הלבות שבת סימן שלג שלד
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וכיצד מפנהו אם היה האוצר גדול מפגה טטגו )ה( חמש קופות )שבכל קופה ג׳ סאיס( )הגהות
מרדכי ור״ן סרק מסטן( לא היה
בו אלא חמש קופות משנה מהם ארבע קופות אבל כ ן לו לא י פ נ ה
* )ו( שמא יבא להשוות גומות .הגה ״)ז( וכל שבוס שהתירו משוס צ ורך מ צ ו ס מ ו ת ר ג ם כ ן ) ח ( ^
אורחים ולא מקרי אורחים אלא שנהארחואצלו בביימו או שזימן אורחים שגתארמו אצל אמרים )תרומת הדשן
סי׳ ע״ב()ט( אבל)ב( כשזימן חבירו לסעוד אצלו לא מקרי אורחים ואינו מעולת.מצום רק סעודת רשות
) נ ״י( י ב  3כשמפנה אלו ד׳ או ה׳ קופות לא יחלקם בקופות קטנות להוליכם בהרבה פעמים כדי
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ג שם קגיז נמיזו
ולא איפשעא יפסקו
ספיסק־ם לתימרא
לאיפשטא ה 5ס
כעיא ילא א־פשסא

י בית ייס1
*שנתקמי( משנם

לאורח אחר ואם באו מ הרבה מפנה כשיעור הזה לכל אורח ואורח יובלבד שלא יפנה אחד.
לבלם דאיכא טרחא יתירה אלא כל אחד יפנה לעצמו יאי אחר יפנה בעדו .הגס מביוש של יץ
)ג( )י( שהובאו על עגלה אסור להוריק בשבת אם לא )ל( )יא( לכבול אורחים או לצורך מלוה להוי •
כמפנה האוצר :

שלד דיני דליקה בשבת י ובו כ ׳ז סעיפים:
א "נפלה דליקה בשבת אם הוא בלילה קודם סעודה )א( יכול להציל * כדי מזון שלש סעודות •
הראוי לארם לאדם * והראר לבהמה לבהמה יי)ב( ובשחרית מ ק שתי סעודות ובמנחה מזון

באר
מסנה אסי׳ מגג לגג ובחלונות ובסולמות נ ״ י  ) :נ ( נשוימן .ו נ ת נ
ס״ז פשוש שאין בכלל זה המזמן חבירו לבוא אצלו לנבור אורח הבא
י
אצלי שגם חבירו בכלל אורח לענין זה ע״ש יהמ״א כתב רכשסיעד
עם אורחים הוי סעודת הרשות רק שבעה״ב המימינס עישה מציה
ע״ש ) :ג( שהובאו .אפילו מבע״י ואס צריך לשתות ממנו בשבת

היטב
 ,׳' ,י
נמי אסיר לפנותו אלא ימשוך שם ממנו ואם א״א בענץ אחר שרי
לפרקו מ״א ועיין סי' של״ה ס ״ ג ) :ל( לכבול אורחים  .ואם היא
יותר מס״ו סאין אסור כמ״ש ס״א ל״מ • ס״י סאין הוא אמה על
אמה כרוס אמה וגי אצבעות לסי חשנון המקוה :
באור הלבה

משנה ברורה

צרינין לפרש ק כיי שלא יסתיר תוהפתא מפורשת והניאה האיר נסי׳ שליב
בו סורח ייתר כנץ להגביהם ילשלשלס בחלונות שבכותל או להורידם
לכהמה שאכלה כרשינין מריצין אותה נתצל כלי שלא תמית הרי מפירש
בסולמות או לסלסלה מגג לגג ) :ה ( חמש קימות  .ולא יותר
לנלאיכא סכנה לנהמה מותר להריצה ילא מריק שמא יניא לשחוק סממנים
משוס סרחא וכנ״ל בשק״א) :ו( שמא יבוא וכו׳ .הייני שמא יראה
אף לשם גילאי בהול כלאיתא ככמה סוגיות נשיס לאלם בסול פל ממונו.
גומות בקרקעות האוצר ויבוא להשוותם ואפילו אין שם אלא ג׳.או ל׳
והנס ל נ ד סתוספתא שהנאמ לנאורס סותר סינית סשיס דלן למסיגיא לילן
קופות אסור ]א״ר[) :ז( וכל שבות וכו׳ .עיין סימן ש״ז ס״ה:
משמע לאף בולינא רק צפרא נמלמא לנהמה מיתר לפשית לה שאר רפואית
) ח ( לצורך אורחים .שבעה״ב המזמנס מושה מצוה וכמו שאחז״ל דגדולה
למייד לונרא לאלם כניל ועול מלקאמר ולבהמה מי גזדנן משמע מלשין זה
ללא גיריק נכהמה כלל סאי גזירה לשחיקת סמממס וניל לסוגיא ליל! מייד
הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה ) :ט ( אבל כשזימן וכו׳.
כדליכא רק צערא גפלמא לנהמה ימשויה פליגי בה ר׳ יאשיה ורנן וכמו
ומ״מ )ח( אס מזמין חבירו שיכוא לכבול האורח אז גם הוא נחשב
שכתנ5ו לופת הדיף אבל בואיכא ספק שמא תמות אף רכץ מווו ושד
כאורח לענין דשרי לפנות בשבילו ואם הסעודה כעצמה היא סעודת
לעשות שאר רפיאות ולא נזדצן כיה גזירה ושתיקת סממנים משים ואום כהיל
מציה ודאי פשישא דשרי לפנות לסי חשבון כולם) :י( שהיבאו.
מל ממונו ואס לא נשד ליה שאר רפואית יניא לשחוק סממנים ונמו שנתננו
אפילו בע״ש ]דאל״כ בלא״ה אפורץ משום שמא בא מחוץ לתחום
מתחלה ללעת המרוט ו ל נ ד התוספתא לקאמר ומדצין אותה נחצר נוי שלא
וכדלעיל בסימן שכ״ה[ ודעתו מבע״י בפירוש לשתות מהם אפ״יד תמות אתיא נלפת רבנן ללא שדא לפשות שים לפואה לכהמה אלא כלאיכא
אשור להוריק משום עובלא לחול או מרחא יתירא אלא ימשוך שם
ספק שמא תמות הכהמה ]והנה כפץ יה כתג ג*כ הפמיג לתרן יכר׳ המיז
אך הוא לא היטל שמה מתות התוהפתא[ וכאמת מהוגיא זי לאיה גלולה
ממנו כשהוא עומד על המגלה ואס אי אפשר בענק אחר והוא צריך
לועת המרוט וכנ״ל .אמנם נראה ווץ סמרלט אמת ממעס אחר ונס כל
לשתות ממנו שרי לפורקן למפני כבול השבת הוא בכלל דבר מציה
הראשונים הניל יולי ליס נדני לאף לפיל לנשכת לא אמרינו לאי לא שרית
]אחרונים[) :יא( לכבוד אורחים  .ואס״ה אם הוא יותר מס״ו
ליה אתי לעטר נמזיו וכניל מ'מ נזה יודו ומותר לומר לאיי להקיז ו0
סאין אשיר כמ״ש בס״א לענין אוצר .ס״ו שאין הוא אס החבית אמה
לנהמה נשנת משיה צער געיח והוא ואודיתא ויחי אמירה לאיי והיא
על אמה ברום אמה וג׳ אצבעות ]מ״א[ ואס הוא מקים ססידא אס
דרבנן וכמי שנתנו ספיסקיס ומסעם זה מיתי לימי לאיי לחליג הנהמה
מותר בזה אמירה לא״י עיין בסי׳ ש״ז ס״ה וכסימן של״ד ואס הא״י נשכת וכולעיל נהימן שיה סעיף כ׳ .נל עיקר הונריס האלו העתקתי מכתיבת
יל בני המטח הגוול נתויה וכמיית טוגות כמוהייר אברהם זללהיה שנפטר
י
]פמ״ג[. :
בידו 7י \ ה ת יג1
נמחית נ ,
מ׳ינ למחות
סירקן כשבת א״צ
מענהו פירקן
מעצמו
נעיים  pכיג שנס כ׳ כסליו תרניג לפיק[
י
) א ( יכול להציל וכו׳ .עיין לקמן בשי״א דלהציל מבית לחצי שלי
* שפא יניא וגו׳ .מיץ נשיג ומצוו ובמיוצף לא ח״שינן ליה ולפניך ח ס
י״א דיכול להוציא כל מה שירצה ) :ב ( זכשתרית מזו! וכי •
תלד בפלוגתא לקמן נסימו שליז סיג ונהגים שם * :וכלי שטת שהתירו ים׳ .כתג הפמיג נמיז הוי יווע ולא כל שגית התירי לצורך מצוה והא שטת
לשטת לוקאייא התיה למצוה הא שנות לחול ולאי לא אלא ויהא כי האי גוונא מוגדןוחיל וכדומה י»מ'א שיז אות ז ׳ :
* בדי מיין ג׳ כעיוות .פיץ בפמיג סקיי ומסתפק ואפשר ויכול היעהיב להציל מזון גיס מכור כל אחל ואחל מכני ביתו יק משמע לעניל מתוליה
אכל לא משכת ליוהיכ שכתט שם ואפילו כ ד להאכיל התינוקות ביוהיב נמי אסיר להצ־ 1ומשמע ופל שנת גופא מיתר ו ק גוץ ולא גרס
ממה שמיתר להציל נ ד להאכיל לנהמה » :והראוי לנהמה לנהמס .משים לאסיר לאטל קולם שיתן מאכל לנהמתו ולכך מציל נה לכהמה מזין ג׳ סעולות
1תייש » :1יגמחריח מייו נ י ס  .יפשיט ושד להציל לחם משנה לנל העווה ]תויש[ עוו כתג שם ומשקים יכיל להציל לצורך כל היום יכל היום ראוי
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)ח( טיז וחייש יאפשר יגס המיא מילה ליה ולא א״ד אלא נאחר כסיעד שאינו לכגיל אילייס;
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