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)א  גבי  שום "ועיין  לעיל  סימן  שכ

 ):וחרדל כיצד נוהגין


    
ויש  אומרים :  הגה

דלא  שרי  להתיר  רק  בקשר  שאינו  של  קימא 
.  )הגהות  אלפסי(





    
    

 


    

)לשון  שפשוף  (
 

    
 

    






  מותר  לחתכו  דק א  אם"ועיין  לעיל  סימן  שכ(
 ):דק לפני עופות

)ירק  של  תבואה פירוש  
)  שנקצר  טרם  נתבשלה  התבואה


 





    





ודין :  הגה

 :)ל"מהרי(תרנגולים ואווזים כדין עגלים 
 






 
 
    








 





ויש מחמירין : הגה
ם  כן  בשאר  מיני  בהמות  ליקח  מלפני  אחת ג

מרדכי  פרק (וליתן  לפני  אחרת  שאינה  מינה  

 :)ת"ג וסה"תולין וסמ
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ואפילו  בייחד  לו  מקום :  הגה

מרדכי  פרק  קמא (מבעוד  יום  יש  להחמיר  

 :)בשבת
     


 והוא  הדין  לצורך  מצוה

 :)מרדכי(כגון להוציא חמץ מביתו בפסח 
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וטוב :  הגה

ם  יקח  המשכון  עצמו  ויניח  אחר "שהעכו
במקומו  ולא  יגע  בו  הישראל  שלא  יהא  נראה 

ז "ועיין  לעיל  סימן  ש.  )אגודה(כנושא  ונותן  
איזה  דבר ם  המביא  בשבת  "בסופו  מדין  עכו

 :אם מותר לקבלו
 





אבל  אסור  ליתן  לו  מעות :  הגה

מערב  שבת  ושיתן  לו הפת בשבת דאז אדעתא 
 :)'רבינו ירוחם חלק א(דישראל קא עביד 






 



 






 









ויש אומרים דאין הלילה עולה : הגה

מן  החשבון  רק  צריך  להמתין  ביום  ראשון 
. )ק  ומרדכי  סוף  פרק  כל  כתבי"סמ(בכדי  שיעשו  




    





    

)א"ועיין לקמן סימן ת:( 




     





 


    
    

    





ויש  מקילין  ואומרים :  הגה
דאף  אם  הובא  דרך  רשות  הרבים  לצורך 

ואיל ישראל  מותר  לאדם  לשתות  מהם  ה
 )טור  בשם  רבינו  תם(ואפשר  לילך  שם  ולשתות  

  וכן  נהגו )כל  בו(ויש  מתירין  אף  לכתחלה  
ם  להביא  שכר "היתר  לומר  אף  לכתחלה  לעכו

או  שאר  דברים  דרך  כרמלית  או  בלא  עירוב 
ואף על פי שיש להחמיר בדבר מכל מקום אין 

למחות  ביד  המקילין  לצורך  שבת  ובשעת 
ם  לצורך "כוהדחק  דהא  יש  להקל  באמירה  לע

ז  וכל  שכן  בכהאי "כמו  שנתבאר  סימן  ש
 :גוונא




    








 
      







 




 



     




    



 
)כלי פירוש  

)  לם  מעורר  הבכיכגון  חלילים  שקו
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או  שאר  איברים  כל :  הגה
ש פרק "בית  יוסף  בשם הרא(שאינו  רוחץ  כל  גופו  

.  )תינוקות





 

 


 


