

ן
 א'צ 44,קן עלנ:'ג%,ענןך ן קן ;י%ק:ט'ו-:י""1:

 את נושא דאדם טשא הוי לא הרכיבה אבל עליה בגדים יתן שלא ובלבדלמהות
228
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קמו שכת הלכות נח נו כלל אדםחיי

 בעלי צער טשומ או זמורה יחתוך 14מא משום אלא לישראל אמור ואינועצטו
 ו מותר נכרי והוא להשקותה זאת שעושה וכיוןחיים

 קורא שלה לתהום חוץ היתה אם לפיכך בהמתו תחום על מוזהך אין)יא(
 : אמות ד' אלא לה דאין בידו להביאה אסור אבל באה והיאלה

 אסור בשבת אבל לתחום חוץ יוציא אם אף לרועה בהטתו למסור מותר)יב(
 למקום שוורים טוליכין ואם מותר בסתם אבל לתחום הוףן שיוליכנה ע"מ לולמסור
 אבל לתחום חוץ להוליך עמו כמתנה דהוי בשבת להם לסמור אסור למכוראחר
 ' ? פרסאות לשלש חוץ יוליכנה אס אפי' מותר טר"ש לינתנו

 מלאכה בה שיעשה יורע אם לנכרי בהטגנו להשאיל או להשכיר אסור)יג(
 וההיא כיון זה על נאטן הנכרי אין כי בשבת שתנוח עמו מתנה אם אפ"'בשבת
 דהרועה י"ב במימן לרועה במוסר טשא"כ הנכרי טרתת לא אצלו שאולה אושכורה
 לו שיחזירנה ולהתנות להשאיף או להשכיר יכול אבל מלאכה בה לעשותמרתת
 : ית"ו( )סי' שבתקודם

 בינו אף יפחירנה בשבת ועכבה שבת קודם להחזירה עטו התנה אם)יד(
 הוי עצמו לבין בינו דהפקר אראורייתא אוקטי דבדיקבד השבת קודם עצמולבין
 יקי על בהבלעה שבת גם שתהיה כדי ימים איזה על להשכיר מתירין וישהפקר
 שהכל כיון חשד כאן אין מפורסם שהדבר דכיון אדם בני שלשה בפנישיפקיר
 ובין בשכירות בין בכ"ז יהטיר בע"נ וט"מ נ"ר( נמס (h"v שהפקיריורעין

 הוא דשכירות שביתתו על ג"כ מצווה מנכרי בהמה שכר ישראל אם)סו( י )סם(בשאלה
 הבהמה ששכר דדוקא ממ"ג לנכרי להשכירה אז סותר ומ"מ לא או קניא אםמפק
 שהרי הבהטות שכר לא כן אם פלוני למקום משא לו וטיוליך נכרי שכר אםאב'ל
 דאינו פשימא בן אם זו בהמה דוקא שכר ולא ובאחריות במזונות חייבהנכרי
 )סם(: שביתתו על כללמצות

1
 )מז(

 ואם להכותה אילן טן ענף יחתוך שטא דגזרינן בהטה ע"ג רוככין איי
 שביתת איסור בו יש בלא"ה וגם )ר"ה( קנסינן לא בהטה צער דמפני ירדעלה
 ? ינוח למעז דכתיבבהמה

 וחפצים כחטה לו ויש כררך לו שחשדה מי ורין מחמר יין . נחכלל
 ? רס"ן()סי'

 מלאכה דר"ל חז"ל וקבלו ובהמתך. אתה מלאכה תעשה לא כתיב)א(
 על ומנהיגה הבהמה אחר שמחמר דהיינו ובהתה אדם ידי על בשותפותולנעשה
 שבא מי לפיכך בה גם שייך דמחטר לאו מ"מ שביתתה על טצווה שאינו פיעל אף נכרי בהמת אם.' או ישראל בהמת היא אם בין חילוק ושן בו וכיוצא קולויד:

 טהעגלה יורר נכרי העגלה בעל וגם נכרי של הסוסים אם ע"ש לו והשכהבדרך
 שאר או סקולו שתלך בבהמה יגעור שלא רוהר . בעגלה מעליו החפצים כל-ויניה
 : דמחמר לאו על יעבור שלא כלי הףהטה הולך שמחסתודברים

 לחומלא קניא דשכירות מנכרי הבהטות שכר או ישראל של בהמות ואם)ב(
 שלא כרי יפקירנה הבהטות המנהיג נכרי שם יש ואם . העגלה מן ירד לווחשכה
 מדרבנן ועכ"פ ההפקר על לסטוך אין דבביתו דאל'ג בהטתו שביתת עליעבור
 לכתחלה: אפי' לו התירו לו בהשכהאסור

 הסומים להנהיג רק לו שטושכר או כלל לו מושכר אינו שהנכרי ודוקא)ג(
 יצטרך לא בשבת הסוסים עם יסע לא שהנכרי שאף כ"כ מרויח הישראל איןדאו

 כשהנכרי אבל ה'( סי' ג' כלל לעיל רתנ"ס )לנעת ושרי אחרת טלאכה בולעשות
 מלאכה לעשות אסור שהרי לו סוכרו אם מהני לא המלאכות לכל שכירוהוא

 השכירות שיבטל או והעגלה המחורה גם לו מכר א"כ אלא הישראלבשביל
 ג"כמהנכרי

 )נח""
 ? רת"1( סמי'

 צריך הפקיר או לנכרי הכל שסכר הללו היתרים כל שעשה לאחר ואףנד(
יזק229
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 שכת הלכות נט נח כלל ארםחיי
 ההפצים גם הכל ימכרו אם ואפיי בשבת לנכרי ליחן ואמור בהם וזכושחזרו כיוז בע"ש העגלה מן שלקחו מהחפצים דבר שום לנכרי יתנו שלא מאודליזהר
 לו פיתן אסור נכרי של חפצים אפי' ונא לישראל החפצים וישאיל הנכריויחזור

 ישראל של חפצים שהם יורעין שהכל עין טראית משום כאן שיש ומכישלהוציאם
 מן השכירות ויבטל מע"ש לנכרי הכל שיסמרו אלא תקנה שום טהני לאולכן
 2 לנכרי הסוסים וימכור שכירו עוד יהיה שלאהנכרי

 ולפחות במשיכה הסוסים דהיינו ר"ת עפ"י המכירה שתהיה ליזהר צריך)ה(
 לשניהם ןשות אכסניא בעל נתן ואם שניהם, של בהצר דוקא ומשיכה ,קטסירה

 בר"ה דוקא אלא שם קונה אינו ומסירה . שניהם של כחצר הוי שםלהשתמש
 די"א מ"כ( סי' )ני"7 וממבואר כסף הנכרי לו יתן וגם קלי( קלי, סי' )נתשכמבואר
 מתנה ויהיה שניהם צריך ולכן קונה אינו דכטף וי"א בנכרי קונה אינודמשיכה
 מוס כל של דטים 'שיפסוק ויזהר * ג,נ( )"יית לו שנותן זה ובכסף לו שמקנהעטו
 לנכרי שאומרים ההטון שעושין כסו לא לו נקנה אינו דמים פיסוק דבלאוסוס
 אחד כל של למים ל"סוק צריך אלא כלל קנין אינו רזה הסומים לך מוכראני
 שסוכר עמו יתנה 'לא וגם בשלוה עליו יזמת והשגי ג"נ( )"ייף לו 'ויתן לבדוואחר
 ידי על 5א אם טכירה על אדם "סבוך ' ולא חלוטה טמירה אלא לבד לשבתלו

 שומעים שאין דבזטה"ז רביון ליל ולכן כדין מכירה שטר לו שיכתוב הוראהטורה
 הסוהרים ורוב איסור בדרך יעשו היתר בדרך להם נתיר לא ואם המוריםלקול
 להם להורות מוב יותר לכןי בדינים בקי ל"יות ב"ת אינה העגלות בעליובפרט
 בידו כשימה שאפי' ויתנו מע"ש אדם בני שלשה בפני ויפקירו הבהמותשיפקירו
 יקהו שלג ויזהרו נכרי של הכל שיהיה אלא עור בו 'לזכות רוצה אינו ישבתבליל
 ישאר העגלה מן שלקחו מה כל אלא בשבת הנכרי שיקח שדעתם מה העגלהמן

 כמטעין שאין כיון גדול ובקושי ורחוק דחוק הוא שכ"ז ואף שכת מוצאי עדבידם
 עוד וטל . הטורים לקול ישמעו קל ובדבר דאפשר טה היתר בדרך שיעשומוטב
 אדם בני טשלשה וחתום כתוב ע"ש בכל ליקח הבע:ג שיצטרך תקנהלעשות
 ? להפקיר שיזכור כדי בפניהםשהפקיר
 לתהום טחוץ בשבת באה אם בשבת באה והעגלה לו שהשכה דמי ודע)ו(
 אסורין וטשקין אוכלין בו יש ואם אמות לד' חוץ שבעגלה הרברים לטלטלאסור
 בכלל שנבאר כמו ישראל בשביל לתחום מחוץ הבאימ דברים כדין שבתלאותו
 : וע"ח ק"ו וכללמ"ג

 הוא שאם הסוסים מנהיג הוא יהודי אס שייך לא הנ"ל ההיתרים וכל)ז(
 שבות על גם עובר רוכב הוא שאם ומכ"ש מחטר משום עובר לבד המומיםמנהיג
 וילך הכל שהפקיר לאחר בעגלה הפציו כל שיניה להזהירו יש ולכןדבריהם
 במקומם שיעטדו ~וב ויותך בסוסים לגעור נקלו ישמיע ולא הסוסים אצלברגליו
 מכל יסולקו ובזה למלון העגלות שיביא נכרי משם ויביאו הסמוך למקוםוישלכו

 היתר לו אין לתהום הוץ שהחשיך למי אבל התחום בתוך כשהוא וב"שהטכשולים
 : מכנה במקום לא אםכלל

 במזיד אם אבל היום וקידש עיכוב לו נעשה סיבה לאיזה אם זה רכל ורע)ה(
 : שבת מחלק כדין ומליחה כפרה וצריך רשע נקרא בע"שטהלך

 עובר לתחום חוץ והרוכב לירד צריך החמור על רוכב והוא לו שהשכה מי)פ(
 ? יס"י( )סי תהוטין משוםגם

 ? סכ"7( )סי כשכת כבהמה הניתנים פינים * נטכלל

 טשום דמרינן מ"ט כלל כדלקמן בשבת לאדם רפואה לץשות דאמור אע"ג)א(
 לעשות סותר ולכן גזרינן ולא כ"כ בהול ץינו בבהטה אבל מממניםשחיקת
 כדי בחצר להריצה מותר הרבה הבהמה אכלה אם ולפיכך בשבתרפואה
 עדיין אם בשמן סכתה לסוך טותר וכן 'טתצטק בטיק להעמידה טותר וכן גע?תת
 או דאורייתא טלאכה שום בהטה בשביל לעשות אסור אבל הסכה נתרפאהלא

 מרבק230
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קטו שבת הלכות ם נט כלל אדםחיי

 שאר לה ולעשות דם לה -להקיז לנכרי לומר מותר אבל מתה היא אפי'דרבנן
 (tV'D אמור יותר שתאכל בכדי למום להקיז אבל חולה כשהיא ודוקא .רפואות
 :ע"ב(

 בכברה לבהמה שנותן המאכל כוברין שאין טרקד בטלאכת כתבנו כבר)ב(
 נופל שהטוץ אע"ג למניה ונותן בכברה מותרוליטול אבל דאוריי' טלאכהוהוא
 : בידים לזה פלולה עושה ואין טכוין שאינו כיון מותרמאיליו
 ימדוד לא)ג(

 השעוריי
 : הדעת באומד משער אלא בהטתו לפני

 גיבול דיני)ד(
 טורמיי

 א': סי' לש במלאכת כתבתי
 מותר קייטא של קשר איק אם טקומות וג' בב' שקושרים תבן של האגודה)ה(
 לאכול צוח שיהיה ~די' בידים לשפשף אמור ,אבל בהטה לפני ולהניחלהתירו
 לאכול לה אפשר שאי טה אבל בלא"ה שתאכל מה בהמה בשביל להטריחדאמור
 : מותרבלא"ה
 נכרי ע"י ואפי' )ה"קסי5( ובל"א )סי5קע( שקורין דק דק תבן לחתוך אסור)ו(
 בזה ראין לבהמה ליחן סותר נכרי עשה אם דבדיעבד ומל כטוחן. דהויאסור
 טותן 3ע5"כ"' 5ע'5 )יעיין בהטה למאכל התבן ראוי בלא"ה דהא דרבנן איסוראלא

 : נ'( ס"ננ""
)

 ועומות בהמה לפני מזונות ליתן מותר )ז(
 ליתן אסור אבל האדם על שמזונתן 1

 עליו: מזונתן שאין שבשובך וילים דבוריםלפני
 דלא המחובר טן שתאכל כדי טהוברים עשבים על לבהטה להעמיד מותר)ה(
 . נייח לה יש בזה ואדרבה צער לה שיש בדבר רק בהמתו שביתת תורהאסרה
 דגזרינן טמש העשבים אצל בהטתו להעמיד אסור בשבת עשבים שתלש נכריאבל
 לנכרי אסירה בדין לקמן עיין מים מילא אי ישראל בשביל ליקמ ואם מהםלאכול ותפטרל לנטות תוכל שלא בפניה לעמוד טותר אבל לה 'ויתן בידיו יטלטלשטא
 : ה'סימן

 לידי ויבא בקרקע אבוס יהיה דשמא כלי הוא אפי' האבוס לגרוף אמור)ם(
 : למכילה ראוי' ואינו נמאס שכבר מלפניו התבן לסלק ואסור גוטותהשוויית
 על לסמוך יש אפשר שם תסות שמא וירא שבחצר לגומא שנפלה בהמה)י(
 ואם היים.1' בללי צער טשום התורה מן שרש לה דאין מוקצה מלטול להתירהש"ג
 בידים להוציאה אסור הוצאה 'איסור ג"כ שם דיש ברה"ר ופשיטא בכרמליתהוא
 דאורייתא דהוי חיים בעלי צער משום ברה"ר אפי' להוציאה מותר y"tS נכריםוע"י
 וו11עה "ער נעגין oh h~h נידיס 5הו5י"ה התיר תסכין ס' נמ"נ ס"ה ס" נס"עע'
 דהתס 51"ע נכרי ירי ע5 5תי5נו"ת

 : "סור( נכרי זליי דוק"
 והחלב חיים בעלי צער משום בשבת בהמות שיחלוב לנכרי לומר מותר)יא(
 : )ס"ה( המשתמר במקום יעמידנה הנכרי אלא בטלטול אפי' ביום בואסור

 ואם ב"ח, צער משום ביום א' פעם האווזות להמרות לנכרי לומר מותר)יב(
 : 3ח""( )מס קטן ע"י ללשות וטוב ישראל ע"י שרי נכריליכא

 לבהטה לעשות בי"ס דמותר ו' ה' טי' ע"ז בכלל שנתבאר הדברים כל)יג(
 : )50"3( בשבת אסור ולמעדהלילדה
 : rs1) 0"ו )סי' מלאכה כתם שאין חפציו עשיית דין * מכלל

 אין לפיכך בחול כמו בשבת הלוכך יהא שלא דרכיך מעשות וכבדתו כתש)א(
 ~אמא יותר דהיינו גסה פסיעה יפסיע לא בהול ואפ" מצוה לדבר כ"א בשבתלרוץ
 בה שמתענגים דבר כל לראות וכן ומרוצתם בקמיצתם המתענגים בחוריםומ"מ
 סמה שידלג ומוטב עליו ולקפוץ לרלג יוכל המס לאמת והגיע הולך היה .מותר

 טשיעבור שיקיפנה טוטב לדלג יכול אינו ואם בהילוך שמרבה מפנישיקיפנה
 : )ס""( סחיטה לידי יבא שמאבטים
1

 שום עושה שאינו בדבר אפי' אסורין חפציך חז"ל דרשו חפצך שמצוא )ב(
 שום עושה שאינו בדבר אסי' בשבת בחפצו להלוך לאדם אסור לפיכךטלאכה

 טלאכה231
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 שכת הלכות ס כלל ארםחיי

 נשב'י :ן (,שה נ'נ,.ם הובו'ם אם דבי ש'ם מדני א':1 עםמיאי
 דפצו

51 ן 5
 DN"DR 'יע':'זג: יי,:,עלוי:ס1נוען15(45'ב1

 ש י גת וףלןניג'יב":ןל1:ין זןגיועישימפ ;ן,':בצ"ק:י:,:י:וטץ,:ךשיי,%,; :י:',ךן ",י,יליי:ין
 צןשת צו: ::יביס: יק ך:1:ק:לג.ע," :ו :: ,מ":"ינ

ג%יכבגרן:%כצצי:
-n1Drll 

 יההשיי
 זה ואין סניגתחום 'היית

 ל,-1 ב.א שנבר ממוט לשם,- יאבל שתבה בדכאה ילדמסל .לה-:'דלהשחזי
 ג"כ אח"כ שיתלוש ואף ת'( הלכה כ"ז ק' )יתרס סותר שהוא כסוושיעטור
 : לכך*)מס( כוונתו ייתה שלא ייון סותרפירות

 v-v~ךישלי(:

 ,לשניי שתחשך % ,שם שמ,זש'מת 2ף ,לנן ,איתם ל.טמי
Y~Dp1:::.ג:ז:ך "שיגיע ( :ןגן ן:נ.',ע::ם 4 "ץ " :ט:ג): 

 יי:ייןצאי:נ1זג"
 :::ןע לגר

 לגא. יאי % נ,ך אם שדשיך עי לתקתק יגד ',',מיבע;:דנ( 'ן'נזם

ז yIy(11 יגמר"  

 ששנעי
 אא.ב אסור אש ננסי 4

 טוהר שט.ם דפצ. אבל אסור דפצ,ן דוקא טשכע הפצ.ן עשות טינת.בנ.בר,0
 לחבירו לומר יכול וכן טצוה לדבר צריך אם התהום עללהחשיךולכן

 %%1 ?ינ:גזה ט ע%"י:(שלי,;נ
 ):"( למחי לייצא הים ש.לנ ל. גם- טית- אגן סיב בכלל נדא'ת'ר'נ, רנ'א מאס הנם נ,ב'א ל,' ול,מי אסר סי' זכ,ל,השלן 4עג,1
 naw:ג

 ם1]1כ.ו.ס . ב"ה לקבו מותי ע,ד'ט א. :%ס(%,ע אם
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קיו שבת הלכות מא ם כלל ארםחח
 להקל המנהג( ולכן טצוה לצרכי זה השבינן לבד וי"פ לשבתות להתפללעצמם
f'Dy8

~SW זור :ז: :ידע י!:ן קך':ו:ו'ס "חסת,יקנן 
 א'והמת ס צ,בט,צ'א' ץב חים :ם ש'שטוו עסו שיהנה יא,' יינןשנת
 ; )~ע( יי,  יתיסין ע'כ 7 ס כתינות)ע'

 שנהןרב ב'נש .בש ינן שנה עז ל, מרעצ "ט ן ", אפ': ,טטכ- טקה לצרן םשטן
 fipta-yt~ אהד זשל'ך טות-

 4" י גואפ'.זיב
קי

ךי. י9מ תנטרליא

1
1  נ,1 ).ג שיה היא נטה כשנת שקרבי השן פרי4נ,רמ שין 4ן אין 

 או נשנת :אגל ם והס,,הקמ, . אזי , םנ ג טעו' ל, .ש אם בטעות ד,7.א ן סךע ש נ.טנ,ן ואם שט: חיצף ר,,יביעה,י
 ל' תן אלא %ה הלשה לז 'אטי לא ליב.yucn 1 טאנל יני ל,שפגיע

 בשבת לנכרי ולהשאיל )גסן וטטכרלמקח

 סבי
 ס כזב :י' ג' לעילקשל

 השבת שחילל למי או לכבודו הכח ט"מ בשבת חרם נותנין דאין אע"ג)יוף

 9 :2 אפש %1שווג"צטך ש שרנ' 4ן ש2ת'ו
 שבת לטוצאי משבת לא אבל הבית ליפות השבת לצורך המפות מציעין)פו(

 : במ"ש להשיג שא"א לא אם בשבת להבדלה יין להביא ואין)נ"נ(
 ו":::י:ג::ט :( ראו: :7':::,יל'גגיע:
 ם ::ו" ישא :ךצ:על:ג':1ןק"שש"ךך'טין,ליי'!":'ףל

 ו נ"י( )נם" כשבח בהם לרבר שאמורין יבריח סא*בלל
ס %י י י ימשל:%%  ירגיז ל.צת '"'"הי ש"ש' 

 דנינו , נשזפת:מ",
 י

 נים. , '"ינין אנך בנג'ס
 י

.-IDD כטי,נ%ינגפיסק'ם", 

 ש'"ת'ח,י'י יעינישיבטי.ייסצ'ם
 ,ס.

 '2ך דעתני תפט"א"י 2י נ'י'ם
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 שכת הלכות מא כלל ארםחיי

 ,:'ש DWDa1 דיע .צי רטני. %נפש,תם לדני או. )ק,קעל,ען( שק,ו.ןסוט'וא,ת

 ,והט"ו לבא קיוגה ית"" ב",'עיק ון::ו::לייטן וגרש :ג גיק4י:':"יזמשזוע"מג%%יג

 ראע.נאוו
 ידטיתייג'ע4ש

 טד זמ"ה',לחש,ב ב)ו,אדשב,נ,ת שמום שצ'
 לו דרש זג לנויונ נל' לד: ,.אפ" צדקה ,לפסיק טג"ה לסיעודתשצי'ך
 אוק טסטר לשכור אמור שמימומ"מ חפצי הוי זה רכל אומנותוללמדו

כירו' '

 ש'(% 1' %שיצגי412'שגה"הג'ימ
 : )מס(טצוה

 שלא ואפשר העיר מן שילך בשבת לו ונודע נכריל

 ז:יג:ןט:ו,יפ:ן(1"%ך ה,%ויגן;הה":ל ל צקת%
 ג; כגויי ס(יהטג.(ן(לו:%1ןןי.;:ג ::ןליג גג ::4%

 ,:ג ו:( )עין דא'נן,ןננ,2הל"ימ:ךאנל:,זג.ג
 ןוס,'טזקוסב,יי
"" 

 לאי ל"אבעי,ע!:ך4?דןקגפשיעול,
y'1D נטך 1 ייי 

885%ששא (ן )סס(ז לאמור יש במילהשיחה
 );ס(: טטש דביי דוה גלעוב (נין ן ל,'אסו

ל
לו
 וךיג "מוי קשכיריף DW לה'כיי אפ" אלא tl~ltW"1D "יבג %% ל י
ג

 ::גנםןןשןג~
 ג,"גגי:'ייי, :% לן':וי::1

 א.ל, "טח.צותן
 ו"

 טוי-ה דובי אם אבל יתדגם

 התהום בתוך הם אפי'מהוברין

 אמוי
 כסו להחשיך דמ(תר דאע"ג להביא ילוטר

 ""רמ זנק דפוסי ישית טימור דא'סוי יהדם ד ומא הקביס "יי%גי"

 בתאה לקיית פס לבו שידך גר' רבר נשם ,נ'%,ת 4 דנטששאסר,

 ם טווצה הם גן אם תונד, שה Y1SID בטק,ם אנו,תקם הטנ.ה'םריחוש
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קיח שכת הלכות סב מא כלל ארםחיי
 יקרא ולאן בו לעיין טותו בו כתיב מה יורע ואינו לו שנשתלח ואגרת .לטלטלם
 *בין וט"ילא לקרות יכול שלא יאמץ אלא לפתחו לנכרי יאמר שלא מזהר .בפיו
 ףנכרי אלא הנכרי מיד יקח שלא לעירוב מחוץ בא שאם ויזוור , לפתחוהנכרי
 לקרות דאםור ופשיטא ג'( סי' נכ"6 קורע בע5"כת 5עי5 )יע' השולחן על*ניחנו
 )0ס(: הצורות שתחתהכתב

 כלים בטן או לסעודה שזיטן אנשים כמה הכתב מתוך לקרות אטור)ס(
 הבית לבעל ודוקא . הדיוטות בשטרי יקרא שטא וגם ימחוק דשטא הכיןומאכלים
 nthSw3 5עי5 )ל' להתיר נהגו כבר (טהוק שטא למגזר ' דליכא .הקהיא השטשאבל
 הדיומהז בשטרי יקרא שטא משום בזד גזרו דלא להו ומבירא ננ""( י סי'חירק
 מתוך הכנמת בבית כרוז להכייז לשמש דטותר וכ"ש מצוה צרכי דהואיזד
 נתסו' )נ"ב נכרי Dy ובין ישראל Dy בין צרכיו פרבר מותר פסידא במקום)י( י )0ס(הכתב
 סי' h")s וע' קת"וסי'

 דיש ערו טן בסי ע"ן וקרקעחז "ן והכרזת בבהכ"נ טצוה הכרזת בענקלא( 6'(י
 ? בידם למהות אין היתר שנהגו ובמקום טתירין וישאוסרין

 : כ"י( )ם" כשכת לנכרי אמירה יין * סבכלל
 אסור לפיכך לנכרי לומר ג"כ אטור לדבר או לעשות שאמור דבר כל)א(
 לו ל4~ר דאפי' ונ"ל . שבת אחר מלאכה שיעשו פועלים לו לשכור לנכרילוטר
 : (oc) אסור שבת לאחר מועלים שישכורבשבת
 לעשות לישראל שאסור דבק איזה לעשוק שבת קודם לו לומר ואפ")ב(
 בלשק לו שאומר או בידיו לו שטרמז אלא בפיו אומר אינו אם ואפ" אסורבשבת
 שיבין כדי חוטמך קנח לו ואומר הנר שבראש הפחם שיסיר שרוצה כגוןשיבין
 וכל לקרות יכול איני יאמר התומה אגרת לקרות כשרוצה וכן חושך הביתשאוטר כגף ציווי בלשון לו'שלא לומר מותר אבל בלשון,ציווי לו ומאומר כיון אמורהנכרי
 בשבת כך עשית לא למה השבת אחר לו לותר סותר וכן 1"'י,( )ט"ו בזהכיוצא
 : )מס( כך יעשה הבאה שבשבת שיביןכדי
 מותר וכן אגרת , מתיחת כמו ממנו נהנה ישראל גוף שאין בדבר ורוקא )ג(,

 צריך אינו זה וכל הבאה בשבת שיכבה כדי הנר כבית לא למה לנכרילומר
 אפק שהרי בשבת נר הדלקת לא לטה לו לומר אטור אבל מלעשות בירולטחות
 נרות הרבית לא למה 19 לומר מותר אבל טמנו להנות לישראל אסור מעצמוהדליק
 ? וי סי' tff~8W בכלל כדלקמן הבאה לשבת כן שיעשה כדי בנר שמן הוספתאו

 דאטור כיון לצרכך אותו ובשל ד"א או בשר הילך לנכרי לומר אסור)ד(
 לומר מותר אקל ישראל של כשהבשר ודוקא לנכרי לומר אסור לבשללישראל

 דברים הן אפי' בשבת ישראל לבית אפציו שהביא נכרי וכן שלד בשר בשללו
 ? )מס( וו בנוית הנימן לו לומר מותר לישראל הביעם ואפי'המוקצין
 ותלך יין חביתשל שנתרועע או ר"א או גשמים ע"י בשבת ףנפמדת מחורה)ה(
 דכיון ויתקקנו סמונו יציל שהנכרי בוודאי שיודע אעפ"י נכרי לקרות מותרלאיבוד
 כל לומה טותי וכן התירו לנכרי מצוה אינו והוא לאדם פתאום הבא היזקשהוא
 דמותר הפסר במסום התירו מזה וגדולה rUG) ומי' 50"7 נסי' )ע' מפסיד אינ*המציל
 ,בצנעה ודוקא : שינוי ידי על דהיינו יד כלאחר דרבנן מלאכה לעשותלישראל
 עצמו לישראל אסור רואין במקום או בפרהסיץ אבל אותו רואין שאיןבטקום
 בדרבנן אבל דאוריי' איסור שעושה יחשדוהו יראו שאם בדבר דוקא אסורהדרים בחדרי אפי' עין טראית מפני שאסור רכל גב על דאף יד כלאחר בשבותאפי'
 מוסר שבות משום אלא בשבת לעשות אסור ואינו מלאכה שאינו דבר)ו( י ח"ו( )5י' חום'( וכ"כ רע"ג סי' )ט"ו בצנעהמותר

 אלא אסור אינו לנכרי דאמירה דשבות שבות דהוי בשבת לעשותו לומרלישראל
 ודוקא שבות נמי דהוי דרבנן איסור אלא אינה בעצמה המלאכה וגם שבותמשום

 במקום235
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י שכח הלכוח סב כלל ארםחיי
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ששגש1אקיט שבת הלכות מג סכ כלל ארםחיי
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 שבח הלכות סג כלל ארם חיי.
 קצץ דאפילו שהדליק לנר דומה, זה ' אין שהרי מותר ולהשתכר פעולתולהשלים
 בו וכיוצא' מבעלים אבל לשבה, דוקא - טיוחרת "נאתו שזה ו' מימן כדלקטןאמור
 לו אין אם ט"מ .בשבת ללבשן דאמור פוסקים אע"ג'ויש לשבת דוקא מיהדאינו
 . האומן מבית יקרם שלא ובלבר הטתירין על לסטוך יש בשבת ללבשן וצליךאחרים
 בו וכיוצא להחליקו טועת תיקון חסר היה אפילו טץ"ש שעשאן לתלות ישואם
 )סס(: בלא"ה ללבשו יכל היה דהא ' לכ"עסותר

 אעפ"י יום לאותו רק ראוי דאינו כיון ישראל בשביל נר שהרליק נכרי אבל)ו(
 לצורך בביתו L.~_ ואפילו לאורה להשתמש ישראל לכל אמור לנכלי שכרשקצץ
 ם מן לצאת אותו משיבין אין הדליק אס וס"ט אסור לישראל והביאוישראל
 כיון למהות דצריך אלא הסידות טמדת רק פניו להפוך א"צוגק

 שהעצי"
 והנר

 כרחו בעל כך לעשות רגיל הנכרי ואם לעשות לו אומר כאלו ת"ז ישראלשל
 סימן ועם )נ"ע מתירין יש נזה רוצה שאינו דעתו וגלה טיחה ואם מביתויגרשנו
 כוונתו וקלירו 5הל5יק יתכו סכקע תעירו 3סכ'5 כר ~-,ptST )וככרי דאסור ול"נוע"ז(
 הדליק ואם סק"ה( נט"( רע"ו סיוון כפנו"ג )ועיין מלוה( קצורך 5הק5 ים יסר56 5לורךהיה

 לא אם ואסור הדליק רכולם אדעתא מסתמא שם יושבים ונכרים שישראלבטמיבה
 משתמש הטדליק הנכרי אם אבל הנכרים בשביל העיקר שהדליק הוכההשיש
 דהוא דכיון מותר אפ"ה הישראל בשביל גם שמדליק יודעין שאנו , אעפ"ילצורכו
 משא"כ מותר ישראל ברוב ואפילו עצטו בשביל הוא העיקר בו משתמשעצטו
 שהדליק הוכהה דוקא צריך וישראל נכרים של טאיבה דהיינו אזוריםבשביל
 משתטש הוא שגם אעפ"י ישראל בשביל הוא הדלקה עיקץ אם אבל הנכריבשביל
 משתמש הנכרי שגם אע"ג נר והדליק ץמו שילך לנכרי אמר שישראל כגוןבנר
 והדליק נכרי ובא דולק נר היה ואט ואסו' ישראל בשביל היה הדלקה עיקר מ"טבו
 להטתירין עצים הרבה אם וה"ה דולק שהראשון בעור להשתמש מותר נרותעוד

 להשתמש ומותר לסמוך יש צורך דבטקום ונ"ל אסור שכבה ולאחר א' בסימןבסדורה
 הקודם בכלל 'לעיל ועיין הקרבה בהנכרי למחות א"צ וגם הראשון שכבה לאחראף

 : 3'( סי')נכ"6
 סותר נכרים רוב אם הנר נכרי והדליק אחד בבית שיושבין ונכרי ישראל)ז(
 ישראל ברוב אפיי הנכרים לצורך שהדליק הוכחה יש ואם אסור nuno עלמחצה
 .~ י יע"ו( )סי'תותר

 להשתמש להתיר יש בהן וכיוצא הכלים להדיח נר שמדליקות שפחות)ח(
 להריח שעשתה 1flys ' ישראל לצורך ולא לצרכה רק עשתה שלא שכיוןלאורה
 : סם( )ט"ו לצרכה ה"ל להדיחן שמחוייבת כיון ישראל שלכלים

 כיון בידו למחות ערירי אין ישראל לבלמת ונותנו עשבים שלוקט נכרי)מ(
 שעת הוא ואם בידו לסחות צריך בכך רגיל ואם טמנו ~הנה הישראל גוףשאין
 אם אפילו לבהמתו שיאכיל לנערי לומר דמותר נ"ל עשבים לישראל שאיןהדחק
 . המחובר מן ולאכול לשם לילך יכולה היתה שהבהמה כיון ישראל לצורךלקמן
 נכרי שמילאן אע"ג ולשתות לילך הבחטה שיכולה במקום הנהר מן מים במילאוכן

 מלאכה דהוי אסור ענין בכל עשבימ ללקת לנכרי לומר ולענין טותר ישראלבשביל
 דבר שום לבהמה אין ואם אסור נמי מבאר טים למלאות לו ולומרדאורייתא
 עשבים לקצור שאומרים באלו למחות אין תבואה שאר או שועל שבולת לאלאכול
 שועל שבולת להשיג אפשר אם אבל בע"ה צער טשום ועוד שיהיו.שוגגיןדמומב
 שלנו רה"ר דרך להביאו הנכרי שצריך ואפילו דמים הרבה לפזר שצריהאעפ"י
 דשבות שבות הוי להביאן אבל % שבות אלא דאינו עשבים לקצור לומראמור
 שצריך.לאנול טסה יותר אמור עשבים לקצור וכ"ש מזם לטלאות לומר ביןואמנם
 ? אסור לעולם ישראל- וע"י לחנ"ה( נ"מ כלל כדלעיל בלבד ביום א'מעם

 אינו אמילו לצרכו הטחוברים ליקמ,.;פירות או בשבת דגים שצד נכרי)י(
מכירו

 אסוריי
 אטורין בשבת מעצמן הנושרין מירות אמילו שהרי במלמול אפילו

 לטוצאי D"D1 נולד הם שהדי אסור מאליו ניצוד אפילו וכן ויתלוש יעלה שטא.
 שבת 238,
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קכ שבת הלכוח סג כלל ארםחיי
 ולכן סיר טותריןשבת

 צריפיי
 שיש זטן 2ל פירות הנכרים טן לקנות שלא ליזהר

 בשביל טלאכה נעשה שלא בודאי וירוע נכרים שכולה בעיר אפי' במחוברבמינן
 : )סכ"ה(ישראל
 דאורייתא מלאכה הוא אם ישראל בשביל מלאכה ושעשה נכרי אבל)יא(
 מלאכה אותה שיעשו בכדי מ"ש עד מלאכה מאותה ליהנות ישראל לכלאסור
 ואם רוכב שיביא בכדי אלא להטתין א"צ מום על רוכב רחוק ממקום הביאואם
 שיעשה לנכרי שיאמר :דגזרינן ועוד שבת טמלאכת יהנה שלא 4י טהלךטהלך
 לעשות דרך שאין דבר הוא שאם טחמירין ויש למ"ש לו טוכן שיהיה כדי בשבתכן

 : )מס( ~טי"שו בכדי א' ביום להטתין צריךבלילה
1

 שהרי מתירין לו שיש דבר שהוא כיון לקולא דרבנן ספק נ דק" ג אע )יב(
 וניצור נלקט אם ספק אפי' ולכן לחוטרא במפיקו גם אזלינן סותר יהיהלמ"ש
 בודאי ידוע אם אפי' וכן מיד מותר למ"ש אבל ביום לבו אסור מע"ש אובשבת
 סותר מצוה לצורך אם ישראל בשביל עשה אם ספק שיש אלא בשבתשנעשה
 להחסיר יש ב*"ה אבל . שיעשו בכדי בחול להמתין טחמרינן לא דטספקסיד
 ספק הוא דאם נ"ל )סף( שיעשה בכדי להמתין צריך בזה דאף המומקיםכדעת
 להמתין צריך אין לכ"ע ישראל לצורך הוא אם מפק וגם היום ונלקט ניצודאם
 : שיעשהבכדי

 בשביל נלקט כודאי דינו הוי למכור שהביא או לישראל דורן שהביא נכרי)יג(
 להים שגינן ניכר אם הענין לפי הכל ומ"מ הטשובחין מן מביא דמטתטאישראל
 : )סכ"ס( ךום באותו ללקומכראוי

 כיון חליו לסמוך טותר מאתמול נלקט אלו שפירות תומו לפי טמיח נכרי)יד(
 היום נלקפ שאם ישראל בסיב יודע באינו ודוקא , מדרבנן אלא אינו זהדאימהי
 )סס(: נאמן אינו דאו לואמורין

 בעיר הוא אם לתחום טהוץ שהובא אלא מלאכה השש בו שאין דבר)סו(
 טותר עצמו בשביל שהביאו שידוע או מביא הרוב לצורך דממתמא נכריםשרובה
 מחיצה מוקף העיר אין אם אמות לד' חוץ לפלפל אמור וט"מ . ביום בו .אפילו
 ד"א בתוך אבל כד"א העיר כל נחשב דאז כדין הפתח בצורת אותה שתקנואו

 הלכה שהספינה אע"פ בספינה בע"ש היה שכבר ויודע בספינה בא ואם)פז( י )סס( ע"ה כלל לקטן כמבואר באכילה אפי'טותרין
 ומספקא י"ס גבוהים המים דמטתמא לתהום מחוץ נקרא לא בשבת פרמאותכמה
 גם אבל לקולא דרבנן דספק וקי"ל ממחים מי' למעלה תהוטין איסור יש אםלן
 שקורין יבשים דגים מיני הטביאין המפנין כסו בממינה משש שהיו ידועאינו

 'כיון לתחומ טחוץ באו אם כספק הוי בשבת בטפינה )פ5'כ~ין( או)פ65כ~ערקס(
 כשאר ודינו לתחום חוץ שיצאו ונמצא שבאה שם קנו השבת בכנימת ביבשהשהיו
 : )סס( לתחום מחוץ שבאומברים
 דצריך וי"א ט"ש ער ביתו ולבני לו אמור ישראל בשביל הובאו ואם)יז(
 בתוך לפלפל מותר אבל אסור באכילה ודוקא . שיעשו בכדי בט"ש כן גםלהמתין
 טדרבנן אלא אינו דתחומין דכיון בשבת באכילה אפי' סותרים ולאחריםד"א
 ולפ"ז. בשבילו המלאכה שנעשה למי אלא אסרולא

 דינו דרבנן איסור בכל' ה"ה
 לכל הכולל' איסור אינו דבלא"ה אחר לישראל טותר בתהומין דדוקא וי"אהכי

 ומ"מ אחר ישראל של בתחומו הוא הרי זה של לתחומו ךוץ שהוא דאףישראל
 )מס(: לגמרי מתירין דיש כיון דרבנן באיסו' שיעשו בכדי להמתין צריכים איןאחרים

 : להחלית אסורין שנים בשביל הביאו אם)יה(
 תקט"ו נסי' )ע'6 כאחרים דינם בביתם אבל אסור בביתו במקרה זיטנן ואםביתו כבני הם שבת באותו שולחנו על וסטוכימ בביתו הטתאכסנים אורחים)ים(

 ק'(: כ5ל לקחן וע' ו'ס"ק
 מצויים ופירות בעיר עטו השרוי נכרי הוא אם לתהום מחוץ באו אם פפק)כ(

 שאינו נכרי הוא אם אבל טותר לתהום חוץ ג"כ פירות לו שיש אעפ"י בעירלו
 שרוי239
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 שבח הלכא מה סר סג כלל ארםחיי
 בשבילו הביא אם שמסופק רק לתהו6 טחכן באו בודאי אפי' או הזאת בעירשרף
 מס( )ט"ו דשי*מ כדין' אסור דרבנן ספק 'רק אינו זה רכל ואועג ט"ש עדאםורין
 ? )סס( וניצוד נלקפ טם' קיל לתהום דמחוץ לכ"ע מיד מותריןואז

 דין לו שיש אעפ"י רה"ר *רך טאכל דברי ותיאר יפכר ושהביא נכרי)כא( (
 שהוא לא אם שבת באותו מטנו ליהנות שלא לי"ש להחמיר ראוי מ"מכרמלית
 התהום תוך וההוא פדבר כ"כ טעשיו אהני דלא מיד מותר לשש ומיהו גדולצורך
 להביא לנכרן לוטר לכתחלה אפילו דטותר וי"א וככרי( "עירה נסין 5עי5)וע'
 ? )סס( לעירוב חוץ ולחתן לאורח טגדנים נכרי ע"י המשלחים עושין יפה לאועכ"פ

 הוא מי נודע %א לתהום טחוץ שהביא .אהד נכרי כאז שיש לנו נודע אם)כב(
 על וכמחצה קבוע דר,וי מהם לקנות שמוכרין בטקום לשוק או לביתם לילךאטור
 סותר בבתים למכור שהחרים טה אבל לתהום מחוץ מי דין הכל וההלמחצה
 מותר לו והביא נכרי שם קנה אם וכן פריש טרובה דפריש כל דאטרינןלקנות
 מהוץ הביא אחד אם מי הוא אם א% קי"7( סי' ):"י במניו לקח שלאובלבד
 מ"ק בש"ך ק"י מימן בי"ד כמבואר חשובין דברים ואפילו דמארין נ"ללתחום
 במ"ש אפיל* מהלילן בלא"ה אבל גדול לצורך ודוקא תקי"ג סיטן ובס"אמ"ב

 ?בדיציל"מ
 תלושין שהם אע"פ להוציאן וחצינא מרא רבעי בקרקע הסמומם פירות)כנ(
 אמור ישראל לצורךל נכרי הוציאן אם בבור בחורף לפתות להפטין שנוהגיןכדרך
 בהם ואין מותרין עצמו לצורך הוציאן אם אבל ישראל בשביל מלאכה עשהשהרי
 הבור נפתח אם יכיש "קי"ע( )ם" ביתו את לנועל דוטה זה הרי טוקצהמשום
 מונחים שהיו אלא בפירות התחדשות שום נעשה לא שהרי בזה וכיוצאמאיליו
 ו לשם לבא באפשר לו היה שלאבמקום

 : ס"7( )סי' שכיתתו על מצווה עכר איות על יין . סרכלר

 ודוקא . עבדו שביתת על מצווה שאדם הרי מבדך כו' ינוח לטען כתיב)א(
 ה5ל לא ואם ב"ג מצות ז' עליו שקבל עכ"פ או ומבע ומל עולם קנין לושקנוי
 לכל ואטור מדאורייתא עליו דטצווה י"א גמור נכרי הוא ועדיין מצוה  שוםעליו

 ואפי' דרבנן מלאכה אפי' מלאכה לו לעשות לצוות רבו שאינו מי אפילוישראל
 'ואפילו ישראל בהטת כדין ודינו ידו, על לעשות אמור פכנה בו שאץ חולהצרכי
 כעכו"ם דדינו אומרים ויש' בשבת מלאכה טאותו להנות אסור מרעתו מלאכהעשה
 וינטור כמר"ץ דינו תוער )ויסמק מצות ז' עליו קבל ולא טבל ולא מל שלאכיון
 יתעכס 5עעוח  5ליוסי קוער וקמור . לבכרי  הנוותר 13כין "סי5ו ע5"כה 5עסות 5ועוקר
 ו ג( ט.ק ('7 סי' 4." סוס(סוס

 ל לל
~1SD

 'שאין *בר ישראל בבית מלאכתו עושה אם ומ"מ רבו ואפילוו שביתתו על
 טבשל אם אבל להניחו ל"ע דטותר מל 11 וכיוצא מלבושיו כתיקון לישראלשייך
 י שלוחו הוא כאלו טחזי ראל"כ בידו למחות דצריך י"א ישראל של בעציםלעצטו

 : ע"י( ס"ט ע"ע )סי' מיקצה * סהכזלל
 מוקצה )ג( מדעת מוקצה )נ( מיאוס טחמת טוקצה )"( הם מוקצה מיני ד')א(
 ? מצוה מחמת מוקצה )7( איסורמחמת
 עץ של ושפוד בהול שהדליקו ישן חרם נר כגון מיאום טהמף מוקצהקב(

שתוליי
 ת5"ה( מ" )פ"ק אמור דבהפ אומרים דיש אע"ג הצואית וכלים דגים בו

 אדם ראין 'זה כל לפלפל מותר בשבת אבל הכמים החמירו לכך כלל לצורךשיא בו וכיוצא אבנים אמ להוציא לזלזולי ואתי מצוי והתשמיש דהיל טשום בן"מדוקא
 : כלי תורף עליו שיש כיון בו ישתטש לו הראוי דבר בדעתוטקצה
 מהם קצת בשבת לפלפל התירו מזה וגם אופמם לפ' נחלק מדעת מוקצה)ג(
 למאכל שראוי דברי ".( )פן . בשבת שהתירו אופנים ד' והם בי"פ דאסרואע"ג

 אדם240
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קבא שכת הלכית מה כלל ארםחיי
 אדם מאכל שאינו מהטת בשבת טלאכול מדעתו אוהו שהקצה אעפ"י ובהמהאדם
 רך חי בשר וכן בע"ש שמלחן רגים כגון הדחק ע"יאלא

 ואוכליי
 אטום לאכלן טדעתו הקצה אבל י~י:..':ל412גקאמ'ג.ן(שמיי הרחק ע"י אותו

 תרנגולת תחת שנותנין ביצים וכן לאוצר שנחנן אע"פ לסחורה אותןשהקצה
 דאעפ"י בקרקע שזרען הטים ואפי' לאכילה ראוים הם ~?"r)t אבל אפרו"יםלגדל
 הקצאתו אין לאכילה וראוים נשרשו לא שעדין כלן לזריעה ונתכוין בידיםשדחאן
 : ש"י( לאכילה ולטלוך להזור אדם של דדעתוכלום

 ועוף בהמה כגון לכך מוכן לא טעייש אך בהטה למאכל שראוי דבר ג'()סן
 6סי' נהס"ע )דנעסוכנת ששר( )סי' בריאים היו עדיין שבהש"מ אע"פ בשבתשמתו
 רמה לכלבים עוטר היה לא דמאתמול דאע"ג בשבת שנטרה הי ובשר תותר(ני"ט
 : ס0( )נ"ע לטלטל בשנת מותר מ"מ לבהמה נותן אינו לאדםדהוי
1

 כעין והוי שהיה מטה בשבת שנשתנה אלא בו השתמש / שראוי ם. ד ( 7 )ס,
 כלים כגון בשבת סותר זה גם הדש מעשה שאינו כיון מ"ט לקטן שנבארנולד

 לכסות ראוים ומ"מ השבירה קודם שהיה לטלאכתן ראוין ואינן בשבתשנשברו
 סי' h"v3 וע' ט"ו ס"ק ע"" )סם מעצים כלים קטעעשה נכרי וכן ו'( סעיף )נ"עבהם

 שנן והיה לבשר מהוב~ין היו ואתמול הבשר מן שנתפרקו רקים ועצמותחקס"ו(
 לכלבים ראוין עכשיו ועכ"םכבשר

 )סעי
~'SO 

 נולד הוי ושנשבר רכלי י"א אך כ"ט(
 ~מעין משקה או טאכל איזה בתוכו לקבל ראוי אא"כ ת'( נסן כרלקטן ודינוגטור

 לתוכו לצוק זכוכית ושברי טקפה לתוכו לצוק עריבה שברי כגון . הראשונהמלאכתו
 : בשבת גם אסור כלי שעשה בנכרי גם ולדבריה' ו'( סעיף ס"ס )ס"שטן

 : בי"ס ואסורים בשבת סותרים אופנים ר'אלו
 כיון ואמנם לתשמיש או אדם לאכילת שעומדים דברים טוה למעלה ה'()פן
 אסורים בשבת דאפי' קיש ולכן הדחק ע'" אפי' ראוין אינןשבשבת

 הוא שמבר אעפ"י בהטה של ושוטן 5עו5תן( 6סו4 )ינסנת כלל נטלהו שלאדגים r1JS לטלאי
 סהס כיון 5כ35יס ר"וי עב"ם דכה )י"ע"ג הי לאכול ראוי שאינו קשה ובשרטהותך
 ( עע"ס )1ו1כו דעתו הקלה 1,"כ 5כ5ניס ניתכו רעתו 6ין iwr 65קר ש7ס 5ק,כ5רתויס
)סס

 נק""
. י ב"ו( ס"ק

 לאכילת ולא אדם לתשטיש כלל סוכנים שאינם רברים מזה לטעלה ו'( )מן
 התשמיש שלאחר כיון מ"מ ארעי דרך בהם טשתטש דלמעמים אע"ג ובהטהאדם
 לאחר אפי' לינין העוטרים ולבימם אבנים כגון מגופו מוקצה נקרא וזו, זורקהתיכף
 אם אבל לבנין עליהם דעתו דעדיין דעתיה .גלי זה ע"ג זה טררם אם הבניןשנמר
 בהם להשהמש ב"א שדרך עליהם כלי תורת יש אזי מדרן ולא הבנין נגמרכבר

 ווותי' זכוכית והתי' ברזל וחתיכות י"ו( סעיף )סס בלבינים דבר לכמות אולסמוך
 י'( )סעד כל' תורת עליהם שאין כיון מהני לא בהם לכסות שראוימ גשגעץ

 ק"ת( ס"ק h"wz ק"ג סי' 5תכסיט וישן 6ותס נקנ )"6"כ זהב דינר ואפי'וטעות
 המ"ע עקוס נ""' )עס6"כ הקרקע על יושבין שאין בטדינתנו דקה או גטהטבהמה בין יבשין ra להין בין בהטה של ועורות עופות של ונוצות וקורות וקמםועצ.ם
 b"s ע"( בנת ע' עליו 5יס3 ק(י גסהדעורות

 נג5י5"
 שאינו כנופץ ופשתן וצמר סכו(

 50 )עסא"כ למלאכה שעוטרים אוטן של ונסרים תשטיש לשוםראוי
 ו

 נעה"נ
 עוד ראוים שאינן כלים ושברי לקרקע טהובר אינו אם אפ" וחול ועפרדעותריס(
 עוקצה שניטל מהם כגון עור בו להשתמש שלא אדם בני שדרך או השטישלשום
 1 לאשלה זורקו ואדם חשוב אינו ט"מ קוץ בו ליצול ראוי דעדיין דאץ"פ הודהאו

 מהבשר כבר שנתפרקו אץפ"י לכלבים אפי' ראוים שאין הקשות ועצמות .ביצים וקליפי אגחים וקליפי ביתו בתו לו שיש ועופות בהמות אפי' היים בעלי וכלוטת
 ואפי' בהטה ותשמיש לאכילה אפ" עוד ראוי שאינו טומרת ותבן ס"ת( )סי'מע"ש
 הבית ודלתות תקי"ק( )סי' להסקה אפילו ראוי שאינו לח ג"כ הוא אםביו"ט

 והחלודות241
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 ,,1 ; , ,,י,,ן,"ן,.ן,, שבח הלכות מה כלל ארםחיי
 או היקרים דברים כלכגון וטקפיד למחורה המיוחדים כליםאו

 נתנם אם צמר גיזי כגון יקרים דמיו איןאפ"

 (.hohS3h'(h"ws Dh7'Dpw1) :"נ! עונו19,
 ואם"קנל' "( נס" ;נתני כקו

 (איצךן1 : אץ ריש'ס בל.ם להשאיל שרוב,- יט1 אבלם
 R~W ןל'הן אש,',"ק'טטקפ'1 ק'%' שמ יאי 1;תקעלט1אנה
1DID~'שטקפ'ד בת"ס ג ונל r~1iy ברל נ;,ןלס;'ן D'-DID 1'שדיט,ק טילה ,של 

 מחמת מוקצה הוי שנטלו אעפ"י בחול מעות בו' הניח וכבר לבד לטעות המיוהד4כל4 דנם ,"א לע'.;ץ ,אסיי ניס דסי,ן טהטת תיקצה חך ניו 13 טיטתטש ,א'מטהיס
 ? מ"י( )סי' למעות עוי ראוי שחרנו נקב בו עשה אא"כ מםחסרון

 חדש מעשה שנעשה גפור נולד והוא . מוקצה הוי לכ"ע בזה וגם נ'( )קין ק'()פן

 :15ע"ש 1:1"ץ4 :: 44הן:ן%ט
 נ'יו גלש5:עהך"לנ

 "הירש"-

 גש:
 סל

ה "' "י4  

 ?; ב:י ת,יי יתו ס"":עי:"נ"= :~חמש:מיי
 ? 6טי( כנר כן ו6ס ניכרסקלן

 שיהיו עד לזמן בידים אותן וטדהה מדעתו אותן שטקצה דבר ל( )עין ט'()פן
 ראוי שהיה מטה נדחה וגם ראוי אינו, עדיין ובהש"מ דבר 'לאותו ונאותיםראוים

 "גתו פתק Vat1 גגנז;יש,טזונ"מץנ::"
 ט,קצה ה,, לרע ביה ,נם לוה תטה הוא ח-סד'נצ'4'

 : (',( )ס" גלל טדל,קת בי יא"

ש :,:,, שהלקטן א, נ,שיץ פייות בנח עצט, טדטת ס"ק )הנן . אמללנה,טיסת  
~DD 

 :'ס של 3ס:ל שרדה יךנ ר'ט נייחנה ,;'ציד :ש: אם

 בו שיש לחיה ששדת, ,ענף יכדרר הפל טן דג;.' מטל, נ'ציר דששנדי

 רריה :חק- אפ'ל, בשבת שנחיג ,הן תקלק( )ס" ב, .ש דד,נן אפויטוס
 שבת או יטבת אחר בהם שנוחד ביצה משום חכ בו גזר( והתבשבת
 טוסת נרלט." אסגר שחה מה נקנא 4 ,כן דגנה משעם אסר'מחלוי'הה
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 שכה הלכות סו מה כלל ארםחיי
 ויוצא . חול בו שיש זכוכית ולי האיסור. נסתלק שעכשיו אע"ג דרבנן אפ"אימה*

 )16 שקווכן מה זה ד%,מ ונ"רלמדידה
 ז
 ואפי טדידה .ן.- ז[ ק' ן . ן

 על שעות כמה לידע צריךהוא
 של מדידה הוי לא מ"מ פיטור או ק"ש לענין היו"

 )ס" שעטם ג נם ,"א ס.קלע'י( )ע.ן טצ,ה 'א'נ, עצמה הטר'רה שה-.טציה

 הטק, ג:ק:יא :::: ע.::גן לקטנני,,:, שח,ג.ן;:יטגב:,ג.ט-א
 טציטל ,סתלוז שעוה של א, דלם מ נק ונולת תע'"( י' סע.ד וע.ט ס'.)וע'
 י(: ס.ק שי'" בנה כ.וצא גל ,כןנפן

 ל rst ל טי
 צ'ק )יס'ה( 1"ט נשנת דגי טן המקז rtw1 נל,.א'ה נשתלאןטלאנה

 דאיסור בטלטול סותרובחורוימ
lst~lyt 

 ?!"י(- * אטור אינו
 יג'י:יקבק יגר :2 :גוצגג%,נ, :הזג ושנזגגגעינג בטלטול אסור והיה בהש"ם מוקצה שהיה דבר שכל בטוקצה אמרו כלל)ו(
 משגרך ע:ה':בקוני.גי:דט ען נג ןשה,%(
 ' עפ אלא נסי י ,לאחט,:

 אע1נא-
 . רו %ל א"י ל"ן

 ב שם בר ח,י ב, לטלטל יאסור הטוקצהתחת
 ע

 ע"גתגרם" )1ף
 נדן הוא נ י 1"'ג, וכטות ראוי לןמוג ע לאשקפ: זרקה אמ7 קמעמח אצלם חשוב שאינו מחמת שלהם הבעלים שהקצוהו כ"ר אמרו ועוד ו)ם(

 ,תקא 'א-ם 1 אנ,; ז' טה,ית גטל'; שינגז

 "ןי:נגטלט"נ נחס ג" שחסר .;"גל"
~nwy 
 ת'עתיהא,ן .,

 : מ( 1 סע" );.1 (זו תמת היה יוטטש,ת שנסנפן 1'"

  אמרו למה והטעם מוקצה לטלטל מותר ותיקין ענין כאיות דין סו*פכ%
 ?מוקצה

 טחשבה בהם דטהני דברים טהט יש בטלטול שאסור אעפ"י הטוקצה)א(

 -יעסטרו::ט.ס',סי עויניי; ההי,ק'ם ,,טעם טהשני. ףסל, צשא
 :נ:אנשנת 'רבא (א הננ'א'מ תוהי[ אם "לדנה היטב': ן שאסי,ירבעם
 צ,יטנ'ת טסנה צ הוי1דנש1%1ג,ף טום נעיך .דיה ש": גי'י"ל
 בו לדווזעסק דבר ומבקש במל בביתו יושב שהרי בו וכיוצא אסמם ולהצניעלבית
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 כל'ם רטלטל כשנבקר ,ג 'טה ~rpt כתויה שם ד1עס ,גטל שבת של4תטנ

 ירשהגול%2י""משש

"שפ(נם11188:1%ש
"אענשעם4א -י-

 ,נטצא "תו'יוה ,תתפרק תפול רשטא לטלטל, אס,י ל~רק'ם רוומ'ן הי'צ.םגרן

8 1 8 1 אישפואן88נמ41יקה5  
 411: נ:ב:י ג ז(, 4ך4111%(2%1

%ן"יישן2'-יש
 "צש:; %נתק :ג' שינים עמ' טייחםי;"י"לף
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קכג שכת הלכות סו כלל ארםחיי

 ויהסה ברין שנק הגל לא ואטנא לטלטלן ט,תר א,תס מכק אס 4 )0י מקצה השאר כל אבל לגטרי מדעתו אותם מקצה ולא עליהם כלים תורתשיש
 א, שי3.'ךם בי"א 3י "לרייח דלת נ, ולסלך1 קחי גנך שיות, אנן נן:ן זה ל,י"ט'ש :יבי,י 1יד שה-ן תשט,ש :אם

 'י" בטקיה יק רי

 סבי, יןיןי;:ינןיב ,ניץי,ן,גשריי
 "נ, ע, .."ד צ(

 )DS1y לם", ררה,ג;."
 לייהי שטפ ::ל' ד.;1 ,או

 )סע'י
 סתם ,ויקא ל',(

 שנס-, וךן:,ל.ם D1syn ".טל אסו. ,לפינן ינ.י( t?'D )ע', לתשט'שטיהר'1

 נ'1' : י( ,ey~ עז,המזלשזע', עשב טע'ש שסרוס א, ל'ש'3השטד'ס
 יא

 ולכן זול במל ואסור לקרקע במל מפוזר אמזוא אבל יש ל הזמנתו הואזה
 כירא אפר למלטל *מותר 5"ת( סעיף )מס הצבור בהול הממונימ פירות לימולמותר

 1wety ע:י: 1; ןנגייגו;::",ןשא:ק ,י;]ג':י;;77 %%':,י1:ך

 עשייה rD יי י," צוי 1:1%7 ,ני:,':,גי
 זנ(ןךק:ו::ז,י"ינך:ני,::ק י::'י:גי:(יגגני(:::,

 יה(;נ.7
 '"י2],ך3" נ::: עגהקש: י:י:י::י:י::צ:ין.ג::: ,:נך,י,,::;;ינ: ,"נ,יךה:גי:;,: :ב %ג,ג:1 ;נ1,::ק:א%)(רניקג1ך:ןינ,ןו:,ג ע" שם דק כקא 1%:עז ירית מישצהן נטחשבה

 לק,ב:;.הי,1((ץ:ין :::ןןינ'ינהז:::'י'ג
 ; 4;צשהטיי

ל

 גת קן ל% גלעי:ג אקו 4'ש מש: ש" :..ני
 ב.ט,וטצ,ה טש,ם מהן ל,וסחפ, אסו זה בגל ה;,נ: ,גי רבה נעשין"שנקן

 טץ ק למצויחן שריעצה ב;,.,טצ1הנדנ"ן טשי אסור אפ.ה שטפסר ב%ב,

 . ם, )יע'ע( עיק ,ח"ן י ,י בישפ.ך
אג  גע ענ ם' ו% %7ן נ7.' תקע )יפן טצ" ם 
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 שבת הלכות סו סו כלל ארםחיי

 נושרם גניז'אתי 'נ"%,נ%נגן' יין%1ן"ך7ננו:%7:'ןעג,"ם

צשציששששש חא45שש"1שפפ
השששצשמ15אםצ'1%48,1ן""ץ:%ץ5עמשי[5ש%נק%"ש1ח11אא"

פששצע"ינם ט ?סור טש,ם ביוטיט אטד יע'נ וה תנא' אג' ;4:'נרג',י;,תיל'ל
 מ h~P3 p"D :מג ן)פ.לפן :ךק.:סךי.יןין,ו:'ייי:ן:1'זוון

 %11שששיפאש5%
פפ111פע1ש1ש1ש11מ

wmעל וי.ןצה טונה שבזוז )7( נסיט. ה,' לא השנה "גה קים חין חי 
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קכד שבת הלכות סו כלל אדםח%

 של כלי על שלו מוקצה המח אם אבל רשות לו שבתן תבירו של על או שלונלי
 ראובן נתן אם וס"מ שלו שאינו דבר אורר אדם אין קימל ברשות שלאחבירו
 שלא לשמעון להן מחא דמסתטא בטים הוי שמעון של בכלי שמעו( שלטוקצה
 אבל בטוב וזליו שיתיישב בשביל המוקצה שם טונח שהייה )ס( הפחד. לידייבא
 מפני אלו על אלו הפצים בתיבה להשים שרגילין כמו אקראי בדרך שטניחיןמה
 דאף ונ"ל בסים הוי לא התיבה השולי מקום חפץ לכל ' לפנות ריוח לושאין
 שהכלים אלא בתשה שיונח דעתו היה עכ"פ שהרי בסים הוי התיבה ,1לסברא
 טונח שהמוקצהשבתיבה

2VL 
 שיוקהה )ו( . בטים דהוי ום"ל חולקין ויש בסים הוי לא

 עיקר על שאינו מון בכיס טונח וטעות בנגד התפור מם אבל הכלי עיקר עלמונה
 איסור דבר עליו כשמונח אלא בסים סקרי לא )י( . בסיס הבגד הוי לאהבגד
 לא האיסור מן יותר אצלו חשוב הההיתר היתר דבר גם עליו מונח אם אבלבלבד
 לא חשוב דלאחרים אע"ג לו חשוב אינו אם אבל לו שחשוב ודוקא בסים.הוי
 : חשובנקרא

 לפלמל אסור במים דהוי טקום ל
 כלאחר מלפול רק דהוי הטוקצה טמנו לנער ואפילו ומקומו גופו לצויך אפי'הכלי
 דלא ובמקום הטוקטה עלמה היא כאלו נעשה גופו הללי שהרי אםור' אפיהיד

 לנער מוקר הכלי למקום' שצריך או נלי של בנופו להשתטש צריך אם בסיסנעשה
 אפילו או הכלי טהפמד שטתירא לנער א"א ואם יד כלאחר פלפול דהויהמוקצה
 לטקוטו צריך אם וכן לו הצריך למקום המוקצה עם הכלי טפלמל הטוקצהמהם6ד
 ע ס"ט( )סי' שם לנער לו א"א' למקומו שצרד שמון עליו ועודוטמלטלו
 הפסד בשביל אבל מקומו או המותר הכלי נשצריך דוקא מער דשריק הא)נ(
 נסס סכתנ עה י"6 ס"ק נ"י וסי' ה' ס"ק ס"ט סי' על4 )עיין לנער אמורהטוקצה
 : ננ"9( נס7י6 הו6 וכן סעוק5ס סיססיי ורש נכיעור ססס7 5יכ6 ו6יסנ"צ
 נתברר המבוארים הכללים עפ2לקם

1 
 אסור שלחן על תנורה שכשהדליקו

 על מונח שהיה לא אם ונרותיה למנורה בסים הוא השלחן שהרי השלהןמלטל
 מהאיסור יותר השוב וההיתר והיתר לאיסור בסיס הוי דאו לחם בהש"םהשולחן
 על הלחם להניח הנשים שטקפידות המעם דוהו ומל . שבת לסעורת צריךשהרי
 אינן ואס h~eo) מ"י נסיי סטם  חפיסת עסעק )1מס הנרות הדלקת קודםהשלהן
 תדלוק שלא ומתירא השלהן על דולק נר נפל ואם הן נביאים בנותנביאות
 להניח דעתנו שאין כיון לנער מותר השלחן על לחם היה שלא אעפ"יהשלחו
 לפלפל אסור ~גן לנרות בסים נעשה שבת נר בו שהדליקו המנורה)ה( ן יעזו( )סי' ב' בדין א' סי' כדלעיל ע"ז סטכינן הפסד ובמקום השבת כלהמנורה
 שמלאכתו כלי דשאר אע"ג ומקומו גופו לצורך אפי' שיכבה לאחר אףהסנורה
 בכה"ג למלמל אמור 'היה ד~הש"מ כיון Da" זה בכה"ג לפלפל מותרלאיסור
 האומרם דעת על בזה ומומכין נכרי ע"י למחר לפלפלו נוהגין ומ"מ הנרותמשום
 ביותר עליו טאום הנר אם ומנט השבת כל עליו יהיה שלא כיון בסים נקשהשלא
הסיקל

rr1'-L 

 4 רע"ט( )סי' ריעי של אגלף דהף מירי הפמיר לא ישראל ע"י
 כהוי אמרינן ולא אגוזים קליפי עליו שמתה המפה לנעך מותר , ג"כ וכן)ו(
 חושש אינו שם יטממהן בשעה דאפי' ולוד בהעבט עליו היה שלא משוםבסים
 פת ג"כ יש ואם הקליפין עם הטפה ~מנביה אסור אבל מער ודוקא יפלולהיכן
 דקליפין דכיון הקליפין ולזרוק הקליפין עם ולפלפל להטפה להגביה סותר המפהעל
איק

 השוביי
 פת שם להניח מותר פת שם היה לא ואפי' פת לנבי במילים כלל

 7"ס תוססת ע"נ כ"6 ניגס ועיין נ' ס"ק ס"9 סיען (b~w הקליפין אגבן למלמלכדי
 ו p'/o )'9 נ"י פעם ט" ועייןעמס

 יותר חשוב ההיתר היה אם ולהיתר לאיטור בסיט היה שאם באונו כבר)ז(
 לגבי ההיתר בפל יותר לו חשוב האישר ואם ההיתר לגבי האיסור במלאזי

 עיקר אינם הטעות אם טעות וגם לפלפל המותר דבר בה שיש תיבה ולכןהאיסור
 הדברים משם שיקה לו אפשר אם המותרים הדברש עם התיבה לפלפלוצריך

 המותרים247
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 שכת הלכות סו כלל ארםחיי
 לו א"א ואם התיבה ימופו לאהסותרים

 לסלמי
 אותם יקח שאם ליוו כלי עני איא

 שצוזג,טטהת'בדיטמ אי :-נס יבריע4 ח"סדיאמהנןגט4פנ,'

 לנב')דבנד בטן טעות בחובי :א'ן בננדאאס התפור "'ידיל",ת גשמ(
 דגל שם Y?'1? דנויתטי 9טקום 'לד יע,ת נ, 1'ש טע.ש שנד ,אס ללבשי,טותי

ns~tw,הקון ,ג,, )ה)-ן שם להנרי lWD 11( 1 ,ה ;יין )לנעי ל, ".'א ,אם ע 

 1::טאטע,:'יא צעןהה
 :,ןהנ"י:גגןיג(יע1'ניללדננ'ם.'יי

"Wy1D'D1 י : מ נגל 
 טן "1טי' להוצקו שא"א נענין ועש,' בו מצא"ית

 השי
 נתבטן ,א.נ

 שטל ואסור לשלק ממל"מך יא ,נפש כ,(' מורא ,א': השלחן טןלמ
 לנב. כן פי,ט,ח אנה יק בה,נ, ,ש דצם ל 1; . ח 1' סי נדלע'4נ-שוב

 צם :וג,וצן Dyk:~ ג"יננע ער גשט"בו5:'טמש :" "ן שי' 1'4עייז D'D1 יי:)ניצי:ד71:1ששין
 לישב טותו לפינך בנדים אותה 'ניד שלא עלבי רייתי דגר לצ,-ן :שהואסיד בנגיעה אבל במלמול אלא טוקצה אסרו שלא נתבאר שבארנו טמעטרמ)יב(

 ב% ע14 ג שתי 1 קצת ד"ר שתא 'מנ,ה גב'צה ,גן תלנהבטנ'יה
 רני Ds~1 ב, נונע לאאס

 ריי
 אעפ" טשס ל'פלנה .טוהר הטנ,רה על ט,נח

 גפ'יר,ל)('קיושע"
 ,שיי, ;,מ% דנ,,ן)ינ;כ'וק ע. שא.1 נענין ,ל,טל' דנר ל:)וב,ין,:. י ל ל

teyw

 בשכולה אבל להטוקצה כלל צריך שאק ע . טטגו המוקצה נופו דעי"י

ההיי
4 "יבי יא: ך ויק' "נ" 

 ('.4ה)סמן
 ניוצא כשמישיב ,יפ" שיי סי :'מנ ""ק"יאן- י ט= 7 יך. ל ל [- % ל , ל

, טתוך 248ש
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קכה שכת הלכות סו כלל ארםחיי

 או בכלי המעות ולקבל בשבת למכור שנוהגין דמה יתבאר זה מתל)סו(

שגוררי4
 דדוקא ת מקח של דגדולה דמעה מלבד בסכין

 לצורך אלא כאןשאין
 :גלן :יק 4 ין%::'ג]ן ל"י,:,."י: 1:י, ? גמור איסור שהוא' ט' שום אין המעות ו

 כנ;:7:,4 ז; אמ',עופ,י:ג:;אנדדן..,, ,ן:44':ו:י:1
 נם"ש בהצר סיירי דהאדלישגא ש אלא ט"ב ד"א יוקכ אמות ד'לאחוי
 ויש . הדינר שימול לאתוף דאתי ר"ל אלא התינוק לשאת אסוך דברה"ררש"י

 התינזק כשניל דמעות העזזנמ4 התענק ביר נשה,א:עזת
 ? ס"ט(2)סיען

 נט ב, ניצא כנית וגונית :ל' מ%:ו אנ ש, אם,ת טו' פיוח הגהלטין
 '"ק(? סעיף )ס"ק להוציאו למלטל סותר אדם בם בהם שיזוקו לחוששיש

 טתקהץ היי לשמגר , בי-ם לטה,ת 1'ש ש'סי.ךלי,ש
 )ע'"

 ,נמק'4'ה שע ן

 :ד'ן 'ין,ישלים" ל, אן ,ג'ו סנה2
' 

 נ,נ-1 צ ננהי ,אף
 נע';,ס 'לא ד"א סנרה

 שטא,ס י- ,צואי נט.ט טלונלך הוא :אם נטך. שים הא'בי,מטל: ל,.שיי'א'נ

 אי ט,הי נ:י' fly' אבל ותיניק בנר ע"י אפיל, נצ,ז לצמך א, נרמסהנגיפך לטלטל ואטור נכרי ע"י אמי' אטור בלא"ה אבל מהימה משום מפה ffv' לאאבל
 לצאת יכול שאינו חולה שהכהן לא אם הבית מן להוציאו לכופן אבל'א"ירוצים
rDלהוצ.או 'הקי,נ,ם נ,פ'ן שרצ דליכא נפל הוא ואם מא4מור הכהן להציל כדי להוציאו הקרובימ כופין הבית rD דג'ת 

 נשב."
 הטג,ארס האוסמם ltDy~ כהמס

 דברים בשאר לא אבל בטת אלא מצינו לא תינוק או ככר ע"י זה היתר)יט(
 שיניח או ככר ע"י למלמלו טתירין יש לאיסור שמלאכתן כלי אב5 מגופוהמוקצים
 אחר למקום לטלטלו 4יוכ4' זה בטעום שיפסד חושש אם "יתר דבר שארעליו'
 אבל'הטנורה וטקומו גופו לצורך לטלמלו עמפ היתר לו היה בהש"מ גםשהרי

 שיריה כדי "ש המותר ר טעעהני%עליו ה ענטוקט
 ע

 ב: 2 ::ן:זושי:ג ל%ז':%:"':זזי
 ? (~PUs)לכסות

 ,הישראל מותר לאו ואם מוסב נכרי יש אםז

 לנכרי - לקרות שיוכל בשמים כירידת עליו בהול שאינו בהפסדשודוקא
 טיחיומלנס

 נף לסג,
 טת.ו.ן י'ש ועיר411 ש ם י' טע"

 * ייז( וסעיף נ' סשף 50"7 )ם" הסותר דבר בלאאפי'

 לג או עדדין %4 מותר לו נום או ' ב"אז במקוםהם
 טלא רגלים דריסת במקום אינו ואם . כלי בלא 'אפ"לאשפה

 שי4~
 שהתינלקות

 אם D~D1 וגל' ללץ וגפו אלא לסלקו אי בב4 אפ" להוצ'או אסר בויתלבלבו
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 שבת הלכוח סו כלל ארםחיי

 הבריות כבוד משום ולהחזירו לאשפה להוציאו מותר עליו לפנות וא"א מלאהכלי
 : P~G))סיען

1
 מותר בידו שעדין זמן כל רגלים סי של עביפ או רעי של גרף כשהוציא )כב(

 זך :ציינןי::%זגגןי:נ בוזינו גהיג:ישננהי'טוה'י
 אגבן 5לשטוהר

f~a)r 

 )(ם(י
 י י ף

 נשאר אפי' מלו לס מותר יין השקוהו ואם לנכרי לזמן מותר בזמה"ז)כג(
 להדיחו ומותר הכום לגבי במלים מגס בהנאה האמור ביין שנשרה הפת פרוריבו

 מותר כלי או בהיתר שנגע איסור ולכן רעי של גרף כמסיר אלא דאינואח"כ

 גה, ררמם'ל'
ק ף אסר

 להוציאן מותר הבית שנמאס עד הטוקצים דברים על גשמים כשיורדיםכד(

 לרי4.אן בית. ואו ל, שתטאס בר' שם מתה, א, ~UtD1* לרגזים בנק שפד'ותי
 : )סם( לחוץ לזרוק מותר באוכלין ושנטצא עכברוכן

 לפלפל שסותר כלי שיקח דהיינו מהיצנו כלי לבמל דאסור כתבנו כבר)כה(
 כאלו דוטה ההיתר כלי לפלמל' אמור דאו דכיון בתוכו שיפול המוקצה תחתוליתנו
 הביצה שיפול תרנגולת תהת כלי ליחן אסו. ולכן נרס"י( יע"ג )זף במיםהברו
 אסור מתחתיו הכלי תיכף שישמם מג, על מהקצה תחת כלי נותן ואפי'לתוכה
 אפי' סותר מרובה הימד בטקום ומ"מ מהיכנו כלי לבמל אסור שעה לפידאפי'
 תפסד שלא המוקצה על עלי לכפות מותר אבל רם"ו( )סיר( השבת לכללבפל
 %נל11כ%,"גןנזןןי"ג:נ :4ל1.ין .2",1ביני
ןכו(

 23תניי
 ואם בשבת בו וכיוצא התקרה דרך שדולף הדלף תחת כלים

 אינו ץ אבל לרחיצה ראוי דילף שיהא והוא לןו ומחירו שופכונתמלא

 h~b) סי' )5עי5 רעי של גרף כדין המאומים הטיף עם יפלילו מו"ר עליוומאלם

 ם מטפוןס1% צורח ינכק,ס ואל י !" lea לגשלהייי
ב

 ששחת כגון המצוה מקיים זה מלמול ע"י מצוה-אם לצורך זמוקצה )נגלפל
 יוכל שעית אלא כך אינו אם אבל מותר מוכן עפר לו יאין לכסות וצריךביו"פ

 שיפלו כדי המכך :ף אסור נמוכה ט יכולי אינו אם r1s1ממפמף
 להכות אפי' אלא א% סתירת משום אמור ולמלמל המכך להגביה מנעי לאלממה' י ע

ננן':%:%ע::י
 ע%':% יתנגע, UtDD ,הלנימך בנך

 מחיים עי"ז ' אם ואלו י~ד י"ג מימן כשיעיל ומותר הצד מן פלפול הוימוקצים
 לילב כגון גזירה מחטת מוקצה הוא אם אבל עצה במתם ןא דמותרהמצק
 ביר בןיגיזיששמ:;1טןבי,4עי1:,יז; . המצוה מקיים דמפלמל דבעידנא ואע"נ ~Ot'a ביו"מ אפילו עימלו אמורלכן
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