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øåñéà ïàë ïéà ¯ çåøì ìëåàä ìë äøåæùë ìáà ,88 úìåñô êåúî ìëåà øøåá
.89 äøåúä ïî
.[90 äøåúä ïî äøåîâ äëàìî åæ äééøæá ùéù íéøîåà ùéå
]ìëù íéøîåàäìå .92 äøåæ íåùî áééç ¯ 91 ÷åøä øæôî çåøäå çåøá ÷÷åøä [íúòãìå
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ובלבד שירקד בשינוי ,ע"ש פרטי הדיני!
גבי יו"ט .וראה שבת כהלכה פי"ד ס"ב
ובהערות ש! לעני 4שבת.
 .87שוע"ר סי' תמו ס"ה.
 .88בשוע"ר ש! בדפוסי! שלפנינו )כולל
דפוס ראשו (4מובא בסוגריי! גירסא נוספת
"פסולת מתו 6אוכל" .וכ 4למד בבדה"ש
סי' קמו סקי"ג .וראה אגלי טל מלאכת זורה
ס"ה ע"פ דברי רבנו חננאל שהנופח בפיו
להפריח המו – 9הרי זה תולדת זורה .וראה
סידור רבנו הילכתא רבתא לשבתא שאסור
להפריח ברוח פיו להוציא זבוב מכוס
משקה ,ומפשטות לשונו משמע שהאיסור
הוא משו! בורר.
 .89שוע"ר ש! .ולדעה זו א! מצא חמ9
ביו"ט של פסח או בשבת – "יכול מ4
התורה לפרר ולזרות לרוח" .וראה ג!
בקו"א ש! סק"ג בסופו" :ועיי 4במה
שכתבתי בסי' שיט דמפרר וזורה לרוח אינו
חייב מ 4התורה" )אבל בסי' שיט שלפנינו
לא הזכיר מזה כלל ,ויתכ 4שהיה איזה קו"א

לסי' שיט ונאבד – בדה"ש סי' קמו סקי"ג(.
וכ 4ג! הרוקק ברוח ; אי 4בזה איסור מ4
התורה .אבל ג! לדעה זו יש בה! איסור
מדברי סופרי! )בדה"ש ש!(.
 .90שוע"ר ש! ס"ו בהגהה .וראה ש!
שלכ 4המוצא חמ 9ביו"ט – "לא יאמר לגוי
לפרר ולזרות לרוח" .וראה ש! ס"ה קרוב
לתחילתו.
 .91ג! א! אינו מחלקו לחלקי! )בדה"ש
ש!( .ולעני 4התזה ע"י ספריי – ראה שו"ת
מנחת יצחק ח"ו סי' כו להתיר .וראה בספר
פסקי תשובות אות יט שיש אוסרי!.
 .92שוע"ר סכ"ט .וכ 4המשלי 6ניירות
באויר והרוח מפזר! )קצוה"ש סי' קמו ס"ו
ובבדה"ש ש!(.
 .93וכ 4עיקר ; ראה לעיל בפתיחה.
 .94היינו ברוקק לרוח ,אבל לעני 4זריית
החמ 9לרוח הוי מלאכה הצריכה לגופה,
שהרי רוצה לבער החמ) 9בדה"ש ש!(.
 .95שוע"ר סכ"ט.

