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דיני  מת  בשבת  ושאר  טלטול   –ימן  שיא    סהמשך
 מן הצד








 







ואפילו  הניחו  שם  מבעוד  יום  להיות  שם  כל :  הגה
כל (השבת  דאין  באוכלין  משום  בסיס  לדבר  האסור  

.  )בו




) וכן  אם  חשב
 :)ן סוף פרק במה טומנין"ר() לשכב עליו




ואם  טמונים  בחול :  הגה
 :ח"ח סעיף ל"ובעפר עיין לעיל סימן ש

–
 











יש :  הגה
י "רש(אומרים  דוקא  בחצר  מותר  לטלטל  אבנים  

  ויש )ו"ב  חלק  י"ק  המוציא  יין  ורבינו  ירוחם  נתיב  יסוף  פר
אומרים  דאפילו  מכרמלית  לרשות  היחיד  נמי  שרי 

דהא  נמי  אינו  רק  איסור  דרבנן  ומשום  כבוד 
תוספות  פרק  לולב  הגזול  והגהות (הבריות  התירוהו  

 :)מרדכי פרק הזורק



 




 





)המעים  התלוים  בפי פירוש  
 ):טבעת
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הגה :
ומיקרי  על  ידי  כך  כלי  שמלאכתו  להיתר  ומותר 

 'ח  סעיף  ב"לטלטלו  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  ש
.  )ם"הרמבבית  יוסף  ו(




















 



    


 


