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 דין חבית שנשברה –ימן שלה  סהמשך









)ט"ועיין לעיל סימן שי:( 
–

 











ודוקא :  הגה

ם  חפץ  מבעוד  יום אדם  שעלה  שם  אבל  אם  הניח  ש

  וכל  זה )א"המגיד  פרק  כ(אסור  ליטלו  משם  בשבת  

באילן  וכיוצא  בו  אבל  קנים  הרכים  כירק  מותר 

להשתמש  בהם  אף  על  פי  שמחוברים  בקרקע  דאין 

הגהות  אשירי  פרק  בכל  מערבין (אסור  להשתמש  בירק  

 :)בשם אור זרוע ובית יוסף










 


     






ולכן  טוב  להחמיר  שלא  לאכול :  הגה

  מים  דבקושי  יש  ליזהר בגנות  אם  ישתמש  שם  עם

 :)ת"בית יוסף בשם סה(שלא יפלו שם מים 


    



 


 



     

 
 
)חצי  כד  שזורעים  שם  עשביםפירוש   (

,  )רוךע(


הגה :

יחור  של  אילן  שנפשח  מערב  שבת  מן  האילן  ובו 

רבינו (פירות  מותר  לתלוש  הפירות  ממנו  בשבת  

 :)'ב חלק ב"ירוחם נתיב י



    



 



 


הגה :

ומותר  להעמיד  ענפי  אילנות  במים  בשבת  ובלבד 

שלא  יהיו  בהם  פרחים  ושושנים  שהם  נפתחים 

  ועיין  לקמן  סימן )ל"מהרי(מלחלוחית  המים  

 :ד"תרנ




 










ומותר  ליגע  באילן  ובלבד  שלא :  הגה

  בור  עמוק  אפילו )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(ינידנו  

מאה  אמות  מותר  לירד  ולעלות  ומטפס  ויורד 

ומטפס  ועולה  ולא  חיישינן  שמא  יעקור  קרקע 

 :)טור(בירידתו ועלייתו 

–
 







 


ויש :  הגה

י  ומרדכי  ריש "טור  בשם  ר(מחמירין  אפילו  במרוצף  

  וכן )ת"ג  וסה"ג  וסמ"פרק  כל  הכלים  ורבינו  ירוחם  חלק  י

רבינו (ם  מותר  "נוהגין  ואין  לשנות  מיהו  על  ידי  עכו

  וכן  על  ידי  בגד  או  מטלית  או  כנף )ג"ירוחם  נתיב  י

ואסור .  )אגור(ה  גומות  אווז  הקלים  ואינו  משו

לכבד  הבגדים  על  ידי  מכבדות  העשויים  מקיסמים 

 :)הגהות אלפסי פרק הזורק(שלא ישתברו קיסמיהם 
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