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 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיג סעיף ז
 ליה הוי  דא"כ  שתעלה,  כדי  לא  כלי  שהם    (מט) המטה  בארוכות  לסמכה  מותר  שנשברה,  קורה 

 שם,  אם מהדקם  (נ) בונה, אלא כדי שלא תרד יותר; והוא שיהיו רפויים, שיכול ליטלם כשירצה אבל 
 אסור.

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיג סעיף ח
 אחר, ספסל  על  השמוט  צד  אותו  ולהניח  למקומו;  להחזירו    (נא) אסור  מרגליו,  אחד  שנשמט  ספסל 

  (וע"ל סי' ש"ח). (נג)    יש מי שמחמיר לאסור (נב)

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיג סעיף ט
  בעץ עצמו עד שנתאחד, הרי זה תולדת בונה. (נד) התוקע עץ בעץ, בין שתקע במסמר בין שתקע 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיג סעיף י
 ובלבד הבנין,  על  כמוסיף  חשיב  ולא    (נה) תבן  בה  לזרות  יכול  גשמים,  במימי  שנתקלקלה  חצר 

 דהיינו שוליה  על  תבן  ויביא  שיהפכנה  הקופה,  בשולי  אלא  בקופה  ולא  בסל  לא  יזרה  שלא  שישנה 
  אבל ביד, אסור. (נו) על ידי שינוי; 

 משנה ברורה סימן שיג ס"ק נ

 אינו ואם  בשבת  משם  ליטלו  שוב  יכול  שאינו  מהיכנו  כלי  דמבטל  הטעם    - וכו'  מהדקם  אם    (נ)

 תחוב בחוזק כ"כ שרי [מ"א וש"א]:

 משנה ברורה סימן שיג ס"ק נד

 הבית בתוך  יתד  שתקע  [או  הקרדום  בתוך  העץ  התוקע  וכן  בכלי.  ובין  בבנין  בין    - עצמו  בעץ    (נד)

 יד של הקרדום כדי להדקו] וכן המפרק עץ תקוע חייב משום סותר והוא שיתכוין לתקן [רמב"ם]:

 משנה ברורה סימן שיג ס"ק נה

 דבר אבל  לטיט  או  בהמה  למאכל  דחזי  התם  ליה  מבטל  דלא  משום    - כמוסיף  חשיב  ולא    (נה)

 לתקן שבא  הכא  ודוקא  גומות  אשויי  משום  דאיכא  אסור  וצרורות  וחול  טיט  כמו  התם  ליה  דמבטל 
 שרי הרוק  לכסות  כדי  בבית  בבוקר  חול  לפזר  שנוהגין  כמו  אחר  בענין  אבל  לבנין  דדמי  אסור  החצר 

 דהא שרי לכסות הרוק באפר כמש"כ סוף סימן ש"י כיון שאינו מכוין לבנין:

 רמב"ם הלכות שבת פרק כה הלכה כה
 כמתוקן, הוא  הרי  מתוקן  ותקנו  עבר  ואם  הואיל  תחתיה  ומניח  כלי  מביא  שנשברה  טבל  של    י חבית 

 אין שנשברה  קורה  הכלי,  לטלטל  ומותר  ממש  בהן  שאין  מפני  ניצוצות  לקבל  הנר  תחת  כלי  ונותנין 
 שלא כדי  יטלם  שיחפוץ  זמן  וכל  רווחים  היו  כן  אם  אלא    * המטה  בארוכות  או  בספסל  אותה  סומכין 

 החמה כוורת דבורים בחמה מפני  בשבת או על גבי  מחצלת על גבי אבנים  יבטל כלי מהיכנו, פורסין 
 הסל את  וכופין  שירצה,  עת  בכל  נוטלה  שהרי  לצוד  יתכוין  שלא  ובלבד  הגשמים  מפני  ובגשמים 

 כיוצא כל  וכן  מעליו  כשירדו  לטלטלו  מותר  שהרי  וירדו  עליו  שיעלו  בשביל  האפרוחים  לפני  בשבת 
 בזה.

** Please treat this text with respect / Responsa Project "Morashti"  - Bar Ilan University **

- 1 -


