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דברים  האסורים  משום  אוהל   –ימן  שטו    סהמשך
 בשבת



     

)    כליפירוש(
 

–
 




 


המשסה  כלב  אחר  חיה :  הגה
ויש  אומרים  אף  בחול .  )כלבו(בשבת  הוי  צידה  

 :)אור זרוע(אסור לצוד בכלבים משום מושב לצים 




לכן  יש ו:  הגה
ליזהר  שלא  לסגור  תיבה  קטנה  או  לסתום  כלים 
שזבובים  בו  בשבת  דהוי  פסיק  רישיה  שיצודו  שם 

ויש  מקילין .  )ת  ומרדכי  סוף  פרק  כירה  ואגור"בה(
במקום  שאם  יפתח  הכלי  ליטלם  משם  יברחו 

 :)טור(

     ) מקום
)  שמתכנסים  בו  הדבורים  לעשות  דבש




 



ואם  הפתח  כבר :  הגה

ן  פרק  האורג  והמגיד "ר(מגופף  מותר  לנעלה  במנעול  

 :)'פרק י




 




 








 




ואף  לא  ימללנו  בידו  שמא :  הגה
רבינו  ירוחם  נתיב (ו  יהרגנו  אלא  יטלנו  בידו  ויזרקנ

.  )'ב  חלק  י"י


 



     





 






 





ויש :  הגה
אומרים  דאסור  לצוד  חיה  ועוף  שברשותו  ואם  צדן 

  אבל  פרה  וסוס  וכל  שכן  שאר )הגהות  אלפסי(פטור  
ן  חייב  חטאת  וכן  עיקר חיה  ועוף  שמרדו  אם  צד

חתול  דינה  כשאר  חיה  ואסור .  )'המגיד  פרק  י(
 :)הגהות אלפסי() לתפסה בשבת

–
 


     
    




ויש  חולקים  שסבירא  להו  דכל :  הגה
קשר  של  קיימא  אפילו  של  הדיוט  חייבין  עליו 

  ויש  אומרים  שכל )ש  ורבינו  ירוחם  וטור"י  והרא"רש(
קשר  שאינו  עשוי  להתיר  באותו  יום  עצמו  מקרי 

  ויש  מקילין )'יכל  בו  והגהות  מיימוני  פרק  (של  קיימא  
טור (לומר  דעד  שבעה  ימים  לא  מקרי  של  קיימא  

).  'ד  סעיף  י"ועיין  לעיל  סימן  שי  ()ומרדכי


וכן  לענין  התרתו  דינו :  הגה
.  )טור(כמו  לענין  קשירתו  








     


ויש :  הגה
א  להתיר  שום  קשר  שהוא אומרים  דיש  ליזהר  של

שני  קשרים  זה  על  זה  דאין  אנו  בקיאים  איזה  מקרי 
קשר  של  אומן  דאפילו  בשאינו  של  קיימא  אסור 

הגהות  אלפסי (לקשרו  והוא  הדין  להתירו  וכן  נוהגין  

  ומכל  מקום  נראה  דבמקום  צערא )פרק  אלו  קשרים
אין  לחוש  ומותר  להתירו  דאינו  אלא  איסור  דרבנן 

  קשרים  זה  על 'ו  והא  דבעינן  בובמקום  צער  לא  גזר
  דברים  ביחד  אבל  אם  עשה 'זה  היינו  כשקושר  ב

קשר  בראש  אחד  של  חוט  או  משיחה  דינו  כשני 
 :)ג"סמ(קשרים 




   ודוקא  שיוכל :  הגה
  טורח  לזה  אסור להחזירו  בלא  טורח  אבל  אם  צריך

ש  פרק  במה "תוספות  והרא(דחיישינן  שמא  יקשור  

 :)טומנין


