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המשך בעמוד קלו



קלו   


             

    

BÚÓ BÓÚ eÈ‰Â ÌBi‰ ÂÈÏÚ L˜Â c ‡ ‰È‰L ÈÓÏÚ BÈ ÁÈÈ ‡Ï È BÓÚ LÈ ÌÂ BBÓÁ BÏ LÈÂ 
Bz ‡e‰L BÈL ÌB˜Ó Ú L BÏ BÈÏB‰Ï ÈÏ ezÈ ‡‡ BÈL ÏÚ ‰ÂÓ ‡e‰L ÈÓ BBÓÁ
ÁB ‡ÓL ‰ ÏÚ  BÏ  ‡L È ÏÚ Û‡Â enÓ BÁ˜BÏ L È‡BÓÏe ÌBi‰ ÂÈÏÚ LcÈwL ÌB˜nÓ ÌeÁz‰

Ï‡È ÏÈLBBÓÓ ÏÚ BÓÚ ÈÓÚÓ Ì‡ È‡L ÈÓ zeÓ ‰ È‰ ‰LÁÓ BÏ L È ÏÚ Û‡Â‡Ï Ì‡Â 
ÏÚ BÚÈÂ BÓÚ BÈÏB‰Ï ‡BÈ ÌÈB ÈÓ ‡‡ eÈ‡ È‡L È ÈÈ ÏÚ ‰ÏB‰Â BÚn‰ ÏeÏ BÏ Èz

‰Bz ÏL eÈ‡ ‰˜eÓ ÏÏÏ ‡ÏÂ ÌBÈ BÚÓ BÏ BzÏ BÏ LÈ ‰ÁÏ ÌB˜Ó ÏÓe 
א סעיף בדרך לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
   בעל דבר כל אלא מעות דוקא לאו -
מעות בדוגמת הרבה)ערך בידו אין שאינו(אפילו דבר אבל ,

ערך פירות)בעל מהן(כגון הרבה לו יש אפילו התירו לא -.
   לנכרי אסור סופרים שמדברי -

ישראל בשביל בשבת .לטרוח

    לאיבוד הולך ממונו רואה אינו -
מלהצילו. ונמנע

    מדברי מעט על לעבור הדין והוא -
מדברי חמור איסור על בזדון שיעבור מאשר סופרים

.סופרים

 
דוקא1) הכוונה שאין ומשמע כבד, משא על מדובר ה בסעיף

מעות,
לא שבהם לפירות מעות בין לחלק כותב ב סוס"ק בקו"א אמנם
שבמכס הסיבה שזו ומזכיר חמור, איסור על שיעבור חששו
כלל שבדרך כיון - מרובה הפסד כשאין אפילו קל איסור התירו
אפילו התירו לא רמג דסימן במרחץ משא"כ מרובה, הפסד זהו

מרובה. הפסד אינו שלרוב כיון - מרובה הפסד במקום
נעשה2) - זה על שכר לו נתן אם אבל רמג, סי' בריש כמבואר

עצמו. בשביל העובד כקבלן הנכרי
שודאי3) במקום דווקא והוא ב, ס"ק קו"א ו, סעיף להלן

יעבור אם בספק אבל סופרים, מדברי רבים איסורים על יעבור
איסור. שום לו מתירים אין -

•
     

Êשאומר מי ויש ניגוב צריכים אין אחרונים שמים אומרים יש
אינם המסובין אבל מברך ואח"כ תחלה ידיו מנגב שהמברך
סופרים בדברי להקל יש במברך וגם הכל לדברי לנגב צריכים

קע"ג: סי' עיין

Áודבש בשמן אפילו משקה מיני בכל נוטלים אחרונים מים
שאין מיין חוץ הזוהמא את מעבירין שהם מפני וחלב

וקע"א. ק"ס בסי' שנתבאר כמו חשיבותו מפני בו נוטלין

מראה שינוי או מלאכה משום לראשונים הפסולים מים וכן
לאחרונים: כשרים

Ëמלח שאין מפני אחרונים מים ליטול נוהגים שאין יש
חוששין אין מזוהמות ידים ומשום בינינו מצויה סדומית
קרוי זה אין המאכל מלכלוך לרחצן מקפידין אין ועכשיו הואיל

לנו. זוהמא

הסעודה אחר ידיו לרחוץ ורגיל איסטניס שהוא מי מקום ומכל
ואפילו המזון ברכת קודם ליטלן וצריך מזוהמות ידים לו הן הרי
אבל שיברך קודם יקנחן הסעודה באמצע היין על לברך רוצה

אחרונים: במים ליזהר אדם לכל נכון

זֿט סעיפים אחרונים מים דין קפא, סימן א חלק

    

וצריך‡ ביחיד אפילו כוס טעונה המזון שברכת אומרים יש
חובה שהן מצות כל אחר שמחזרין כדרך אחריו לחז(ו)ר
אח"כ לו שיהיה ומצפה עליו לברך כוס לו אין אם יאכל ולא

אחת. אכילה זמן לעבור צריך אם ואפילו

לברכת כוס ליטול אחד כל צריך יחד אוכלים שנים אם זה ולפי
מוציאם הכוס על המברך יחד שמזמנים בשלשה משא"כ המזון

המזון. מברכת שמוציאם כמו מהכוס חובתם ידי

כשמברכין אלא כוס טעונה אינה המזון שברכת אומרים ויש
כוס טעונה אינה עשרה או בג' שאפילו אומרים ויש בזימון
לחזור א"צ אבל לו יש אם המובחר מן למצוה אלא לחובה
נוהגין (וכן חובה שהן המצות אחר שמחזרים כדרך אחריו
כלל כוס א"צ ביחיד אבל בזימון אמורים דברים במה עכשיו)

לו. יש ואפילו המובחר מן למצוה אף

ולא השלחן על הכוס להניח ביחיד כשמברכים מדקדקים ויש
כוס טעונה שלהאומרים הכל לדברי לצאת כדי בידו לאחזו
מן למצוה אלא אינה ואחיזתו לפניו הכוס הרי ביחיד אפילו
הכוס על לברך שלא העולם מנהג (אבל הכל לדברי המובחר

הקבלה): דרך על זה מנהג ונכון ביחיד כלל

המ ברכת משקיןכוס שאר של ולא יין של אלא אינה זון
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' ב

              

          
       

         
           

           
       

         
          

           
          

         
          

        
           

          
           

            
     

          
           

       
         

         
       

        
 

        
         

           
           

         
        

           
         

           

             
        

            
 

         
         

        
       

          
         

        
       

         
          


         

        
        

       
          

          
      

          
  
         

       
          

         
        

        
          

          
           

            














































































































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' א
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המשך בעמוד קלב
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