
צג נכונהמנוחה

 ע"י אולם העירוב, את הניח ששם כוון באותו נוספות אמהאלפים
 בעצמו יכול שאיני מי אחרים. לכוונים האמה אלפים את הפסידכך

 לערובי שנוגע מה שליח. ע"י הדבר את לסדר יכול ערוב,להניח
 כבר - בהם לטלטל מותר שיהא וכיו"ב, בתים שתופיחצרות,
 ל"ט( סימן )עיין הוצאה בדיני למעלה כלל, בדרך הדברים,נאמרו
 חכם. לשאל יש פרטיםובדבר

 ע"א( י : )חגיגה בשערה" התלויים כהררים הן שבת"הלכות
 שבת של הנפלא שהבנין להוכיח היא, זה משל הוראת עיקר-

 משל אולם עדין. בסיס על ועומד מבוסס השמימה מגיעשראשו
 כמשא היא שבת שמירת : אחד דבר עוד להדגיש רוצה זהציורי
 משווי להוציאו עלולה קלה תנועה שכל דקיקה בשערה התלויכבד

 השבת. שמירת של הנהדר הבנין כל את חו"ח, ולהרוס,המשקל
 אלא, רוח, רפיון לידי להביא צריכה ה ינ א ו ז הכרהאולם

 כל של ההתחזקות ותגדל המאמץ יגדל האחריות, כגודלאדרבא,
 והדקדוקים, הפרטים לכל כחותיו בכל השבת את לשמוריהודי
 לדעת הצורך מן שבת קיום לשם אולם הגאולה. קץ את יקרבובזה
 גדול "כלל יסוד: קבעו חז"ל הרי בשבת. הקשורות ההלכותאת

 )שבת הרבה" מלאכות ועשה שבת עיקר השוכח כל בשבתאמרו
 - שבת דיני ששוכח מי : ולומר לדרוש ניתן זה כלל - מ"א(פ"ז
 אסורות. מלאכות הרבה על שיעבורסופו

 הרחבים החוגים לבין יכניס שבת" "הלכות וספרנו יתןמי
 ובזכות ובהלכותיה השבת ברוח התעסקות שבת, בדיניהתענינות

 שכולו ליום מאמינים, בני מאמינים ישראל, בני אנחנה נזכהזו
 ! אכי"ר עולמים. לחיי ומנוחהשבת

 א"ב סדר ע"פ העניניםמפתח

גא
טז חדשבגד

עח טלטולה -בהמהל ותולדותאבות
עה לילדה -בהמהיבאבלות
מא וכיו"ב במאכליםבחישהעט טלטולם -אבנים
יב המצריםביןס פסיפסאבני
עז-עח השמשותביןמ לתינוק חלבאבקת
עט בשבת שנולדהביצהסג בגדאבקת
סח ידיםבתיעטאדמה
פז מרקחתביתגו הפשטתן -אווזים
פו קמהביתעבאוטובוס
לטבלילהעבמה,אוירון
נטבניןיבאונן

 פא-פב יח אסור לדברבסיסעבסה,אופנים
לג עציםבעורכבאורחים
פ חייםבעלי יזיד בע"שאכילה
כב הפתבציעתכד קדוש לפניאכילה
לט עציםבקועלג בגינותאכילה
עג-עד ספריםבקורתמב-מג חמיןאכילת
יג חוליםבקורפה-פז לנכריאמירה
לז-לחברירהצב הבאהאניה

כא הבניםברכתסטאספלנית
מ-מחבשוליח לשבת חלותאפיית
מאפייה
גמא מתנוראפר

לט בצקגבוליד בשבת בוקרארוחת
לח עשייתה -גבינהגאאריגה
מטגהוץנז חיתוכם -אריגים
לבגזוםפגפא טלטולו -ארנק
מבגזיזהסא דלק להוסיף -אש
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צו ת ו ח ת פמ

 סלא בקרקעחורלד בבהמההשתמשות
 פו לזלוחליבה -נח אותיותהתכת
מב בחמיםחליטהנב שזורים חוטיםהתרת

 סהסדחלהעד.התעמלות
 נטלאחפירהנט )הימור(התערבות
נח אותיות'חקיקתנב קשרהתרת

מ' בפסחחרוסת
לה.חריזהל

נח בצפורןחריטהעט במדגרה חוםויסות
לא . בקרקעחריץ

לאחרישהי
סד סבמאחשמללאזיבול
מא גחליםהתויס לקבוע -זגוגית
נזחתוךפאסא מגדלתזכוכית
נג ספר דפיחתוךנט רצפה על מיםזלוף
לט דק דק פירותחתיכתלב עץזמור

נז סיגריה פיותחתיכתכב שבתזמירות
גח . בחותםחתימהלג - עץזפות
לזזרייה
טלבזריעה
נט שטיחיםטאטואלה, פרחיםזרי

סד כליםטבילת לה .. שלג כדוריזריקת
מטגון נהלו רפואיתזריקה

נטטויה
לט,טחינהח

עגטיוללחחבוץ
נ וכו' בלכהטיחהסד חשמליחבור
 עבסה באוירוןטיסה נהלוהבורה
פג מוקצהטלטולג בע"ח מעיחבטת
לד עציציםטלטולנ פצעהבישת
עג עתוןטלטולנא עשייתם -חבלים
לד וכד' מחוברים פרחיםטלטולנז עפרון קיסמין,חדוד
סט הוצאה -טליתפוחולה
סד קטןטלית נטלא פזור -חול

 . 1 ---ש,י -*י  -ח~ן-~Tk-שימןאו

 לאינקוזפח נוצותמריטת
מט בגדיםנקוי עגנח ומתןמשא
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צח
 קפולה -סלית'
טלגרף
 סוסאטלפון
טניס
 בתפלהטעות
 . המזון בברכתטעות

 יתירהטרחה
 מועטתטרחה

1

 אדמהיבוש
 בגדיםיבוש
 עציםיבוש
 הסרתה -יבלת
 ס נזכ טוביום

 פבסט לשאתם -ילדים

כ
פג הבריותכבוד
עא - השבתכבוד
לא חצרכבוד
נט. רצפהכבוד

סב'כיבוי
עדכדורש
כה ברכה שלכוס
 ברכת בשעת העיניםכיסוי

יט. הנרהדלקת
לג וגילוין משתלותכיסוי

סט בגדיםכיסי
סד טייחיםכף
נה שוטהכלב
לג ומטריותכמהין
עט שנשברכסא
סח-סטכסיות

 מזיקים על כליכפיית
כתיבה
 ) חול אדים, קרה, עלכתיבה

 אוכלים עלכתיבה
 קעקעכתיבת

ל
 גחליםלבוי
לבון
 לבניןלבנים
 נסיעותלוח
 למיםלולב
סט ליטלו -לולב
 משנהלחם
לישה
 בקבוק פי עללכה
 כהיא תורהלמוד
 תלושים פירותלקיטת

*,א

מאונים
 ובע"ש בשבתמאכלים
 בתבניותמאכלים

 צוארוןמגן
 מוקצהמגע

מדידה
מדגרה
מוקצה
 למים לשים -מורסן
 עקומהמחט

 ' כתבמחיקת

 עורמחיקת
מחמר

 חשמליתמחרישה

מפתחות
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צט ת ו ח ת פמ

13 עורמשיחת.סט כיסמטפחת
נו וכו' שערמשיחתס וסגירה פתיחה -מטריה
 נטנחמשחקיםלומילה
לב בכדורמשחק סד, שעוןמילוי
מה קולמשמיעמב מהבוילער חמיםמים

סח-סטמשקפיםעבמכונית
פאמשקפת נד-מכמורת
 פגפ.מתם כתיבהמכשירי
מט כבסיםמתיחתפ עבודהמכשירי
נג תפור חוטמתיחתעג מסחרמכתבי
סג לבגדיםמתלהסו שבתמלבושי
עבמתנותכז מלכהמלוה
נו עורמליחת
ננו מאכליםמליחת
נד.מלכודת
עטנולדלג לב הברז סגירת -ממטרה
יג אבליםנחוםעג עבנח-נטמסחף
גדנחשיםס להוציא לקבוע, -מסמר
לג ידיםנטילתפ טלטול -מסמר
נה נשמהנטילת9ז.מסעדה
טו - בע"ש צפרניםנטילתמטמעגלה
פא כתיבהנירלט אוכליםמעוך
נא. עשייתן -ניריןפמעות
יג עציםנכושסדמעלית
מא קפהנססד הפרשה -מעשר
יז בע"שנסיעהגה דםמציצת
 עבסה וכו' באופנייםנסיעהכס שבת מלאבותמקור

לד בכרכרהגסיעהסד וכד'מקל-מטאטא
מט וכד' שלגנעורמטמקלחת
ס . זכוכיתנפוחסג כליםמרוק
לח קמחנפוילג - מים להוסיף -מרור
 נ,.גהוץנו משההמריחת
לא,.נקוזפח גוצותמריטת
מט בגדיםנקוי עגנח ומתןמשא
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 ת ו ח ת פמצח
נד מזיקים על כליבפייתסד קפולה -טלית
"ftw~Ntk__-חי

נח ____יחייה__

 ת ו ח ת פמק

 נעליםנקוי
 דולקנר
 חנוכהנר
 טלטולו -נר
 שנפלנר
 נשמהנר

פ
 ממטרהסגירת
 חמיןסדור
 עליו הכאה -סדן
 המלאכותסוגי

 מט לו שערות בגדים,סחיטת
 לז לה פירותסחיטת
פא מילהסכין
פא שחיטהסכין
לא אבניםסלוק
מ ביציםסלט
נח דבריםסמון
נחסמלים
לח משקיםסנון

כד מוסף לפניסעודה
עד סדורם -ספרים
לא שדהסקול
נאסריגה
מחסריקה
נ צמרסריקת,
ס בניןסתירת

א

נו עורעבוד
 סט סלב ילדיםעגלת
עא-עה דהולעובדין
סה בביהכ"נעוגב

 שבתעונג
 טליתעטיפת
עלוקה
עמור
עניבה
 טכני מסחרי,עסק

עצמות
עקרבים
 שבתערב
ערוב
 חצרותערובי
 תחומיןערובי
 קרחעשיית

פ
 הבןפדיון
פודרה
 חולפזור
 בהמותפטום
 טלטולו -פטיש
יט בשבת שנקטפופירות
 ג תמונותפיתוח
סט במשענתופסח
עג גסהפסיעה
סהפסנתר
סהפעמון
לה אגוזיםפצוח
נבפציעה
נה נ עשייתו חבישתו, -פצע
לג למיםפקעת
לג. - המים החלפת -פקעת
 ג והתרה גלגול - חוטיםפקעת
 לד לקטפם -פרחים
נג לקרעם -פרחים

נז
 פבמא

סב-סג
 פסא
 פבסב-סג

פז

לב
מג-מח
סד
לא

עא
סט
נה
לה
נב

עבחקלאי
עט

סו-סז
צא-צג
לו

 עבנח
נב

 נטלא
לט
פ
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קא ת ו ח ת פמ

נט מהרגל טיטקנוחלג וכו' למיםפרחים

עב גמרו -קניןסא פריז'ידרפתיחת
סד בגדיםקפולסב דלתפתיחת

לדקצירה
.סג ה3ר לאורקריאה11:

כג התורהקריאת3צביעה

נגקריעהנ מאכלצבעי
נד נירקריעתנ שפתים צפרנים,צביעת
לב.קריקטסט במקלוצולע
נבקשירהיגצומות
סד- הקרדוםקתנחצורות
נז נעליםצחצוח
ינדצידה סברדיונחציור
לחלד דבשרדייתנחצלום
עד להעבירם -רהיטיםמצליה

3ז בסבוןהחיצהפהצמוקים

סו בע"שהחיצהנב תלישתו - גפןצמר
לט בסוביןרחיצהפו בע"חצער

מט ביםרחצהעט אדמהצרורות
עב-עגריצה

עברכבתק
נה. דירהרסוסיט-כ שבתקבלת
 צלדהכיבהכא בביהכ"נקדוש
לו וכד' ברד שלג,רסוק כד-כהכבקדוש
 נחנארקמה עבגחקדושין
נחרשוםס משחקקוביות
סו והיחיד הרביםרשותנז תקון -קולמוס
נט נוכחיםרשימתנ לבנה במפיתקינוח
ס מתקפלקיר

שסנא שערותקליעת
לד ענפיםשבירתגא וכף ענפיםקליעת
פט-צ בהמהשביתתלח וכו' בצל שום,קליפת
עט כליםשבריעטקליפות
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 ת ו ח ת פמקב

יר'.פג זכוכיתשברי
יג חזוןשבת

נ צבעתגובותיגשהחיינו
סטתחבושת נטלא גומותשווי

צא-צגתחומיןפז הגוישותפות
פט בהמהתכשיטינא חוטיםשזירת
נח אותיותתלייתנהשחיטה
לד מבע"ח שערתלישתמהשהייה
לד פירותתלישתלט סממניןשחיקת
מח צמר צפורן, שער,תלישתלח פירותשטיפת
נ חימיותתמיסותנה ממים דגשליית
מא וכיו"ב תהתמציתיד--סו סעודותשלש
סה ומעשרות לתדומזתתנאיכג תרגום ואחד מקראשנים
טו בע"שתספורתנד וכף כלבים*סוי
יג-=ד בע"שתענית פסטשעטנז
פאתפיליןלח מבגדים בוץשפשוף
נגתפירהנט ברגל רוקשפשוף
כ-כא ערביתתפלתסג כליםשפוץ
כב-כג שחריתתפלתעבנח חפציםשקילת
כה-כן מנחהתפלתסד לנעלשרוך
כן מוצ"שתפלתנישרטוט
סט שופרתקיעתלב זרעים*ציית
סד וכיו"בתרומותמט בגדיםשריית
נה פצועהתרנגולת פו סב--סגמאשריפה
מז--מחתרמולא ביצות אדמתשריפת
עד"תשליך"סד מבואותשתופי
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