ëù

÷èì

íùåáä çéø ñðëð øáëù ïéðòá äæ ãâá ìò äæ íùåá ïéî çðåî äéä øáë íàå .ãð
äæ íùåá çéø ó éñåäì éãë äæ íùåá ïéîî ãåò åéìò çéðäì øúåî ¯ ãâáá
ãâáá ùãç çéø ãéìåî àåä éøäù ,øçà íùåá ïéî åéìò çéðäì øåñà ìáà .ãâáá
.109 úáùá
äðäð àåäå ,åéãéá ùãç çéø ãéìåîù ïåéë ,çéø åá ùéù ïîùá íéãé õåçøì ïéà .äð
.110 êëì ïéåëúîå åì çåð àåäå äæ çéøî
raev

íåùî áééç – úáùá ïäá ñéâäå ,òáöä éðîîñ íò úçúåø äøåéá ïåúðä øîö .åð
.112 øîöá òáöä èì÷ð äñâää éãé ìòù ,ùàä ìò äðéàù éô ìò óà ,111 òáåö
íéé÷úî åðéàù òáöá òáåöä ìáà .äøåúä ïî øåñà ¯ íéé÷úîä òáöá òáåöä .æð
,øåèô ¯ åòáöå úùåçðå ìæøá éáâ ìò 114 ÷øñ åà 113 øùù øéáòäù ïåâë ììë
éøáãî øåñà íå÷î ìëîå .íåìë òáåö åðéàå ¯ åúòùì åøéáòî äúà éøäù
.115 íéøôåñ
הטע ,.ד"א -שהוא פסיק רישיה ,הרי דעת
אחרוני .להתיר פסיק רישיה בריח  ..וכ0
עיקר" .עיי 0ש .שהארי 6בדבר ,ומתו 6כ6
נראה שזו משנה אחרונה שלו ,ולכ 0העתקנו
כ 0בפני .בפשיטות.
בעני 0הכוונה הנזכרת כא ,0מלשו 0רבנו
בסי' תקיא ש)" .שהעיקר( שהוא אינו
מתכוי 0להוליד" ,משמע שהולכי .לפי
עיקר כוונתו ,אבל כוונה כל שהיא אינה
אוסרת ,אלא צרי 6שעיקר כוונתו תהיה
להוליד.
 .109שוע"ר סי' תקיא ס"ז .ולכ 0אשה
ששמה בוש .בערב שבת ,ובשבת רוצה
להוסי -עוד בוש – .מותר לה להוסי -רק
מאותו סוג בוש .ששמה בערב שבת )א.
לא פג הריח עדיי (0ולא מסוג אחר.
 .110שוע"ר ש ..וא .עיקר כוונתו הוא
להעביר ריח רע מעל ידיו או מגופו – נראה
שמותר ,שהרי אינו נהנה מהריח החדש

אלא מכ 6שהריח הקוד .הרע עבר מגופו.
וראה ג .שוע"ר סי' שכח סמ"ב שמותר
ללעוס מי 0שר -בשביל להעביר ריח הפה.
וכ 0מותר להתיז ספריי להעביר ריח רע
מבית הכסא .והוא על דר 6המבואר בסדר
ברה"נ פי"א ה"ח" :מוגמר שמגמרי 0בבית
להעביר ממנו ריח רע  ..אי 0מברכי 0עליה.
כלל  ..הואיל ואי 0עומדי .להריח בה.
ליהנות מריח ,.רק להעביר ריח רע בלבד".
 .111והוא אב מלאכה ,שכ 0במשכ 0היו
צובעי 0בסממני) .ראה שוע"ר סי' שיח
ס"ז(.
 .112שוע"ר סי' רנב ס"ב .וא -על פי
שקלט העי – 0אסור להגיס בו משו .צובע,
שכ 0דר 6הצבעי 0להגיס בו תמיד כדי שלא
יחר) 6שוע"ר סי' שיח ס"ל(.
 .113צבע אדו .חזק או צהוב.
 .114צבע אדו..
 .115שוע"ר סכ"ח.

÷úáù úåëàìî øåöé

÷î
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åòáöì íìåòä êøã ïéàù øáã ìáà ,åòáöì åëøãù øáãá àìà äòéáö ïéà] .çð
¯ .[116 äìéçúëì åìéôà øúåîå ,òáåö íåùî åá ïéà
íäá òáåöù äî ììë ùåçì ïéà ¯ íéòáåöä úåøéô øàù åà íéúåú ìëåàä ,êëéôì
.117 åúìéëà úòùá åéãéå åéðô
driava lwlwn

øåñéà íåùî ,äôîá åà åéãâáá úåòåáöä åéãéá òâé àìù øäæéì êéøö ìáà .èð
ïéì÷ì÷îä ìëå àåä ì÷ì÷îù éô ìò óàå .äòéáöá äëøã äôîäù ,118 äòéáö
.119 íéøôåñ éøáãî øåñà íå÷î ìëî ,íéøåèô
.ììë òáåö íåùî åá ïéàå êåìëì êøã àìà åðéàù íåùî ,ïéìé÷î ùéå
.120 ììë ì÷ì÷úî åðéàù íåãà ãâáá ïëù ìëå .øéîçäì ùéå

 .116שוע"ר סי' שב קו"א סק"א.
 .117שוע"ר סכ"ז .ואפילו מתכוי 0לזה –
אי 0איסור ,משו .שהוא דבר שאי 0בו
צביעה לעול) .קו"א ש .(.ונראה שאפילו
לאשה מותר לאכול פירות אלו א -שעי"ז
היא צובעת שפתיה והרי אשה דרכה לצבוע
שפתיה )כדלקמ 0בפני ,(.כיו 0שאי 0דרכה
של אשה לצבוע שפתיה אלא בצבע
המיוחד לכ ,6ולא ע"י אכילת פירות
הצובעי ..וראה ג .בדה"ש סי' קמו סקי"ט
שהביא ששה טעמי .להיתר זה.
 .118אבל מטלית המיוחדת לקינוח ידיו
המלוכלכות ,וכ 0מפיות ניר – מותר לקנח
בה ,.כיו 0שאי 0בה .איסור צביעה ,והטע.
"דשאני חזותא דלאו מילתא היא כלל
כשאי 0לו חפ; בה כלל ,וג .אי 0דר6
העול .לחפו; בה כלל" )קו"א ש.(.

 .119כיו 0שהמפה דרכה בצביעה ,ואילו
היה עושה כ 0שלא בדר 6לכלו 6היתה
מלאכה גמורה והיה מתק ,0ועכשיו הוא
ג"כ עושה המלאכה עצמה באותה מפה
עצמה אלא שהוא מקלקל ,ומכל מקו .מעי0
מלאכה הוא עושה לכ 0אסור מדברי
סופרי) .קו"א ש.(.
ואפילו צובע רק מקצת המפה שצביעתו
ניכרת למראית העי – 0דינו כחצי שיעור
שאסור אפילו במקלקל )קו"א ש.(.
 .120שוע"ר סכ"ז .נראה שג .בבגד אדו.
אסור רק מדברי סופרי .א -שאינו
מתקלקל ,כיו 0שסו -סו -הוא עושה בדר6
לכלו.6
אבל אי 0לחוש משו .מוחק במה שמעביר
הצבע מעל ידיו – ראה בדה"ש סו"ס קמד.
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.121 åúåà òáöé íãäù éðôî ,íã äðîî àöåéù äëî ìò ãâá çéðäì øåñà ïëå .ñ
íåãà ãâáá ïëù ìëå ,íéøôåñ éøáãî øåñà ¯ àåä ì÷ì÷îù éô ìò óàå
.122 åð÷úîù
mipt zriav

äëøã äùàäù éðôî ,òáåö íåùî äéðô ìò ÷øñ øéáòäì äùàì øåñà .àñ
.123 êëá
íëøãù éðôî ,òáåö íåùî äùàì ïéá ùéàì ïéá íéðéòä úà ìåçëì øåñà ïëå .áñ
.124 êëá
oilke`a

íåùî ùåçì ïéàå ,ìéùáúá íåëøë úúì øúåî êëéôì .125 ïéìëåàá äòéáö ïéà .âñ
.127 íåìë êëá ïéà ¯ úåøéôä ä÷ùîá åúô òáåö íà ïëå .126 òáåö

!"

 .121אלא ירח; תחילה להעביר הד.
שבמכה ורק אח"כ יכרו 6עליה סמרטוט
)שוע"ר סי' שכח סנ"ג(.
אבל מותר לכרו 6עליה תחבושת המיוחדת
לכ.6
 .122שוע"ר סי' שכח סנ"ג.
 .123ובודאי שאסור לה להשי .לקה על
צפרניה ואוד .על שפתיה ,משו .איסור
צביעה ,אבל אבקת פודרה לבדה מותרת
להשי .על פניה א -שג .היא משנה ומיפה
מראה הפני ,.כיו 0שהאבקה אינה נדבקת
דיבוק גמור אל עור הפני ,.ואי 0בזה משו.
צובע ,אבל א .בערב שבת צבעה את פניה

ובשבת נשאר קצת מ 0הצבע על פניה –

אסור לה לפזר האבקה על הצבע ,כיו0
שהאבקה נדבקת לצביעה ,והוי גמר מלאכת
הצביעה )בדה"ש סי' קמו סק"כ(.
אבל האיש הצובע את פניו – אי 0בו איסור
משו .צובע כיו 0שאי 0דרכו בכ ,6אבל
אסור משו" .לא ילבש גבר" ,א .עושה
זאת לנוי )בדה"ש ש.(.
 .124שוע"ר סכ"ז.
 .125והוא הדי 0במשקי ,0כי מאי שנא.
וכ"כ הפמ"ג באשל אברה .סי' זה בסופו.
 .126שוע"ר סכ"ו.
 .127שוע"ר סכ"ז.

