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 שלא לילד הבהמה בשבת –ימן שלב  סהמשך





 


 



 

–
 




     



)שבכל  קופה  שלש  סאים (
  )ן  פרק  מפנין"הגהות  מרדכי  ור(




ירו  משום  צורך  מצוה  מותר וכל  שבות  שהת:  הגה
גם  כן  לצורך  אורחים  ולא  מקרי  אורחים  אלא 
שנתארחו  אצלו  בביתו  או  שזימן  אורחים 

  אבל )ב"תרומת  הדשן  סימן  ע(שנתארחו  אצל  אחרים  
כשזימן  חבירו  לסעוד  אצלו  לא  מקרי  אורחים 

 :)בית יוסף(ואינה סעודת מצוה רק סעודת רשות 


    


 






חביות :  הגה
של  יין  שהובאו  על  עגלה  אסור  להורידן  בשבת  אם 
לא  לכבוד  אורחים  או  לצורך  מצוה  דהוי  כמפנה 

 :)אור זרוע(האוצר 

–
 











 
)ו(    





    
) ועיין  לעיל  סימן

 ):ט"ז סעיף י"ש
)פירוש 

)  פת  שניטל  הדרה  דהיינו  פת  סובין
 

     

     

 
 








 
     

 



 









 


הגה :
ג  והגהות "סמ(ויש  מקילין  אף  לשאינה  מעורבת  

 :)מרדכי











 
     


)פירוש 

)  מיני  צבעונים


)מקום  מגולה פירוש  
)  והפקר
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