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   סעיף מו'

ינ י אֵּ ן ְלַהִתיר. ּוִבְמקֹום ַצַער, יֵּש ְלַהִתיר ַעל ְידֵּ ֶזה ֲאסּוִרין ַגם כֵּ  . )שי"ז(ֹו ְיהּוִדי ֶקֶשר ֶשֲאסּוִרין ַלֲעׂשֹותֹו, ֶקֶשר כָּ

 

   סעיף מז'

חֹות, וְ  אּוי, ְמַחְבִרים ֶאת ַהֲחִתיכֹות ִבְתִפירֹות ְמֻרּוָּ רָּ ֶדם ֶשתֹוְפִרין ֶאת ַהֶבֶגד כָּ ְך ְמִסיִרין ֶדֶרְך ַהַחיִָּטים, ֶשקֹּ ַאַחר כָּ

ּלּו ַהְתִפירֹות, וְ  אֵּ ת ֶאת ַהחּוִטין מֵּ ן ְבַשבָּ ִסירָּ סּור ְלהָּ  . )ש"ב(אָּ

 

   סעיף מח'

לּוק, ִאם ַהֶבֶגד חָּ  ִלים אֹו חָּ ַסִים אֹו ִמְנעָּ ה, ְכגֹון ִמְכנָּ ה אֹו ְרצּועָּ ֶהם ְמִשיחָּ ֲעׂשּוִים ְלַהְכִניס בָּ ִדים הָּ סּור ְבגָּ ש, אָּ דָּ

ּה מֻ  ַרח ְלַהְכִניסָּ ין טֹּ ר, ֶשאֵּ ין ַהֶנֶקב צָּ ן ִאם אֵּ נָּא. ּוְביָּשָּ י ִתקּון מָּ ֶהם, ִמּׁשּום ַדֲהוֵּ ַרח, ְלַהְכִניסֹו בָּ ר. ְוִאם יֵּש טֹּ תָּ

סּור.   אָּ

 

   סעיף מט'

ה ִמְתַקְלֶקֶלת  ה ְתִפירָּ יזֹּ ִמים אֵּ ן ִמְתַהְדקֹות  ִלְפעָּ ה ְוהֵּ ת זֹו ִמּזֹו, ּומֹוְשִכין ְבחּוט ַהְתִפירָּ ְרדֹות ַהֲחִתיכֹות ְקצָּ ּוִמְתפָּ

ר  י תֹופֵּ ת ִמּׁשּום ַדֲהוֵּ ן ַבַשבָּ סּור ַלֲעׂשֹות כֵּ  . )ש"מ(ּוִמְתַחְברֹות, אָּ

 

   סעיף נ'

ן הַ  עָּ ֲחַמת ַהֶצַבע ֶשְצבָּ ִרים מֵּ י ְספָּ ִמים ִנְדְבקּו ַדפֵּ נָּה, ְכמֹו ֶשִּלְפעָּ ֹּא ְבַכּוָּ ְך אֹו ֶשִנְדְבקּו ְניָּרֹות ֶשִנְדְבקּו ֶשּל כֹורֵּ

ן  ְתחָּ ר ְלפָּ יֶזה ַדִפין ְבַשֲעוָּה ֻמתָּ  . )ש"מ(אֵּ

 

   סעיף נא'

ל,   ת, ֶשֶּזהּו ְמַקְלקֵּ ן ַבַשבָּ ְרעָּ ר ְלקָּ ה, ֻמתָּ רּוהּו ִבְמִשיחָּ ְרכּו ְסִביב ִפיֶהם ְבַמְטִלית ּוְקשָּ ִלים ֶשכָּ ת כֵּ ֶרְך ַשבָּ ר ְלצֹּ ּוֻמתָּ

ן שי"ד ובחיי"א(  . )ִסימָּ

 

   סעיף נב'
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ת,  צּוד שּום ַבַעל ַחי ַבַשבָּ סּור לָּ ִעיף כ', כ"א(אָּ ן פ"ז סָּ ן ִסימָּ סּור ִלְתפֹוס, ְוַאְך ִאם ִהיא ַעל גּוף )ְוַעיֵּן ְלַקמָּ . ַוֲאִפּלּו ַפְרעֹוש אָּ

ְרגֹו  סּור ְלהָּ ל אָּ ר ִלְטלֹו ּוְלזְָּרקֹו. ֲאבָּ א ֻמתָּ א ְדגּופָּ ם ְועֹוְקצֹו, ִמּׁשּום ַצְערָּ דָּ אָּ י. ַאְך הָּ סּור ַלֲהרֹוג שּום ַבַעל חָּ ִכי אָּ

ְר  סּור ְלהָּ ִדים אָּ ּלּו ֶשַבְבגָּ קֹום אֵּ ל מָּ ן. ּוִמכָּ ְרגָּ ר ְלהָּ ה, ֻמתָּ עָּ ן ִמְתַהּוֹות ַרק ִמן ַהּזֵּ ן ֶשהֵּ יוָּ ן ַהִכִנים כֵּ א נֹוְטלָּ ן, ֶאּלָּ גָּ

ן.  ְרגָּ ר ְלהָּ רֹּאש, ֻמתָּ ּלּו ֶשִנְמְצאּו בָּ ן. ַרק אֵּ  ְוזֹוְרקָּ

 

   סעיף נג'

ם, ִכי ַכאֲ  ה ִמּׁשָּ ם ְתִחּלָּ ם ְזבּוִבים, ֶשַיְפִריחֵּ ה אֹו ְכִלי ֶשיֵּש שָּ בָּ ר, ְכֶשרֹוֶצה ִלְסתֹום תֵּ ם, יֵּש ִלּזָּהֵּ ֶשר הּוא סֹותֵּ

ל, אֶ  ם ְכלָּ ר שָּ אֵּ ֹוק ֶשּלֹּא ִיּׁשָּ ק ְוִלְבדֹּ ִריְך ְלַדְקדֵּ ינֹו צָּ קֹום אֵּ ל מָּ ה. ּוִמכָּ מָּ ה ִנצֹוִדים שָּ מָּ א ַיְפִריַח ַמה ֶּׁשִנְרֶאה הֵּ ּלָּ

 לֹו. 

 

   סעיף נד'

ה ְרִטיָּה  סּור ְלַהִניַח ַעל ַהַמכָּ ן אָּ סּור ִלְמצֹוץ. ְוכֵּ ין ַהִּׁשַנִים אָּ ם ֶשבֵּ ם. ַוֲאִפּלּו דָּ סּור ְלהֹוִציא דָּ ם אָּ ה דָּ ַהמֹוִציאָּ

ה  חָּ ם אֹו לֵּ ה ְלהֹוִציא דָּ סּור ִלְדחֹוק ֶאת ַהַמכָּ ן ְדאָּ ל ֶשכֵּ ה. ּוִמכָּ חָּ ן צ"א סָּ ְולֵּ ן ִסימָּ  . ִעיף י"א()ַעיֵּן ְלַקמָּ

 

   סעיף נה'

עֹור הָּ  ְרׂשּו מֵּ ן ְכִמין ְרצּועֹות ַדקֹות ֶשפֵּ ין ִציִצין ֶשהֵּ ין ְביָּד בֵּ ין ִבְכִלי בֵּ ן, בֵּ ִסירָּ סּור ְלהָּ ֶרן, אָּ ֶאְצַבע ְסִביב ַהִצפֹּ

ֹּא ִבְכִלי. ל ל ר ְלֲהִסירֹו ְביָּד, ֲאבָּ ק ּוְמַצֲערֹו, ֻמתָּ רֹוב ְלִהנָּתֵּ ֶרן ְשִנְפַרש ֻרבֹו ּוקָּ ַרש ֻרבֹו,  ְבִּׁשַנִים. ְוִצפֹּ ְוִאם לֹּא פֵּ

סּור ַלֲהִסירֹו ֲאפִ   . )שכ"ח(ּלּו ְביָּד אָּ

 

   סעיף נו'

ר ַמְשִקים, ֶמץ ְשאָּ ֹוְך ְלתֹוְך ַהחֹּ סּור ִלְשפֹּ ֶמץ.  אָּ ן חֹּ  ֶשִיְתַהּוּו ַגם כֵּ
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