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דברים  המותרים  והאסורים   –ימן  שח    סהמשך

 לטלטל בשבת








     

 






 


) וכבר  נתבאר

 ):'סעיף ג
) וכבר

 ):נתבאר ריש סימן זה


 
הגה :

 :)תוספות פרק קמא דביצה(ויש מתירין ונהגו להקל 



 

 
    

 
    

 


     
 




    ) וכבר  פשט

 ):המנהג לאסור


 
–

 


)פירוש 

)  שיש  לו  עצבון  כשאינו  עם  אביו




     





 







 









 














ואז :  הגה

אפילו  ניטל  האיסור  משם  אסור  לטלטל  הכלי 

דמאחר  שנעשה  בסיס  לדבר  האסור  למקצת  השבת 

ה  וכן  איתא אסור  כל  השבת  כולה  וכן  בכל  מוקצ

אם  אדם  הניח  דבר  מוקצה  על  של .  י"לקמן  סימן  ש

חבירו  לא  אמרינן  דנעשה  בסיס  לדבר  האסור  דאין 

 :)אור זרוע(אדם אוסר של חבירו שלא מדעתו 






) וכן  הוא  לקמן  סימן

 ):י"ש

–
 




 


    


    


     


    



יש  אומרים  דאין  הכנה  שייך  בשל  אינו  יהודי :  הגה

כל  בו (ואפילו  גרוגרות  וצמוקים  שבידו  מותרים  

ב "ק  כן  סוף  פר"ה  וכן  משמע  בהר"סימן  ל

 ):וירושלמי


