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צידה  האסורה  והמותרת   –המשך  סימן  שטז  

 רוקושלא ישפשף ה, בשבת






 






ויש  אומרים  דאסור  לצוד  חיה :  הגה

 )הגהות  אלפסי(ועוף  שברשותו  ואם  צדן  פטור  

אבל  פרה  וסוס  וכל  שכן  שאר  חיה  ועוף 
המגיד (שמרדו  אם  צדן  חייב  חטאת  וכן  עיקר  

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

–
 



    



הגה :

שר  של ויש  חולקים  שסבירא  להו  דכל  ק
י "רש(קיימא  אפילו  של  הדיוט  חייבין  עליו  

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

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

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

    
וכן  לענין  התרתו  דינו  כמו :  הגה

.  )טור(לענין  קשירתו    


      







ויש  אומרים  דיש :  הגה

ליזהר  שלא  להתיר  שום  קשר  שהוא  שני 
קשרים  זה  על  זה  דאין  אנו  בקיאים  איזה  מקרי 

  קיימא קשר  של  אומן  דאפילו  בשאינו  של
אסור  לקשרו  והוא  הדין  להתירו  וכן  נוהגין 

  ומכל  מקום )הגהות  אלפסי  פרק  אלו  קשרים(
נראה  דבמקום  צערא  אין  לחוש  ומותר 

להתירו  דאינו  אלא  איסור  דרבנן  ובמקום  צער 
 קשרים זה על זה היינו 'לא  גזרו  והא  דבעינן  ב

  דברים  ביחד  אבל  אם  עשה  קשר 'כשקושר  ב
יחה  דינו  כשני בראש  אחד  של  חוט  או  מש

 :)ג"סמ(קשרים 
     

    


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

 :)ש פרק במה טומנין"תוספות והרא(יקשור 



הגה :

אפילו  כבר  נפתח  רק  שחזר  האומן  וקשרו  או 
רבינו (תפרו  ביחד  כדרך  שהאומנים  עושין  

  ולכן  אסור  לנתק  או  לחתוך  זוג )ד"ירוחם  חלק  י
של  מנעלים  התפורים  יחד  כדרך  שהאומנים 

ימא עושין  אף  על  גב  דהתפירה  אינה  של  קי
דאין  חילוק  בתפירה  בין  של  קיימא  לאינה  של 

  ויש )הגהות  מרדכי  פרק  במה  טומנין(קיימא  

מתירין בתפירה שאינה של קיימא ואין להתיר 
 :)בית יוסף(בפני עם הארץ 





 
     הגה :

ואפילו  אם  עשה  קשר  אחד  למטה  נוהגין  בו 

 :)אגור(היתר 


     


 
)פירוש  אורג (








 
–

 
 או  שעשה  אחת  משאר

  )טור()  מלאכות
    


) ואם  אמר  לאינו  יהודי

ז "לעשות  לו  מלאכה  בשבת  עיין  לעיל סימן ש
 ):'סעיף כ

    


)בשבת  () או
) בשבת()  עשה  שאר  מלאכה

     
    הגה :
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ואפילו  בישל  על  ידי  אינו  יהודי  אסור  בשבת 

 )ן  פרק  אין  מעמידין"תוספות  פרק  קמא  דגיטין  ור(
ואם  קצץ  פירות  מן  המחובר  לחולה  בשבת 

ו  היה  חולה  מבעוד  יום  אסור  לבריא אפיל
בשבת  משום  שגדל  והולך  בשבת  ויש  בו 

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(משום מוקצה 

     










 


ויש  אומרים  דוקא :  הגה

.  )'רבינו  ירוחם  חלק  ג(אם  מצטמק  ויפה  לו  





     





    


והוא  הדין  כל  דבר :  הגה
קשה  שאינו  ראוי  לאכול  כלל  בלא  שרייה 

דאסור  לשרותו  בשבת  דהוי  גמר  מלאכה 
 :)הגהות מרדכי(





בכלי :  הגה

שני  ויש  מקילין  אפילו  בכלי  ראשון  ונהגו 

ליזהר  לכתחלה  שלא  ליתן  פת  אפילו  בכלי 
 :שני כל זמן שהיד סולדת בו


     








 






 




    



     
     





 
)הכלי  שמשתמש  בו  על פירוש  

)  האש   



    



ונראה  לי  דבלא  מלוח  נמי  אסור  אלא :  הגה
אסור  משום  דם  שבו דנקט  מלוח  דבלאו  הכי  

ויש  אוסרים  לתת  מלח  אפילו  בכלי  שני  כל 
זמן  שהיד  סולדת  בו  והמחמיר  תבוא  עליו 

  ואם  עבר  ונתן )תוספות  ומרדכי  פרק  כירה(ברכה  
מלח  אפילו  בכלי  ראשון  אפילו  הוא  על  האש 

שעבד  איסורא  מותר  המאכל  דהמלח  בטל  על 
 :)בית יוסף בשם שבולי הלקט(גבי המאכל 


 

)כלי  שרוחץ  בופירוש    (
) אף  על  פי  שהיא

  )ש  וטור"תוספות  ורא()  כלי  שני



 


)מרובים  (




הגה :
ואם  המים  מרובים  כל  כך  שאי  אפשר 

שיתבשלו  רק  שיפיגו  צנתן  אפילו  בכלי 
 :)טור(ראשון שרי רק שלא יהיה על האש 




 






)מתחממת  ונכויתפירוש    (






והוא הדין : הגה
בפירות  או  שאר  דברים  הנאכלים  כמות  שהן 

 :)ד"מרדכי פרק כירה ועיין לעיל סוף סימן רנ(חיין 




הגה :
ואפילו  נצטנן  כבר  אבל  אם  הוא  רותח  אפילו 

בדבר  שיש  בו  מרק  מותר  ויש  מקילין  לומר 
דכל  שאין  נותנו  על  גבי  האש  או  הכירה  ממש 

המגיד  פרק (רק  סמוך  לו  אפילו  נצטנן  מותר  

א  נצטנן  לגמרי   ונהגו  להקל  בזה  אם  ל)ו"כ

 :ג"וכמו שכתבתי לעיל סימן רנ
 


 

 


