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דברים  המותרים  והאסורים   –ימן  שח    סהמשך

 לטלטל בשבת






 



    


 
 )פירוש  ענפים  (  






 



)רים  דדין ויש  אומ:  הגה).    סדרוםפירוש

מרדכי  פרק  במה  טומנין (אבנים  כדין  חריות  וכן  עיקר  

 :)ש"ף וכן יש לפרש הרא"ה בשם הרי"והמגיד פרק כ



פירוש  הקנה  שמשימים  בחבית  להוציא  היין (

)  ממנו






     


)ט דביחוד סגי"נועיין לעיל סימן ר:( 



     

 










 )במכה  (   
 


ויש  אומרים  דוקא :  הגה
  לישב  עליהם  אבל  מבהמה עורות  בהמה  גסה  דחזי

דקה  אסור  אלא  אם  כן  חשב  לישב  עליהם  מבעוד 
 :)י פרק במה טומנין"רש(יום 





 




    

      
    




 


 






ולפי  זה :  הגה
מותר  לטלטל  עצמות  שנתפרקו  מן  הבשר  מערב 

בית (שבת  אם  ראויים  לכלבים  דהא  כלבים  מצויים  

 :)ן"יוסף דלא כהר
    




 




)י"רש,    מסריחפירוש  (
 


 


 








 



 




 



 







הגה :
ולכן  מותר  ליקח  פירות  הטמונים  בחול  כי  אין 

ח  בשם  שבולי "בית  יוסף  סימן  שי(אותו  עפר  מוקצה  

 :)לקט



     

 


