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רמםרעזשבתהלכות
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:תימכבה

ונצרכה,תשחשכהקודםממנהלכלקוושכחיוםמבעוד"תמכלאגביעלנרהניחה
"תמעליהנופלוהנרהמבלאאתמנערבשבתבהולהשתמשלמלמלה"המכלאלו
התן~בניעורהנרלכבותיתכויןשלאובלבדשירצהמקוםלכלוממלמלההארץעל
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ה"ר."בבהובא,פרץר"הבשםלא'.םרישבוכלוט ימ
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רעזשבתהלכותער
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השבתכלעליההנרשיהיהדעתוהיתהכ"אאלאבמיםנקראתשאינה]אומריםויש
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השלחןעלשנפלהשלחןשעלנרכגוןנ]הפםדבמקוםלהקלדבריהםעללסמוך
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.הצדמן
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