
קמנ שבת הלכות עת כלל ארםהיי

 ירוח הבעיים עירבו ואס fiffn) )ת"ד מררבנן אלא אינו רלכ"ע יא מיל afl~sחוץ
 לה לו "בסיח רק ש בעלים נקראל לאחר כנ י יואם
 השואל שביתק קנה אעפי"כ הלילה עד' המשאיל מבית השואל נטל ולא מעי"טלו

 אפי' אלא עוד ו% ףדגכרי . ן;- לד"א חוץ "טלטלן : ביו"םאו
 קוני" נכרי שלכליו

 גזרו שבייה בר' אינו שהנכרי אע"ג הנכרי אצל שביתה
 שהיו ישראל של כליו שהביא נכרי ולפיכך ישראל הפצי אסו נכרי הפציחכמים
 שביתת להם ליחן א"א שהרי כמקוטו שביתה קנו ,"כ וא"כ לתהומ חוץמונחים

 למג" ננהיהה'ליונןש:ינהד"א
 ך-ף :ל

.,11, 
 טאנל ינש"ע. א:

 ם הם דיאשון המו אן שביתה קונים אין רמקר הפצי אבל)סיז,ל6(ד
 שבין מים מלא הריץ לפיכך שם לילך מותר שהוא למקום רק להוליכו יכולואינו
 הם אם אחרת עיר של תהום בתוך ומקןתו זה עיר בתהום מקצתו שבת תהומיב'
 התהום שבתוך שהמים תהומם בתוך אפילו למלאות אסורות שתיהם מכונמיםמים

 יק ימניע משאיבי תיירנהוה ענ."ןק יונ,ין.זבי; ו:; ןנ,;;ןג.ןץ:ם,ןי,;4נ ש::יגי
 הסג, הס:גלי חיי כלללא "ביתה קעקו

 כיון מכאן מאכילין ואלו מכאן טאכילין אלו תהוטין בי בין הלומדת תבן של -ובור
 : )ת"נ( הבירו מהלק אחד יקה שמא גזרינן וקא מערביןשאין

 אלא אסור אינו לתהומ מחוץ שדגיא דנכרי אע"ג וסט שבת באות ישראללכל
 לטלטלן ואסור טפי הטור ישראל ע"י האיסור שנעשה כיין בשבילו שהובאלמי
 בסי' ע"ז כלל לעיל לדקת יצא כדין הומה המוקף לעיר הכנימם אפילו לד"אחוץ
 דלא אמור שהביא למי אבל שם הדרים אדם בני לאכלם מותר בשוגג ואםכ'
 כ' והרימב"א בשבילו alnw" למי דאטור לתהום ממץ פירות שהביא מנכריגרע

 :,ז:ן:גז%:נ :וים "~.ו(: %1:,;ניע:י גג.נך נכה ט' כ55 ).עיין ברמב"ם וכ"ט בשוגג היציאה שהיה כיון מותר לב':לימדאפילו
 ז,לךזןי,ך.:ען::זןיןגגג ז:!ין שו47 ,:::',נ;ן
 סימן שם כדלעיל וחזר לתהום הוץ שיצא מאדם ' הפירות עדיפי ובזה הרוחלכל
 שהחזירם דכיון במזיד שהחזירם ישראל לאותו אפי' במכילה ומיתי ע: ןלעיל
 ק"מ נכ55 עוד ועיין מ' טיען ננ", ט' נ55 ככתנתי עה )עיין עליהמ איסור שוםאין
 . ג ת"ת(סיען

 מוג. יוםהלכות
 : ליו"ט קירוש וייני עיו"מ יין . עטכלל

 למקדמן ,כר בעי"מ עצמו לטבול אדם לכל וראוי חבר לכל כע"ש עי"ט דין)א(

דים',י;,:י
 ;;,ע.'ט מ לושהתנשנתטוו ימעל ש ':(אינך",ישן'ם,ו

נהנו285 י בי"ס דאסורותבמלאכות
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 יו"ט הלכות פ עט כלל ארםחיי
 יש.4ק קבל,,אל,)גנ

 רנ; ,:ווי נמי",זמ"הי גח טבח ה,. הת,.ה את
 ,ע1', )קענ ג' )),)קעס( ,!ןוי,ן ).(יעי"ף . שנ,;,ת עינ סשה ע'1'ט גלעל

 לגי'א:ת להקר גש-יצה ,נ.ו הס.ק( מען )4 בפ"ע יזל י'א'11 ט,ה. הגלמסח

 טשא'נ אס-1 שלרש הקוה דיקא התל סנמ ב, שיש גמלה דיוסא'ם נש',',11בא.י
 ': ב'לא'ה ל"א אבל להת'ר 'ש מנוה בטריפ ולנן שלוובהקזה

 הינינ י". ,י, .,, ,:
 .גין;

 נזל סב-ך % נ-,ם ם א בל,ל ג'ק- לא יאם נ' %ל :ס

י " , ךב ל מהבין ר"ה של ב' א1% נח""(4נת"ר
-  פר אחזו "אן ם 1ג שמן .מ בב, טשא.ל ריש פר. טרמן ,לנןב

 ה ש, טו' מאיץ א,3
 כשנכנס לבחר בביתו שייינן בירך וככר- ב' בליל במוכה אכל שלא מיומ"מ
 )יע"ן סגי מוסה ישום אחת פעמ שבירך דשההיינו שדדויינו מ א"צבטוכה

 [ ל!שנ ואחרו  ק.ר,ש אחו תוכף שההיפי מכיכ.ן ,לגן '.ט ;ל רק סננהי
h"w1%ש"ת% הישל 

 :;וגג:נג'21:י
 4ג::ג

 ש בפ"ע רגל דש"ע שהחסנו מביכין וש"ת עצרת בשמיני אבל א' רגלשהכל

 : ומעמר וקיצר וחירש ווירע י"ס של מלאכית יין * פכלל

 המביאי נח נ' עהא'ן אעס.' בציץ לעשות שאס,- ינינל
libih .1' וסי 

 ;,':' :ל ,גן נ,' לד:'ן א'ן מזן ל' סטן ל'ה נבלל בכגיאי '4חע שמאש'אס,י

 נעיהץ "מי י,קס"בש""י שפסי איי יי."' "-י :י n~ulwהזוית :הה;:"רץ,סןץק,:ן":ן ן4יןי:.:ע:1,;לז' ןן,:ק
 ימיין כרשמיי ט4 %נ שןן (ן,ט%םב"גיי:נןשיגים

 5:%צ ב'רו'ג%ב:4 1,יש שר בזר והגשר אחר בררג"14%4שמ"

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



קמר יו'מ הלכות פא פ כלל אדםחיי

 אבל למכור ודוקא אסור זה גם בצמצום לכוין שיודע אוטן הוא אם אבלמותר
 ל. תן סקו ט"ו ,גןז:גןךע:צ,:ין:ךיו-נ,

 שאה מ ,:ךי ק-

 זק :, ש' ז',):4ג" א';ללןלןנןיבבלש
 ,;':1]; ג'

 ין'ט,ת מי'שוה נשם אמל של וךי,צאה "נ'ש',1 היטה.טה%'ה ::ק טנאמל
 אם.., א,נלאיל

 טע.'טסט,תי זעשית ה,,לאנשי
 ב.'ט לעילת,

 .נ
 א.נ, אם וס.ט

Ye~אם ומיהו מעי"ם לעשות לההטיר יש יבישים פירות בישול כגון כלל טעם 

 לצת ש'י' י' 1(::,ל:יעז:י':י:י::"יי%:ני:י: ון נ1111,

 ריבוי לכבוד ולהדליק ויול לרווציא כגון צורך לאיזה שא לאכ*טטשבי"א
 נט' טשטע 'אגל ךאמשי זז',ס ל' יוצקך ,מיל הזאה אין 1רך )סיהות-ה

 א, טכ;1 של , , , הימ"ט
 אפ.ל"

 הוא אם

 ס שא'א ער להשאה סמך בני יאסיהיא לב.) לוקה אעו טק,ירא%רי,נעזסט
 ראווה טן על'הפ לוקק ב-ט לא': שיכ.ם שא.)ן מור.עה יו'שה עןמנן%

 ?U1~ ע 1 במן

 ן ( יי "י . :ג בלי מעמרוס

r'NWבהם 
~DDn 

 ולא טגזה"כ מדאורייתא אסורים רכולם וי"א טעי"מ יעשה אם
02 (:י 1 ]א1ס י פגעייך גו: כצה"ל :;י:" ,;ל ;ג1ך
",גך

 ך-1תגם :%ג: ה: ב:יז..טג;'" 41 גךע::ביע"
ra'5Dr ן"ו:י, יע ימזי:ן:"ם מגין תמיט:%osy נע:,ן,הטק:':%(בק %ק:םשיט,סזרת ג:,:ון 

 ע ק סק "ע, מם 1,ה מג:41,בן

 נ תק"ה( סי' )כש"ע פרות וחליבת רש יין פא*כלל
 ולרשב"א מדרבנן לרטיתם דאסור בארנו כבר בא"נ שהוא אע"פ הדש)א(

 כרו המרבנן אלא בשנת אסווש שא.נן גושיש מטממווייחא

 ש*
 הכל
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 שבת הלשוח פא כלל ארםחיי
 45ש הכמים שהתירן מהם יש שבתבהל'

, 

 שאוא 6ה והיינו מלאצות בשרר וכן
 בשצת ק4"ל דלא אוכל 9"וך סוהר %ם מותר בהט ט"מ האוכל לתוך אפי'"נבים של אשכול לסחוט בשבת אוסרין דיש אע"ג לפיכך י"פ. לשמחת מאודנצרך
 זה דאין הפוסקים רוב על סטכינ( בי"א אבל דשבת הומרא טשומ אלאלהחמיר
 הקש מן אוקל שטפיק או' אופמם טשני א' על הוא דש דמלאכת לדשלומה
 ולון וענבים זיתים כסהימת טאוכל טשקה שסוחט או בתבואה כדישהוהתבן
 וא"כ אוכל ג"כ המשקה ' הוי האוכל "תקן הבא דמשקה קיי"ל האוכל לתוךשסוחט
 דוטה אינו וא"כ גמור פסולת אינן החרצנים וגם למשקין ענבים לסחיטת דומהאינו

 7ס נק5"כת כנת נה5' סכחנתי )1ס )ע' סותר ולכן בתבואהלדישה
 ננ'"

 ג' נ' סי'

 טברנה והאוכל לתל .שיאל ע" אפ.' פיה לבלוב רב לתר .לפיכך )נ(י
 ונחשבת לשהמה א א' דבשבת רשום היינו אסור דבשבת אע"ג לאכילההעוטדת
 דמי ולא כלל פסולת כאן אין וא"כ לשהמה דטותר ביש אבל גטור כפסולתהבהטה
 שחולב כיון ענבים לסחיטת דומה אינו וגם גטור פסולת 14הם טשבלין דגןלדש

לא.נלן)"ק
 לןל ל לל ל ל יאגל

 ג:.-ןן ה-לנ ש ענג
 מ~

 תתו כע'ן פי:ו,ן אי ללרג,ח לי"ג
 הם הרי האוכל לתקן בא דאי5ו דכיון נכרי ע"י אפילו אסור לתקנו שצריךסטה
 שבהו בהל שנאת. :ל. ',';1)ם :סה'פח טפש דש 1ךלי נס,-'םטשק'ן

 ל
 הבהטה ו~'כ הטוקצה בדיני n"sss לקטן שנבאר כסו טוקצה היא שהריבהם

 דגן כטפרק הוא שהרי האוכל'ן 'לתוך אפי' לחלוב אסור ולכן לפסולתנחשבת

 דאוכלין לתוך להלוב ולרו1יר עליהם למסוך יש בי"ס טוקצהרין כיוןחלב
 7נקעינן5הק5 71"ק סנ"י וכ' יעלס עשר סרקנ"ן תהרי )1עו7 נ' בסי' שנתבארכדרך

 רעכ"ן(: sv 5מת1ך 'ס הזקק olp~J1 כן נהגו ס5""5"
 האוכלין לתוך לחלוב מותר להלוב עוטרת אפילו נכרי של הבהטה היתה)ה(
 לתקן שלא אבל נכרי בבהטת שייך מולזה ואין כלום טדעתו טקצה אינודנכרי

 משקה נעשה והשתא עליו אוכל תורת החלב היתה דמעיקרא דכיון אסורלאכילה
 )טס נכרי בשל אפי' אסור ונולד נולדהוא

 ג'(: ס"ק ע""
 ואפי' האוכלין לתוך הנכרי הלבו אפי' בשבת ונחלב שבת אחר י"ס היה)ו(

 הכעסיס 7נ7נריס )"ע"ו. טותר שנייו"ם ב' ביום מליו"ם
nawr, 

 נענת

 י"" נכריע"י
 סיתר  כיי1סק סרי סכ5 נקיא  תקטייו נסי' כענו"ר נ' גיוס גס שמור

 בסבת מבהשות  5ת5יב 5ככריקוער
 כ67יתי

 גחו ל" י"ס סי'  כ"ט כ55 סבת 3ס5' 5עי5
 שנחלב מה אבל ו' ביום מותר ה' ביום ונחלב וי הי ביום י"ט ואם נ'( ניוס5"סור
 ר"ה של בי"ם אבל גליות של בי"ס ודוקא בשבת אמור ב' יו"ט שהוא ו'ביום

 אמור אפ"ה ה' ביום ונהלב ו' ה' יום י"ט ואם ב' ביום גם אסור א' ביוםהנחלב.
 : דמי אהד כיום ר"ה של יו"מ דשני בשבתגם

 בשבת שאסור מה כל בגד סחיטת דין וכן 151טיין( )5יקענום למהום לענין)ז( 1
 : נע""( תק"ם )ם" דש בטלאכת שבת בהל' ונתבאר בהטאסור

 בראשי דוקא וי"א שינוי בלא בי"ט. בו וכיוצא קטניות למלול מתירין יש)ה(
 ן )מק"י( "'( )סי' שם שבת בהל' וע'אצבעותיו
 )ם'ען דש דהוי קליפתן להסיר )ג"ג5יך( שקורין שעורים לכתוש אטור)מ(
 : ג'( סע""ק"7

אטור-%88
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קמה יוש הלטת פב פא כלל ארםהיי

 אטור)י(
 לדי

 פירות למחימת רדומה החלב להוציא שקדים
 שאפיג אעפ"י ו"

 : נע"6( חרס )סי' אסור קצתמעם

 : תק"י( )בסי' ובורר זורה רנן . פבכלל
 שבת בהלכות ומבואר ב"פ אסור בשבת שאטור מה כל לרוח הזורה)א(
 ו זורהבמלאכת

 גם אסור חייב שבשבת מה כל ולכן מדאורייתא אסור לרשב"א הבורר)ב( 1 1
 מדרבנן בשבת שאסרו מה אלא טרר במלאכת שבת בהל' הכל כמבוארביש
 סעודה לאותו שצריך טה אלא מותר אינו ביד כשבורר אפי' ולפ"ז בי"מהתירו
 בש"ע וכ"כ פוסקים שאר לדעת אבל אסור ביום לבו אפילו אחרת למעודהאבל

 בין לגמרי התירו בורר מלאכת מדרבנן אלא אינו גופא בא'נ שהםדכל1מלאכות
 טמעת שהוא אותו שיברור רק האוכל מתוך פסולת ונין הפסולת מתוךאוכל
 שהוא מחטת לברור יותר נוה שהוא מהמת ,ובין הטועם שהוא מחמת ביןבטרחה

 7ס6 ססירס"י עי 5סי וסייגו נטור וכ"ע ועש נטשו וווכח כ1 )נלקח דק הוא והשניגס
 קע'נ נתנת תוס' וכ"כ סר"ן ע"ס 5פי S~h הפסעת ע5 ק6י נטרקס ' 7נפיס 5"5לעריכן
 6ש'ג ערונס נססו5ת 61"כ 6יחנסו 7תרווייסו 67ססר סר"ן וכ' ס46כ5 ע5 7ק6יע"נ
  זכיון עומר  מפסוקת S)1h 17ק* סכי 1Db' 7ק סהו6 העסת ה16כ5 ננרירות טורי7יס

 סמע"ק וכ"כ סססו5ת 5ט5ט5 כלסור (ס 5ענין עכ"פ ע5יו פסוקת מס נירונתססססו5ת
 בכ"כ ות65תי otr1S בזין רע"6 עb"wl 5 סט"( קו' נ1יוסנ ונוס נ6"ר וכ"כ ר6"סנסס
 בנפה יברור שלא ובלבד ביום לבו שצריך אחרת לפעויה אפי' לברור ומותר6אר(

 בהול כיורתו ררך שק ב.רו אותו (,ק" נ""'" ב"ר גניית' מתיע(
 מן הנכתש הקמח מתוך הגדולים מצות פירורי לברור וכן , )תק"ו( טתיריןויש

 )חקק מרקד במלאכת אי"ה לקטן נבאר הריקוד ודיני . בקמה לצרור רדומההמצות
(u"pD: 
 או למעלה הפסולת שיצוף בטים יתנם לא קפניות לברור שהתירו אעפ"י)ד(
 : סק"ד( ת"* )תק"י הול דרך שזה למפה העפרשימול
 פורח בזה שיש לפי לברור שמותר אע"פ בי"מ החלב קן חטאה r'wly אין1)ה(
 אמור הישנה מן יותר טובה הדשה שחטאה אשג ולכן רבים לימים ונעשהגדול
 : ס'( סעיף )יס אפור זה גם ולרשב"ם ביוםלבו שצריך מה נכרי ע"י להתיר דיש יו"ט שמחת מניעת במקום לא אם נכרי ע"יואפי'
 ויקפא החלב שיתקבץ דברים שאר או קיבה ע"י ביש חלב מעטידין אין)ו(
 כדי בחלב הוטץ מעת שנוהן דהיינו )סיר6וייטקע( לגישות אסור וכן הקוםויתברר
 ולש"ע מדאורייתא לרשב"א ואסור ממש בורר זה רכל החלב מישיתברר
 ? )סס(מדרבנן
 מעם יניח אלא )ססיר"וויטהי( טן )סוועטני( שקורין השוטן לקלופ אםור)ז(
 לצורך אבל ביום לבו שצריך 'מה ודוקא מותר בשבי אפי' רזה )5סיר6וויטקי(ממוך
 בעין לקלות מותר שיפסיד חושש ואץ . כדלקטן הכנה טשום אמור בלא"הטהר
 ב4 לזרתות החלב טן )ססעעט6נקע( 'לקלומ דמותר ונ"ל נש"6( )סס נכרי ע"יא

 :)ק6ויע(
 שבת בהל' בורר במלאכת כטבואר בשבת כמו בי"פ דינו np~D מינון דין)ח(
 למנן וכן לכ"ע מדרבנן עכ"פ ביו"כ התירו לא מדאוריאא בשבת שאסור מהדכל
 גם בא מלבן במלאכת שבת בהל' כמבואר מלבן משום ראטור פשתן. בבגדמים

 ס5' יט 5ע:5 )ל א"נ ממלאכת שאינו 'מלאכה התז אוזה מדאוריתא אמורלרמב"ם
י"ס

 בה4 כא וע' משערות שעשויה נפה עעי ששק ליזהר יש ולכן 6'( ס" ננ"י
 ? 7'( סעיף )סס בורר במלאכתשבת

 : איה בונה במלאכת לקמן נבאר גבינת עשית דין)פ(
11 
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 יו"מ הלכות פר פג כלל ארםחיי
 : תק"ר( סי' )כש"ע המוחן פג*כלל

 ולשאר מדאורייתא לרשב"א אמורה עצמה בא"נ שהיא אע"ג הפתינה)א(
 שדרך לפי מדרבנן עכ"פפוסקים

'~fr גן: זןגוש תבלין למהון מותר ומ"מ . הרבה לימים: tlltYD 1:גו(:%::ך::ך:;,:.:::יג,ק :ג ז:( מג :ו,: " 2י:,ביעגז:י::י4:; :::%;::: ז:יךני
 ' rG~1 ,י '

4 
 ע

 קצת שער ן 'דוך טעם רנפ'מם תנל', דאפ.' לרגוזת א%יאך טדעא זהפנל

 י ש ד"אשו
ב י ג!

 יקמש י:י נביי דעה ורל שלהם ניהיס עכ.פ מסוו יפיפקק ישק דל זק"י,ע( )ב(
ff~, ן 1"י יטנ.ח 4 ""יות וויל 

4ק
 מפיג ראין כמלה ודינו' שינוי ע"י "ייוין( )יינ על בי"פ גבינה לגרור מותר )ג(

 י:ן,י:ע"י: נ:ייעןי גי:, ימך גג::זירי
 להתוך וכן טה.נה אחר טה.נק 4אק ש.;1. שם 1 ""י.ן( )י': .%מ:שטציגאו

 דיכת ואפילו בורר במלאכת כדלעיל מעודה לאותה שצריך מה דוקאולרשב"א אס,י הגל אקר ל.1ם אבל נ.ום לבו שצורד מה מל 4,ק,:ך(זלט

 ;1ה ים,ה'ה קטנות להתנכות לנקעם אסור ?.f. כגו לנשל שריאהמצי:ר"'שע'4.י"ם

2 ראו. ש.א.:1 עצ.ס אכל ייסרילשבים  טותי ודלן טהטן בהם 
 לבקע י

 אך",ך שאסיר סי ,:ל ט,הי גו 1;.,צא אבלובפ:,ן דהול:12:ע,ז2
 צק.סטק אבל יעה.ק( יני ת4 )נם." נמם לבשל עצ.ס לו םאפילו
 'מדרבנן: פוסקיםולשאר

 : תק"ו( סי' )כש"ע המרקר * פרכלל
 ולרשב"א הרבה לימים נעשית היא שגם האמורות מהמלאכות היא הרקדה)א(
 ואם . שינוי ע"י אפילו וכברה בנפה לרקד מדרבנן אמור ולכ"ע מדאמ4יתאאמור
 )בוקי

 יליקרון נזק מ אבל דב,- 14 בד.'יאקשלא
קז:ק

 דשבות שבות דהוי שינוי בדרך נכרי ע"י מותר כלל הקמח עדיין רקדו לא)ג( י נך,ע.ןצ(לג::'i?1?1D ן . ט

 "ס מט שיברי"
כ.י ל(' פשי
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קמו יו"ם הלכות פו מה כלל ארםחיי

 2 תק"ו( סי' )בש"ע הלש * מהכלל

 אלא דחול עובדא רהוי בי"ס הקמח יטרוד לא וס"ט . בי"ס מותנת לישה)א(
 חמיוהד בכלי אפיי טומיף או פוחת אלא הסדה טמלא אינו ואם הדעת באוטוימה
 ? ב"ק( נסס )פ"י ל"ת כלל שבת בהל' כטבואר סותרלמדה

 שצרז סמה יותר יאמת כך שמתוך היישינן ולא גדולים מחין לעשות טותר)ב(
ל ל. : י'( סער נ(.ע)וט

 לכתהלה וסותר נקיה פת לאפות מותר קיבר פת לו יש אם אבל קיבר פתלהאכילם
 לו יש אמילו וכן ונקח( 1' מעיף )מס נקיה פת ואה"כ תחלה קילר מתלאפות
 פת היום אוכל לוטר שיכול נקיה פת עוד לאפות מותר טעי"מ שאפה וקוהפת
  שהשיכה ~ד לאפותה הסמיק ולא י"ס אאר לצורך מעי"ם עיטה לש אם וכןהטה
 להתיר יש גדול הפסך והוא א' פת לאכול באסת צריך אם תפסיד כך יניהואם

 כדלקמן אמור .א' פת שיאכל ממך. על לאפות אבל ולאפות גדוליט מתיןלעשות
 סס(: h~w3 תכ"9 נמל )ע' ה' מ" צ"טכלל

 מעים לעמת יצאמשר טפם עתוי ע" אלא ב"מ ,באו לעשות אסו)ח
ן p,)$ )מעז מצשאש
 ואז הערב עד ההלה ישמור ולנןמתים ממאי כולנו שהרי לאכילה ראוי ראין לאפותה אסור וגם , ביש קדשיםשורפין

 ישרפנ"
 להפריש אסור מעי"ט לש אם אבל

 הלה שהשאיר טחתיכה יפריש ולערב הסת מן מעט ויניח יאכל אלא בישחלה
 זה אותם ויקיף ב"מ א' עיסה עוד ללוש יכול רוצה אם או ניכרים שיריהשיהיה צריך וא"ב עריסותיכם ראשית דכתיב חלה כדי הק לשייר אסור אבלוישרפנה
 חטה לפת כשצריך ורוקא מעי"מ שלש מה על גס עימה מאותה ויפריש ,האצל
 עימה אומה שהרי חמה פת לו יש בלא"ה דהכא הם פת רוצה אני שאומרהערמה ידי על לאפות דמותר תמה בם" למש"כ דומה דאין וג'ל . 'p'/D (hv  ע"י)סי'

 ? מעיפן שאפה התם משא"כראשונה
 התנור בו למתום טית לגבל אסור ט"מ בי"ס מותר דלישה אע"ג)ו(

 לההמיר יש גיבול בר דאינה אפר לגבל ואמילו לבנין כמתקן דנראה ' לשבתבו שמממיניי
 שיכין ליזהר צריך ולכן גיבול בר דהוי מים לא א5ל לשל כוותר נכרי רע"יונ"ל
 אא"כ אטור זה גם סרהוב רפש ליקה העולם שנוהגין ומה . מגובל סיטמעיקם
 כמהובר והוי קרקע לגבי בטל דא5"כ זוית בהרן ומונח מעי"מ תלוש כברהוא
 : ינע"6( י' סעיף )הק"ן מוקצה הוי דאל"כ מעי"מ ע"ז דעתו שהיהוהוא

 טובים יותר שהישנים מעי"ם )65קמין( שקורין )יייחיי%( ללוש ייזהר יש)ז(
 שאם קצת שינוי ע"י בי"ם יעשה מעים ששכח או פנאי אין אם ומ"מ .מהחדשים

 . נפש אוי בכל הדין וכן בו וכיוצא טפה על יעשה ישולהן על לעשותרגיל
 לבהמה מורסן גיבול דין)ה( י )ת5"ס( שךנוי ידי על בי"מ לעשותו להמתין לכתחילהומותר

 ועי
 לש בטלאכת שבת בהלכות לעיל מבואר

 :)תקי"נ(
 : חק"ו( סי' )כש"ע אפיה צרכי וכל האופה * פיכלל

 טמנו ולגרוף כדרכו התנור להבעיר ומותר בי"מ מותרת והבישול האפיה4א(
 אם לצננו בטים התנור בו שמכבדין המכבדות לשרות ומותר . והאפרהנחלים
 בשר לצלות מותר וכן שטכבה אע"ג הפת שיתחרה ומתיירא מהצורך יותרהסיקו
 שאעא כיון הבשר הנחת ע"י הגחלים שטכבה אעפ"י גחליםע"ג

 בעניי
 וס"ט אחר

 אסור לפת מזיק, שאינו קטנים גחלים עוד בו שנשאר רק התנור גרף כבראם
 שלא לכבותה במים הטכבדות למבול דאסור ופשיטא לגרפו המכברותלשרות
 בו וכיוצא מגובל בפיס התנור פי לסתום ומותר הפת לצורך זה ישאין כיוןתשרף
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 יו"ט הלכות פח פו פו כלל ארםהיי
 )וע' דמותר עצמו 'שיט כאוכץ הוי אחר בעמן וטא"א כיון 6'( ס" 5"נ כ55)ע'

lwr)sעיותק(:  3)ול6כת 
 לגרוף אסור מקצת באותו לאמות שאפשר עד התנור מקצת גרף אם)ב(
 2השאר
 צ"ג: בכלל תמצא חדש תנור דין)ג(

 והקורע: והתופר  כו' הצמר הגווו פז.כלל י*
 והאורג נימין בתי ב' והעושה והמימד והתווה והצובע והמנפץ והמלבן הגוזז)א(
 . בי"א אטור בשבת שאמור מה כל והמתיר והקושר חומין ב' והפוצע חומיןב:

 לתמור מותר ומ"מ . בי"מ אטור בשבת שאטור מה כל והמתיר התופר)ב( י שוחם במלאכת אי"ה יתבאר שהיטה בשעת ונוצה שער תלישתולענין
 מעי"ט במחט ההום שישימ לייהר צריך אך בהן וכיוצא אותן שממלאיןהעופות
 ת'( סי' ט' כ55 3כ"6 )ע' כלי טתקן ונמצא ארוך כשיהיה אותו יחתוך שמאדגזרינן
 או לחתוך מותר שתפר 'ולאחר בי"א בטחת ההוט שיתן אטוט מעי'ש נתן 9אואם

 ~ק"ט כמיען הנ"י )כ' תק"ט(. )סי' דוקא לשרפו אלא להתכו שלא ונהגולשרפו
 ייפרע 5"ע ולסח . ע"כ א"כ  ל5ורך סו6 הפירס  nlbc-. עוף יתפור ניוותר היסנטנסס
 אסור ובונם כאורג ~nllhS דכ5 י"ס הל' ריס מכתנתי רענ"ס לפיטת 61"כ תפירהיסוי
 3סס ע' סי' ננ"6 סכתנתי )וה ט' כ55 5עי5 וע' וע"ע דיסיר 6פסר 6"כ  לקורך6פי'

 וקיינ 5)ו7תו החוט 'לתוך סע6 תסוס הטעס הירוס5)1' נסס מס סכתנתי עם ו5פיסירומ5עי
 ק5ת  סעסופק סעסעע 73"ע  ועיין פתסר 65יר ליחלו  מצוחר p~D 6ין 61"כ כתתךנסוס
 בקורע אלא חייב דאינו תקרע שמא חיישינן ולא במטלית אגוזים ומוצעים)ג( י  לתפירה(  עויס 6לי  חייך ל6 דוסנוס
 תקש(: )פי' לתפורע"מ

 )טין הצר פח*כלל
 תמז(י

 כל ולכן מדרבנן מומקים ולשאר מדאורייתא לרשב"א ביש אמורה צידה)א(
 עכ"פ ניצורו שכבר באלו אפי' צידה איסור ומלבד בי"א אסור בשבת שאמורמוק
 : שנבאר כמו מאתמול שהזמינם לא אס טוקצים הם היים בעליכל

1 
 לצודן סותר לאכילה העוטרים שבהצר או שבביתו ויונים ותרנגולים אווזים)ב(
 אם שאפי' ובחצר בבית הורגלו שכבר אותן ודוקא 1 לשחטן ב"פ אכילהלצורך
 שלא וס"ט להצר הורן אפ" לצודן טותר 'ולכן לביתן לערב באין להצר חוץיצאו
 יצאו ואם הורגלו לא שעדיין מחדש קנה אם אב9 סס( )ת"6 אמור אכילהלצורך
 הקורה על יושבין כשהן דבלילה ונ"ל . בביתו כשהן אמילו לצורן אמור יהורולא
 בש"ת חגבים הצד ק"ו רף בשבת כדאי' צידה בהן שייך יא דבלילה לצודןמותר
 תרנגולים דגם וידוע ע:"5( ני5ו7ין סס וסרי מתעוורות עיניהס )פרס"' פטורהטל
 שהורגלו ואותן כןבלילה

 א"י
 משם לאכילה שעומד"ן כיון מוקצהן משום ג"כ בהם

 שיטול אותה דשמא לשחוט שרוצה איזה טעי"ם שיברור ליזהר ראוי שטיםירא
 4צורך2 שלא שפלמל ונטצא כחושה שהיאימצא

 ~שביטוין כיון לקיניהן יבוא הורגלון שכבר אעפ"י עליה ויוני שובך יוני)ג(
 הזמינן ואפילו לצודן אטור ולכן לתפסן נוח ואין אדם בני מפני ולברוחלהשמט
 מדדין אלא מפררחין שאינן קטמם אבל לצודן אטי טפל אני וזה זה ואמרמעי"פ

 : הזימון בהם "הני. צייה משוס ona האין כיון אמהמ
 אותם לוקח שאינו אעפ"י נוטל אני וזה זה מעינת אומר הזימון הוא כיצד)ד(
 יהיו שאפילו בדעתו המכים כבר בהם למשמש הקפיד %א השינן שכבר כיוןבידו

 כולם מזמין .אס או למחר נשל אני טכאן שיאמר מהני לא אבל ישחפםכחושים
 : כולם דוקין אס יאסר אזיכים שיצטרך אפשר אם אבל כההלים שהם שמצא שיך שאינו מה "יפלפלדשמא
 איל נשמטים והדמם הרבה רחב שהביבר במקום לצודן אסור דמם)ה(
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קמו יו"מ הלכות פס פח כלל אדםחיי

 1רצ ואם אמור כלי צרז אם אבל צידה בהם אין בידימ לתפסן יכול ואםואילך

 ו.הן,י:,ינ'ח:,. ב, חומצוג',צא כיק ם. נ,י[;ן2,ת
 ק מ צוז ואס מטיפ

 . )יו"6( שני ב"מ ואמילו אמור מוכן סמקל ד'י בסיטן כמולכולם
 ן ש:. נ-ט דטותד בפ.ה דמנ.ם ריל,נן עול לצל רש ןוולוג"וך

4 
 : סותר קצת ברחוק אבל מהם יקחשמא

 : )ת5"ט( השוחם . פמכלל

 שאסוריי דברימ שאר אבל יום אותו לצורך בי"ס המותרת מלאכה שהימה)א(

 אצל הממן להוליך יכיל שהמבח וה"ה טעי"מ להוליכו אפשר היה אפילוכתפו " ,ןמלן:::זן2,ך"ה,לינ, הבך :.ה:נן:ם מו4 שקי212
 :הבהטה

 פגום יטצאנו שטא שהיטה קודם הסכין יבדוק לא ל
 מעי"מ ינדקנה ולכן ביו"מ אף דאמור כלי עושה וי'1 שלו במשחזתוישחיונה

 ורנ"א מעי"מ ;דקו ל"א ואס :יקה( קה נתי:ץ2הנכתל"ד:ד ן עמילא נפגםשאינו

ק":
 ק ך ק ק

 אפי' לסכין טקום לעשות והשער הצמר לתלוש רשאי אינו בהמה השוחט)ג(

,טישכו
 א'ןקואלהי

 ד:ן:ף ה.ש,הם הן טה- מ~,ק ס:1 נך "לוש אם

  אצל לדהית לט של שמום. ג'ין יטבן  כדעת להקל וביהרן היך ב'שמ נ'שם
 לאיי א, סטים ל, טה יפש טזאינל "שתן עת'יה הניצה שהי. ץטלאנה
 ואע"ג לכתהלה מותר י"מ שטחת משום הילכך פמור שאצ"ל דמלאכהכר"ש

 לש"ט אישי אם ב:ין' D"C1 ש'סטונ, ט. ןל זהם דש זה בג לשחיםש'א.'א
 לר"ט'ו: 'ש ב.רו תשיפנה טיירהבלא

 ל ל
 א, ס,קצה .שן1א נ'אפי אף לנמות מיתי החט נבי "אם ,,ן רח'דקה

 ב..טין שב 13נק11ייןןא תטלאנה נטנמקטן ריצה ש.ה'הקן1 בעפי
 :באכן

 ע
 שלא קר במקום להצניעה מותר אבל למלמלה אמור מרפה ונמצא שחס)ה(
 ים משמחת ויתבמל מלשהומ עצטו ימנע לאצנועי לי שרית לא דאיתטרח

טו'פךדן'ש':ן , י י(:נ:מ,ר"ק

 ט'.י"יט סייע 'א 'א,נ טיסיה נים שנז' יא n1DIy .נ. 'זט "ןשי
 שי באפשר של~הי'כ"כ מא"כלהצמע

 ע
 מ; ומ"מ "ש. ן ן

titunwמקצה בד'נ' שבת גהל' כפב,או ומשתם- במקיט 41תט 14לעו טוהר גורו : 
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 יו"ט הלכות צא צ פט כלל אדםהיי
 שהבהמה או י"4 לצורך גדול שצורך לא אם טרימות שכיחי דלא היכאאפילו לשחוט שלא נוהגין ראידנא ט"מ בי"ס בהמה לשחום מותר דמרינא אשיג)ו(
 בו שייט אע"ג עוף לשחוץ ומותר . משהוט נוהמן עזמות אבל ויפסידטטוכנת
 מסתמא 'ואמרינן הם כשרות דרוב ההזקה על סוטכין מ"מ בדיקה וצריךריעותא
 : הרוב מןההיה

 יש ואם ביש לשוחטה אסור אכל וכבר תמות שמא וירא ממוכנת בהמה)ז(
 לא ואמילו הפשט קודם אפילו יום באותו צלי כזית טמנה לאכול כדי ביוםשהות
 סותר ואם להו הזי אורהימ לו יקלעו אם או אוכל היה רוצה היה שיאם כיוןיאכל

 לצורך שוחטה שאינו כיון הא ומ"מ ממון הפסד משום רבנן גזרו לאמדאורייתא
 בהט, אפ-לו או בשרה שהטה ואס שרינן לא האי דכולי להפשיטה אסור*"מ

 יביאנה אלא בהול שעושה כדרך במוטות יביאנה לא י"ס לצורך ששהםבריאה
 : איבריםאיברים
 דא'א שתיהן לשהוט יכול שתים להם יש ואפילו שחיטה בלא בשר כזיתלאכול אפופי דאי ב"מ לשחטה יכול ישראל של והציה נכרי של הציה בהטה)ח(
 אסור והטובה הגדולה לו ליחן הנכרי רצה DS1 , דבר בכל שוין שניהןשיהיו
 : שתיהןלשהוט
 הוא שמא טטפק דטו לכמות שצריך טמני בי"ט אותו שוהטין אין כוי)ט(
 טמריהין איו לא דאלים היה ודאי שהוא יאמר בי"ט דמו מכסה שהוא והרואההיה
 הוא כוי ובאמת מותר ההחלב היה כרין הלבו להתיר יבא וא"כ בי"ט לכסותאותו
 אסור אפ"ה ד' בטיסן כדלע"ל טוכן עפר לו יש אפי' ולכן בהמה ספק היהספק
 אבל זוית בקרן ששהם ודוקא ברכה בלא טכסה ניכר רישוטו אם לערב שחטואם
 של כגרף דהוי מוכן בעפר לכמות מותר בהמה דם אפילו הצל באטצץ שהםאם
 : בהצר כליו יתלכלכו שלארעי

 ומצ"ח(: וסימן המפשיט צ.כלל
 היתר בחזקת דנשחטה הכיון שיפשיט עד יבדוק שלא טוב בהטה השוחט)א(
 שנטרפה ,וף וכן להפשיט אמור טרמה ונמצא טקודמ פשט לא ואםעוטרת
 כיון ישהום ולא עצמו ימנע שמא לחוש דיש ואץ"ג הנוצות לשוט אסורבשה.טה
 שרינן דרבנן איסור דדוקא זה מטעם שרינן לא דאורייתא טלאכה הואדהפשם
 )וע' ה' מימן שוהם בטלאכת כמבואר תהילתו משוםסופו

 "עני( 3)51"כת לקינן ן
 בלא"ה אבל שהים ולא מימנע דלמא דאל"כ להצניען והנוצות העור לטלטלומותר
 שלא יורע אם ולכן שבת בהלכות מוקצה בהל' כמבואר ונוצות עורות לטלטלאסור
 1  )ת5"ט( לטלטל אסוריפסוד

 שהוא טוב ביום כן יפשיט לא שלם העור להפשיט שדרכן וטלאים גדיים)ב(
 : (oc) גדולטורה

 ותיק(: ת5"ט )סי' והמעכר המולח צא*כלל
 החלבים מולהין אין וכן עליו והייבין עיבוד צורך שהוא עורות טולהין איןי.א(
 דמלאכה בארנו וכבר עיבוד* בו שייך גמור אוכל שאינו דדבר בי"ט נשחטהאמי'

 יחידות ע"ג לשמחן אמור וכן ישחוט ולא ימנע שמא משום התירו לאדאורייתא
 וכן המליחה אף שהתירו לומר וימעה יסריח שלא כדי כן שעושה מילהאדמוכח
 מילתא מוכה כן למלוה בהול קרך ראין דכיון באויר החלב על בשר למקוהאמור

 אלא זה ראין הפסד משום ולהצניעו לטלטלו מותר ומ"מ ההלב בשביל כןשעושה
 ן )ת5"ט(: כו' ימנע שמא משום והתירוהומדרבנן
 בהל' כמבואר אסור טדרבנן מ"ט טדאורייתא באוכלין עיבוד דאין אע"ג)ב(
 בי"ס שנית למלחו אמור דם טשומ והודה ונמלח מע"א שנשחת בשר ולכןשבת
 בישולו בשעת בשר לסלוח דרך אין שהרי אכילה הודם ואפילו יממיד שלאכדי

 לתקן ן שמולח מלתא טוכחא וא"כ הבישול בשעת ממלחו אותו מדיחיןואדרבה
ש94פ 4  

------- - - - - - -  -- 
- .----------- - 
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קמח י:ש הלכות צב צא כ55 אדםחיי

 שאם דמו להוציא מע"פ נשהפ אם" בשר למלוה מותר אבל אסור ולקהבשר
 וצ"ע )תק"י( כ"כ מופעם r'a ימריה שלא הפעם עוד למלהו ויצטרך מעי"משלח
 אופ,' ב"מ לטענן חי ל להנ :.,י(קיס~נ נעי,~1נאנ,הק
 כשהיה בי"ס למלחן אסור בטלה כשמניהין משובהין שהן הדגים אבל מ4י"םוכקרען
 נסס טעים לעקרותן שאפשר א"נ כטכשירי דהוו טעי"מ לטלהןול

 נוו""
 ועינו

ל 7.1(: כ1,כ17קען
 שרוצה או אכילה קודם ביום או י"" בליל הוא אם יפסיד השאר ימלח לאואם

 היא מרהא הדא להכל אחת בבת התי' כטה אפי' למלוח מותר עוד היוםלאכול
 חתי' לאכול הפץ אני ולומר להערים מותר יום לאותו שצריך מה מלה כברואם
 היום עוד וא"צ אכל כבר אם אבל והתי' התי' יהכ וכן מלה שכבר מזה ולאזו

 יש אם שאכל אחר אפילו זו הערמה ע"י למלוה מותר ב"פ נשהה ואםאמור
 ונ"ל ז' rDD שוהם במלאכת בממוכנת שהתירו דוטיא יכלה כשלא בוודאיהפסד
 יניהן ואם ביום בו מהם לאכול בי"ס קרען אם להם מועיל שהמלח דגיםדה"ה
 שלא אבל אכילה אהר אפילו זו הערמה ע"י למלוח דטותר בודאי יפסידוכך

 כמו להתיר יש גדול הפסד ובמקום למלחן ופשימא לקרען אמור היוםלצורך
 מערב ולמלחן להרען יכול היה ' שלא בענין ודוקא ז' סימן פ"א כללבטסוכנת

 ולעיל ף fD'D כדלקטן אמור אוב יום מערב בביתו היה כבר אם אבל מוביום
ro'~'ג : 

 כמו דמו להוציא למלחו וצריך יפסיד שטא וחושש ביו"ט כשנשהם)ה(
 אבל זו הערמה ע"י הבשר 4ל לנקר מותר שנקר עד למלוח שא"א כיוןשבארנו

 אבל אפשר אם קצת לשנות ופוב שצריך טה אלא ינקר לא מעי"מ נשחפאם
 שהות והיה מעי"ם נשהה . אם לנקרו שלא לההטיר יש שינוי ע"י דא"אאחוריים
 : י"מ לצורך להקל יש הדחק ובטקום מעי"מלנקרו
 כ"א לאכלו אסר יהיה ים אהר ישהא ואם 'לשהיפת4 ג' 'ביום הבשר אם )ו('
 יכול דהיה כיון כזית מטנו אוכל שיאמר הןרטה ע"י ולהדיחו לנקרו אמורעלי
 בי"פ להדיחו טותי נקרו כבר ואם פסידא לעצטו גרם פשיעתו וע": מעי"מלנקרו
 שימלאו לכתחילה וראוי טים עליו ששופך רק מעשה עושה ואינו לאכילה ראוידמ"מ
 לא ב' י"מ עד ההדהה להניה אפשר ואם ממנה חתי' הקצבים ויאכלו מעי"םמים
 ? PL.. ס"ס )ס"ק ראשון בישידיחו

 בהם אבל כעיבוד דהוי צנון התי' הרבה למלוה אסור שבשבת אעפ"י)ז(
 אהד אהד לטבול דאפשר בזה גם מהמירין ויש טעי"ט לעשותו אפשר שאימותר
 : מק"י( )סי' ויאכלבמלה

 אין אבל באור אותן ומהבהבין והרגלים הראש טולגין)ח(
 טופליי

 רמהזי במיד
 אלילו שלם גדי ~א תרנגולת'אבל למלוג מותר ת"ק( )סי'כטעבד

 א~
 לאכול מולג

 : )קדט(העור
 דריסת במקום אותה ולתת העור למלפף מותר בי"א שנשחטה בהמה)פ(
 אםזר זה דגם ואע"ג העור יפסד ולא עליו ידרמו הילוכם שבדרך אדם בנירגלי

 על לשטחה אבל שהם ולא מימנע דאל"כ תהילתן משום מופן בזה התירומדרבנן
 h"w "57 )ת5"ט העור לצורך והעושה-זה מילתא דמוכח אסור יתידותגבי

 : ככ"ח(
 : הממחק . צבכלל

 אמור בשבת שאמור מה וכל רטיה למרה וכן לכ"ע אמור החור הממחק)א(
 נעסיק " רסב' )כ"כ עצמו נפיט כאוכל דהוי במים התנור פי לטרה מותר ומ"מבי"ם.
 ריק נסס שכ' סם וס3"' סר""פ ע7נרי "נ5 תקע מיען סנ"י סני"ו סר"ן וכ"כ נ'סער
 hnPlYn נכוני עיסו O"DC ר6"ס וע37רי 1Dh' 7ע'רוע 5ס7י6 עוכע יערק סע6 למור7עטר
  5סתום ?.P קעקע מתנור פי כסחוס ווותר רק 'ג"כ כ' תקאו ססי' ונס"ע ע"ס מכרע 6יןכו'
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 יו"פ הלכות צג צב כלל ארםחיי
 )י67וריית6 לסור נסס 6וכ5 50 סדינו nthSw 7כ5 סכינתי ר1ונ"ס 75עת ועכ"ס עיסותנ65
 ? מערק( נגקו6 עפורס הינו 017 סייוע נ5* 5טתוס רק 5ערע הסור 63"נ 7סויהע"ג

 ימרה שטא בכותל או במנורה לדבקו הלב או שעוה של נר להטם אטור)ב(
 ו בו וכיוצא במכין לנקותו מותר בחלב סתום השפופרת ראם ומל תקי"7()סי'

 ולכן בי"פ אמור בשבת שאמור מה כל והטוהק והכותב והמשרטפ הטחתך()ג(
 בעיסה בדפוס לחקוק אמור אבל שצריך מה כל בי"ס ולאפות ללוש דטותראעפ"י
 אהד ע% או מצה בחקיקה אחד עץ שהוקקין יש ר"מ מימן רוקה וז"ל . צולהאיזה
 יוסי לר' מיבעיא לא אמור טוב ביום אבל וחקק ולא וכתב קיי"9 גט דלעניןאע"ג
 שאסור דרכים ובאבק וקנקנתום מקומם גרע לא לד"ה אלא ם משוםדטהייב

 ביד ראפ" ומל ציור. איזה בו שיש בדפום )5עק6ך( לעשות אמור t"DS1 עכ"לכו'
 : צורה שאר או עי צורת כמין העימה מן לעשותאמור

 : בפטיש והמכה והמיתר הכונה י צגכלל
 בי"פ גבינה עושין אין ולכן בי"א אסור בשבת שאמור מה וכל אסור הבונה)א(
 היה ואפילו מהדשה מוכה יותר הישיגה והגבינה בונה משום חייב בשבתדהטגבן

 : תק"י( )סי' הרבה לשים שנעשית מלאכה דהוא אסור טעי"ט עשה ולא אונםלו
 ולאחר לקרר ושם לישב 0יין5יך( )ייסר או )3"57יך( שקורין מוכות כשעושים)ב(
 נתנן עשייתה בתהלת אם לעבותה עצים שם נותמם לפעמים והמכך הדפנותשגמר
 לסכך או לדמנות נתבטלו שהרי סותר דהוי ליחלן אמור להזקה או לעבותהכדי
 ))1"%( מותר לעבותה סמכן אפילו שם נתנם והמכך הדופן שנגמר לאחר אםאבל

 הסכך על חבילות זרק אם וה"ה . ל"בותה דעתו שעכ"פ כיון בזה אוסר הת"זאבל
 מסתטא ההבילה התיר שלא כיון להסיקן ליחלן טותר הסכה לגבי בטילותראינן
 ליטלן ואסור הסכך לגבי בפלות המכך על עצים נתן אס אבל סכך לגבי בטלילא
 :  חסיך( בסי' סותרדהוי

 וכטדזטה בשבת כסו דית יבית כיבוד)ג(
 שנוהגיי

 הבית, ומכבדין היהר
 באבכם מרוצפין שהם שלנו בבתים וכ"ש בשבת אפילו טתירין שיש כיוןואפשר

 כ' y"w1 אבל להתיר מוטכין זה על גומות אשוויי בו ול"ש בקרשיםאו
 )"ק'כ(:לאיסום

 ל,ל4
 תחוח שהוא לא אם בשוה שיקהו אלא גוטא יעשו שלא הבית לפזר הולכושלוקהין

 וקטה בפירות אבל הגומא ונמתם שמביביו טה נופל ההול כשמוציא שתיכףכ"כ
 גוטא כשעושה אף הכלי מן ליקה טותר ולכן לכ"ע ובנין גומא ל"ש בווכיוצא
5ל. 1נ(: ס.ק b"w "1.ע)ס.ון
 אם הוי ממילא דגומא גומא שנשאר פי על אפ התחוב דבר להוציא מותראבל
 : מס( )ת"6 להוציא אמור דאו גומות להשוות שיבא דהיישינן בבית שהואלא

 שאינן הרם כלי הדשות בקדרות מתהלה יבשל שלא ליזהר יש לכתחלה)ו(
 בהם יבשל ולכן טנא כטתקן והוי ונתחזקו נגטרו ראשון הבשול שע"י)החירט(
 שכלי בהם לבשל טותר כזה אחרת קדירה לו ואין ובדיעבד מערםלכתהלה
 אפילו ליזהר א"צ )ג5ווירט( שהם אלו אבל היוצר מהיסק נגטרים שלנוחרס

 ? )תק"נ(לכתהלה
 תיקון והוי ההימק ע"י וטתחזק מתיבש שהמיט הדש בתנור לאפות אטור)ז(
 הרבה ימים נעשה כבר אם אבל טהרש שנעשה דוקא דוה ונ"ל סס( (h~wכלי
 לפחות: שלנו תנורים סדרך אין וגם בלא"ה נתיבש מילאמ

) 1 
 ולהחזירם לפרקן ואמור בחוזק לדיקם שדרכן אע"ג פרקים של כלים)ח(
 האין כיון מותר בי"ח אבל מ"ר כלל כלים בבנין שבת בהלכות כדאיתאבשבת
r'aחייב דבזה בחוזק ויהדקנו יתקע שלא והוא י"מ שטחת משום גזרו לא בכלים 

 : )תקי"ט( בהםאפילו
אין296
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קמפ ירפ הלכות צר צג כלל ארםחיי

 אותו למעך אסור רך שהטיפ בעור דהיינו מיפ של הנר את פוחתין( אק)מ(
 נתיבש וגם קיבול הלית נעשה כבר אם אפילו וכן קיבול בית לן לעשותבאצבעו
 אטור הדפנות יפלו שלא כדי דבר שאר או קש בו שהניח אלא באור אובחטה
 אסור עשייתן בתחלת יהד מהוברים כלים ב אם וכן טנא דמתקן בי"אליטלן

 : )מס(להפרידן
 החותם רק לשבור דהיינו בפט לפתחו סותר חתום כתב שהביא נכרי)י(

)171ק"
 שצריך עד היסב טהותם אם וכן עותק( תסוס "סור 7"5"כ "וחיות נו פין

 : נח""( )סס קורע בטלאכת כדלעיל בי"פ נייר קורעין ראין אמור השרלקרוע
 קימם או קש לקפום)יא(

 לחצו"
 בהל' כמבואר בי"פ כן בשבת כדינו שימו בו

 : )סס( "'ז מימן בפטיש מכה במלאכתשבת
 כטבואר בשבת כסו בי"פ דינו ולפתוח שבכלים הקשרים' ולחתוך להתיר)יב(

 ' : )""ק( ח"ד כללשם

1
 בטלאכת שבת בהל' ועיין מנא מתקן דהוי בבגדים קמפים לעשות אמור )יג(
 והוי ריחא דמוליד טשום הריה שיקלומ כדי הבגד על בשמים ליתר אסור)יד( י )סס( י" סיטןמלבן
 אע"ג מותר מריה הי' כבר אם. אבל מנאכתיקון

 שמוסי
 ושכ"י( )"קין* קצת ריחא

 : )תק'""( שיריחו כדי למים שמריה דבר ליתן דאמורופשיטא
 : מק"ט( )סיחן נפש אוכל מכשירי יין צר*כלל

 לכם טדכתיב הו"ל וקבלו לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר כתיב)א(
 טכשירים :רק.שהם עצטו נפש אוכל ,שאינו טה אפילו דשינו צרכיכם לכללרבות
 למעפ משסע ללסו הוא ומדכתיב התור' טן טות' זה גס זה בלא לאכול אפשרשאי
 וטיעפ הכתוב שריבה ואחר אסורי' מכשירין אבל טותר נפש אוכל ר"ל הוץדוקא
 אפשר שהיה טכשירין אבל טותר טעי"ם לעשותן שא"א דמכשירין חז"לקבלו

 אין ואעם"כ אסור טע"מלעשיתן
 טוריי

 : )תק"ט( שאפשר טה אף להתיר יבואו שמאטעי"ם לעשותן בא"א אט" טכשירין לד'ויעיר לרבדם
 לו היה לא אם אבל לעשותן אמור טעי"מ עשה ולא נתעצל וכ"ש שבה)ב(
 : גת""( )סס מותר שנשבר מאתטול בו ידע שלא אופנאי

 בי"פ נשבר אם ב' בי"ס לתקן ואסור כעי"פ דינו שני י"פ לגבי ראשון "מ)ג(
 בת""(: )ססראשון
 מעי"פ לתקן אפשר שאי המכשירים ~שות שרי דמדאורייתא גב ען אף)ר(
 התירו ולא סרובה מורח שהוא גטור כלי שעושה בענין לתקן אטורט"ף
 שנעשים בדברים שאסרו עצטו מא"נ עדיף דלא מועם שפרהתו בדבראלא
 : הרבהליטים
 כדרכו אבן של במשהות להשחיזה אטור ביו"פ אפילו ושנפנס טמן לפיכך)ה(
 שאינה בעלמא אבן או עץ של במשהזת להדדה מותר אבל גמור כלי שעושהמפני

 אין ואם בטשהזת 9השהח יבואו שלא לרבים כן מורין אין ומ"מ בו וכיוצאטשחזת
 וכיוצא עץ t_L רבים בפני אפי' לכתהלה טותר השמנונית להעביר רק לחךדצריך
 לוטר ויכול לכל שנראה עד שמנונית טלאה שהיא רק להדד כוונתו אם ואפילובו

 לחדד אמור כלל הותכת שאינה עד כ"כ עמרה ואם כן מורין אין 9"מהשמנונית להעב" אלא א"צ אם אפי' אמור במשהזת אבל טותר עושה השטנוניתשלהעביר
 : (oc) במשהזת ישחיז שטא עץ בשלאפילו
 שום לזה צריך אין אפילו לפושטה אמור מעי"פ שנעקם ברזל של שפוד)ו(
 לצלות )ול 'אמ מוב ביום נעקם אם. אבל אמור אפ"ה בידו לפשמה ויכולכלי
 ואין אוב ביום לתקנו טותר כל9 בו לצלות אפשר אי ואם לתקנו אסור כךבו

 מחבירו לשאול אפשר אם פוב ביום נשבר אפילו המכשירין בכל ומ"מ כןמורין
 דהוי לקצרו לשורפו או יחתכו אמור מדאי יותר ארוך היה אם ולכן )רענ""(גמור כלי עושה שזה במכין אווזו מחלישן ואין אותו מחדדין אין עץ של שפוד)ז( י לתקןאמור
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קנ יו"ט הלכות צו צה כלל 'ארםחיי

 ןבנע?נונו1א*"
28ש11אש

 : )(ק( ממשסבבה
 ה

 טשמי
 רר מ'ט טטנ, והנוטל % דנוור גזל, שהשמן שבנר

 .":י וי','(ך לאם:%
 אם'ז,אה-

 טותי 1:ן ב'נ,' ג-מ איא ר'א.ט ,מקרל'ק

 י!5115צליינישןי
יי5א185 אס'לי 'שעזה סיחלב מנו :תילהי"ע,%שננילמ",מ

"-יי:1.י11%%1יץז*
 %י4" ,ישו :ננ,' 1'י.ם יין-ילי. %היי(;זךויישקןן1'יונו5"%ושש

 סס(:י נר,ל % מתהלר, ש."4 רק נועלש'ושאשי ש,גבימ:4ך
 בקיי ש

רא:,-,
 - , ן קיאם ,עשות עול שרי'

 %4 '11ןאה[4"יש"%,'קןי11"1
 ונשבת ירט של נר להרל,ק אקנ.י לביךיא'1:'5"י%יק'יגת?"הםל",':"'.י(חצ'.ןן
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%
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 יו"ט הלכות צו צו כלל ארםחיי
 להוציא שלא עצמו על יחמיר נמש בעל וכל טררבנן אלא דאינו 1"א דחיות%א
 בבית כבר מונחים שהיו והמהזורימ לקישות או נפש לאוכל קצת שצריך מהרק

 שאם אלא כלים שאר וכיש גניבה השש משום אפילו לביתו יביאם לאהכנסת
 משום סופן דהתירו להחזירם מותר מגניבה ומתיירא הכנסת לבית טוב ביוםהביאם
 לעולמ ביו"ט ותושבהות שירות דברי בטהזורימ לומר רוצה ואם . ()תקי"ת(תחלהן
 : להביאםמותר

 רק כלל היום לצורך שאינו מה אפילו לטלמל מותר עירוב שיש במקום)ב(
 ומט להצר מחצר אפילו למלמל אסור עירוב שאין ובמקום כלי תורת בושיש
 אכילה לאתר כגון היום לצורך עוד בו שאין אעפ"י בכיסו בכינים לטלטלנוהמן
 : )סם( היום צורך בהם שאין כיון אמור לגמרי לעיר חוץ להוציאםאבל

 למייל אפי' קצת צורך דהה בשבת שאמור אעפ"י הקטן את להוציא מותר)ג(
 : )מס(מותר

 שעושה ניכר שיהיה כדי ישנה אלא בהול כמו גדולות משאות ישא לא)ד(
 וצריך עירו בני הם אפילו אורחים אצלו שזיטן או לבית ומבית יו"ט לצורךן
לס

 בברטל" או ביה.ר במקל לילך t-1DS מקל בלא  ש'נ11") וחרו ס,טא )ה(
 : תקכי'נ( )סי' לי"מ עירוב דאין מומיים ע"ה אלא המר אינו אמאבל

 ושני בה יושב והוא קמנה כתיבה שהיא )ס"טדעו( שקורין בכסא יוצאין אין)ו(
 יכול אמי' סותר לו צריכים שרבים ואיש . אשה או איש א' אותו נושאיםאנשים
 : )סס( ביעתותא או בגדיו יסנף שלא כגון צורך איזה בו יש אם כסא בלאלילך

 אעפ"י בי"ס לאכול שיכול דבר כל רה"ר דרך ביוש להבירו אדם משלה)ז(
 טוקצה משום בהם דאין לאכילה העומדים ועוף בחטה כגון לזה צריך הבירושאין
 כיון מ"מ תפילין כגון בי"ס לו ראוים שאינן אפילו כלים או אוכלים טיניוכל

 שאש יבר אבל למיטלהע הוא שמחה מעשה שום בלא טמנו ליהנות יכולשבהול
 ועוף בהטה כגון מלאכה עדיין שטהוסר כך ממנו להנות א"א בהול וגם היוםהבירו
 דמהוסרי' כך טהמ להנות א"א בהול וגם ביש לשהמן שא"א וולדו' לגדלהעומדי'
 עירוב שיש בטקום אפי' לשלוח אסור ודיכה מחינה שמחוטר תבואה וכןשהיטה
  6ית* %7י עסחע וכן נס7י6 סוזסכס נסי הרענ"ס )כ"כ דהול עובדאדהוי

 דטעע,
 r~eS1  סלטן 6ת  עו5י,ין  ן6ין  בעתניתין לעיל לעתני ליה טוי 6"כ הורס עסיסמב"ס
 סיען נט"ו וכ"ע חותר עירונ ריס יב)1קוס סכתנו תק"ו נטיען ולת"ת הט"ו ע55"ע

 לשלוח מותר לבהמתו תבואה ליתן היום צריך הבירו ואם 51"ע( h"poתקכ"נ
 אמור בהטה לצורה דהא הוצאה איסור משום בו שאין בענין עירוב שישבמקום
 בני ג' ע"י ישלח לא לשלוה שסותר מה וכל וי. טיי שו'ו בכלל כדלקמןלהוציא
 אחר טין נושא כ"א ואם למכרם שלחם כאלו הנראה מלתא דאוושי'אדם
 תחומין עירובי אבל מבואות ושיתופי חצירות עירובי צריך אין יו"ט)ח( 1 : )תקט"י(מותר
 כדלעיל מוב ביום כלל צריך שאין לדברים עירוב מהני ום"ם תקכ"ת( )סי'צרף
 : ב'טימן
 תקכ"כ )סימן כבהמה דינים ושאר כיו"ד בהמה שכיתת יין * צזכלל

 יוהקכ"ג(
 וי"א מז כלל שבת בהלכות בשבת כמו דדינו י"א בי"ס בהמה שביתת)א(
 מוציאין אין ולכ"ע ותפ"ס( רג1"ו )סיען ביט בהמתו שביתת על מוזהר אדםדאין
 אין ולכן , דהול עובדא שהוא ביףפ הבהמה עלמשא

 רוכביי
 ביו"פ הבהמה על

 : זמורה יחתוך שמא וגם תקכ"נ()סי'
 : כשבת דרינו ש"ס( )נטי' הפ"ה כתב בהטתו אחר מהמר דין)ב(
 מוקצה בו שאין לכך דאזמניה במקל ואפ" ביו"פ במקל בהמה מנהיגיך אין)ג(
 1 : )תקכ"ג( למכירה שמוליכההמחזי

 זבובי' אבל רישיה פסיק והוי השער שמשרת במגררת בהמה מגרדין אין)ד(
 שררכןוא34
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קנא יו"פ הלכוח צח צו כלל ארםחיי

 1 ליס( ס' שיט דני ה,' יהנ,ק7 'שא'נ: נסן D"D הגרהנ;ש,

 : )רם( נפץ יר לו תותן באטט; ל,תפח
ץ

 מלאן לין ם 1:ן על,:,י .תירסי'ד,
 ן ניאה D1r~ אניוף

 תרסם לא שוב ולדה כשרתקה דטטאה כך לעשות אטור טטאה בבהמה אבללידה ציי שתונדי נד'
ע

 %ת אסי אעפץ אדט לוז נ'ו'מ לעשות דם,הי'ם טלא:ותכשךננל י )"קי"ו( באומד לה נאן אלא יבהמתו %זהוי?י:צבל )1(
 תמס Dp"~ לג טרקן לי אקור וק ברל לצרן נו ,נ',צא ,לאקותולהואש

 : )תקי"נ( עכו"ם לצורך מלאכה יין * צחכלל

 ולאפות לבשל אסור למיכך ~D"1ty ולא לכם הו"ל קבלו לכם יקושה מדכתיב)א(
 עכו"ם לצורך אבל קצת לצורך ישראל( בשביל לעשות המותרות המלאכות כלוכן

 צ לכבדו רוצה כיון אחרת בקדר עכו"ם' לצויך יבשל שמאגזרה
 לעצת, שרג.ן ם לו נשש,לר ,הקא "דיהית נ'שג', שינשל דישוןג
טבל

 צ"ט בכלל איה שנבאר : מהר סך להרבות
 ע

 בם ו::::יק 'ניבאגיין:ב כ',תר שבף:ים:יתשנש'. אמורגוי
 שהיצה 1' ורון 3'ש .שמך מין ב"הישנ1,1;צ':ג:(

 כסו ג' חלה בשבילו לאפות שאמץ מבעיא ולא בשבילו וטוסיפיןלכבדו
 נטשביח ק ובם ימו טרחא צרין וא' דנ"א ובלינצעס הרעטזלגעשותי:בילו או לאכלו לישראל ואסור טתולעים בדוקים שאינן צמוקים לתוכו שנותניןומכ"ש שנוהגיי

 להונות אסור עצטו לצורך נס נשטנש4 אס" יגש נשותיו ~שי זנשמל
 כיוצא או בשליחות לו שבא נכרי אבל גזרינן לכבדו שרוצק לגוי ודוקא)ג(

 ינל:'ני::יי: תרואיג:םי(:וני:1:גנ:י::
 ך: :נ ::י'טיך :: ::נןיב':י:ג וי 2"::ב(ה::
 :,(,::ךטן,%ינ %,::טםי"(:"םסשנ:יןזי:':ן3יןביי:
 ,פשיטא ט',חרת נקדיח ג'שנ'"ם לנשל ראס,ו י::ש אסיד אפ'ד "היש(נו

ל.שנגלאסיתללהט,
 מקפ'ד.מ ארם אם פת

 מה,סטט;ו'זת,נ,ק כש'שרא,
 שלהט

ש2:י,:ו::יו'
 :פ"

 צג; "ם"'ק% ממי :ם,ולךך
 (1'1ג2 ג:ג ל:ץ,סןוס:יעיןגא1ב,::מ דוה::ז:ז

ע"פ101
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 יוש הלכות צט צח כלל ארםחיי

 נן:בננ:יביע'נ:ןעיא"ב
1Dyיתם בנו"יו4וג ס אוזקן יי:ך', גנ "גי":75;י ימ שת 
 לה2 לקראל אסור:ט~0

 לשלוח סותר אבל עכיפ ש  רנקב.רט 11ן

 : תק"ג( )סי' ולחול לחכירו מיו"ט הכנה דין . צטכלל

 זן קקה:; לג 'שן',"טא'ן י, '1: בייי,צעזלנןוי"טייג:טיז'
 % SStStDS71 םש' עך ג,::ז גי,:"%ןשכןל4"5
"DDנך:וק במזמט ::: שיבגלן::,:" מן גגי: 
 אלא לאכול ברעהו שאון אע'ם _בו ומוצא בשר קריה ימלא,ת טוי א% ע(י"

 נסשז
ק לציוג

ז : בפ.ע ואהד בבז סיציץ)לב,

 בי::;ץ :5ך11%"םינ,ך",:ך(.יייבניצן
 i(A~ph מי~1 :ן ןע:'ןל:ק;טקיןג

ג מ,עמ שט  

א

ן הלילי, %::תיישורין י"
 לנטר. אום-'ן דולם (מ'ט

,ךא
 א'מ אן%ג ,ריקא טלא,י

 1[ג*שי%%לל11ך"
(

כלל
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קנכ יו"מ הלכות ק כלל ארםחיי

 : )"קט"ו( כי"מ שהובאו וש"ר ורנים פירות תיל * קכלל

 ט,ר11י טשים לב") אאר '*"דההטה,סו
 )צ'ח ר 'rllrs't גזו יאס'ל,

 ולערב . יום באותו אסורין בי"ס וה"ה ישראל לכל בס-למול אפי' אסורי;מאליהן
 ': מידמותרין

 מעצמו. ניצוד או טאילן נפל או היום נצוד או להם

לטלכל:
-'Ds~ 

 שיעשה בנד. בנה .ןם להטת.ן .ש'נ4-יט.ך ב. 1:.י4.א 2'ם :12 ,'מ לעריךש טוחי ישיאל בשגול נעשה אם ספק ריא אבל הרוק Wy1" יא' אס" ,ק )נ(: גגחהע,ני, , "ם , ש
 ש.עשה ננד. נ'פנ.עעעמןהכנר.

 צ'יפ- שנצני :-ל
 בשמיל :,ר שטא

 " %, ט יק ן ז יי שיק מפקני גם רנ.ש,נ:גן
 'אטיזננר. שן ב.ן'ט לו נת.ר שאפ ה"ש" ר,רק לו דטנ, רנ.ק ש.4שהבנר'
 הם אם בשבת מותר ו' ה' י"ס הל אם אבל שני בי"ס לו שידויה כדי לולהביא

 נשנת :ם אבוי י' ד: אס.הל בי'ה אבל ילהנטוול, קנים .ט.סן שנ. ל,ש'אסן

 בן נשנת אס:-ן ידא' ב',110' הביאן אס % הול טט'נ 'ט'נ'.ה, דודןנק"",ןס
 "ס ינ' ,יוי" 21ן"וקיג2ג

 הכבא'
 D1t)D 'י'ם 'יי,א א' י'יס אסייע בשנת

 אם ,לקן הפוסק.םטנל
entw נקל לע.ל :נ,ב,אי הזאה טע.י שא.)ן אייה.ם 

 .ם בס,.1א' לאלם טח'י'ן ריש :',ן עטרם לן :ס'לבעה'ב טותיהא,יה.ם
 מקרי לא מין מאותו לו יש אם אבל' המין מאותו לו שאין ודוקא שיעשהבכיי

 ב.,ם :ס במל12ל אפ" יאס,י דין"1 אעם שנת לצויך ד ע אותן לבם :'ה'

 ג נאמלה ג" ה נם לתר צר שיש כינן נמלם,ל 1ג 2גלטעס,ר
 ניג,ק" ,י

י : נ"',( ןע.ן ללהזהאן ע אפשי וטה,ביבצ,-ה
 לגג יאמר שמא מוינן מם ם דמה-ןשעלהטזגגנג שדגיבנכרי
 לו 'איו .1" עו ,נשההאנהנ" בו ,ניוצא ..מ נורם דניס ל,שינוא

 ד"
 אלא זה

 ב, נס" עצטו נשב.ל הצד גנוי כי.ן ורגו ראשך ב'1.מ ליטופן פנ' "אם"

נכרי303
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 יו"ט הלכות קא ק כלל ארםחיי
 ליקח מותר מדינא נכרים שרובה בעיר למכור ופירות דגים שמביא נכרי)י(
 דמי' מכום יזכיר שלא ובלבד יום באותו יפלטלם שלא ובלבד הלילה לצורךממנו
 אם ואמנם . המקה בעבור עמו ויתן ישא ולא עמו רגיל אם בהקפה ממנו ?np,רק
 בדבר להתיישב וצריך אמור ישראל בשביל להביא ירבה נתיר שאם לחוש"צ
h"v)כ*3(. ס"ק 

 שהביא מוקצה משום ולא צידה מחוטר ולא מחובר במינן שאינן רירים)יא(
 ולערב בהובילו שהובא למי ביום בו שאמורין אע"פ לתחום מחוץ לישראלדורון
 מותר ראשון ב"פ הביא אם מ"מ הנ"ל כלל שבת בהל' כ"ז כמבואר שיעשהבכדי
 : כ"ס( ס"ק ונע"6 ס' )סעיף שיעשה בבבי ראשון י"פ במוצאילכ"ע

 שבת בהל' שם טבואר היום וניצוד נלקמ שלא תוטו D~I? ממית נכרי דין)יב(
 מדאורייתא דאמוריי רי"א היין נאכליז שאינן פירות והם לשבת מי"א הוא אםומ"מ
 )צ נאמן אינו לשבת סי"פ כמכיןדהוי

 ע""
 בדבריו לדקדק שיש וטה י"1( ס"ק

 ד': מם" ק"א כלל t_yl1 בנ"א הקודם כלל לעילעיין
 צידה משום לא בו שאין אע"פ דבר לקנות לנכרי מעות שנתן ישראל)יג( 1

 וימכף שיקנה מזי"פ לנכרי לומר אסור שהרי עשה פוב 5א D"a וטוקצהומחובר
 הרגיל אבל בכך רגיל אינו אם באכילה מותר בדיעבד ומ"מ . וממכר מקח דהוילו
 : תקי"(( נסי' (ס זין מענו נעלס ג' מ"ק ס"( נסי' )סט"( אמורבכך

 שלוקחים נכרים הם הרוב אם פת מנכרים לקנות סותר נכרים שרובה בעיר)יד( 1
 הקמח נפחן אם אפ" וממכר מקח קשום בו שאין בעמן ידוע שומתו אם וקמחפת

 ג:%ש%" ייי"7 ש"כ מגיש: פרקיג
 י:בג ל:ג%ייטא:גג ראוי

 נסרי 5' סקסם לס"ס עמס עסו' סצנות ונכי 6"כ 65ורך tbb' סכ5 7"סור יו7עין7סכ5
כ'

 סע""
 כיון 15  וסמנתי ס"7 כSws7~ 55 נסינוי נכרי ע"י עות' סרק7ס 7תקי5ת

 עע6גזו( עומס כססנכרי סס""כ קטעות  פיך hS מינוי ע'י bih נלרי ע"י  עותרס6יכו
 ידי על ואפיי דהול עובדא דהויי מעות בעדו וליתן לביתו הנכרי לקרות אמורומיהו

ועגקי(~ז,,ני
 מזי:::ינ:סז,'שך :

 טל~

 שתן אי :י,
 בטיטן כמבואר הנזכר וע"ד דמים פיסוק שא"צ כ"ד מנכרים לקנות מותר)פו(
 שרובה בעיר אבל נכרי'. שרובה עיר הוא לתהוסיאם טהוץ שבא דבר אפי'הקודם

 : ממנו לקנות אסוריזטראלים
 והביאם הנכרי ונתעכב מעי"פ נכרי ע"י להבירו דורון ששיגר ישראל)פז(
 כמבואר אמות לד' חוץ למלמלם ישראל לכל שאסור אע"פ לתהום מחוץבי"פ
 כשהנכרי דדוקא ביום נו לאכלם ישראל לאותו אפיי מותר ט"מ שבת בהלכותשם
 נהנה אינו כאן תם ללביא לו יאמר שמא גזרינן משלוטביא

 ממלאכי
 כלל יו"פ

 שיהנה לחוש יש ואם בדרך שנשתהג אלא מעי"פ גם להביא יכול היהשהרי
 1 דרך הוא אם אבל הותם צריך בחליפיןהנכרי

 כלל להניע יכול היה שלא רחוק

 'ש דיעך גת יקצה ס'ש,ס אס.,ר נל'א.ה אהל ל. ש.שלה ליה י.,ד;כאתמול
 הקצה לא ט'מ לתהום הוץ שהיה דאע"ב כלזם מזה ידע שלא  אע"פ ולהתירלמסוך
 הוא זה י"ס קורם הביאן ולא לתחום הוץ פירות לו ביש דדוקא להדיא ממנודעתו
 לא גם מ"מ עליו רעתו היה שלא אע"פ זה אבל מטנו דעתו הקצה שהריטוקצה

 נכלל מהאר במגרף בו שטמט'נ,ם רגול פן ~תות לכ'. ה11א שיקזח(יק

 : מוקצה יין * קאכלל
 או כים חסרון מחמת או איסור מחטת בין בשבת למלמל שאמור מה כל)א(
 מחמת מוקצה אפ" אומרין יש דבי"מ עליו ונוסף בי"פ גם אפור מצחימחמת
 פרפי וכל ההמירו ביה לזלזולי ואתי קיל די"פ כיון מדעת מוקצה ול,צמיאוס

soiדיניהם 
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קנג יו"ט הלכות קא כלל ארםחיי

 פותר ומ"מ . מוקצה בדיני שבת בהלכות מבואריםדיניהם
 לתלמי

 אפילו טוקצה
 אבל מותר המוקצה לפלפל ודוקא תקום לאותו צריך אם נמש אוכל בשבילאב3.ם

 יש אבל . בש"ע הב"י סתם כן אמור נפש אוכל לצורך אפילו במוקצהלהשתטפי
 דאף רמ"א הכריע D"D בנה גס טהירק דיש אע"ג נולד ומ"פ . בי"א טוקצהמתייין
 שנתפרקו עצמות למלטל אין ולם"ז , להחמיר יש בנולד מ"ש במוקצה המקיליןאותן
 : ותקיר( ותקייט חקני סימן ונקש )קמיהביר

 למהורה והמצב עצים או אאכל טיני ושאר מירות לו שיש מי לפיכד)ב(
 אוכל אני מכאן ויאמר טעי"ט שיזמינם עד בי"ט להשתמש או לאכול ' אסורלאוצר
 ביו"ט מטנו להסתפק אז שאסור אעפ"י טעי"ט לומר שכה ואם למהר משתמשאו

 להבירו מי"ט מכין פקרי ולא למהר אוכל אני מכאן ראשון בי"ט לומר מותרראשון
 כאלק הוא הרי תמיד למכור שדרכן ההנוונים ונ"ל בעלמא אמירה אלא שאינוביון
 אבל סתם בכ,וקצה ודוקא * לס"ק( 3סס ט"ו סמ"ק תק"ם סי' ט"; )עיין )טס(.אטר

 תרנגולת וכגון nre כל9 כדלעיל ושביק טטלטל רלטא לחוש דיש רבע"הבטוקצה
 )ימ5 מעי"ט זימן אא"כ להבירו מי"א להזטין יכול לא בזה ביצים לגדלהעומדת
 51"ע 7קו5 עונ67 הוי p"p7 הט"ו וכ"כ  יותר הכנס הוי כ"ק סם" ע"נ כ5755ע'5
 : 5התכותן תוותר ספיג DW"7ק"ס

 כיון התהום בתוך לנות ואין לתהום מחוץ בהמה או פירות לו שיש מי)ג(
 משום אמורין התהום בתוך מאליהן שבאו או נכרי הב.אן אשלו ב*דימראקציה
מיק

 נתעינה מצ'לו נאכלה ,כ.ש בטלטול ואם" אכווה בעט שנחרה ור(יב'~ה
 דהוי אסורין כולן באחרות ונתערבה ב"ס נולדה אם ס' ואפילו אסורין כולןמאלה

 טדאורייתא אמורה י"ס שאחר בשבת או שבת אחר בי"א נולרה ואםדש'ל"מ
 שנולדה ביצה וכל יביאו אשר את והכינו כדכתיב הכנה צריך וי"ט שבתדסעודת
 של א' ברם נולדה ואם להיפך או לשבת הכין שן"ט ונמצא לה גמרה מאתמולהיום
 אסורה לשבת המטוך ביו"ט נולדה אם אבל וגול דא' ממ"ג בשני מוהרתגליות
 ב."ם הנולדה אבל מדרבנן אחריה של ביש אסורה בשבת נולדה אם וכןבשבה

 אסור ר"ה שלא'
rr1_, אסור י"ט אהר שבת וקם דטי אריכא כיוטא דשניהם בשני 

 מכבר שנולדו תומו לפי ומסיח ביצים שהביא ונכרי תקי"ג( )סי' בשבתגם
 השבת אהר ביו"ט הברא אס"לו לרוב ביצים ויטכיהי הרבה שמביאיןבמדינתנו
 מדרבנן אלא אינו שיל"ט בדבר הרוב אהר אזלינן דלא הא מ"מ סה"תדאסור
 ביו"ט שנולדה בביצה טאכל ליבנו אם ודין )טס( נאטן מטל"ת נכרי דבדרבנןוקיי"ל
 ני'ג(:  כלל "דנז  עכסת נתנ1וי)1'

 בו ומונה למעות המיוהדת בתיבה אוכלין של טפתם טונה היה ראם מל)ה(
 התיבה להוציא טותר טוקצה בדינן שבת בהלכות שבארנו כמו טוקצה דהוימעות
 להוציאו דמותר וכיון א"נ לצורך טוקצה למלמל טותר דהא הטפתם טמנו ליקהכדי

 : תהלמן משוס סופן דהתירו להחוירו כן גם מותרלצורך
 תשמיש בכל בהם להשתמש דמותר י"א בהם לבשל שראוי יבשים עצים)ו(
 דהיינו בו לצלות או בהם לבשל דדוקא וי"א טוב ביום טוקצה דאומר למאןאפילו
 שאר בו להשתמש אבל בגחלתו לצלות או בו לצלות לי ' רמה 'הבשר בושתוהב
 טוקצים הוי ואבנים עצים דהא אמור דבר שאר או הקדרה בו למטוה כגוןתשמיש
 בעת אבל תשמישים לשאר לא אבל להסקה .אלא ב"פ נתנו ולא כלל'מ"הכדלע'ל
 סס(: ונח"ל  חרב )סי' בו להשתטש אמור יל'עלה

 שוחפו ואינו לשוהתו טנת על הראשון את מעלה לבור שנפלו בנו ואת אוהו)ז(
 התירו בע"ח צער דמפני שוהם זה רצה שוחט זה רצה השני את ומעלהומערים
 ואת אותו שאינן אחרות בהמות נפלו ואם א', לשהות צריך D"1y אבללהערים
  )תמ"ק(: לשחוט ראוין שכולן כיון להערים מותר א' שוהט שאין אעפ"יבנו

 תמרון מהטת מוקצה דהוי לבנ.ן שעומדים הקורות מן "צים מבקעין אין)ה(
 אמור מעיו"ט בריאה היתה אם . ביו"פ שנשברה סקורה ולא . לכ"ע ואמורכים
 טצפה דאדם היינו מוקצה להטתירין מותר שמתה ברשנה דבהמה דאי'גלכ"ע

 שמא305
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 יועם הלכות קב קא כלל ארםחיי

 אפ. מ1יהפנ'"מ ייאוני, ין 'י יא יורם 1 נ 1ן ,הקו

 ,סיישעובך,,
 גנ.:":ם :;מי::עגד א:גן4 (4גדנני2י גנ' 11גגוגשק ן(1,ל .:יייןן,י,ןק:ק.%ןי:ן,%:ן יל(ייקפ:'ן י,ט'.י(. 14; ..י"ג.

 )ק")עין( שק,י'ן האש 11 להתזת ליהד rP זל( טוננ.ס ילגעע.ס ריבהאא.נ

 טותי ב'דט נשיי יאם )"ק."(ויחליש
ששמן25י"י111 בייב ב'טיל ע" נני' ע.' בשנת 4ק

 14אשעאנשש
YDגכ1 טנורר )בר' שפתחו או ריר ,נפתח ננו שטמ.ם שהי פךית ף בשפו 

 'טוהר ס" ניל ייי )"קכ'ן(: א טפם 'ם סבנ. א, *ן כד. פיאהלכסות

 : )תקכ"7( תכשילין עיייבי דין * קבכלל

 aar~ מ'.ט לב'של יי'ל:ההלהאידנו
hnn~teI יאעךיל D~DD"טד ( 

 הפטר טש,ם טסוננת גהטה לשחוט שרת'ר, סטה שבת כניר נרע דלאלנתחלה

 ט; ט,.ט ק'1 טבשלץ 4ון ט'.טגתטה
1:135ש',4(11[1,ונשן וטת'יא בברנר ריא יאם אס,י(ה)'ה ביב, אפו, ננד שר1'ביר א, ברנושאפו
 ה: לבד בתבשיל עשאן ,אם ותבערל בפת עוש.4 זה עירוב)ם

 ל
 : כביצהבפת

 וביצים רעם בשר כגון הפת בו ללפת שראוי דברל

 י יי 1rD1 דרךג r?F (סקוסמ"ג'ה.פ'וית?שלץ
ly~ao).קבו(1אפ" ג ל' . י'ע( )ש,)" 12 מיםח 

 בי: סעיב,ן לאנ'לה ,י'א,' כבוש שדיא בהנד אגל הרבץנשית
 ירע ל חבי, ~nwip יערוג על לכטז ,אמר בפגע ללנ ש-זלעצמ
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קנר יו'פ הלכות קב כלל אדםהיי
 עם שךמ4 או מיךתו מתוך אלא עצלות מהמת לא שכח אם ומ"מ * העי גדולשל

 afn :י עיזתן עםםין;:םי:ן3גי::בצןין::

tpntntntwD~S)"
 בשנ, א'ונ 2'נילשימאני, וצומק חץ

 הרו.' כל על ואיטי טתפ טמר אלא לפוט א.צ אחי'ם על "ינ גשושה י( קך
 ':ב' י 'ןגי י:קק1ק 5 ייןי,ן,"ם,ן ןגעגי"עק אפ" לתחום חוץ שהוא מי אבל בו יוצא העיר בתחום שהוא סי וכל . הזאתבעיר

 מרםשיי-מנרן
 ש.תה'י

 שבת: לצירן לרשל
לל  יפספס .ע' ,'א איי י' %ה י':יי 'י%י ריי יש, יט"ו

 וס"מ לפחחי .וכה לא נץ שא.נ, אע"פ ע'.%ן ,נט מדי ד.ד1 עש(גנ,פט,נ.פ

ס"'וו
qisD 

SP 21ס!רנ b~'S )ג בשה קש1 וק כל בתו אבל יסתם 
 9palט

 טן ,נופי, ,חוי פפה שם שטבח טטק,ס הע.ו,נ (ממח ה 74"
גם,,

 יצגל(םגיאןג(י
 ש גנ המביציע% גשמ;ייבודב ע'

 ס ל"נע.. שת- ינן ::וןתעןאנטו'ךסטיתו אס,י:י'נ.ג,ו(שמ ,ז ט'י ::' ג; יקי י לע'ןנ' ט:;או D~D1 ':ט ון י ק ,םנגןתו ז:נג :ג.'ניג 1" % "פ, לנ נ!ץ51ןענא::ן טען4,י4, , 1:',4 גבןא"נ, ואם כו' ולפלוני לנו לומר א"צ לאחרים טזכה אינו ואם העיר בני לכל אוולפלוני
 :ן:(עיקיש

s"nrl ;ייש מנטני נ נחן: זן4ייהןג %,ן,ג'.4ש.י
 'אחר נד רק אס,. :י להדליק ,אסי' ,לאסנת לכשל זבשינך אס,י שהא1:שס

 טק;.ן ךא.ן בןן'ס לא אבל יוקא נטהרה לקסת נטרד דייי_'פ ,צו'נ'ןננ.ת,

של המתענה . לאחרים לרקנות רוצה אינו אם וכן ם' ברזולהוליק
 יאחרים לבשל אטור עצמו לצורך לבשל ' דאסור דכיון כלנרתת אפילולאחריך
 ית ד' :יעי:ג,ןכיו,'ן',ךק:בננ",למנם

 3"ם יג, יאסי נ','

 קעמו עעם' נס"7 5זס ואדיס וט"ו רס"ן )כיעת יברך דלא ל9 ומ"מ האמירההוא ,1מנןבק%גך,(קיז44 4ג:, י::ן ךן,ן::מ ע'יב 1נאי,
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 יו"ט הלכוח קנ קב כלל אדםחיי
 עסיתן 5"צ 6ך . ליתיס וקיקן דיו 6ו11ר ריי מס קר6 651 סכי שעמי ממתץ ע"זמני
 נסס סנז"6 מס לחים עירונ 67יכו ככוס 6נ1ר 651 עירנ 067תי"ו

 רמנ""
 גע' והוך

 כ5יס 6קר 651 ננתק וכל ענין נקותו עמוק ניקרי 65 7סס p~S 5"51 ערוניןערולכן
 oh ~rh וש"ת ו' דף נקדוסין כ67ית6 וממתיקה גרע 6שר נוטת 6תר 6ohנ5

 מתווכתו
 בירך לא אבל כו' יהא בהדין אמר  אם אבל ישנני( כ"ל  תנמי5ין עירוב otsהיסס
 אטר לבשילי כו' בהדין במקום ואטר שטעה האריו עם ףעכך. אינו הברכותיצא
 יחידי דר והוא בדיעבד נ"ל אצירות עויובי של נוסח כו' לעיולי שרא יהאבהדין
 הוא וכרא* לביטל מותר לע"ח מעיט עליו שהפריש כ"ון לו שיזכה מי שםשאין
 : עליו לסבוךהר"ש

 בתנאי לעיב יכול ערב שלא ה' ביום ונזכר וי ויום ה' יום י"ס הל אם)ט,(
 לבשל מותר יהיה זה בעירוב חול היום ואם לערב צריך איני חודש הוום אםויאפי
 השנה בראש אבל כלום לומר א"צ ולמהר בתף"ה ובברךכו'

 קניי
 קדושה דיטת*הם

 תנאי: טהר ולא להומראא'
 עירובי ולא תחומ*ן עירובי לא בע"ש מערבין אין ע"ת הניה אם אפילו).ז(
 גליות של יו"ט חל ואם מןודה צרכי אלא פתיר אתנו דע"ת כפתקן דטהז*הצירות
 מקנה דהוי תהומין עירובי אבל בתנאי ע"ה לע"ב יכול ה' ב.ום ונזכר ו' ה'יום

 )תקליק(: טספק ואפ.לו אסוררשותא

-'",
 ולטלטל כו' לאפויי לנא שיא יהא בהדין ואוסר וע"ח ע"ת מצות על שיאמר ול"נרבי' r:?~t עירובין מצות ען ומברך אי בברכה כולל ות , חצ ועירוב ע"ת הטניה )יה(
 : ס5"ה( נס" מכ"ג נסס )6"ר כו' להצרטבית

 : חחי( )ס" כיו"ט רפיאה ודין בליית '"ל שני י1')ט יין קנ,*כלל
 דבכל ר"ה חוץ יו"ט א' יום אלא ומוכות ושבועות פסה עויטין אין אש בני)א(

 ההודש כשקדשו שתיכף הודש ראש ב"ר קבעו איטתי המקדש בןט; ~דעין היוא"י
 עויט'ן היו מקוטות ובאותן נקבע אימתי הודיע / ףקום בכל שלוחים טשלהיןהיו

 דירהא בקביעא בקיאין דאגו כיון החורבן אחר גם ולכן . ין'9 א' יום רקהמיד
 O~JP1S חגות נתרי"ג )ע' הנשיא יודא רבי של בנו הנש"א הלל ר' שתיקןכמו

 הגיעו שלא טקומות הם הגולה בכל אבל א'. יום רק עוש.ן ולכן ק"ג( חריקורחנ"ן
 ימים שני תטיח לעשות צריכין היו קיים כשהטקדש אפ.לו ולכן . בן'ד שלוחילשם
 דירהא בקביעא בקיאין שאנו ~1uty ולכן . ך"ה היה אימתי יקעו שלא ספקטהטת
 בשני אסור בראשון שאמור וכל ימים שני לעשות אנו צריכין שלעולס הו"להתקינו
 בחיבורי כטבואר מת לענין אלא לשני ראשון בין ה.לוק ואין בו שמזלזל למיומנד.ן
 )פ5"ו(: אבילות בהל' אדםהכמת

 ודוקא ס"ט בכלל הכל שמבואר כמו בשבת כמו דינו ביו"ט הרפואה דיני כל)ב(
 בא"ד חושש אפי' או הגוף כל הכולל חולי לו .ש- אם שני ביו"ט אבל ראשוןביו"ט

 דרבנן טלאכה לעשות בעצלו לישראל מותר הגוף בכל הצער הרגיש שעי"זמאיבריו
 סותר דרבנן שבות ודוקא היא א' דקדושה א, כי"ט שדינו ר"ה של שני מיוייטחוץ
 מלאכה אבל ב' ביוש ישראלע"י

 דאוריית"
 שני: ביו"ט אפי' 'ישראל' ע"י אסור

 למקום הגיעו אמ שני ביו"ט טלאכה לעשות אסורים לה"ל שבאו א"י בני)ג(
 ואם" העיר בתוך הוא כאלו הוי התחום תוך הוא ואס ישראל של ישוב שםשיש
 בצנעה לעשות שרי לחזור שדעתו 'כל ד~רימ דבשאר גב על דאת לחזורדעףו

 טנהג הוק שזה כיון ועוד )קיס'( בצנעה ~שות אפשר אי דלעולם שאתמלאכה
 לעשות שאפשר מה אפ.לו ולכן גדר. בו לפרוץ אין כולה הגולה בכל שפשטגדול
 טותה לחזור דעתו אין 'אפי' לישוב הגיע של" זטן וכל סח6ור( )נע5 אמורבצנעה
 כיון נכרי לישוב אפי' לישוב הגיע אם אבל . כמותן להיות הוקבע לא שעדייןלפי
 )כ5"5 לישוב  הגיע כלא הוי לתהום חוץ רכל  לשם  שהלך מקום  'הגמריSעליו אין לתחום חוון וכל בישוב. בין במדקר בין ואסור כמקתן נעשה להזור דעתושאין

 הוקבע לא עדיין להזור דעתו אין ואס לעשות מותר לחזור דעתו אםולבן
 : מס(כמותן
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קנה יו'ם הלכות קה קד קג כלל אדםחיי

 ולהחטי' לטונעו ראוי אבל אותו מגדין אין טלאכ' ועשו להל שנאו א"י בני)ד(
 בלא ק"? דהקורא ק"ש בהם ויקרא תפילין יניח לבהכ"נ שיכנס קודם ובבקרעליו
 י"ק תפילת עמהם ויתפלל לבהכ"נ יכנס ואח"כ שקר עדות מעיד כאלותפילין
 יתחיל היכר יהיה שלא כדי יו"ט מתפלת אריכות יותר בי"ח שיש וטשוסבלהט
 לשבת לבשל סותר בע"ש שני יו"ט וכשהל יו"ט בגדי וילבש שיתחילו קודםלהתפלל
 קידוש לא הסדר על שטברכין הברכות יברך לא ממת של שני ובליל עירו5בלא
 ועל בתורה כקורא הגדה ויאסר וטרור מצה על ולא הלל על ולא גאלנו אשרולא
 ואם הטוון ברכת ישל בכוס יכוין וכן בי כום גם לפטור ויכוין בפה"ג יברך א'כוס
 דעתו שאין וכל . להזור שדעתו זה וכל כלל הסדר ימדר לא עצמו בפני בחדרהוא
 אשתו עם דירתו והעוקר . לחזור דעתו כאין הוי שם נשארת שאשתו אעמ"ילהזור
 : 3ק",( )סם לחזור דעתו כאין דינו להזור שדעתו אעפ"י לח"למא"י

 תקכ"ט(: )סי' י"מ שמחח יין קר.כלל
 ה' לקדוש שנאסר טובים ימים כל כך ולענגו שבת לכבד שטצוה כשם)א(
 ולמעלה טמנחה בע"מ לאכול אסור ולכן קדש מקרא בהן נאמר יו"ט וכלטכובד
 שבת עי"ט אם מיהו לתיאבון י"ס סעודת שיאכל כדי הכבוד טכלל שזהו בע"שכסו
 ובדיעבד קטנה טנהה קודק יעשנה ולכתחלה פת קעת ויאכל סעודות מ לקייםיכול
 וקידוש היין ע/ ולקדש ושחרית בערבית בי"א פת לאכול וחייב . הלילה עדמותר
 בטאכלי' וירבה בשבת כמו ככרות ב' על לבצוע וחייב מדרבנן, אלא אינו לכ"עזה
 : לילה של קידוש ביום יקדש בלילה אכל לא ואם בשמחה חייב שהרי כהוכמי

 שנאמר עליו הנלוים וכל ואשתו ובניו הוא לב וטוב שמח להיות אדם הייב)ב(
 וטגדנות אגוזים להם נותן הקטנ.ם כיצר לו בראוי כ"א וישמח בחגךושמחת
 להאכ. וה*יב ויין בבשר והאנשים ממונו כפי ותכשיטים בגדים להם קונהוהנשים
 עליו לעניים מאכיל אינו אם אבל האומללים עניים ושאר ולאלמנה ליתוםלגר
 : ר:ל הדין בעונש מאד מאריך ובזוהר חגיכם פרש סניכם על פרש וזריתינאמר

 טתסללין אלא היום כי בו ימשוך לא מ"מ מצוה והשתיה שהאכילה אעפ"י)ג(
 לאכול וההרין מגהה ומתפללין ושונין וקורין המדרש לבית והולכין ואוכליןוקורין
 :ולשתות
 טצוה ש[ שמחה זה שאין ראש וקלות בשחוק ימשוה לא ברגל כששטח)ד(
 מצוה של שמהה על אלא ההוללות ערל נצמוינו ולא וסכלות הוללות של שמחהאלא
 ובמוב בשטחה אי הי את עבדת לא אשר תחת שנאמר יוצרנו עבודת בהושיש
 ראש: וקלות משהוק השם את לעבור וא"א בשמהה שהעבודה למדת האלבב.

 שומרי' להעמיד מהויבין ב"ר וכן ביתו בני על להשגיח חייב ואיש איש כל)ה(
 שם יתקבצו שלא הנהרות ועל ופרדסים בגנות ומחפשין מסבבין שיהיוברגלים
 עבירה לידי יבואו שטא ונשים אנשים יתערבו שלא בביתם וכן ונשיםאנשים
 תסערו( סבתותי 6ת 15 ומתך נתך תק55 56 קלוסים נס' הססוק משך ס5כן)יוסתר
 * בשטחת ה' את יעבדואלא

 : תחומיו רין * קהכלל
 אלא ופט בשבת להלוך רשאי אדם שאין שכשם תהומין בהל' בארנו כבר)א(
 של אמה לאלפים ' חוץ להוליכם אדם שום יכול אין ובהמתו כליו כך אמהאלמים
 אפ" אחרת לרוח להוליכם יכול אדם שום אין א' לרוח בעליהם ערבו ואםבעליהם
 תקכ"ת(: )סי' לילך יכולים הקעלימ שאין במקום א'פסיעה
 להם כשייחד ודוקא כטוהו שפירותיו מפירותיו לו יביאו לא אצלו לבא העיראותה יני וערבו ממנו רחוקה אחרת בעיר טופקדים פירוק לו שהיה סי ולכן)ב(
 ודוקא . אצלו ו טופקדים שהם זה כרגלי הם הרי להם ייהד לא אם אבל זוית'קרן

 אבל המפקיד בךשות והם זוית קךן לו שייחד אלא שמירתן הנמקד קיבלכשלא
 ערבו ואם הנפקד כרגלי הם לשמור טחולו שהוא בשמירתן הנפקד ברשות הםאם
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 וחוה"מ יו"ט הלכות קו קה בלל ארםחיי

 )(ו'1השק(
 בעי רב יא

 ב-שחז הם שרוה סהמ יא רן(,י4,

ק
 ד'ט ישבת נשבת ההומק ברן ליל r~w טיב ביום חהומק ויני שאר ע(
 י ק"ע כלל אדם חכטת בחיבורי מבואר ב"מ טת דין)ד(

 המרעד. חריהלכרת
 ? ככללן חוה"מ מלאכות דין . קוכלל

 ס"ס 7' כתיג יי"ו )עיין במקצתן ומותר טלאכות במקצת אסור המועד חול)א(
 דמ"ל הפופקי' מגדולי והר להתכי לחכמי' נראה שהיה הענין צורך לפי נזם(כ55יס

 ',תר זה כעפש דנדנם החט'ר, D"b1 . סרו2;ן אי דאיה רם,לםז(תק'ם

 1::;ק חלין ן אין שעיט היה נ"י, ש"ש UDYN~ ר1!ו';ר,ת את הטניהענק
 )סי' שצת ב:ר'ךלביש

 1 ;ק ייסות "ק.,ווה

 כוה- פנצ'רה,הטחינה
 ן ,הטת'ן סנתהלה שסותר עין בחרלטי:

 ? h"pD) ת"ג מיען )עיי* בסוערלעשותם

 מלמעשנם נע VIDn~ ג4:4:יצש נךינ4"%
 יביתו לא ואם לר"ת הסמוך ביתו כותל שנמל כגון האבד דברהיה )ד(י

 זףייאנ:ר14 לךי;;ג עיך גן..י ,סי'ב4הנ'ע',ן,
 נשע'ק אקא

 שעול
 ;להקי

 1%',חי שיתקיע,,מנעגעפ"
 אב('

 דה,' הרבהקס,תר 1"קל, 'תקיע, אם
ה

 : r~Spn) )ס" ננר' 'ר' 4 געשה נראה ,ל' סגתי רחבד דני ספק )ה(
 י.4 פים.י (ג: ג:;ו:;ב :(:נין:טמ'"יץנייא0 ;יי :ךן" י:ץ;י יגיעי 4ךצ:( לצורך פירות ללקופ כגון המועד אחר בנמצא יהיה לא אפי' גמורה מלאכה)ו(

 מ'ט קיזםו"גג'ט'גת,כ'4וונהלקגמ,רה2מןוגיסבן1(נ:%:9

 הצ'ייס ננון א,טנ'הם אנחן r'rly~1 היער לצמן שהם הפלאנ,תסיתזו(סבל
 ' י:י'יכפקי" :גן 4:ם ל:דרז,י:;ן:4ם
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