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אסורים  משום דברים  ה  –המשך  סימן  שיד  
 בנין וסתירה בשבת


    



 


)    כלי  מיוחד  לנקובפירוש(



     



 



הגה :

ובלבד  שלא  יהיה  הברזא  הראשון  נגד 

בית  יוסף  בשם (  'השמרים  כמו  שכתוב  סעיף  ב

 :)שבולי לקט
)בחבית  או  ברזא (







    


הגה :
ויש  מתירים  אפילו  בעלה  של  הדס  במקום 

שיש  לו  הרבה  קטומים  ואין  לחוש  שמא 
 :)ש סוף פרק חבית וטור"הרא(יקטום 






     




 
    












 
)מיני  כליםפירוש    (


    


     
 

  
 








     
    

) ועיין
 ):ט"לעיל סימן רנ


) פירש

הערוך  סיכה  משיחה  טיחה  מריחה  שיעה  ענין 
)  אחד  הוא

)הואיל  ואין  היין  יוצא  אז (
,  )בית  יוסף(





 





הגה :

ואם  דצה  ושלפה  מבעוד  יום  אפילו  בכותל 
 :)בית יוסף(שרי 

–
 







אבל  מחיצה  הנעשית  לצניעות  בעלמא :  הגה
  ולכן  מותר  לתלות  וילון  לפני  הפתח )טור(שרי  

  וכן )אור  זרוע  בית  יוסף(אף  על  פי  שקבוע  שם  
פרוכת  לפני  ארון  הקודש  ובלבד  שלא  יעשה 

  וכן  מותר )ובית  יוסף  וכל  ב(אהל  בגג  טפח  
לעשות  מחיצה  לפני  החמה  או  הצנה  או  בפני 

מרדכי  ריש  פרק (הנרות  שלא  יכבה  אותן  הרוח  

  אבל  אסור  לעשות  מחיצה  בפני  אור  הנר )כירה

  וכן  לפני )דברי  עצמו(כדי  שישמש  מטתו  
ספרים  כדי  לשמש  או  לעשות  צרכיו  אם  לא 

שהיה  מבעוד  יום  טפח  שאז  מותר  להוסיף 
 :)ש פרק כירהמרדכי רי(עליה בשבת 
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   )נארגתפירוש   (
      


     




 





 



    

 


הואיל  ואין  צריך :  הגה

ן  ריש  פרק  תולין "טור  ור(לאויר  שתחתיהן  

 :)ב"והמגיד פרק כ





 



 




 
     

     


    
 








 



     

)כליפירוש    (
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המשסה  כלב :  הגה

ויש אומרים . )כלבו(אחר חיה בשבת הוי צידה 

אף  בחול  אסור  לצוד  בכלבים  משום  מושב 
 :)אור זרוע(לצים 





ולכן  יש  ליזהר  שלא  לסגור  תיבה  קטנה :  הגה

או  לסתום  כלים  שזבובים  בו  בשבת  דהוי 
ת  ומרדכי  סוף פרק "בה(פסיק  רישיה  שיצודו  שם  

ויש  מקילין  במקום  שאם  יפתח .  )כירה  ואגור
 :)טור(חו הכלי ליטלם משם יבר

) מקום

)  שמתכנסים  בו  הדבורים  לעשות  דבש



 




ואם :  הגה

ן "ר(הפתח  כבר  מגופף  מותר  לנעלה  במנעול  

 :)'פרק האורג והמגיד פרק י





 

  


 








 




ואף  לא  ימללנו  בידו :  הגה
רבינו (שמא  יהרגנו  אלא  יטלנו  בידו  ויזרקנו  

.  )'ב  חלק  י"ירוחם  נתיב  י



 









 
 




 


