ערובי תחפשן

אאסרווד ב"משני לערב בכדי 1ep1Pהכיום עכשו בקיאין אטבקבועי התרעדם וכלתגי
'ף הם .וכןהדין לספק מוכן כ"ט'ראשון יסים טובים של גליותן sxvnחו .5ואעפיכ
 bffרשה אסורשאסוראפי' בחטשני.ולערב פירות שנתלשו או דגים שמצודו בו ביום
בכדי שרגשו .וכןהדין ל"ט ראשון של בשכירו אסורין .ולערב בכדי שיעשו .כ5
גליות הסבוך לשנת בין מלפניה בין דבר שאסורבכיי כרעשהלאבעינךתשמישו
טלאהרהק אע"פ שה! שתי קרושות אב 5לבד אטר שא אפ" גל הנאותיו .סעפה
רברשאיןבמינו במחוברשהובא ביםלאשון היה וחבאו a~aהרס לחופת חתניםואסרוה
של ראש השנה אוביום מוב הסכוף לשבת אפי' להריח בה לערב ער נרי לתעשו.
דורו הטווים שפאר בום טוב שנילפי שיעירחז ש5כדי שיעשו כדי שלף5נן זצ
שאיןעלי שום איסור הכנה ולא שוםאימתי לפררםויביאהפירות או ההרספעויביא
התלוי ב
יקרושה ברי שנאמר ששם הימים ויש סי שהורה שאים צריף לרגשזין רק
כקרושה א'הן .וכעין ~ DSהוא נזירה שמא כשיעור מנבאו משץלתרים ואחר שהצח
השמרלו להביאודיו שקנסתעליויום ראשק.
זמן~ה מותר ואוכל ופרית ומעה:
בריף רחטנ-א רסיקתן:
וברוך הוא אשרלו
גיל תרנה וכיק תפלנה

.

.

וטרוכס

ע-.

כזל

ברכה יתה,י:

ביתמזערחלכר*ף לחמשהשערים
השערהיאשון

ז*כאר בו כל מלאכת אוכל נפש שהתירה
תורה ב"ס ויזם נכנס בכלן היהר
זה כל מה שצריך לאוכל נפש אס לאו.וכן

כל כלאבה שלא הוהרה משום צורף איכל
נפש אם נכנסו בכלל הא'כור כל חלקי
הטלאכה אם לאו( :א) ויהבארו טכלל זה

הקוצרוההולם והרשיהבירריהטוחן והמרקד
הכצד והחולב והטגבן והכוחט את הפירות
להעיא כהןכשקין והרודה חלות דבש שהם
פלאכוה אסוריה ברט אם ממורוה רבר
תורה אם לאו .ואבאר כה שהותר ככלל
טקצה טלאכוה אנו( .ב)ואבאר מה שהותר
פכל5רירה דבש( :נ) מה שהחגר מכלל
דצלב( :ד) מה שהותרמכלל סוחט( :ה) כה
עצטתר מכלל בורר( :ו) מה שהותר מבלל
דש( :ז) כה שהוהר מכלל טוחן0 :ק) מה
שהותר סכלל כרקד( :ט) סה שהןתר מכלל
צד( :י) אבארדין הפרשת הלה וכתנת
ביום טוב :ויד) אבאררין ;ותת וחלבים
; מלוק
בהמה הנשהטת ביזט( :יב) די
תריסירדיותוהחזרתן(:א)רבר תורה מלאכה
עבודה אמרהביים טוב כבשבה שגא ,כל

ש.

?:אכהעבירה לא תעשו.איח היאמלאכת
;בורה כל עאין בה צורךאוכל נפש כהורה
ונורע ובינהואורנ וכיוצא בה; .ולא היתרה
איא מלאכה שיש בה צורף אתל גרש
י
זא
שכל גפש נהמת מטנה כאפייהובשולובוצ
בהן שנאמר כל כלאכה לא 'עשה אף אשר
יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם ולא
בל מלשת אב -נפש התיר הכתוב שתרי
א"ר שרתיר מיעט שנאמר אך הא לברו
' nupלכם .אך הוא לברו ולכםטיעופין
הם .י!5יכך יש אפ" כלאכות שיש בוץ
צורך אוכל נפש ואסורות ומסרן הכהרג
להכתים והם אכרו שהקוצר והת51ש מוש
והברר והבוחן והמרש -והחולב הכמנבן
והכ
וחט את הפירות להוציא טהן גדוען
אסור .וכן אסח מרבריהם לרדות והצר
הלוה רבשכן הכוורת .ומפני כה סם 8ת
אלולפי שלא רותירה התורהלתקן ב"ט סה
שררךבני ארם לתקן סנן הרבה ל'מיפ
הרבה כרי שלא יטריח ביעט רהקן טחמת
הול .וכ :לא
ר~ע.י?רסהי,אלא תקון פרברים~kr
בהט -וכ"פיי'
"א"עקוררביכערלו
אפי'

*1

עבודת הכגדש

הם" תותים ואבטיחים שנפגטין סטעכק
למחרהן לפי שרוב הפירות וגלקטץ
פע~עסרע ~סן סרובהואינו בדק שתהא
לקיטתושל זה סותרת ושלזה אסורה .וכל
שכן צירת בעלי חיםשאינן ברשותו חטהף
צריך לטרזה ולצוד בחוריהם ונמצא בטל
משמוצויו"ט :דעת יש פלאטה ואפילו
טלמולין שאסרו טרבריהם כרי שלא יעוסה
כדרף שהוא עושה בחול כמו שיהבאר:
(ב) מלאכות אלו יש טהן שהותרו ככללן
כיצד חלוה דבש אסורות לררות אותן
מכוורתן טשום שבות .נסה דבריםאמורים
בהק שרבוקות בכברות וצריך לררותלפי
שנראה כעוגך דבר סנדולו  .נהלשו מן
הכוורות וכן דבש הצף בשרות מוהר אפי'
בכבה ואיןצריה לומר במט( :ג) החולב
אשרילא ע"ד אנאאפילו לינק בפיו אסיר.
בד"א שלא בטקום צער חולי .היה חולה
וצריך לו אע"פשאין כחליו סכנהיונקבפיו
?פי שהענק מפרק כלאחר ידואין בו אלא
כשום כגבוה ובמקום צער חולי לא גזרו
פעמים שאפילולחלובביר מותר כיצד היה
ישלב בהוך הכלי שיש בו אוכליםהרי זה

שכא ימלך ויסחטו  .עשר סרי שדות
כעוזרדין וחבושיןופרישין כלן לאכילה FS
עוסדיןואק עשוין לשחקה ולפיכך סיתתן
ארעןלכתחלהשאים אלא כמפריראוכל סחוף
אוכל  .השום והבוסר והשלקנה רוי וע
כהותין ורסוניםואיןסיתטין אותן לכתחילהי
וכל שכןהבוסרשרובולפשקין .שאיכף אפה
כשזקקובקערהאסורדשחיקתועהיאסחימחו.
אבל השום והשהלש וההררלנדוכין כררכם
ואינו חושש אבל לא יסחוט .רנ לועטם
13QOצירו הרי זה אסור.
שריסקן
מערב שבתוהטעינן קורה מבעוריום והתר
סעצ 10מותרין ואין צריך לוכר ביום טוב
ואפילו זיתים וענבים .אבל לא ינסור
בידים .פעמיםשאפילו להסוט בירים סותרין
זאפ"זיתיםוענבים .כיצר סוחט אדם אפילו
אשכולשל ;נבים לתוף הקררה שיש בה
 ,ובכל מקוםשישבו אוכליןואינונכרע
אוכלין
ואפיל בשבה שכבר בארנושכל משקה הבא
לאוכלהרי הואכאוכל ואינו אלא כפפרר
אוכל להוךאיכל.וגןהמכיסורבותיהגדולים
סורי הוראה אלא שיש סן הגרולים שאסרו
לעשות כן בשבת נראין רברי הראשונים

לשוחטה בשבתוהרי הואטלרסן הטוקצה.
ומקצת סנדול הראשונים והאחרונים
י
רם
וה
ריכי"ט .ואעששנראין דברהי
בשבת להתי
:וטעין לראשונים להחכיר הלצוק למעשה.
יבכל מקום בי"ס כופר לחלוב להוך הקירה

בשבת אלא משום שבות.ובייש

יכו"

כגהר עהכשקה הבא לאוכל הרי הוא כאוכל .והמחמיר תבא עליו ברכה ( :ח) הבורר
והרו הגאונים ז"ל שלא נחכרו דברים אלו אוכלין בי"ס לא יברור בנפה ובכברה לפי
אלא ביום טובאבל בשבתאפילוחולבלתיף שוו ברירה גמורה ואסורה אפ" ני"ט אבל
האוכל אסיר מפני מבא :tyDויש איסיר בורר הוא כדרכונחיקו בקנוןובקטחוי שאין

שלאוכלין.בר"א בהנקב מעוהעולדת לאכנה.
אבל בעז העומדת לחלנה אכנר אפילו

c*ta

כאן אפ"
לא גזרומשום צורךאוכלנפש וכשהוא-בורר
נוטלאיכל וסניה 4צ; האכולה או פסולת
וסמה אח אאוכל .ברש כששמחם שוין
בטירהו"פי1,היה האוכל פרובה בשיעורו.
אגל בזם; שהפסולת ?רובה בשיעורו או
כועס בשיעורו וסרובה גטורהו נוטל )4ע

משום נולרמן המוקצה( :ר) פירותהעשויין האוכל וטניח את הפסולת .איטהי התירו
לריצוד מהן משקהכזיתיםוענכשאין סוחטין לבחר כשבוררואוכל אושבורר ומניחלאכול
אותם ביש ואין צריף לומר בשכת  .ולא לאסתר .אבל אס נורר והניח לבו ביום
עוד אלא אפילו הכניסןלאוכ"ין ויצאו מהן הרי ~ה ככוהי לאוצר ובשבת חייב חטאת
' אפ" בירטאסור.אי זהו לאלתרכשעור
כס"קקאיריןחוששין שמאיהן רעהולהוציא ויש
5הן משקין ויסהוט .תותים ורמונים רובן מה שמסי ,אותה סעודה-בלבד .ובשבה
ל
כ
שפורר לכלי אפי' בקנון ובהכחוי ואפרן
לאכילה ומעוטן למשקיןולפיכךאין ~r'anl
דיתן שהךי יש שמהטין אותן לכיסיהן  .לאכן? לאסתר אסור.היו לפניו שם מיג
הבניסן לאוכלה ויצאו סהן משקין מוהרק פירות טעורבקזה עם זהאיש גהור זהכעעוך
ימכר ומרובן לאכילה והכניס אלו לאפילה זה ב" 2בנפה ובכברה עשאק משניתץאפילו
אע"פ  nnuvכצעיר היוצא מהןאין הנשטין בירט בנפה ובכברה אבל ביר ובקף!
ובתחחי

בית מושי

ס'ל
.ילו; ב"ס מנפח
ובתששי סוח
ד%'%פי
ר.ואיכל וא
עוידעל יד
בקנון ובתמחוי
אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא בכברה.
וכן הדץבכולל מערב "ט לסחר מנפחעל
י
 .נתפזרולופירות בחצר אחר אחד
ד ואוכל
ה מלקטע5יד עלידואוכל.
דצהואושיהי
ףהקיפה
אבל לאיתןלא לתוף הסל ולאיהו
כדי שלא יעשה כדרך שהיא עושה בחול
והורורבמעיט עאם נפלו במקום אחר נוהן
אפילו לתוף הסל .נתפזרו לו בין צרורות
ועפרורית שבהצר טלקס אהד אהד ואוכל
ולא יתן 4זוך הסל ולא לחוף הקופה.אין
חולין את המסמרה ליתן להובה שמרים
ואפח בעט שלא נעשה כדרך שהוא עושה
בהול .היתה הלויה נוהנין לתוכה שטריכ
אבל בשבתאפילולהלויהאין נוהנין .מערים
אדם קל המשמרתבי"ס והולה אוהה ונוהן
בה רסונים או פירות ואה-כ אם רצה נוהן
להונה שמרים שהרי זו כמשמרת תלויה
ן מסננין את החרדל
ש:וחנין בה ביט.אי
בס:ננת שלו אבלכסנן את הביצה בכס:גת
יטל חרדל ומה בין חרדל לביצה שההררל
נראה כגורר שמקצתו נשאר במסננת .
והביצה אית נראהכבירר ודל שהוא כבורר
אסור אפ" .ב"ה כבשבת(:י) אין דשין
הבואה וקמג'ות ושאר מעי אוולין בי'ט
אבל מפרכין את החרדל בירמןהקשין שלו
וכןטוללין מלילודו כ"ט .וכיצד כולל מולל
בירונריע באצבע אחת על כל האצבעות
שהרייש כאן שינוי שאין דרכו לעשותכן
בחול וכשהוא מנפה אפי' בק:ון ובתמחוי.
אבל לא במה ובכברה כסו שבארנו .וישסי
שהורה שלא גאכרו דברים הללו אלא ב'יט
אבל בשנת אין מפרקין אובל כתוך קש כלל
ילא התירו אבא לכלל לרכף את האוכל.
ואססלל סערכ שית מנפח בשבה בירו
אהת ואפילו בכלכהו.ויס מברולי רומירים
וטהורו שמולל בשנתבשנויזהבאצבעו אחת
עלכלן .ודברים הללו בשבת אמורין אבל
בירט כולל כדרכו בלא י12םשנוי( :ן)אין
טוחנין ב"ט ולא עוד אלא לכהוש את
ושרישת במכתש אסור בריא במכתשת
גדולה שכן ררכו בחל אבל במכתשת קטנה
13תשץ .ביראלבניבב" ובמקומות שהדירין
לאכול הריפוה וכותשין רי-בה וצריכין

לטכתעשע גדולהולפיכך הקטנה קצף להם
אבללבני ארץ ישראל ולכלהטקיסות שאץ
תדירין לאכולכן אפי בקטנה יאסור שאין
כתישה בקטנהשנוי לרש .כל טקום שיש
עביים פרוצים אפילו בקטנה אטור שטא
יעשו בגדולה ויאמרו בקטנה עשינו.אין
שיהקין אתהפלפלין ברחיםשלדגםשזומסרטת
;מורההיא להם אבלרכין אותן כררכןאפי'
בכרוך של אבן שכל התבליןנדוכין כדרכז
והפלפןיןכתבלי; ואף הכרכום נדוך נדרכו
המלה
שדכה רכה הערצבמיהת ה.טב בשנויולפיכךבזגג
צריך שיטה המרוכה קצת
בפני
כדי שישנהקצת בדיבתה ואם דכה בתוך
התבלין

רף כררכו ואינו חושש.

השוס

והשחלים ור;-ברלנרוכין ש"ט כדרכן.וקראה

לי שאין טוהנין את החרדל ברהים שלהן
שטהינה נטורה היאזו ואסור .ולטה הדבר
דומה לשהוק את הפלפלין ברהיס שלהן
שאכזרכמו שבארנו .הפורס ירקות דק דק
לאגול לא?הר או לבשל ב"ט מותר וסם
להניה לבו ביום אסור .ירקות שיש בהן
עלי; כמושין וגרקכין מלקבין אוהןביד
פי
ם
אי
ור
בכלי ובלבד שלא יגזוז קוהן במספ
שדרכו לגוזאוהן בהן מן המהוברשיאיראה
כתולשאוה; מן הכחובר .הקורנםוהערביות
אע"פ שאס בא לתקנןטרחוהן מרובה מתש
ואינו חושש ובלבד שלא יגוז כממפרים
שלהן.ויש שהורה להתיר אף בככפרים.
והראשון יראהלי עיקר שהסספר"ם כאן
וכאן אמור( :ה)
ע סרקירין את הקטה
שהריקהא
ביום טוב
מלאכה גמורה היא אבל
שוניןויש מי שהורו להקל לשנותאפילו בלא
שנויוכן נהגו.נפלצרוראו קיסם בתוך הקמח
ישטי שהורה שאסור קהלן ביר לפי rv
כבורר ולא יראה לי כן אלא מותר ליצול
ביר שגל שעושה בל אינו אלא כבורר
כלאהר יר ולא אמרו אלא בנפה ובכברה
כמו שנארנ'( :ט)איןצדין דניםמןהביד"ץ
בי*ט שגבר בארנו שהצירה אסירה רגש
הירה אבלצדיןהיהטןהביברין בד"אבכיכר
קטן אבל לאבביבר גדול.אי זוהיא ביבר
קטן ב"  f-uאחרט וטגיעו בריצה אחת ער
שאינו צריך לפוש ער שיגיענו .היה ב.בר
נדף שאינויכול להגיעו בריצה אהתהרי זה
ביבר נרול ואשר .וכזצריןעופותכן הביצר
המקורה
5

72

עבה-ת ושקודש

המגורהשהייהןכנשרון אבל לאמןהביבר
 .ברא משאינו צריך למצורה
שאינו כקורה
לצורו .אבל אם צריך מצורה לצורואפינו
בכקורה אסור דשסי שהשיה עושת וחץ
וזה בביבר קט; שאין צריך לטצודה וצודו
כותר וכל שצריך למצרה לצוח אסור כסה
דברים אמורים בהיהועוגותשאינן ברשותו
אבל בטה שהמש ברשותו שתר כיצריקניא
י עליה וצפרים שקננו בטפיח'ן
שובףויונ
ובבירה והחיה שבפררם'ן הרי אלו אינן
ברשאו ואסור לצורם .אב5יוני הרדסיאית
ותרגמלין
שבאין לכלובן לערב וכן
יין הןאצרו
ו
וצ
אמ
כותר.ואפי15בביבר ש
י
ז
ו
יסר צייה ואסור
ו
גח
ומזפותן עליו .כל שמ
רו
לפניו טזונות חוששין שמא
לצודואין
נייל)יראהלי יטבכקום היסד
ת:
נד
ישכח ויצו
ו
התירו לרעןלפניהם מזונות .כיצר נחיל של
רבוריםעישוןלו פרנסה בשביל שלא יברח
אבל אין צרי; אותו בתהלה  .וכל שמנתר
לצורוהתניןלפניהן מזונות ואפי' בשפת כל
שכןבים טוב .הסער אמת הטים מערב
י"מ ולסחר השכים ומצא בהדגים סותריו
בידוע שנצודו מערב בתוך האכה וכל שהן
בתוף האמה כנצורין הןואיןצריכיןזימוןשזו
היא הזסנהם .וכן חיה שקננה בפרדס היא
אסורה כמו שבארנו .אבל העופריט מותרין
שכ 5שהעפרים בפררם כנצורין הן .בריא
בפררם הסטוף לעיר שרעתו עלקכן ולפיכך
אינן צריבין זיטון אבל פררם שאיני סחוף
לעיראין דעתו עליה;: .לפיכך אסורין עד
שיזמן מערב חט .הפורש כצרה וטככורת
מערב הט ולמחר מצא בהן היהיעיף ואין
ירגע אם נצרו מערבי"ס או לאהר'"טהרי
אלואמורין שספק מוכן אמור .מצא המצורה
והמכמורתסקולקליןבירוע שמערבי'ט
י
רם
וי
צג
ובכגיסקן נהקלקלו ולפיכך טוהרין .נד
ורצדן הגף ביט וכן פירות שתלשן כי'ן
הרי אלואשרין שע"פשצד;אולקטן לעצמו.
הביא סגיםשיפירוה לישראל ינורע שנצודו
ונלקטו סערב י*ט אע"פ שהדנים עיכרין

בארמיסותןמהפירות ברטיבותן כאלו נצודי

ונלקטו מהיום סוהריןואיןח.ששין להן כש.ם

נזירתבני יומן .וכבר נתבארו בסיף בית
נתיבות שארדיני
)ישו-ברים כשהריובירט רבר תורהואסור
ני
י המביא דורן!לישראל.
גו

~שבזכן ברברי שפרש .נדנך5א סקדהטץ
ו5אמעריכין ולא נןורימין חלא מנביהין
תרומה ומעשרות כלאלו בקט חולחל בשבת
'רכל אש אסרק משוס שבבז ואוי
פ שהש
באלו טצוה כן אשרכעשותכן
ז
ליחןתרוסהאופמ"עשר לכהן ואעךפ שרש
ואפבתחי
משום אוכףנפש .לא אכרו אלא לעשותכן
..כתהלה וכלןשעימובין אונסין בק מידע
טה שעשה עשוי בשבתואצ"ל בי*ט.לפיכך
נלנל עיכה מערב ירטאיןטפריש.הלתה בחם
וגמר לישהה מערב י"מאין אפריש חלתה
ני"ט ואש' כחיל  .וכן  C:Aגלגלה טערג
יזם וגמר יישתה בירט אין ככריש הלחה
בי"ט ונהנה לכהן .ואם חלת האור חא
מפרישה וכניחה ער הערבולאישרפנהביט
שאיןשורשןקישש בסט .ואם רצה לאשת
הכל בי"טקורםהפרשתה אופהואוכל ולזבוב
מפריש טמנה הלזהה לפי שחלת חיל אוכל
והולף ואב"כ מפריש .א"ב למהחינוספריש
ביט אף בשגסר לישתה בסט והלא אין
רופרשתה טעכבת ואיננ כמתק;לפי שקריאות
שם שלה אומרת לזרים תראה כמתשם
בהפרשתה.לפי' בחט של מסחאי אופטר

להפריש כן העיסה שהרי באהלירי

חכה!

וגהמין שלוהואלעבהיע 1.5בבליראהשרוי
יכול לישאלעליהאף לאחר הפרשתה
.ולפ"
אופה יאה'כ מפררם5פי שכל פת ופת ראפ
לולאכולוהריהוא כאוכל
טופתי
הפלרעיצשבו .במקו
שנהנוליתן הלה לכהן פ
ן
ונ
לכהןביןלקטן בין לגדול ואעותואוי
שיצאהעליו
משאה טנופו כותר בה וריא שטבל .או
אפ" בעור טומאתו בו שהרייכול לבטלה
ברוב ו5אכ51נימיטומאתו.וישסי שהורה
להקלולהפריש חלת תזל אף כשלוטה סערב
י'ט פאק נראה זה כמתק] שאין הפרשנה
מעכבת שהרי יכול לאכול ולדפריש לאחר
כך כסו שאמרנו .חלת חיל אע"פ שאמרו
שאוכל ואחגרמפריש ישמי שהורה שצרף
לשייר קצהיותר מכרי שיעור ריכלהושיא
טפרים לפי שצריףלר"ריש סן השקש.ויש
מ' שהורה כהקלנס במזשאיןצריף להפריש
חלת ח* 5מן המוקץ .סקוכות שניתו 6תן
מקנותכהתה השועוהלחיםורקיבה%0ישין
וסוליכין לכהן  ~es1נשהטו סאטש השדתו
סאסשי
ש שטורמו כהיוםלפי שאין טקשת

קאיה ולאה

אח כסתחן שהרי אק הסתנפםטובלתו.ועור

48,וף קרם הפרשתן כמופרשות הן שהרי
נכרות ועוסרות גפת עצמן הן ואים טנאה
כמתקן  .ועור שאף הן לאחר הפרשתן
כותרותלזריםולפי' און כא! שום תקון

מ

%

יתקע .ואם תקעהריזומלאכה נטורההש"כ
טשום סכה בפטיש .דברים אלו שאגרע
בתרסין ~ P1eואען רפתן ולפף סן הצר
אסור להחזירגל צרכן .היו רפש נסורים
מחוירואפי'בשיש צירטןהצר ואפי' בשבת
ואין צריף 4מרבי"ס והוא שלא יתקע:

בהפרשתן וסוחר:קיא) רוטוהםאת הבהכה
גי"ט מששיט את העיר ומותר להגביהו
השער
ולזתנו לפת הדורסן וסולחעלט בשרלצלי
אעירשדריסת תורומליחתו מלאכותגמורות
השכורותבירט משום מלאכת עבודהאין זה אבאר בודיני אפייה ושרוטה ובשל
הנאר הדברים המותרים ;סשה
אלא כלאחריד ורו;ירו סופ; משום תחלתן
שאם אי אתה טתיר כא; אף הא נמנע אוכל נפש(:א)דיןאפייה( :ב)דין שחיטה
להטם
:
מראה
ששמט תמצא בטל משטחת י"ס .ומצד וכסוי
הדםן מ(לגי)גתדיןהעור והפשסכטיןוסיירים
הואסולחו מערם וסולח כאןמעטכריסליחה בי'ט .ודי
צ 4וכאן מעטכרי טלידצ;צלי נטצאכולו הבשר ( :ר)דיןנסנין על הבהטה בי'ט
נסלח .בריא במליחה כועסת כסליחתצלי ושוקל בשר והלוקה מן הטבה ומן החנוני
אבל טליחה טרוניה כסליחת קדירה אסור אם 'כול לזכור לו סכום מקח וכמוקל ומדה
י
אעיב שאףזו כלאחריד לאהזהירו אלא כל אם לאו( :ה)דין הלואת '4ט :מ) ככשיר
י לשוכרו נק ההפסד .ובגרא הבכלין הסותר והאסורטהן(:ז)דין פתיחת
,ו2כ4שששבחוטר
ז או
ביי אבל שוחט מערב =ט ולא בית ופהיהת חביות ליטול מהןצירותיי
לכתר אסור ושהריאפשרהיהלו שטן( :ה) דין מכבה אה הנר ספני דבר
הופשט ער
עליו הבית או
לפלחו ולחבולפני הדורסן כערב "טולפי' אחר וביקעת שלא
~כין ותקון השפור
cס
אפי' להגביהאסוראלא אםישעליו בשר .הקדרה .ודי; השהותynה
ולכה אין טגביהין אותו והלא העורף ועשוןהאירוח בבשמיםללקוט טעם הבושם:
(ט)דין סלוק הטבלא וכלים שאכל ברם
סטלטין אוהן אפי בשבת ספני
ב וגומל קיסם להצוה בו שיניו ! (א) אשין
ש
ו
י
לישבעליהןלני שהעור הלה אינוראוי
י
י
ו
א
ר
ש
ן דקה
ה
נ
ט
ק
עליו אלא כדוחק .אין כולהין אה החלבים בייםכין פת נרולה בין פת בי
בין עבה .ובפסח לא יאפה פת עבה כטפח
בהםואיןשוטהין אותן
ואין
בההצע
ב
ת שמא יבא לכולתן בפני ע
יו
כר
פי
הת
גביכי
יו שכא כתוך שהוא עבה יבאלירי
י
-.
ריכוץ וו
ויראה כטעבד שא אפשר למלוח עליהן שלא ה,-בש? אלא אופה הוא פתיןרקיקין
יעור שהרי הבשר בולע ומסלא אשה את רו;נור מפני שהפת יפה
כררך שסולח על ה
מן ההלבים( :יב) ספלקין תריסי תיבה בשעה שהתנור סלא .ובסלאה קדרה בשי
וידה וסנדל שכחניותלהוציא מהןתבכיןאו  eepNשאינה צריכה אלא ההיכה אחת כדי
פירות ביש ולאזו בלבד אלא אף סהז'רין שיאכלו טשמנים .ולפ" יראה שאפי' ליחן
וכאין בנין וכתירה בכלים .ולסח התירו בקדרה ההיכה אחר התיכה אפי' לאחר
לולהחזיר והלא יש כאן טשום שבות לפי שהניח קררה על נבי האש כותר .ומחמס
שאם אי אתה כתירלו להחזיר אף הוא אינו נחרום חבית של מיםאע"פשאינוצריך אלא
טסלק ופוהה ואםאינו פותה נמצא בטל לגבתון אחר ובלבד שיתן אה הכל קורם
נשממת י"ט .לפ" תריסין שבהיבה שירה שיניחחבית עלגבי האש .השפה סחטלחול
ומגדל שבכתים אכזר שאינו נמנע פלפתוח ואפי' לאתר שאכל אע'פ שאכזר לעשותכן
ולדגיחןפהוהין עננכרין בהנףהבית.זבד'א טדבריהם אינו לוקה שהרי אפשר שיזדטנו
כשאין שט פתה אבליש שם פתח משתטש לו אורחיםייצטרףהיומ למה שאפה.הערים
דרף הפתה .ובשבין להן ציר כלעיקר ואפ" לאפות יותר הרבה סמה שצריך לו כרי
ןציר באכצע ואין להם ציר מן לשייר להול או אפ" לשבת הסכוכה 15
בשישיה
הצרואפי' מחזירכל צרנו מותר ובלבדשלא טפסריו קם לא עירב כל ה-ת אסורה

השני

.כשיבה

עמףת הקדש
*י
שחיבה ושסירו בטעריםיוקר מן הטהר :טערגיט ואפי' אפר
1
,
לא ישוצט:ארם את הבהמהביים אב"כ
ך 6לאכול מטנהבירט ואםהיתהפסיענת
ומתיירא שכא תסות ער שלאתישך אם
יש שהות ביום כרי ערעור שיאכל פטנה
כזית צלי שוחט  1pa1נמנע ואעיק שאים
אובל מסנה5פי שחששו להפסד מפוט .עלו
שטרפו לכחעל או שדרסתואוכצצתו בהכה
הכהה טעת לעת ולא עפר צריף בדיקה.
המטמי שהורהיאסור לשחטו נירטההדשין
שמא ימצא טריפה כיע שנשר בו ריעות'
חסצא שוחט שלא לצורף.וישסי שהורה
י .בהמה מסוכנת
להקל 51הת'רוכזהיראהל

סתם שלא הכינו
כותר שסתם אפר כירה סוכן הוא .לא
ישרטט לכתחלה ואעוף שהםלובעפר למטח
ויש לו דקף נשץ מבער יום שאין נעיצה
התקר עושההכנה נטורה .עבר וותקם ויש
 15רקרנעויןיעפרתיחוחחופר בדקרויכסה
ואין אומריםימתין ער לערבויכסה .ברוא,
בש"ט ביט .שחט פעוט ו5א כיבהאין
סכסין ארעו בהט זאפ" באפרנירה ובעפר
כוכןוימתין ער מצאיי"מ יכסה אםרשומו
ניכר.היהלו עפר כוכן והוא לח רובה
אע"פ שלאנעשהכטיטאין סכמן בו
טככין בעפר 5ה הרנה .אפרכירה שהומק
ביעטאיןפכסין בו נולר הואואסיר לטלטלו
3ר"א בשנצתנןואין ראוי לצלות בו בהנה
קקה .היהערין חםסכסין בו עורגו רשי
למלאכתשהרי ראוי לצלות בו ולס" מכמין
י שאם
ם שמכמין אפ" באפר חם.היראהל
שחטואין לו אלא אפר כירה שרוסק בסט
שמותר לנסות בו  QIWDכצוה כיסוי .ולא
עוראלא אפ" הם לו דגך געלן ואפר כירה
שהוסק ביש מכסה באפר העינו פרמה ברקר
נשץ .הכניס עפר לגינהו ולהורסתו ועפר
לכסות אתגגו וסירלכודבו את ביתויראה
י שהןכדקר נעוץ ואין משכיןעליהן לשחוט
ל
לכתהלה ואםעכר ולוהטמכסין בהם.סכניכ
אדם סלא קומתו עפר ועושה בה בל צרכו

שא"

ששחטה בשדה לאיביאנה בכוט ובסטה
כדרך שהוא עושהבחול אלא פשנהטוסביאה
אברים אברים ואעיב שסרבה בהלוך.ויש
כייהורה שלא אסרו אלא במסוכנת שיש
לרברהול שלא נשהטה מהסת י"מ אנל
שהוטאת הבריאהכביאה אפח בסוט ובסטה
משסי שהורה כן אפי' בבריאה ולא אסרו
נססוכנה אלא שרברו בהות; וכזה ראוי
להוטת .ומה יעשה בעור הכסוכנת יראה
לי שאץ מזיזו מפקועו אארב ישעליו בשר
טי
ש התירו טלטולהעור אלא בשוחט לצורך
'-ט שלא ימנע משמחת יש אבל זה להצלת
ססשט הנא שוהט ולא ימנע כחכה הכסר
רוטור יאר מכה שספיר בעור משביה
בבשר אלא כיצר הוא עושה משייר אבר וסומך עליו לשחוט %ף לכהחלה .בד"א
ן הרי הוא
אהד ופביא ' .אוהו ואת בנו  Dלבור בשייחר לוPקרן זוית שאם לא
.כ,
לי
פו
נח
שש
מעקה אתריאשון ע 5כנה ל
אין שוחמין
ם ואינו בט 5במיעוטו לגבי הקרקע
שוחט ומערים ומעלה אחהשני ושוהט אחר את הכויבי'ט שספק חיה וספק בהמה הוא.
כהן אחה חצרצה ויראהלי שפערים
רצהופנעמלנעה ולפיכך צריךכסוי סן הספק וא"אביטלפי
את שניהם זה אחר זה ואם
שאין מטלטלין
ואמר שלאלצורך .לפי
ואושוירוהט לא זה ו5א זה כרי לחוס ע 5שאינו סן המוכן שאפ" אפר כירהועפר פוכן
סכתו להתירו לו .וראוי לחוש ולהחמיר אינן כוכנים לספק אלא לודאי ולא עור אלא
-DY
ושוחט אחד מהם .השסט בהמה חיה ועוף אפילו הכינו לכסח
ן צואעז רוזינוקות וההיא
בירטיש טן הגרולש שהתיר לפרוט ניצה כפקאין סכסין בו את הכוי טשום נירת
או צמר שבצואר לעשותסיםלסכין ואין התרה הלבו  .וכיצד יעשה טטתין עד
הירש בץ סריסה שלפת שרלטה למריטה דוקרב ויכסה נתערב דכואו דם בהפה בדם
שלאהר השהיטה וזה וזה צורה אוכל נפש חיה שיף אם יכול לכסות בדקירה אחת
חרחר  .ועור היא סכסכה שאינה יכסהואיןגווריןדקירהאחת.סשום רקשימז.
הדיכה לנופה .שהורישי סי שא.סר וכן ראף ואס 5או 5איבכהשהרי נטצאטורחוסטיט5
להצרות
למעשה .השוהט חיה ועוף כהרת רם הכוי ורם הבהמה ( :נ) אץ
"שחוט לכהחלה אא*ב היה 5ו מראי;סכין לחכם ב"ט לפי שנראה כסעורה
בשט להאלכי
אפר כוכן מבעודיום או אפר כירה שמוסק חו 5כטבח שריצה למכור בשר בהימחל
יתלמיר

עשן
דץ "rPNשדרפ8ש
י
6
והלכ-ד חכם תאה לעצמובביתו ומשאילה עור חמשהאחרים .כשדק פחלקין לטושר

שע
בשבתין.המואבןפןאין מח"ק

לאחרים..
סרהבט'ליכ.ן טבחוסכין אצל ברגם" לא יחלקו בפייס
אפ"
לרהיט ועין ומששין כסאיטלך ולןכט)ייסין
ונמצא הוציא כרשות לרשות שלא לצורך במשקל שאין  l'n'wDבתם נכףכאזניםכל
ידם וכןסוליכין בדגנה אצל טבח וסכין .עיקךזאפ"לרגזיה ארס בשר בביתו בטאזנה
ניוצא ברבר כמיכין טרוך ותבליןאי
ל לא לישקול ""9לשמרוסןהעכברים אסור.
מדוכה וטרוכה וטרוך אצל תבלין .מולינין בד"אבטאזניםרוזלוין בטבעת שחולין אהון
את הראשואתז הרגלים וכהבחניםאיתן באור בה כששוקלק 5פי שנראה שנותנו שם
ואיןטוגלין אותן לא בחרסיה ולא בארכה לשקול כהרף שהוא עושה בחול .ולא יאשר
י בדינרבשראלא שוחט
וששלוכמעשהובדגל.ואיןגוזזיןאיתןבמספרים אדם לטבח שקולל
שנראה כצריה לצכר .יש מן הגאונים ומחלק לזה ולוה .וכקים שררף הכבודם
והורו שלא ההירו לכלת כל הבהמה אלא לסכור חלקים ידועה רשאי לוטר תןלי חלק
.ולא
ראשורגלים בלבד ואע'פ שמתכהן לאכול כף וכךואין כאן " DIWD WUררך חול

ני"ט כסו

עורה של בהמה  'DSשאין עושין כן אלא
המפונקין ביותר אכרו לעשות זה כדרך
שחסרולגמר את הכלים .ועור ש:ראקיותר
כפעשההול .ויש סכוריהוראה שהתירוולא
ראשורעלםבלבראלא שדברו נהווה .ולזה
הדעתנוטה ,איןפרגילין אתהעור בי"ס.
וכצנר הוא הטרניל אוציא את כל הבשר
דרך דרנ 5האחדכדישישאר כל העור are
ולפי שטירחהוסרובה ~אפשר בלא זה אסור.
ילפי שנראה כמהכוין לעשוה
ועוד יראהל
כלי .סולח ארם כטה חהיכות זו ארר זו
ואעיט שאית צריך אלא להשיכה אחת.
ומערים לוסר זואני רוצה 111איני חצה ער
 nhPאת כולם .ובמקום האמר מפוט שלא
יסריח הבשר התירו לו הערמהזו.יעוד
י שלא אסרו הערסה אלא בשקום
יראהל
פשיעתו כמו ששכח ולא עירב או עירבולא
שסרו ונאבר  .אבל כל שבא לו טהרת
א פשיעתו גרכהלומיתר:
שטחה י"ס יל
ל)אין נסלק על הבהמה למתחלה ב":ט

אבל כמנין סעירה ילבעתר שוהמין וכחלקין
ביניהן כיצר אין פוסקין דמים לבהמה
לכחחלה לזמר בהפה זו שוה כך וכף ואני
נוטל רביע ואני נוטל שליש.וכן לא מוסר
ארםלחצירוהריני עסק כעתים אבל אוכר
לו לכהצה לשליש ולרביע .וכיצר יעשו

תדעו כפה שוה בהכהזו שיפרע כל אהד
דטיםלפי מה51קה פב'אין ב' בהכות ושכר
זו כח .וה-אה שאקנמנין אףמנין בני ארם
על הבהמה יכחחלה לוטר נפנה חמשה על
בהמה ח שזה כטענה חול .אבל נמנועליה
טעיתןיכלין למוסיף למוזר 41כנוח עכהם

עור אלא טבחאימן אבור כשקל בשר ביר
ספני שידיו ככשל .אחר שאינואומןשיקל

בירותוהן באוסר לחה ולזה .לא אסרו רפף
משקל .אבל הטבח האימן אע"פ שיורע
לכחן חתיכתולריעוףליכף והצי ליט' הוהד
כדרכו אינונמנע .טבחאימןאסיר לשקול
בשר בסים .כיצר אם היה אומן לבוין
כשהוא נותןחתיכהבכיי של טים ער איאז
טקוםשנתעלההלים ,אוההשילים' הרי חש

אסור בהטים נעשהלו
פשקי
כה
ביתיר לבשר בכלי שו
פלשה חיל אבל
ביר כותרשאיןתה מעשההול
,.וכותרלריתוך
אח הבשר לסטןשיא תחח לו ההיכה
באחרת .הזלף ארם אצל רועהרוגי 5אצלו
י נרי אחדואצל הטבח אוטר
ואוטר לותןל
י כף ארעו או ירף אחה ואצל רצוני
הןל
ישראל ואוטרלותן לי אהיונ אהר או ככר
אחר או גלוכקא אחת ואצל פטםישראל
ואיפר לו תן לי הור או נוזל אחד ואצל
י עשרם בצים
החנוני ישראל ואותרלו תןל
וחטטים אגודם ועשרש אפרסקין ועשרים
רמונים ובלבד שלא 'זעיר לו שם מרהולא
סכום כקח כיצר לא יאמר לוהן  4קב או
קביים ולא יפסיק לו רם'ם בסכום .כהששוה
מה של:קח סמנו וכ; לא יאסר לו כך וכך
ככף היה לך אצלי ועכשיו יהיה לך כך
וכף .וכן לא יאמר חמושםועוזיםיש
י חמשיםבהיו באהשכלדברים
",,ב.ד'תן ל
אלו כמקח ומסכר של חול .אוטר אדם
לחצירו מלאליכליחחייןוזפ"רן "-כ 4ש
פדה וכיוחד לכך ואין כאן טעשה חול שכן
ן בבלש
דרךבני ארםלרגביאעל שולחנםיי
.אסורלעשות

*
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ובמנייה
רלו שם טרה% .א מבקע לא יבקע בקרדום
מדה,ובלבד שלאיזכי
יבקפיץו5א
עשו5ר אלא כיתר לזמר לו סלא כלי זה שזה כמעשהו גחול אלא מובבקסעג
ולכדור נמדוד אותו .מודד המהתוםתבלין בצד רוהב ו5ו אלא בזכירת שלו  .ולטה
ומתן 5הוף קדרתו כרישלאיקריח תבושלו .הסירו בקוע עצים בי"ס חולא יכול לבקע
ויראה שהנחתום בלבד אסרו לפי ששכר מעבט 5פ' שאי אפשר5בש 5ולאפדם בלא
קרבים ילהפסד סרובה חששו אש אתן עצים ואם שכחו5אבקע נטצא מתשהבירט
בביתו לא יתן במדה שלא חששו להפסד ולפיכך עשו אותו כריכת הטלה שהתירו
אמרה לא ימרוד אדם שעורים עיי שימי.וגדולי המורים אמרו ש5אדויירו
מועט שרוי
ויתן לפני בהטהו ב"ס אלא קורר קג או הבקוע אלא בקורות ועצים גדולים אבל
קרייםונוהן לפניה .ואפשר שאף בפאור כל דגלםבהין להדלקבלאבקועואסור.טסלאכה
אדם פותר ולא אסרו נחתום אלא שדברו נמרה היא זווחייב עליה טשום טוןק .לא
בהווה שררכו של נחתוםליחן לעולם בטרה יתן ארםאבןעלגבי בקעתכר לשבוראותה
שלאיקדיח תבשילו.וכן נראה מדברי אבל מכניסה בחור ושוברה .
י אין שוברי;
כקרצית טן הגאונים האשה כורדת קמחונותנת את החרס קותכין את הניירליתן ע5
לצלותעליהן את הדגכרי שלא
לאהנולךאעייסתהכדי שהטול הלחה בעיןיפה גבי האסכלוהאי
ן מורין כן למי שבא לישרך .וש יהרך ודוי הוא כמהקןכלי.וישמן המורש
מי שהורה אף להורותכן ורבר זה מהלוקה שהורו להחר באלושסבשיריאוכלי; מותריו
'hwהישיבות  .וראוי לחוש ק5א להורות בא,כלי;.אין נורפין את ההנור ס! הלבסם
ןוכדי והעפר שנפת וסםסעיפם שהרי יכף רצה
להקל( :ה)שואל ארם כחבירו כדי'.
שמןוכן אשה סהברהה ככרוה אפ" בשבת ערוף מעיים .נפלו שם ביט אם אפשר
ואצ"ל בתט .אבל לא יאמר לו בלטון לצלות בו בריות בלא גריפה אסור לגרוף.
הלואה שהלואה לזפן מרובה ושמא יבא ואםאי אפשרלולצלות אלא בדוחקוטתירא
ן ושפן טחבירו בי"ס אם שכא יחרך הצלי אם יגע בלבנה ובעפר
לכתוב .הלקח יי
אינוכאסינומניה טליתו
 :ויראה לי שבחוף ההנורגורףואינונטנע אס נפ5עצם
אצ
כשמגיהו אצלו לא יאכרלו
"י טליתיאצלך מ"ט .ולגרוף את דברורמן האפרוהנחלים
הר
י שהווו מותר ואעףפ
משכו; שזה ככעשהו בחול יאסור .הלואת לאחר הסקה יראה
ל
והנתנה ליהבע וביד שהוא מכבה א' אפשר בלאכן eetl .
ידם:יש מי
*~Dl
'f
נזקקיןלו .וישfמ
בדבר זה שמא שכותר להבעיר לצורךאוכל נפש כך מותר
אין ב"ר נזקקין לו .ומכל
"מקים אם קרם רכבוה לצורה אוכל נפש והרי זה כטניח
פצ
תו
מלוה והשטכןהלוהשאנקכס
יאיןסיד המלוה .בנרעל הגחליםוהרי אמרו שאיןמפיניןאת
ואפ" נטל טסת כלי למשכנואין כוציאק החגור בצתןואם בשביל לאפות שתר ,ואץ
ממס שהדבר ספק"ין נזקקין לא לוה ולא זה כמיהוק רמררלשאסורלכעזקו כנחלתוש5
 .rngואם חור הלוה ותפש סטנו כליוא'
 ,עץ החרדלראוי בלאכבוי נהלתאלא
ראף
לא
כוציאין סטנו לההדירו לכלוה כי שלו הוא וער שאפשר בגחלת של כסיכת והו
מפושלי
שחזרונטל .נט 5הלוהכליו יטל סלוה כדי ומצוי יותר
 .אין מגב5ין העפר לסתוםפי
שיחזירלו כלוהכלי שנטל 13CDכוציאין כלה התנור ואעיט שצריך לכך מפני
וטחזירין לטלוה
וף
בי
יי
גע
שהמ
הלואת "מ אנו מגבין מלאכה גמורה היא ואפשר לגבלו
י
אלאנזילה שגזל מן ההוה אגו מוצ.אי; היה שם טיס שעל שמה הנהר ט.תר למתש
ממנו .ויראהלי כילרבריוכולם הלואתי"ס בו אתפי ההנור אע"פ שזה סכרת ומלאכה
שני נתנהליתבעוב"ר נזקקיןי
הוגובין אוהה נמו-ההיא אי אפשר לעשות כן פער'*ט
בביר )1( :אין מבקעין  D~SYכן הקורות וכלדכת אוכל נפש היא וכותר  .כד"א
הראויותלבנין ולאכן הקורה שנשברה ב"מ בשנתקן והכית על ש2ה הנהר סעישט ואם
בין הדשה בין ישגה .אבל טבקעין מן לא עוסהכן הא אסור .האפראימבןניבול
העצים הסוכניםלהסקה 1סן הקורה שנשברה ואם בא למהוםבופי התנוריש סןהזרוקים
סעידה אם אינה רשי עור לבנין וכמשוא שאסחשלא ינבלמ בטש ולאעוד אלא לירן

לי

שיא

בתיכ-

רזאפיהוכשהיטה
לם
י
ל
בתשו מם חיב ששדיותו גועלו אלא קרפף אטרובליפף שהא סמוךלציר ואע*פ

:ותעעל פי דיבש .וכל ע
ידגוריםדגרו
שאר
שסוהר אפ" 5נב 4שאינו בןגיבל .ונזה
יראה  4שאי אפשר לאפרלנבלוולרבינו
מנערבכעפרשהרי מתיבשדוא לשעתווכ5
שאי אפש -לו טעי"ט מותר .אסתי לסתור
ומהלשבי"טואפ
.לצורךאוכלנפש.ולפיכך
ןנוטלין ממנה עצ.ם להמקה
סוכה'בריאהאי
אפי' ב"ס של פסח ועצרת ;זמרי סותר
אוהלשואפ"נפלהטעצכה אסורהשאין אדם
.היתה סוכתו
יושב ומצפהאימתיהפולסוכתו
רעועהוההנהעליה מ;'*ט סוהרשהריעסויה
לכך ועודשרוי התנהעליה .ואם לא התנה
עלטה אסורמשוםטיקצהויש מוקצה טיט.
וטהור 4ט 51מן הסטך לדפנות מסה שלא
ניוינ עם הרפנות .נחן אגודותקניםוענפי
אילןעלנבי הסוכה נוטלמהן שלא נטלו לשם
לסכוך אלא להצניען שםולייבשם עליה
ייך לה
הר
נצ
סכך הרבהועיבה אוהה יוהר מןת
כא יטול אפ"מןהעליון שהכלנעשה לסכוך
וחם טשוםסתירת אהלבעליוןכבתחתון .ואם
התנה עליה מותר שכבר גילה בפיו שאינו
סנעעלסיכוך .סוכת החגסיכה שלכצוההיא
ולר"איןנוטמן מטנהאפי' ביט אחרון של
הנ ואפ" רעועה ואפי' התנה עליהאין שאי
טעל בה שעל כרהו חל עליה קרושת הח;
י החג שהרי הוקשה
וךקדושתהגוףהיאלכלימ
לחגיגה אין ההשי מועיל בה שאין הנאי
טריי
ר להוצש קרושת הנוף מקרחתו שאין
קרושת הגוף נפקעתבכרי .ויראה
י שלא
ל
ואכרו רברש אלו אלא בסובה שעשויה ?~c:
רנ אנ 5תעשב בסיכהרועים ובורגניןוקייצון
הרי רפא כסוכה בעלמא שבשביל ש:כנכזה
ואוכל גטם פתולא נתקדשה זו עודיראהלי
שאפ" בסוכההכנטויה ceriזהאסוצתנהעליה
ואם'איני בודל מטנה ג5בין השכשגח תנאי
כזהמועיל בה .ולא אמרושאין התנאימועיל
בה אלאבמעמרלכשתפולאטולאו למחר אפול
מסנה .אבלבאומראינו בורל מפה כלבין
השמשותתנאו קחםבעצי סוכה כסובנוייןוב;
באומר לכשארצה אטולהריזהכותר.
סגם
הרי
יראוי לחוש שלא ליטולמסנה בששתנאי
אלאכן הזותן אוכןהסמיך לה .אין כביאין
עצשס!השיהואפ"מןהמכונמין"ב5מביאין בקירה חרשת אשב נתחסמה בחגור ק-רם
סרהבואפ"נץ הקרפף שלארציף לרירה  .לכן .חומר וכירים שרששרויהן ככל הכקם
בריא מן רגפכונס אבל לא מן המפ41ריבאישו 5
הניטלין
 PNffלו פותחת .ואם יש לופיתחת אע*פ
שאינומסוךלעירסביאין סמנוכל שומא תוף
תחום שבת לעיר .ויש סי שהווהרבין תוך
סטנואא"ג
רחחוםבין סכוך לעיראין
ייקר.איזהו
ישלו פותחה .והראשק נר
מבאיהאיע
סמוך לעיר יראהלי כל שהוא ס לעיר
טתהריד"א
תוךע' אכהוש.ריםשבהוך שעורזה
נחשב מכלל העיר בכל מקום .עלי קנים
תליגפניםאפי'כנונסיןאיןמביאיןלפישדווח
עשוילפורןואין רעתועליהן אםהניחעליוץ
שום דבר שלאייזרע הרוחכותר .מגבבאו-ם
טן ההצר קסמים ומדליק שכל מה שבחצר
הרי הוא כוכן .ואלפ שמפחרין בחצרבריא
בכגבב ומדליק אבל מגבב ואוסףציבווין
אסור לפי שנראה כסבנםלהול.אין עושץ
פהמין אפ" להסיקן תתה תבשילו  :אין
טוציאין את האור לאכן העצ" ולאמןהאבנים
ולאסן העפר ולא מן המים כפני שהוא
מוליד ואפשר לו כעריצה וכל שאפ -17לו
מע'4ט.ואינואוכל נפש אסור .וא"" מכדררי
האובל ובטושת קררה ביעטלאיסררכלימכאן
וטכאן וישתרע ע4הם את הקררה שזה ררך
בנין אלא שחז הקררה וטסדר תחתיה כלים
שתשבעליהן .וכןהעועים מרורהבירט לא
יערוךא"עהעצים פכאן יסכאן וווטים עליהן
עצים כרי להדליק את האש בחלם שההתיהן
אלא אשוהעליונים בידו ומסדר תהת'הן את
העצ"טכאןומכאןאונוהגן בערבובוכןביורם
לאיעטיר שורה מכאן ושחיה מכאן .ונחתן
אחריםעלגביהןויתן את האורבהללשביניהן
שכל אלו כבונה אהל .א"ב האיך שופתק
קררה על גבי כירה .לא אסרו אלא בעושה
הצרריןביריו וטפן על גניהן ע"ה כבונה
אבלעיתן עלנבי כירה אועל נביכלי אחר
אין חח כבתה .רבריםאלו שאכסנו ראאמדו
אלא כשעושהחללביניה; וצריך להללכאלו.
אבל בשאיר
ו צריך לחלל כותרלפיכך כוהר
לסררסוס ,שולחן להושיב השולחן עליהן
שאת לאו.ר שהחת השולחן .אק טלבנק
את הרעפ.ם ההפוטים בי"ט לצלוח עליהם
אאר נתחסכו בתנור קודם "םלפי ומעכסיו
מתחספקוהריזה עושהכלי .וכן אקמבקריין

עבותתהכורש
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הני8לין בחצר ותופץבוץ שאף סהחממץ
בהסק זה לבר.וכן שפין את רקררה ואת
א
הפוער אבלאיןשין שהן כמטליןלהחלי
ולצחצחןואיןטפיגין אותןבצוגןלאחר הסקה
כדילחסמן ולחזקןספניוכחזקן שמתקנןועושה
אותןכלי .נההסמו מעבט והוחסו במט
קרבה וחושש שמא תש-ף שם פתו סוהר
להפינהגטן בצינן אופין בפורני נרולה Qs
הםלואורחין כרובים ובןמחסיןחמין ביורה
שטא יאמרו לחול הוא
גדולה ואן
וא
עושה.אבלחל
יא
ששי
יפה לכההלהבפירני הדשה
ספני שדרכה ליפתהואם תפחת נמצא טורח
יטלא לצורך .אין נופה.ן באש בטפוח לפ'
שנראה כאומן עושה סיאבה אכל נופח'ן
כשפופרת אין כשנין את ההררל במס:נת
שלו ואין מכתק.ן אוהו כנחלת שלעץ מ2מ

שככבה
בגחלה של מתכת מחגר .ולכה
אין ככתקין אוהו אן בגחלה של עץ והלא

אבי

צליעלגבי גהל'ם ואע*פ שככבהספני
שההררל אפשר מבערג .ועור שהרבה
נותניי
סהג4יו ל.מים ררכה והרי מא כטחן את
ההם'ם .א"כ שוהקיןאוהופפנישהשוחק
י א מלאכה כלאחריר .ככובש
את דש-ארלרי
את החצים במכתשת קטנה .מי שאומר
כפני שנאבל לבל נלא מיהוק גחלם זולתי
למפונקים .ויראתליפפנישעיקרתקונו בשל
כתכת ולא עץ.
 .ולמה נתיר אתהכבוי
s
וההיא מ.4אבה נכורה ארל כשפקיןאוהוv
גביגחלה שלעץ ואינו חושש( :ז) בית שהוא
סלא פירות כתום הפחת ביט נוטל ממקום
הפחת .אבל ל
א יפחות מן הבית ותר כרי
ליבול מהן יו
י שלא נאסרו
פתברי.תיראה
ל
רבריםאלואל
רעוע שכעתועל הפרות.
ואםהיה הביתבריא אסירשאיןדעתו עליהם
כשטן שבכוס וקערה יעשש'ח.יי
ש מרבותי
שאש-ו שאפי' בית בריא ונפרעת בנ"ט פ~הר
ואינו דומה לכוס וקערה שהם בסיס לדבר
האכר -61רות אלו בסיס לב.ת .ולגרוגרות
וציכוקיןאינו דוטה שנינו מסלק דעהו סן

ימה

בש.

יש

הפירותעצמן אלא נבן סגורין בבית והרי
והצ.סוק"עצמןסמי שהןעצמןאינןראיין.
ית לאכול סטנה גרוגרות
שגבר ארם את החב
ובלבד שלא יעשהלה פהימהשניאה כעושה
בשבת אסרו וגח"ל בי"ס ולמה הקירו
כללעישור; כןלפי שאין בנין וסתירהבביים
נפדעז
 .אבל טסלק הוא רעתו סן הנרונרות

שלניסכחביף וכצצתבון .כלשגרשים
הריהןכאהליםויש בהן טשוםבניןוסתירה.
דחטהולקין וסחיברין בסוסתקי אע"פ שהן
נרולים כאהלים שוברינוטל פירות שבתוכן
ובלבד שלאיפה את השבר להיוה כפה.
ן בשבתלהניחה
מעיז אדםראשהחכית שליי
לפני האורחים אציל ביעטשאין זה טתכוין
לעשת פה לחבית אלא לתתלהםייובעין
יכל לא יקבנה במקבותשאין זה אלא
יפה א
מהטין לעשות 5ה נקב בברוא ולא כןימיר
הסגופה שעל ראומה .מקב אדם ממפהעל
ןבריא בנוקב הסגופה
חב.תלהוציא ממנהיי
טלמעלה אבל בנוקב מצרהאפיי מצרה של
פנ.פה אגורואצ"ל בגופה של חבית  .אץ
חותכין שפופרת  Q'ff,אותה בנקב שבחבקע
בירט אסרו ואצ"ל כשכת .היתה שם ונפלה
מח~ירין אוההאפילו נשגח ואציל ביט.
היתה חתוכה ועודדת טעיש או כעי"טאע"פ
שלא נתנוהבנקב מבערב נותנ" אותהבנקב
ואין חושש'ן שמא יבא לחתוך לכתחלה
הותטות שכקרקע ננזיר אבללאט)קיע ולא
ח.תף אחר שבת ואחרי"ס ושבבלש מתיר
וטפקיע וחוחך אחר שגת "חדי'פ .חותשת
של תמרשושל נרונרוה כתיר וטפחתן וחותך
~ y?,ארם את העור שעלפי החבית שליין
ושלסורייםובעברשלאיכווין לעשותזינוק:
(ח) אין טכבין אתהנן ביעטפפני דבר אחר
אע"פ שאסיר לשטשלאיר הנר אלא כופה
עליו את הכלי .ואםאיןלוכליכוציאולחוץ
ואין סכבין את הבקעת שלא תעשןעליו את
 r~unואפ" בית שאוכל בתוכו ואץ צריך
לומר במכבה להים הבקעת וכשסורואי"
נפלה דליקה איש סרבה ספני הצלת מסונו
והצלתכלי תחמישו .היתה הנקעת טעשנת
Tp
הבשייו סיתר לכבס
נ-ו שלצורף אוכל נפש
מבעיר ימכבה .בד"א בעזאיןלואוירלפנותה
שם אבל היה אויר או טקום אחר לפנותה
להלצה שלא
מפנה ואית מעבה .ויראה
אסרו אלא ב'"ט ראשון אות וכןבשני
רא'ט השנה .אבל בירט שני וטל
'"פ
כוסיותסכרין אףמשו'רבר אחרכררףשהתירו
לכחול בו אצק העין ואפילוכן ראוי לחוש
ולאסור.איןמשחידן נמשחא של אבן אבל
משרוו :במשחזת שלעץא עלנבי חרםועל
גבי אבן ואקסוייוכ
,לרבי
יםואפ"לתלסורהפ
6
אמור

הי

ל.

ש.

.יי
ש

קאפיהושהיטה

אסיר .ברש כשעמדה שנפרמהסעי"טשהרי
יכוץלהקנה מע"מ 51פיכך אינו עושה אלא
 .אב 5עכרהאו נפגמהביעט מהדדה
גשמי
אנ" בסשהזת של אבן שמכשירי אוכלין
יבאיאפירלתקנןסעי"טמותריןפיט.ובריא
י הרחקואםלאו
אביסכוורלה לההוף אשלועליר
.שזהכעושהבלי גמרך .ויראה ממקצת
דברי רואשוגים שאיןמשחיזין במשחזת של
אבן לעולם ואפילו עמרה או נפגכה ברט.
והראשון נראה עיקר אלא שיש להזש
ולההמכן דבריהם .שפודשנשברראשו ביט
יש מישהירה וממותרלהקנו שהריאינו יכול
רהשהכשבואב5אם נשברמעי"טשהיהיכול
לתקע מבערבאושנכפף בפטוראוי להשתמש
יאתי לפורטו ביד לפי כחה טורח ש5א
אסור
לצורך.וישמי שהורה לאמור בשנשבר או
כשנכפף לנסריואפי' ני'ט שאיןעישין כלש
טיםו5אההירואלא כשנעקםטיעט.היה של
yvאין סהררין אותו ואין טחליקין אותו
בסכין שזה עושהו כלי נסור .כעשנין את
הפירות בקטורת סמים כדי שילקטו מעם
הבושםואע.פ שנותן הבשמים ע 5נבי האש
ומכבהומבעיר ומולירריח שזהכצולה בשר
על גבינה5ימ שמכבהומבעיר וכוליר יו:
הריחומותר(:מ) עצמותשאיןעליהם בשר.
וכןקליפוןשעל השלחן אע"פ שאאויין למאכל
כקסם ובהמהאין מטלקין אותן ביט מעל
השלחן לפי שישנולדבי"ט כסו שיתבאר.
וכיצר הוא ששה אםצריך למקום השלחן
מסלק אח הטבלאכילא (מנערה .ואםצריף
 .וק-אה
לפבלא טגערה והן נו?לין מאליהן
ישביןכףוביןכהמסלקאתהטבלאומנערה
ל
שאיןר"צכותוהקליפיןחשוביןלהיותהטבלא
בסיס להן .וזהשאמרובי"ט אבל בשבתכל
ושהן רא:ויןלפאנל בהמה מסלק!מעלהשלחן
וערקןלפי שהן כוקצה ונולר בשבה .שפור
ולצלו בו בכר אכור לטלטלו אלא שומטו
וממרש בקרןזית .בד"א בש.ש עליו בשר
ואפילו פהות טכזית .הטה עליוכזית בשר

ממלטינו ומניהז במעם שירצה.אין עליו

בשרוערנו הם כסלקו כרי ש5א יזוקו בו
כדרףשמכלקין את הקהןכרשותהרבים.ואם
אינו הושעם שמא יזהבואינומזיזו כמקובו.
ולכה אסרו והלא כ5אכתו להתר בהם יראה

יפפנישכוקצה בהמתכיאוםהואויש סוקצח
ל
כירט .קערותגאול כהמוקריה שבשלבה

אסורלטלטל בתםמחסהלצל11שףהןטוחתן
מחמת מטווס .ולצהרךגיפןויתור
ך כגתן
סותר.די
ו עסובביתסיתר לטלטל(לרשרוש
לאיזה פקוםנתרצהספני 1ePJvלוכגרף
רעיוכןהדיןלשפורשצלובוו5קלשקועצטות.
נוטלין את העלי לקצב' עליו
ואעשפ
שסלאכהולאיסור שבלהכלש
ימלאכתן
בשש
טר
או
לאיסורנטולון לצורףגופן ולצ
יקף"קמקוגלחרו
מאותןטסנוחבס.םשסייחרןוט לפלגכתן
מפני חסרון כיס.קייבעליו בער לאיזרע
ממקומו ואפילו חושש שלאיגנב או טהטה
לצל .אלא לצורך גופו ולצורך כקומו כפו
שבארנו .נוטל ארם קיסם להצףןבו שמו.
בד"א מן הקסמים הרכים הראויק לטאכל
בהמה ההן קשה שאית
למאכל ההטה

שי

אסור לקטמרואי
:

השערהשלישי

(א)84באך בואם מותרלעתיתבו מלאסם
שכל נפש ש5א לצורךישראל
זאפ"עישה בשחוף לוולנכרים )1( :אבאר

ם
קיךביי
כהלי:םל:ךלעה)רדי:ןלהר:בר4יךםגשא7ינןא
יכף
לצת

נפש אלא צריכין לנפש כררוצה והבערת
המרורה להתחכם כנגדה .ולגמר אתהכלש
ולהריה וכיבד הבית)1( :אבארדין השאח
שלא לצורך(:ז)אבאר אם ישעירובהוצאה
לחט כסו לשבת( :ח) אבאר דק הסתנפן
שארםשולחבייט לחברים .טה שאים
 .וכן קקיחץ
כטלטל וסצי5מפני הרלף בירט
וקרצוףעה) בהסה(:א) אע*]שהתירחכתוב

יין

לצורךישראל בלבר .ולפיכךאיןאופין חוץ
מבשלין יצורך הנכרי .ה'הה לו עיסה
ביותפות עםהנכרי איןאלוופילןחלאקוורם :ספני
הלגן שלנכרישרדי אפשר
.
ביכה
היתה לו בהפה בשותפים עם הנכרי טוהר
לשוחטה שאי אפשר לישראל לכיח בשר
בלא שחיטה .העברש הכשפהות שלישראל
לא יאפה ולא יבשל להם הרברים שאינן
ראיק לישראל  .ריבה מחמתן בקהררע
י שהוא סוחר
יבמשארותיו ותנורו היאהל
הואיל וראוי הכ 5לגבראל ואפשרלפיס את
3
עכרם
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עביה הודש

יןקפה בירט .אעקש שכיוצא ג'ק אסתי
עבריו ושצחותיו בדבר" אתים  881אץלו לז
" שסכל אפי לטלמלה בשבת .וכישברפויה נשרה
ואנשר גיזדסןלו שסה
עכשיוולא"י
18לרבחז בשבלן דבריםעורונן ראדון שהקש אף בשבת זוקפין אותה .ויראה 4
 4כנבמה וכעצא בה ואסור וישסי שלא אפרו אלא בסנורהשאין עשויהלתקוע
לאשתלהן פתקיצרשאין דרכולאכול חוליותיה .אבלעשויה לתקועחוליותיהאסגר
צמנוחזריזהבמיפהבפירושלצורףהעברט .לזוקפה .נרותסתוסיןוחלולין שע.פאן מערג
המקל"?עם ישראל קורם"טוסוונה:יועל "םאיןחותכין אותןלשנים להדליקבהן
יש4ר4ל אפ42ילווזירטן המצםהוהשבארנו .מלאכה נטורההיא ועשיתכלי ואסור.וכן
בלביא ובתמתו של ישראלאין אופין רדם בצים שליוצר לא יתקענו בידו לעוצותלו
על 4התיר הכתוב אמא לצורך נפש ישראל בית קבל שהרי עושה הואכלי .אין )~Pg
קח4ומר קמשהלכם לכםולאלכלבים .להיכף את הפתילה לכתחלה ביעט אין סהבהבק
אק משניאץ תבן ותבורה מרשוה לרשות אותהבאויר כדי לכבותה ספמ שהואע"ה
להאכיל לגרגרנו שרוהוצאה מלאכה נסורה פחם .ועוד שהוא עושה עכשו כלי .ואין
היאולא התירו אצלן אלא הטלטול לבד חותכין אוהה לעגים אבלפמעכה הטורה
 mnrטדברי סופרים .עיסת כלבים בזמן בשמן ומניחהבפי שתי נרותוסרלביי
ק
יבאכצע
שההן ראומהלרועים נארית ב'"ט והוא שיש שכצאת הפתילהנחלקת לשנים בשהי הנרות
לו נבלהלפייס בה את הכלבים שאם רצה והוא שצריך לשניהם .פדליקין בפתילה
מאכיל את כלה לרועים הישראלים .ויראה אעפש וראינה מהובהבתמע.ט.כלהפתילות
י אע"פשאין לו עכשיו נבלה לפייסן בה ~כל השנתים וכאכרושאיןטדליק'ןבהן בשבת
ל
דכאים ואפו -%שתרטן לו נבלה או דברים טדליקיןבהןבי'טחוץ מתמןשריפהלפישאין
אתריס שאפורלפייסן ( :ב)אין מוכנין שורפין קדשים כי"ט .לא אסרו בשנת א5א
שמא ירבה בשבילו כרי שלאיבאלירןהטיהולפיכך ב"ססותר.
אתדגוי ביים חוששיןבד"
בקררה בפני עצפה דברים שאינןראויין סוהטין את הפהילה בין בירבין כרגל ובכלי
לישראל נכנסהנוי אצלו בי'ט כוהר9יתן לו להסיר ראשה השרוף להרבות באוח אע"8
מגטהשרפוין לעצמו וכלבד שחומר לו אם שמכבה מה שמסיר מראש הפתילה ואים
דעתף נוחה בכה שהכננולעצרנו מוטב אבל חושש שמכבהלצורך סותר כבבעירלצורך.
לצגות פחמתףאי אפשרוכיוצא בזה .הש אין מסתפקין מן  Icenשבנר שהמסתפק
סנדולי דפתרים שאפרו שאעפי"כ אם יכול טסנו הרב  dleoככבהולפיכך ארור ח5י6
לישטט סמנו ישבט כרי שלא יצטרף לברוח לזקוף את הנר כדי למשוך את השמן סן
ולטלטל בשבילו .שמדוחק התירו לטרמל  nSsnenומכבה .ולרבות בפתקות בנר א'
בשביל סי שאין מזונותיו על ישראל .ולא שהואדולק אם לרכות בארהיראהלי שהוא
פטרו מזסנק את הגף בשבה ליחןלפניוביד חתר שזה לצורך וכפרבה עציי בסדה-ה
 Nbaשמראין  6מקום והוא נוטל לעצטו .ואע"פ שימהרלכבות 3תהנר ואת חמחרה:
יושאין ררךהקרואיםלעשותכןוכיש ואם לקרב כנויו הרי זה אשר שוה נורם
ויראהל
לכבוי שלא לצורךאוכל נפש .אחרש..תברר
לבוזתה שאעה בת ריעה ומה שאסרו
חלזיי
ו שדמסתפקסןהשסןשבנר חייבטשים הכבה
התירו בעכוזם .ושט האקיר תבאבע
gff
אצלו אטרליתן בי"סשפופרת שלביצה
ברכה .נכנס נכרי אצל 'שראל
"
פ
א
ו
~yD1רושש הרם פלאה וטמן ונקובה עלפי הנר שתהא
פטלטל את הכוס ששההבו הנףואינו
שאינן כטפטפת על6י הנר בדרך שאסרו בשבח.
טעמם עכורי כוסות שליי
ןןנסאךףאע"
בהנאה לפי ואם ה"נ של הרס והברה היוצר מתחלה
רשויין לישראל כלל 41וכורי
שדהטווריןאין חשוביםכלום ובטלים הם אצל סוהר.אין כניחין אח הנראציי מערב "ט
הכוםומטלטלי ,ע"י הכוס :לג)זוקפין את עלגביאילן הוששיןכנזוף שסותר במלטולו
הנצורה ביו"טלהרליק בה את דגר,.ואפי שמא ישתפש באילן כה :ז4ן קן בשבת
 .שסניחין את הנר סערב שבת עלנטיאהלן
ההששל הלוותלפ שאין במן וסחירהבכלים
ייותיהרשייןיאינןרפויין כותר שהרי ברל הוא טן הנר בשרת %איבא
ולפיכךא?"חול
4ה:תסש
5
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י תו מ4ד הא שלאאורמעו.חיע% 5.ששטר.
עbר"wןtב~לי"ליתבכ.יואח  4שכצהר pdi'rbיי
"תי:כנמיות ובכתי טדרשחע ס 4שמעמר לאיכפה
גבי בנטים
מן
שחזרי~ווכא
דצורף כדו'היו' ש.ם אק נרתע כרי.מ"צשבנרי אחהריחשהרי סחיר
ל 8יתאספושם העם
ושתקז

להתפלל
רולע'
ריח.בבגדכםטמ5טל ארםעםבעציםלהריח
וצהוושרההבערהלצורךאוכלנפשהחער'שלא בהםוסניף בהםלחולה ומוללןיסרטןוסורח
לצודך כל 2דש צפיךר,יום קצת חפריזה בהןשפיליהיו קשקונסיןההארעמרשהןטהן
בהיצאת ספרלקרות בה.וביכיםשאיןבהם יר לש-דום .הורוהנאטים שמתרלמבראת
הכית בשבת ואצילביטואיןאוששיןבפשל
כמיןעלאמר %א לרוטר והבאלהר*קה יעי
ה הגומות שכליבר שאקשתכפן סותם
סונעיןצותו~:ןכליתשכיםחר,טי'הנלקידן ואע"פ  1%aעפר וזורורות וקליפי! האמרגן
סבותאינצ'שצריכיןטבילה שק
י21טותרספי שהם5ו כלרף
יי ומדק לטלטליריאהל
וכתחלהבייטלפי שנרזה כטתמקמןמל
י אלא של רעי(:ו) טוצשין מורשע לרשעת את
כל
הט
אםוכהשוראכלי.ריוכשןוימסללארכלו מ די
ן את?ץ על.שניי
וה
י
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'
יסוקיהון משמן
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שמגהר
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כ
י שבל אלויש בהן צורך ליום ושין דן
והרי
ב
כשלעץ .ויראה
י 12אק דבריםאלו אכורק בצרככם5כל נפש ומתוך שחותרה הוצאה
ל
אלא ברולהינ.טלמן הכים שדרכן ש5בני לצח-ך אוכלנפש היתרהנכד אף שלאלצירך
ארם לשהות  .אפשר שאף בקץ  ns~vאוכל נפש כל אדש בו צוקןליום .אין
נדיה,נזט5מלרכי
יליום
בך
אר
ביסהלרגליו .עברוהטביל מצואי; אתהעבנים וכ 5שאין בוצו
אתהסיים כררכןנכיר 5א ישתמש נדן העגהלכל נפש .ספתה 2דשתחתיואוכלש
בישיאק צריךלוטר בשכתובשוגג ישתרש ש"ג בהם צירך ליום מתער 5ההנהח בידו
בהן נשבתיאי
ןצריףלוטר כ"ט  1Nffקעכק לררן ואפשראע"פשאע האוכלים והכלים
בכהצא 'waשוגג פשוםטזיר:לק)מהמסאים בחוץמפני שצריף לשערן ולהיחעם סוכנש
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הטין לרנליו ואפ"טים שאינןראיין לשתייה
שרבר זה צריךלכל נפשורד-י הו8בכלל כה
שאטר הכהוב אשר יאכל לכל נפש 'nvP
5כם .המין שריויו משם אסיר לגהוץ בהם
בל נו16ואפ" אבר .אבר ואץ צריך לוטרכל
עפו ביהר .ראין הפרש ברבר זה בץ רוחץ
גכליפ בץ רוחץ בקיקע .וכןהייו בהפין
בקנת פנ'1
שהופנטו סערם שבר ,רוהץ
"" גבר אבר.
דפ
יריוורמיו אבר לאכל נופובא
חסון שהוחסו סעהם הורו הנאטים ש-סהר
רוהץ בהן כ 5גופואינו הרטש .רוהץ ארם
 .והורו
בחכיטבריא בשבת דו"צ לודר ביט
רבותי ק:סיהר אפ" בסנופפין דשסי שגומר
בטנופפין והראשוןעיקי .ואין ס-הויןואין
ש
סכין אח הקיכע .מותן שמן רסוך בוני
גהל',

סח אפ4בנליראשיןואפי'על;בי
ן נוזנין  icoבכ4
בסרש
רא"ין כןביטבתעביי
ראשק אף בחטי מבריא ואפד להשיר שכלו
ראשון כבשל אבלבכלי ש.י
י
אינכוותברשושלאוי
לק
כט
ןר
.ע
2צי טכש 5והפשט של iCW
ארסטרור' להקתכםכונרה.איןערטין כנגמר
אלמשנקים
ביש שאיןוה שוהלכל נפשאי

כירו אםיצטרךלהם .סזתח שלכלים נואק
צריך להם ביט אמרלהוציאו בחוץ עהףןזה
אלא כההואתאבנים0(:ימ
ה אמרולר,וציא
בהזץ ב"ט כמם הניסלק בחצרלטי שנאסרה
הוצדה מרשות לרשות בישט כבשבה ברבר

שאין צריף ליום בר,וצאהו  .אין משאץ
מחצר לחצרכלים ופאין בהם צורו ל'4ט
אלא א"2ערבווכערוג ומצאה למם כסושיש
ערוב והוצאה לשעת .הפאראבירטאפ6.
קצורךריום לאיוציא כדרךשדיא עושה
בהול אבל משנה הוא מצתכיצדהיהסביה
ן כמקום למקום לאיביאם בסלובקופה
כרייי
אבל מביא עלכתפו אולפגיו .טוםאיאפשר
לו למות מותר .בריאבמביא סן ההוץ.
אבל בספנה בביתו מו.ית לזוית פותר ואץ
צריף לוזר בי"פ .לעולם יהא אדם טשנה
קצה כמשואו בי"ס מסה שהיארגיל לישא
בחולואפי'אינויב 51לשנות
בגר
שייס"
ער
מפ
י לשנותרקמב
הח.5
ועא5םהסשאוי פורםב
אפשרסותר.
יועלנבינהמה לאיבית
שאיןאימשתטשי; בבע* חיים גי"ט כבשבת.
יעור שלא יעשה כררף שודא עושה בועל.
נשים
ך

פטדתהי-ש

9ח

יא

ש~חנרו הרץ חזמירךויחם .כ5יבר

נשיםרס"ליםטיםמןהטין 5איכסו את
ותביא אותו בקרה התירו אלא את שחףצ שמן .כיצר
הכר בבגר שמא
י
י
ד
ל
ש
מ
ן
טראהלרשאש.ואםתקשרנובפי רבדפעסיס כלםביןתפורין בין שאינן תפוח
י
נ
ס
ט
י קשירה אלא סבטשזו שהארץ להתכסות בהן ולהמען תחתיו ולא
שיפסק ותבא
יר
ה חוששתשאי אפשרלה עניאלאאפיישבוקכלאים שלדבריהם אם
נ
שר
מעלהכדרכה ש
נלתי זה .אק דסוסאייצא דרדור נסקלו הם קשק סשלחק שת! קמותרין
ן
עץ
דר
ונ
להכ
ובעץ אפשר5ו לצאת בלא סקל ונמצאת תחתיו ולהתכסות בהן.איו
והתנאת מקל שלא לצורך .אבל הקמעיוצא המסוטר בתםואט"ש:אותין בובחולהרטירו
במסוכות שלולפי שאינויכול להלך זולתו .בו שלא לשלחו ריחמזנ התקנה שגזרו
31ןנר שנקטעורנליו ואינויכול להלף בלתי עלע .ס:לחק סנדלישפור
י אבל לא שאים
ן לאומן .כשמשלה
פקלותיוצאבהןשהןכרנלים לפסהואפיאין תפור פפני שצריךעיי
לאישלח עש לשהבני ארם טפנו שרשלו
גול גחלונעשו כסוליכקלשוקלטכני .נרוח
זרן הרועהיוצאבתרגולו.ואחד האנטואחד סק א'י
ץג' אבל אס שלה כ5סין  po1עא
ןמשיאין אותן ככסא בד"א כשאי; אחר מותר ואפ" דרו שלשהכסין 14ד' עש
חבשהאי
רב"צריכיןלו אב5דוורביםצריכיןלולררוש ג'וד'בניאדםואיןכטיגקאת הבהמהבמקל
להםאולדבריםהצריכין לצבתי פותר אחד כדי שלא יעשה כדרךוטדיא עושה בחול.
האיש ואחד האשה .יתרה האשה שרבים ויראהככוליךלשוקלסכור.מישפיו15פורות
אותהי~צאיןעל זרושת עלהגגומתיר'הס'יפסדוטחסתהנשם"כפנה
צריכין לה
יהיטניח ידו על כחףחברי אהוןמזוילזו" אבללאיושיפף ענג 4נ
צר
י
אנשים .כ
כתפז
"
פ
א
כ
ש
והברומניחזרועועליווהיא יושבהעלזרועות בנגק השכןולאישלושלם בחבל"*
א יורידפ
ןאותן דר3ארובה
שניהם.יבר זה באשה כותרספני שהיא ררך סולכו' .אבלונטמי
ובעתת ושמאתפול .אבל הא"ש אעו נבעת שבגגלב"אין ארובה בגגאין כשילין אותן

יפי

*

ייי4!.1י:טשד:יף?:ייישייי)יךסיין

אסר  .שזה יותר ממעשה הול .פעמים
שאפו' האיש מוהר כיצד הבםשטביאי;

תלם'ריו לררושבצבורוטתיראשמאיפול א'ה~

מפני
הוחק הצבור או שפולכ.ן אותו בפרוצה ער
כקיכו ספני כבור הצבור שעטדין ספניו
מכתפיןאותווסותר( :ח) משלחין פנותבי"ס
אנטלרעהו וסשלהין אף בהטההיה ועוףבין
ן בק שהוטקוטנות שסניםוסלתות .ויש
ריי
סישהורהשאיןטש5היןחטיםחטעורי'ועדשים
לפישאי אפשרלטלין אותן בסט ואף בהול
א"קר4ציק אלא לאחר.טריגהוכלשאיןנרנין
טטמ בתו ,כטות שד"אאין משלחין אוהו
בהם .כרבריקיתטןהגדוליםוראהלי שאף
אלוסשלחיןשהריהחמים ראויין לעשות מהן
עמסיהם במכתשת קטנה או לעשות פהןקל'
ושאניתהפולוערופים וקמחוקליוכןהשעורים
י שזה עיקר.
5יתןלפני הבהפה .ויראהל
כל שנאותין בו בחול כממז שהוא ואיצאום;
לתקנוטשלאין אוהו ב"מ ואעוץ שחן ראו'
"השתמשבו ביש .כער משלחיןתפלין
תפורע ביט .ולמהרימזרוכן ולהוצשכרה"י
לר*הלפי שששתו ו1אלושמתכבדבנעזגותיו

מן הגג לחצרומן ההצר לביתהיה ננ פוש
גררחזיוהלינותבכותלי הגנ לא יטרחלעלעול
לחלון ולשלשל' ררך ההלון לפי שזה פורח
כרובה לו .ואק כשיליןשמע"י סרובהכרי
שלאימרח הרבה ביט וכסה ערעור ארבע
ותכש קופות ולא יותר .דו סי קדורה
שאפי'דיבה כשילין כשוםהפס-כסוס
 .וטכפוירובאי
ת
זה בתםהתירו אבל לא בשבת
הפירות כפני הנשטים ואפ"פירית של טבל
ייק וכרישם;
שאין רא-ןלו ביומן .וכןבי
ואפי' הלבנים טכסק כרי ולא wmimt
בנשכים שלהפסד מטון הקמע ncvllאכרו
ואציל ב"ט וכן ט
י ת-ת הד4אפיי
ב"טת.גיןאבל
בשבת ואציל
.פינ'הטלא שאיםרשי
כדי שלא שנף הבית בד*הכל-
ה
פ
י
ו
ע
ושונה ואינו נמנע .גרף רעי ועבש של
לאשפה .וכשומא
כימי רנונם פתרא-ן אוהה~ff
כחדר הכלים למקום) נותן לתוכן כעט טש
ומהזיר;.כיהתירו להוציא גרף של רעי לא
עייכלי בצד דבירו אלא א.י'בפני עצת
כוציכן שלאהמיום ליו רירתו4.י
ן עונתן
גרף של רע?לבישולהכיצר דוה גרףבסגים

דקר גושנמש

מב9פ

יסחווףשם5ט אכנששםכליתשם"1
ן שטום
עישו
א  npmש גש4
כר*שרעופת ע 4גרףשלרעי ואושחטברי
י תבשף4ן ערער ערוב ח :כהת גק
ב
ו
ר
י
ע
עלא במקס השסד u~aאבלובצרףלעשי
יביןלמ"מ .פה1ת סחןעהר והאינו כמום
להצלת 0שטסית .
ויה ר5ףיורר לב
זק בתהלתובין במט.
זה שאסרנו
רי
שק
טרררכשיש יטת4דא שכגז לסטהאב5לטעמה אקלוקויש
4שךביע ועי
* (ב) סערם
הצל מהסת כיססדחיס טכניס שכלי אדם ש בלבניעירוואע-פ צ4פ awwעד
וסטתוכרי שיחדם5-ףעליוכגרף לאחר שחשכה סוסכיןעליו שהערוב שרקו
תשש5טריער
ייומהויאהסיםלחוץ.כקרצפיןום-9וין רעת הטניח א 1-רעתסישדמ"עלו.וירקו
את הבהמהב"שאע"פשהתיור פעמיםעושה שיאסר ערוב זה הצ 5בו שלא עירב.
יחז ועל
יגורהאעוטתכרןלכךולפיכך10הר.סווררין עירבע 5אגששירועש יאסרדי
טנ'4ס של בית הבשזתאין זה שא כבנק פלוגי  .silselהטערגע5טי שלאעירב אק
ער"ן וסשה ככורו 5א גזרו בכך:
כוםכין עלעירובו אלא כל שהן עסו תוך
'
י
פ
א
ו
:
ב
ר
י
ע
ש
שבה
ם
צ
ו
ח
ן
*
כלשער הף בבשתדיגיעירוביתביד
י
ב
ו
ר
ע
חרוקת
מי
(א) בסהסערבין וכטה ערעור רכול לבא אצלו אינו שסךעליו שלא טז!
העירוב  :לנ) סי שמערב על אחרים אם דעתומן הסתם אלא על שהוא תוף החומו.
צריךלמוריק קורם שחינכה .ואםצריך ולפיכך אם פירשאפי' ל מ ושל לבא
לזהת עע-~-rwם
 .ודסזכה עש סי  :nctoאצלועלידיעירובי תועסין אף הן סוסכין
מ)סי ששבל ע.ר.בו או מי .ששכח ו5א עליו.רג)ניח את העירוב  4אעחשרים צריך
שדב אס סותר להניה פרט לתרוץ בהתמת "כי
ש וכשהוא מזכה אשו נחכה בעוכרר
אם ל,41 .1םיש הפחםביבר זה בק שני הקטנים עייעב
רו ושכשזו הכנעני'כפני
ימים טובש של גליות לשנייסים טובש של שידן כירו ולא עע א42זושיר האשהכיר
י גע ובתו
דהה(:ר)מישלאעירב ולאערבו  4אחרים ב4ק .אבל פזרה הוא ע5יו
ועגת  .namולאיבארכאןדיןעירוביחצרות הנרך" ועש עברוהטפותיו העברם רש
י
ט
וע*חבי תחוכין שכנר גארהירין כל אחר שהורה שבניו רגרוליםהסטוכין על שלתנו
ואתר בפני עצנו בבית הראיון( :א) הס הרי הן כקטנים אינו ט~כה על ידוהם.
לרחת ערב שבת אין אופין לכתחלה הכערב ע 5כל בניעירווהיהוצם מי 142ע1
סחטלשבתכרישיאסחאיןאופין כ"ט ?שבה רגיל לכסוף עליו אלא סערב לעצמו ושכח
י הוא יכוללסמיף ע 5שסרובו
ש ממר מ"טלחול .לפיכף הצריכו חבסים ולאעירבהי
דשות תבשיל אחר לנזכר שמוסףעליו של זה .בךיא בשלא שכח אלא פעםא'לפי
וסב5:ואופה ס"טלשבתוהא הנקראעירובי ששדגנ הו' אבל אם שבח פעם מגור פעם
; דעת המנית על הפושעים.
עבש ;4ונק-אכן ס"מ שמא
ט1יט  Ptneהג'ואי
י שאםהיהרעת המניח עלהפושעים
חאבההקיוו;יוםוולהבין ונבשל סים לשבה ויראה
ל
כררךש-וא כגאל בחטלצהרךהיום .תבשיל מוהר.המניח אתהעירוב סברך באקב" 1על
בק סבוש 5בקצליבין כצות עישב ושמר בדק עי
ורובא יהא שרי
,ז9ה15שקכוכמיןניןכבוש אש'מעושןואינוצריך א1א לי ולכל בניעירי אויפ
ל ולפלו' לכיפא
ףע5ין'5עשג'עבוכל ציכיו ולבשולי ולאטפגי ולמעבר כלצריכין מיוחא
תבשילשירוסויי
בק לבשלבין לאפות אלא שנהגו להניח פת סבא לשבהא .וכתבנאון שצ"ל ולאהלוקי
והבשל .הפת לבש א1סוטכיןעליו משום שרגא ולאפיקי שמי שלא עירב אף רפא
ר שראוי אסורלהדיי; את רגש מחט
ידוב שאין סוסכין אלא עליב
לשבתא.קאיש טי
:4ת בו את ר4ת .ולפיכף אק סערבין שהורה שא'צ
שלאלקהתצריהכנורעירוולבהוצאהלצרכי
בריפות שאין אילין סח בפת  .סערבין אכילה .ולא להד
ודברי
יעיף ):( : -הם'4יה
בעדשש  911וקבפין 5ל.ת .ולפיבף אפ" שאון נראה
עירובי
עירמיםשבשולי קררהסערבין בהן .שמנונית הבמילין ונאחלל ;ירובו או שאברהטעסרי'שיא
עליו .דגים אפה ופד שלא בישל וער :לא
לא
נורח
קהל
ששגתלימוהחפינןין.אין בהן וסמושכוךם בשלינים יאבה ולצ יבשל ילק יטמץעזיו י
א רז ונא
ק"

י1י

נף סמך

עיי

עיי

חיש

שחי

'rr-

שיי

שטייס

עכדתחויש

ח

שהש"אהעוטפן
לנחריםולאנפשריםאופין וכשבשלין לו סש 6הרר"האותתזהזץ
סה
ק
תרשצי
לת
חבל bvanד"א לייט חשם.דצריר התיר לנרלב'"1והרנ~
"
~
ז
סתםוב:ח(גר')אבאי
לשבתושבדשלש*עויםמיוםהעויםאסיר .דקביצה שנעדהביעטומפקיה
ןעגלשסלדב,יט אפה
טיטריזדדל בעולזוויאכלושירובו ער שלא מןהע:ףםבים.ידי
ר בישם( :ה) אבאר שמלאכותהכמסהר%
נטרנוכר שסחהש הניחוערובולאדגיהו ש_.ול
ם.דשנונאמרוקפונחסר.ולפיכךלא 5עימוהן אףעי הנכרי  "sreמדבריסופרי'
לואגורי
ן אחרים ופעכ" אפ 4מדברי תורה( :א)אע'פ2שאכרו
י
ע
ל לותורים.וכן
י
ה
ב
י
יאשה ולא
ששק .יסבש"ק לו כשלו וכקר הוא ערכה שאין מוקצה ונולר בשבת ב'*םאמיר.ן קשה
כקבה  v%שאחרק ואחריםאופין וכבשלק החסירו ביעטיהר מן השבתלפי שהשבה
p)nwלו .לא.היו שםאדרים להקות להם הטורה ולאיבאו לזלזל בה אב' 5יםק 5ואם
1 .
קטתואושלארצהלהקעתקמחולאחריםאופק אתה סתם לו יבאו להקל ח61ל בו
פת א' בצמשםומודויןלו קףרהא'אולין שאסרנו שהמוקצה והנולד אפרק ב'שש לא
לו
שדג(קטן)וכדולקי.לו אח הנר .יראהלי טןדיזודה אלא מדב כופריםלפי הלכק
ריברבר שאינוקרוב לבא
ד1א אופת וטטטין לעצטו כן בצכצום ? iP'teלהקל .בדשא
שוףהייורוזירו לו ש5א יתענה בשבת .לידיאסוריהורה אבלאםהיהקרובלינע בשל
.סכר
י אדם עירובי תבשילק פ'יט לחבירו הורה הו"כין אףבמפיקו להחמירכשלחורדך
כניח
ייבים טובים :ל גליוה כיצרפירש מכמורתאו רשהותלחיה ולעופוה
ר
צ
י
כ
וסתנה.
ננ
ניו הנכח ולאעירב עוטר מש"מילכהרהשביםומצאבהןהוהועקשואינו
יפ
הסכוכק לשבהטל
ר
ח
א
ל
מב;רבאו
ו
ד
צ
י
נ
ו
ש
ע
ר
ו
י
בראשון ואוטר אםויום קרש ולמוזרחולאין
עצזשבה:הרי
ברברי כלום ,%1ם היום הול ולמחר קרום אלואשריןאע"פ שהן מפקכוכנים 5פי שחרס
בעירוב זה יהא סותר  6לאפות ולבשל אתה כתיר כןק-וב הרברלריזיר אתהיירה
ורהטסק ולעשור כל צרכי פיטלשבת בד"א שאסורה ד"תולפיי ההכירו בספוקו.ואפי' כ
מקילקלק כבערב
בעגי "מ .של גליות אבלשניי"מ של רעד אם
מצאוהכסוכתמרויןר'ביודהורעשהרי
א נתלשו כבזרה
ושה אח' הן-ילפיכך א"א לו להתנות  :הרי אל
כקר
(ד)פי שלאעירב ועבר ואכה כותר .בד"א בלתי אם לנדו וכ"ט למעלה .כל רוצים
בשעברבשיגג'ואפילובמזיר אב" אםהעריב חאפ" הרמובין ביותר סוכנים דן לתססן:
ן להסיקן תחה
השהלייט הרבה יפזרמ;הצריךלולי"טכרי אע שהרסבים אינן ראיי
"רו בפני עצמן ראויין הן להשק גדול
לקוהיךלשבהואומרלי.ם הכנרויק'נמיןאוהו הבש
שהרבה ההכירו בתערוב' עציםיבשים ולפי' כלםסוכניםהן
הזם כל מה שהותיר אסור
 ,אפה ובשל ליימ להסקה .אבלאין סכלמלק את הבקעה לא
'בטערים יותרכן המזיר
הרבהסבור שיבאואצלו אהרים לסעוד אצלו לסכוך בה אק הדלת ולא אפ %לסשף בה
ולח באוובןכל כיוצא בזה שאין כאןרפורמה את קדרת הבנינולפ נלא:,תנוהעצים אלא
יקל עץ לצלת בובדשן
להסקה.ניטל ארם כ
כלפה שהוהיר סותר לשבת:
ת'-ין חבש  6בפץ
השערהחמישי (א) אנאר בו אםיש עבצשתן.יבש
י
ו
א
ר
ר
י
ק
י
ס
ה
ל
א3ל רטיבשאיןראיילרסק בפני עצה
איסורמוקצהונולדביש
אם לש  nYptD1אם אסור דבר הורה או אמוי :אין  Tra~'?1Rשמוהרלצלהבהערוב'
סךברי סופרי' כדי לעכורעל רין ספקו :גהלקו כהרלצלותבו .לא תכ:סאש ,לבית
(ב) אבארדין בהסותשטביא'ן קצבין עכו"ם העציםלמול טהן לתקן בודיששב-נור
ילכך לא נחנו העצם
וט
אל
בקטלכקי ;6עזראלואינויודע אסהביאום אלא אב הוכן כעו
ץ לתרשם אם  .1~1וכןרין שאר המוקצין אלא כהסקה וכן אורשריתקןטעישט ההקן
וי
שאייתפריפה ביטוריןסי שאסר ע 4עצמו בו האש ינכבר בחםאין מסיקיןבו לפישהוא
דבראםסותרלטלמלואםלאו ואםנשאלעליו כנילרומכיקיןבכלים ואיןמכיקץב3:2ריכל".
לוזכם ודוכה-לו אם כותר אפ" לאילה אם שבהט א-ם בהכה היה ועטש בין פע"טכין
לאו( :נ) אבאר רין מטליוני שובףויוני בי"ם ומשייךבני o-yoלפזי כלבו
י
ול"
את
עליה ושילכת כולפ של עעבףורין יום שוגרואםיריה( :ב)איןכדוקיןושודזשין
הברגשת

דגי

שי

:

ק פקצהונוכר

מנ
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"ביבא.דטינרית לן שק מקצות .אבס אנשיעחוכליןכעץכןויקצת rwאוכליןגן
משקץזשוהשזן אתהבייתוה.יאליהן בקהות הריאלוצרינין הוגעה שבערב ואם דמינן
נ 5שמזאו'וריעות וצץלהחום ובאחז לטת פהזרין ואםלאו
יוקצהנייבש ואן
יר
ע
סב
אס
תוךלתהום.כבר בארחקא.ן רגיקצה אלא הבעליסכיריןבו
י'כהז'.הכליםור)עכ'4
ר
ו
מדברי0ופרים'!דילכיןבמפיקלהקל.זלפינף ומלמלין אותןלגל רבר ועהפהארםמהןכל

גו והב" בהמה 6מן4יירא'אעשפוהובאו צרנו ואקאוכה לאנתטרג5סאלאלר;2,זעת
יורי המהא'אםירדןשלנוחוץלחחףאטרום ור,אוכליןלאכיף/ול)י'ססיקיןבאגופםר;סרש.
לצ
ותם ספק סוהר .ואםהביאום לצורךגויאפ" אבל אם אכ4אתסםקןבקלפיהולנרעימוץ
סתםבעירשרובעושכוול שהבאבשבילישר' לפי שהןכנוול.וכןפסקיןבכל" .נשברו ג*0
זהכותרלנפרחייחשךוכלשכבז' לצורףהרוב איןכדוקין בשבריו ברקע בשאון והשכרים
הוא מבש .בהמ'היועות שדרכןללכתרעץ ראינןלכעין מלאכתן דדאשוגה אבל אםהיו
לתהוםו:כצאו בעיר ב ffאוני אוסר שמא ראריןלכעיןסלאכתןהיאשמההריהןכרעיתן
לתהף711ץלריצהלנוומוחרד .וככלםהןהריקין בהן .איורן פלאכוק
מבערב
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