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נוהגין :  הגה

ללוש  כדי  שיעור  חלה  בבית  לעשות  מהם 
סמך (לחמים  לבצוע  עליהם  בשבת  ויום  טוב  

  והוא  מכבוד )ממרדכי  ריש  מסכת  ראש  השנה
יש  שכתבו .  שבת  ויום  טוב  ואין  לשנות

שבמקצת  מקומות  נהגו  לאכול  מוליתא 
ן  שהיה א  בליל  שבת  זכר  למ"שקורין  פשטיד

ולא  ראיתי ,  ל"מהרי(מכוסה  למעלה  ולמטה  

 :)לחוש לזה

–
 





) פירוש  אריס  הוא  העובד

)  יח  לבעליוליקח  חלק  ממה  שישב


    

    



הגה :
ואף  על  פי  שלא  לקחה  האינו  יהודי  רק 

לשליש  או  לרביע  ויש  לישראל  הנאה  במה 
שהאינו  יהודי  עובד  בשבת  שרי  דאינו  יהודי 

בית  יוסף  בשם  מיימוני (אדעתא  דנפשיה  עובד  

 :)ת"ה בשם סה" ובית יוסף סימן רמ'פרק ז



    




ואפילו  במקום  האסור :  הגה
אם  אין  המרחץ  או  התנור  של  ישראל  רק 

שכרם  מאינו  יהודי  וחזר  והשכירם  לאינו 
אור (רי  דאין  שם  הישראל  נקרא  עליו  יהודי  ש

וכן אם יש מרחץ בבית דירה . )זרוע  בשם גאונים
ואין  רוחצין  במרחץ  רק  אותן  שבביתו  והם 

בית  יוסף (יודעים  ששכרו  האינו  יהודי  שרי  

ואם  עבר .  )ח  ואור  זרוע"א  ור"בשם  מהרי

והשכירו  במקום  האסור  יש  אומרים  ששכרו 
אומרים   ויש  )בית  יוסף  בשם  הגאונים(מותר  

ועיין   ()מרדכי  פרק  קמא  דשבת  וכן  עיקר(שאסור  
 ):ה"לקמן סוף סימן רמ

–


 
)פירוש  מתנה  (







 
    






     


    הגה :
ואפילו  אם  דר  בין  העובדי  כוכבים  יש  לחוש 

לאורחים  הבאים  שם  או  לבני  ביתו  שיחשדו 
.  )בית  יוסף  בשם  תשובת  אשכנזים(אותו  





) עיין  לקמן

 ):ד"ז סעיף י"סימן תקל


     


אינו ויש  אומרים  דאם:  הגה  
 :)כל בו(מפורסם שהוא של ישראל שרי 




מיהו  אם  התנה  ישראל  עם  אינו  יהודי :  הגה

שלא  לעשות  לו  מלאכה  בשבת  והעובד 
כוכבים  עשאה  בעל  כרחו  למהר  להשלים 

מרדכי  ריש  פרק  מי  שהפך (מלאכתו  אין  לחוש  

 :)ג"ועיין לקמן סימן תקמ, ירוחם ובית יוסףורבינו 


    
 



     






ודוקא  ששכרו  למלאכה :  הגה



 

 
– 

 

                           
                                  

                              
               

מיוחדת  כגון  בגד  לארוג  או  ספר  לכתוב  אבל 

כששכרו  לכל  המלאכות  שיצטרך  תוך  זמן 
וכמו ,  בית  יוסף(השכירות  לכולי  עלמא  אסור  

 :)ז"שיתבאר סוף סימן רמ





וכן  יוכל  להשכיר :  הגה
המכס  לכל  השבתות  לאינו  יהודי  והאינו 

יהודי  יקח  הריוח  של  שבתות  לעצמו  ולא 
חיישינן  שיאמרו  לצורך  ישראל  הוא  עושה 

בית (ם  פסידא  כי  האי  גוונא  לא  חששו  דבמקו

וישראל  הממונה  על  מטבע  של  מלך .  )יוסף

דינו  כדין  הממונה  על  המכס  ואף  על  פי 
שמשמיעים  קול  בשבת  בהכאת  המטבע 

. ב"  ועיין  לקמן  סימן  רנ)'הגהות  מיימוני  פרק  ו(
ויזהר  שלא  ישב  הישראל  אצל  האינו  יהודי 

בשבת  כשעוסק  במלאכתו  במטבע  או  בקבלת 
 :)מרדכי פרק קמא דשבת( המכס

–
 


      
    










ויש  מתירין :  הגה

קו  סתם השכר  בדיעבד  אפילו  לא  התנו  וחל
. )ב"ז  ורבינו  ירוחם  חלק  י"ש  פרק  קמא  דע"הרא(

ונראה  לי  דבהפסד  גדול  יש  לסמוך  עלייהו 
ויש  אומרים  שכל  זה  לא  מיירי  אלא  בשותפות 

אבל ,  )בית  יוסף(שכל  אחד  עוסק  ביומו  

כששניהם  עוסקים  ביחד  כל  ימי  החול  ובשבת 

עסק  האינו  יהודי  לבדו  מותר  לחלוק  עמו  כל 
דעתיה  דנפשיה  קא  עביד השכר  דאינו  יהודי  א

ואין  הישראל  נהנה  במלאכתו  בשבת  כיון 
שאין  המלאכה  מוטלת  עליו  לעשות  ומכל 

מקום  לא  יטול  שכר  שבת  אלא  בהבלעה  עם 
ן  סוף  פרק  כל  כתבי  וסוף  פרק  קמא "ר(שאר  הימים  

 :)ז"דע



 



    
    



    


ואם :  הגה

ירצה  להשכיר  לאינו  יהודי  חלקו  בשבת  או 
לשכרו  בקבולת  שרי  וכמו  שנתבאר  לעיל  סוף 

ד  לענין  מכס  ומטבע  דשרי  וכל  שכן "סימן  רמ
 :כאן דשרי עם שותפות אינו יהודי





     
    


ודוקא בכי האי : הגה
גוונא  שהאינו  יהודי  נושא  ונותן  לחוד  עם 

ל המעות  אבל  אם  כל  אחד  עוסק  ביומו  וישרא
צריך  לעסוק  נגד  מה  שעוסק  האינו  יהודי 

וישראל .  )בית  יוסף  בשם  גאון(בשבת  אסור  
שיש  לו  משכון  מן  האינו  יהודי  עיין  לקמן 

 :' וג'ה סעיף ב"סימן שכ



     


    

)קצוצה  (



    

 



 

–
 

    



    




     



וכן  עיקר  כסברא  האחרונה :  הגה

ג "טור  וסמ(ומותר  להשאיל  לו  בערב  שבת  

  אף  על  גב )ק  ותוספות  פרק  קמא  דשבת"וסמ

תנה  שהאינו  יהודי  יחזור  וישאיל  לו  ולא שמ
הגהות (אמרינן  בכי  האי  גוונא  דהוי  כשכירות  

 :)'מיימוני פרק ו
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דיני  השאלה  והשכרה   –המשך  סימן  רמו  
 לאינו יהודי בשבת




הגה :

אבל  יכול  להשכירה  או  להשאילה  ולהתנות 
שיחזירנה  לו  קודם  השבת  אבל  לא  מהני  אם 

תנוח  בשבת  כי  אין מתנה  עם  האינו  יהודי  ש
ת  ומרדכי "ג  וסה"סמ(האינו  יהודי  נאמן  על  כך  

.  )פרק  קמא  דשבת





יכול  להפקירה ואם  רוצה:  הגה  

  בני  אדם  כדין  שאר  הפקר  ואפילו  הכי 'לפני  ג
אין  שום  אדם  יכול  לזכות  בה  דודאי  אין 

כוונתו  רק  כדי  להפקיע  מעליו  איסור  שבת 
ודוקא  בשבת  אבל  ביום  טוב  אין  אדם .  )טור(

בית  יוסף (מצווה  על  שביתת  בהמתו  ביום  טוב  

 :)ה בשם שבלי הלקט"סימן ש







) ועיין  למטה
 ):בסימן זה





    



    









) פירוש  אפו  תהא
) קאי  כלומר  לא  יהא  לך  פרעון  אלא  מזה

) פירוש  משכון  בלשון
)  ןישמעאל  רה







    

 וכל  צדדי  היתרים  אלו :  הגה

הלכתא  נינהו  ויכול  לעשות  איזה  מהן  שירצה 
ואפילו  אם  הבהמה  כולה  של  ישראל  דינו 

כאילו  היתה  בשותפות  האינו  יהודי  רק 
 :שיפרסם שעשה דרך היתר

–
 







פירוש  איש  ידוע  שכל  כתב  אליו  יובל  והוא (
)  משלחן  למי  ששלוח  אליו




     
ויש :  הגה

מתירין  אפילו  לא  קצץ  ואפילו  לא  קביע  בי 
  או  קודם  לכן 'דואר  במתא  אם  משלחו  ביום  ה

 : ויש לסמוך עלייהו אם צריכים לכך)טור(








 






 
  





הגה :

ויש  חולקים  וסבירא  להו  דכל  שעושה  בחנם 
אסור  וטוב  להחמיר  אבל  במקום  שהאינו 

יהודי  מתחיל  עם  הישראל  לומר  שילך  לו 
  ממנו בחנם  ודאי  דעתו  על  הטובה  שיקבל

 :)בית יוסף(ושרי 



 




ומיהו  אם  לא  שכרו  רק  לשליחות  אגרת :  הגה
ד "יש  מתירין  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  רמ

 :'סעיף ה

–
 


     

     




 

 
– 

 

                           
                                  

                              
               

אבל  קודם  שלשה  ימים :  הגה

ושכים  אותה  על  ידי שרי  אפילו  בספינה  שמ
  טפחים 'בהמות  ואפילו  אין  בגובה  המים  י

  ואפילו  במקום  שיצטרך )ה"ק  שורש  מ"מהרי(
הישראל  לעשות  אחר  כך  מלאכה  בשבת 

.  )ב"ש  סימן  קנ"ריב(להוליך  הספינה  
     






 




    


    



    

)לצאת  חוץ  לתחום  (
וכן  בספינה  שיצטרך :  הגה

הישראל  לבוא  לידי  מלאכה  בשבת  אסור 

לשה ימים קודם השבת אפילו הם ליכנס  בה ש
ש "ריב(נהרות  הנובעים  והיא  למעלה  מעשרה  

אבל  אין  איסור  במה .  )ק"ב  מהרי"סימן  קנ
שהבהמות  מושכות  הספינה  בשפת  הנהר  ולא 

 :)ק"מהרי(דמי להליכה בקרון שאסור 


     



ויש  אומרים  דאפילו  יצא  מן :  הגה

הספינה  שרי  דמאחר  שקנה  בה  שביתה  מערב 
שבת  מותר אחר כך ליכנס בה בשבת ולהפליג 

ויש  אומרים  שעושין  קידוש  בספינה  ואחר  כך 
חוזרים  לביתם  ולנים  שם  ולמחר  חוזרין 

ות לספינה  ומפליגין  וכן  נהגו  בקצת  מקומ

ש  סימן "ן  פרק  קמא  דשבת  וריב"ר(ואין  למחות  

 :ד"ט ות" ועיין לקמן סימן של)ב"א קנ"ז ק"י





    















יש  אומרים  שכל  מקום  שאדם  הולך :  הגה
לסחורה  או  לראות  פני  חברו  חשוב  הכל  דבר 

מצוה  ואינו  חשוב  דבר  הרשות  רק  כשהולך 
קל לטייל  ועל  כן  נהגו  בקצת  מקומות  לה

בענין  הפלגת  הספינות  והליכת  שיירא  תוך 
שלשה  ימים  כי  חושבים  הכל  לדבר  מצוה 

ואין  למחות  בידן  הואיל  ויש  להם  על  מי 
 :שיסמוכו

–
 






    




     

 


 



וסעודה  שזמנה  ערב :  הגה

שבת  כגון  ברית  מילה  או  פדיון  הבן  מותר  כן 
. וכן  המנהג פשוט,  נראה  לי





 


 


     
    

   ויש :  הגה

אומרים  דלא  ישלים  אלא  מיד  שיוצאים  מבית 
טור  ומרדכי  סוף  פרק  בכל  מערבין (הכנסת  יאכל  

. )  מהלכות  תענית'מ  והגהות  מיימוני  פרק  א"בשם  הר
לכן  בתענית  יחיד  לא  ישלים  וטוב  לפרש  כן 

בשעת  קבלת  התענית  ובתענית  צבור  ישלים 
.  )ל"מהרי(והכי  נהוג  

 
–

 













ויש  להשחיז  הסכין  בערב  שבת :  הגה

כי  זהו  מכבוד  השבת  שמכין  עצמו  לאכילה 
 :)כל בו ובית יוסף בשם ספר חיי עולם(
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–

 


     
    

  ודוקא  כשעושה :  הגה
ותה  דרך המלאכה  דרך  קבע  אבל  אם  עושה  א

בית  יוסף (עראי  לפי  שעה  ולא  קבע  עליה  שרי  

ולכן  מותר  לכתוב  אגרת .  )בשם  אור  זרוע

 :)דברי עצמו(שלומים וכל כיוצא בזה 


והוא  הדין  בגדי  חבירו  אם  הוא :  הגה
. )בית  יוסף(לצורך  שבת  ואינו  נוטל  עליו  שכר  


אבל  אסור  לכתוב  לחבירו :  הגה

ומסתפרין  כל .  )מרדכי  פרק  מקום  שנהגו(בשכר  
. )כל  בו  ובית  יוסף(היום  אפילו  מספר  ישראל  

ויש  לאדם  למעט  קצת  בלימודו  בערב  שבת 
ו "שלטי  גבורים  פרק  י(כדי  שיכין  צרכי  שבת  

 :)דשבת ירושלמי פרק קמא דתענית
–


 

    




)פירוש 
)  אגודות




   )יגלה  ויעור פירוש  
)  הגחלים  במחתה







    


ויש  מתירין :  הגה
שיוציא  האינו  יהודי  בשבת  אם  ייחד  לו  האינו 

יהודי  מקום  מבעוד  יום  בבית  ישראל  ויש 
ועיין  לקמן .  )מרדכי  פרק  קמא  דשבת(להחמיר  

 :ה"סימן שכ


  )האומן  שמעבד פירוש  

)  ומתקן  העורות




ועיין .  ואם  לא  קצץ  אסור  בערב  שבת:  הגה
ז  דיש  חולקין  אם  עושה  לו "לעיל  סימן  רמ

.  ם  דהיינו  בטובת  הנאהבחנ 


ואפילו  נתנם  לו :  הגה
 :כמה ימים לפני שבת

    


 





   ויש  אוסרין :  הגה

ללובשו  כל  שידוע  שהאינו  יהודי  גמרו  בשבת 
ל  ובית  יוסף "הגהות  אשירי  פרק  קמא  דשבת  ומהרי(

  וצריך  להמתין  במוצאי  שבת  בכדי )בשם  רוקח
  והכי  נהוג  לכתחלה  אם  לא )אור  זרוע(שיעשה  

ש  לו  להקל  ואם  יש שצריך  אליו  בשבת  שאז  י
לתלות  שנגמר  בערב  שבת  מותר  בכל  ענין 

ודוקא  אם  שגר  לו  האינו  יהודי .  )הגהות  אלפסי(
לביתו  אבל  אסור  ליקח  כלים  מבית  האומן 

ואור ,  מרדכי  פרק  קמא  דיום  טוב(בשבת  ויום  טוב  

,   מהלכות  יום  טוב'והגהות  מיימוני  פרק  ב,  זרוע

לים וכל  זה  בכ.  )והגהות  אשירי  פרק  אין  צדין

  אבל  אינו  יהודי )בית  יוסף(שעשה  לישראל  
שעושה  מנעלים  על  המקח  מותר  לישראל 

המכירו  לילך  וליקח  ממנו  בשבת  ולנועלם 
הגהות (ובלבד  שלא  יקצוץ  עמו  דמי  המקח  

 :)אשירי פרק אין צדין


) סם
)  יןשל  רפואה  שנותנין  על  הע


    






)  כ  סעיף  ב"לקמן  סימן  שועיין'  (
    



ולא  חיישינן  להשמעת  קול :  הגה

שיאמרו  רחיים  של  פלוני  טוחנות  בשבת  ויש 
אוסרים  ברחיים  ובכל  מקום  שיש  לחוש 

ש  פרק  קמא "טור  ותוספות  והרא(להשמעת  קול  

 'ת  והגהות  מיימוני  פרק  ו"ק  וסה"ג  וסמ"דשבת  וסמ

  והכי  נהוג )ל  ואגור"ו  סימן  ק"ותשובת  מהרי
לכתחלה  מיהו  במקום  פסידא  יש  להקל  כמו 

ומותר .  ד"שנתבאר  לעיל  סוף  סימן  רמ
ר  מערב "להעמיד  כלי  משקולת  שקורין  זייגע

שבת  אף  על  פי  שמשמיע  קול  להודיע  השעות 
ים  שדרכן  להעמידו בשבת  כי  הכל  יודע

 :)ח"טור ועיין לקמן סימן של(מאתמול 





 



 

 
– 

 

                           
                                 

                               
               




 
–

 







  
)הולך  וחסרפירוש    (



     

     









  )שמשך  הגחלים פירוש  

  שכסה  הגחלים פירוש()  מהתנור
)  באפר


    

 שתי  כירות :  הגה
המתאימות  זו  אצל  זו  ודופן  של  חרס  ביניהם 

האחת  גרופה  וקטומה  והשניה  אינה  גרופה 
וקטומה  מותר  לשהות  על  הגרופה  וקטומה 

אף  על  פי  שמוסיף  הבל  משאינה  גרופה 
. ) כירהגמרא פרק(וקטומה  

     
כל  זמן :  הגה

.  )הגהות  מרדכי(שהיד  סולדת  בו  





)שלנו והתנורים  

ן  ריש  פרק  כירה  וכל  בו  וכן "ר()  דינם  ככירה

.  )י"משמע  מפירוש  רש
     




   עד  בכדי :  הגה

ואם .  )'ם  פרק  ג"ורמבהגהות  אשירי  (שיעשו  
החזירה  אינו  יהודי  בשבת  דינו  כשכח  ושהה 

ואם  החזירו  ישראל  דינו  כעבר .  )הגהות  אשירי(
, ואם  מצטמק  ורע  לו,  )הגהות  מרדכי(ושהה  

. בית  יוסף(שהרי  לא  נהנה  מן  האיסור  ,  מותר

.  )ז"ועיין  לקמן  ריש  סימן  רנ
)שם פירוש  

)   שהיה  אוכל  מאכלו של נתבשל כל צרכואדם


או :  הגה

  והגהות  מרדכי 'המגיד  פרק  ג(אפילו  על  גבי  תנור  

,  )  וריש  פרק  כירה  ובית  יוסף'ומיימוני  פרק  ג



    




    


ונהגו  להקל :  הגה

.  כסברא  האחרונה





ויש  אומרים  דאפילו  אם  הקדרה  עומדת :  הגה

על  גבי  האש  ממש  כל  זמן  שהיא  מגולה 
למעלה  לא  מקרי  הטמנה  ושרי  וכן  המנהג  רק 

שנזהרים  לנתקן  קצת  קודם  השבת  מן  האש 
שראל  להסירו  משם  ואם  לא  נתקן כדי  שיוכל  י

מן  האש  ונמצאו  על  גבי  האש  בשבת  יש 
להסירו  משם  על  ידי  אינו  יהודי  ואם  ליכא 

ויזהר , אינו  יהודי  מותר  לישראל  להסירו  משם

ואז ,  שיקחנו  משם  בנחת  ולא  ינענע  הגחלים
אף  אם  ינענען  קצת  דבר  שאין  מתכוין  הוא 

רק מרדכי  ריש  פרק  כירה  והגהות  מיימוני  פ(ושרי  

 :)'ו



טור(ועודה  בידו  :  הגה( 

ודעתו :  הגה

.  )טור(להחזירה  



  ודוקא  שהתבשיל :  הגה

ואז  מותר  להחזיר ,  )בית  יוסף(מבושל  כל  צרכו  
ואפילו  לכירה  אחרת  אבל  אם  לא  נתבשל  כל 

מיימוני  פרק (צרכו  אסור  אפילו  לאותה  כירה  

ויש  אומרים  דכל  זה  אינו  אסור  רק .  )'ג

כשנטלו  מן  הכירה  מבעוד  יום  ולא  החזירו  עד 
שחשכה  אבל  אם  לקחו  משם  משחשכה 

ן פרק כירה "ר(אפילו הניחו על גבי קרקע מותר 

וכן  נוהגים  להקל  בתנורים  שלנו  שיש .  )וכל  בו

להם  דין  כירה  וסומכין  עצמם  על  דברי 
המקילין  וטוב  להחמיר  מיהו  אם  נצטנן  לכולי 

ויש  אומרים  דאם .  )בית  יוסף(עלמא  אסור  
הוציא  מאכל  מן  התנור  אסור  להניחו  בכרים 

יש  אומרים .  )'  פרק  דהגהות  מיימוני(ובכסתות  
דכל  שהוא  סמוך  לחשיכה  או  סמוך  לברכו 

  אם )הגהות  מרדכי(שהוא  קבלת  שבת  לדידן  
הוא  סמוך  כל  כך  שאם  נצטנן  הקדירה  אי 

אפשר  להרתיחה  מבעוד  יום  דינו  כמו  בשבת 
עצמו  ויש  מקילין  בזה  והמנהג  להקל  אך  טוב 

ודוקא  על .  להחמיר  במקום  שאין  צורך  כל  כך
בל  לסמוך  אפילו  לאש גבי  כירה  ממש  א

במקום  שהיד  סולדת  בו  שרי  אפילו  סמוך 
ובתנור .  )הגהות  מרדכי  והגהות  מיימוני(לחשיכה  

אין  חילוק  בין  להחזיר  עליו  או  לסמוך  אצלו 
ודוקא  במקום  שהיד  סולדת  אבל  אין  היד 

סולדת  שם  שרי  אפילו  בשבת  כמו  שיתבאר 
 :ח"לקמן סימן שי
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  כירה  ותנור  ליתן  עליה דין  –המשך  סימן  רנג  

 הקדירות בערב שבת







) וכבר
  להקל  אף  אם  נתנה  על  גבי נתבאר  שנוהגים

 ):קרקע



   

)ח"ועיין לקמן סימן שי:( 








והוא  הדין  שאסור  להניחו  על :  הגה
גבי  כירה  אפילו  גרופה  וקטומה  דלא  התירו 

ויש  מתירין  ליתן .  אלא  חזרה  וכדרך  שנתבאר
לתוך  תנור  שאפו  בו  מבעוד  יום  דמאחר  שלא 

הטמינו  בו  רק  אפו  בו  מבעוד יום לא נשאר בו 
 )כל  בו(רק  הבל  מעט  ואין  לחוש  לבישול  

. ויש  מחמירין  בזה.  ובלבד  שלא  נצטנן  לגמרי
ואם  החום  כל  כך  בתנור  שהיד  סולדת  בו 

ח  וכל  הדברים "ועיין  לקמן  סימן  שי.  אסור
שאסור  לעשות  מדברים  אלו  אסור  לומר 

לכן  אסור  לומר  לאינו .  לאינו  יהודי  לעשות
כן יהודי  להחם  הקדירה  אם  נצטנן  ואם  עשה  

א "בית  יוסף  והרשב(אסור  לאכלו  אפילו  צונן  

אמנם  אם  לא  נצטנן  כל  כך  שעדיין .  )בתשובה

ראויים  לאכול  אם  חממו  אותו  האינם  יהודים 
מותרין  לאכול  לכן  נוהגין  שהאינם  יהודים 

מוציאים  הקדירות  מן  התנורים  שמטמינים 

בהן  ומושיבין  אותן  אצל  תנור  בית  החורף  או 
  כך  התנור  ההוא עליו  ומבערת  השפחה  אחר

אבל .  ועל  ידי  זה  הקדירות  חוזרים  ונרתחים
תרומת (על  ידי  ישראל  אסור  בכהאי  גונא  

אבל  אם  הקדירות  עדיין  חמין  מותר .  )הדשן
להעמידן  אצל  תנור  בית  החורף  מאחר 

שנתבאר  דתנורים  שלנו  יש  להם  דין  כירה 
וסמיכה  בכירה  שאינה  גרופה  וקטומה  כדין 

ה  עליה  וכבר גרופה  וקטומה  לענין  נתינ
נתבאר  שנהגו  להקל  בחזרה  בשבת  אפילו 

הניחה  על  גבי  קרקע  והוא  הדין  לסמוך  לתנור 
שאינו  גרוף  וקטום  הואיל  והקדירה  עדיין  חם 

ומבושל  כל  צרכו  וכן  המנהג  פשוט  להתיר 
 :ח"ועיין לקמן סימן שי

–


 







    

 )  יצא  מגדר  הצלי  ונכנס  בגדר  הנשרףפירוש(




    


ואין  חילוק  בזה  אם  הוא  חי  לגמרי  או :  הגה

וכל  זמן  שחלל .  )בית  יוסף(שנתבשל  קצת  
הגוף  שלם  אף  על  פי  שאין  עליו  ראשו  וכרעיו 

ויש  מחמירין .  )הגהות  מרדכי(מקרי  שלם  
וסוברין  דבתנור  טוח  בטיט  הכל  שרי  ועל  גבי 

האש  שהוא  מגולה  הכל  אסור  ובתנור  שפיו 

מכוסה  אלא  שאינו  טוח  בטיט  אז  יש  לחלק 
בין  גדי  ועוף  לשאר  בשר  כדרך  שנתבאר  והכי 

ור  והגהות  אשירי  ובית  יוסף ט(נהוג  כסברא  זו  

 :)ת"ק וסה"ג וסמ"י וסמ"בשם רש










     

 


 





    


 


)שיעלה  על  פני  הלחם פירוש  

)  קרום  וקליפה  מחמת  האש


וכל : גהה
שפורסה  ואין  החוטין  נמשכין  קרוי  קרימת 

א  או "ופשטיד.  )'הגהות  מיימוני  פרק  ג(פנים  
ן  צריך  שיקרמו  פניה  למעלה  ולמטה "פלאדי

בית (ויתבשל  מה  שבתוכה  כמאכל  בן  דרוסאי  

.  )ג  והגהות  מיימוני"יוסף  בשם  סמ








 

 
– 

 

                          
                                  

                              
               


     

)פירוש 

) ז"ה  בלע"ברחת  ובמזרה  תרגום  מרדה  פאל







הגה :
 )הגהות  אשירי(וכל  זה  בתנור  שאינו  טוח  בטיט  

אבל  אם  הוא  טוח  בטיט  או  שאינו  אופה 
לצורך  שבת  רק  למוצאי  שבת  דיש  לו  זמן 

פותו  מותר  דלא  גזרינן  בכהאי  גוונא  שמא לא
 :)כל בו(יחתה 




 





    
 

)פירוש 
מיני  קטניות  הגדלות  בארץ  ישראל  ולא 

)  בבבל






    

 כשאינן  גרופים  וקטומים :  הגה

.  )'בית  יוסף  ומגילה  פרק  ג(ואפשר  לחתות  


 





 

–
 


     











 



 








 
–

 



ונהגו בקהלות הקדושות : הגה

שכל  שהוא  סמוך  לשבת  כחצי  שעה  או  שעה 

שמכריז  שליח  ציבור  להכין  עצמן  לשבת 
 והוא  במקום  התקיעות  בימיהם  וכן  ראוי

 :לנהוג בכל מקום

–
 





    


    
יש  אומרים  דאם  שכח :  הגה

והטמין  בשוגג  בדבר  המוסיף  הבל  שרי 

ויש  אומרים  דכל  זה .  ()הגהות  מרדכי(לאכול  
אינו  אסור  אלא  כשעושה  לצורך  לילה  אבל 

כשמטמין  לצורך  מחר  מותר  להטמין  מבעוד 
מרדכי  ריש  פרק  כירה (יום  בדבר  שמוסיף  הבל  

 )ג  בשם  שבולי  לקט"  סוף  סימן  רנובית  יוסף
ובדיעבד  יש  לסמוך  על  זה  ובלבד  שלא  יהא 

 ):רגיל לעשות כן


    





)ג"ועיין לעיל סימן רנ:( 




   


)או  שאר  נוצות 

)  א  בהגהות"מהרר  
)הקש הדק הנופל פירוש 

יש :  הגה).  מן  העץ  כשמגררים  אותו  במגירה
אומרים  דמותר  להטמין  בסלעים  אף  על  פי 

שמוסיפין  הבל  דמלתא  דלא  שכיחא  לא  גזרו 
 :)תוספות ומרדכי ריש פרק לא יחפור(ביה רבנן 
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 דיני הטמנת חמין –המשך סימן רנז 

    
    

 






 


    
וכן  עיקר  ויש  מקילין :  הגה

א  חי  לגמרי  או  נתבשל  כל ואומרים  דכל  שהו

צרכו  מותר  בהטמנה  כמו  בשיהוי  וכמו 
ג  ובמקום  שנהגו "שנתבאר  לעיל  סימן  רנ

להקל  על  פי  סברא  זו  אין  למחות  בידם  אבל 
 :אין לנהוג כן בשאר מקומות





     


    

)  ואסור(





    








    
     





הגה :

והטמנה  שעושין  במדינות  אלו  שמטמינים 
בתנור  וטחין  פי  התנור  בטיט  שרי  לכולי 

 )ט  ואגור"  סימן  סאור  זרוע  ותרומת  הדשן(עלמא  
ד  ויתבאר "וכמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן  רנ

ט  ומצוה  להטמין  לשבת "לקמן  סוף  סימן  רנ
כדי  שיאכל  חמין  בשבת  כי  זהו  מכבוד  ועונג 

שבת  וכל  מי  שאינו  מאמין  בדברי  החכמים 
ואוסר  אכילת  חמין  בשבת  חיישינן  שמא 

 :)ן פרק במה טומנין וכל בו"הר(אפיקורוס הוא 

–
 




 
–

 
)כל  דבר  רך  קרוי  מוכין  כגון פירוש  

ה  וגרירת צמר  גפן  ותלישי  צמר  רך  של  בהמ

)  בגדים  בלוים









    



 







 













 


    
 




 



 


)מחליקיןפירוש    (


     


ויש  מחמירין  שלא  לסתור  סתימת :  הגה

התנור  הטוח  בטיט  על  ידי  ישראל  אם  אפשר 

לעשות  על  ידי  אינו  יהודי  וכן  אם  אפשר 
לעשותו  על  ידי  ישראל  קטן  לא  יעשה  ישראל 



 

 
– 

 

                           
                                  

                              
               

גדול  ואם  אי  אפשר  יעשה  גדול  על  ידי  שינוי 

 )ה  ואגור"תרומת  הדשן  סימן  ש(קצת  והכי  נהוג  
  לי  הא  דמותר  לחזור  לסתום  התנור ונראה

היינו  ביום  דכבר  כל  הקדירות  מבושלות  כל 
צרכן  אבל  בלילה  סמוך  להטמנתו  דיש  לספק 

שמא  הקדירות  עדיין  אינן  מבושלות  כל  צרכן 
אסור  לסתום  התנור  דגורם  בישול  כמו 

  ואפילו  על  ידי 'ז  סעיף  ד"שנתבאר  סימן  רנ
ן אינו  יהודי  אסור  כמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימ

ושאר  דיני  חזרה  בשבת  עיין  לקמן .  (ג"רנ
 ):ח"סימן שי

–
 

כל  גופו  ואם  אי  אפשר :  הגה
  )טור(לו  ירחוץ  


   ואם  היו :  הגה

אור  זרוע (  שערות  ראשו  גדולות  מצוה  לגלחן

  וכשנוטל  צפרניו  לא  יטול )פרק  אלו  מגלחין

אותן  כסדרן  ויתחיל  בשמאל  בקמיצה  ובימין 
א  בשמאלו "באצבע  וסימן  לזה  דבהג

 :)אבודרהם וספר המוסר(ה בימין "ובדאג


    


ין  מעשרין  אין  צריך  לומר ובמקום  שא
 :)טור(עשרתם 

–
 

) והיינו
  רבעי  מיל  אחר  שקיעת 'כדי  שיעור  הלוך  ג

 )'ג  וכדלקמן  סוף  סימן  ב"טור  בסימן  רצ(החמה  
) 'ושיעור  מיל  הוא  שליש  שעה  פחות  חלק  ל




) ועיין  לקמן  סימן
)  'ו  סעיף  ב"תט

    
)ג"ועיין  לקמן  סימן  שצ  .(





וכן מי שקבל עליו : הגה

  קודם  חשיכה  יכול  לומר 'שבת  שעה  או  ב

לאינו  יהודי  להדליק  הנר  ושאר  דברים  שצריך 
 ):ב"ועיין לקמן סימן שמ ()ו"ו סימן קי"מהרי(











     


ם וא:  הגה

רוצה  להקדים  ולקבל  עליו  השבת  מפלג 
טור  ואגור  בשם (המנחה  ואילך  הרשות  בידו  

ועיין  לקמן  סימן   ()תוספות  פרק  תפלת  השחר
 ):ז"רס







 






 
–

 



ויהיה  שלחנו :  הגה

ערוך  כל  יום  השבת  וכן  המנהג  ואין  לשנות 
ט  ומרדכי  סוף  פרק  כל  כתבי "טור  סוף  סימן  רפ(

 :)ט דשבת"והגהות מרדכי פרק כ


 )פירוש 
ישלשלם  כלפי  מטה  שיהיו  ארוכים  כמדת 

)  י  שם"רש.  העשירים  היושבים  בביתם
 








וילביש  עצמו  בבגדי  שבת :  הגה

מיד  אחר  שרחץ  עצמו  וזהו  כבוד  השבת  ועל 

כן  לא  ירחץ  לשבת  אלא  סמוך  לערב  שילביש 
 :)הגהות מרדכי החדשים(עצמו מיד 

–
 




ויכולין  להוסיף :  הגה
האשה .    נרות  וכן  נהגו'  או  ד'ולהדליק  ג

ששכחה  פעם  אחת  להדליק  מדלקת  כל  ימיה 
  כי  יכולין  להוסיף  על  דבר )ל"מהרי(  נרות  'ג

המכוון  נגד  דבר  אחר  ובלבד  שלא  יפחות 
י  ומרדכי  מסכת  ראש  השנה  וריש  פרק  יום "אשר(

 :)טוב
    





 









) ואם  אין  ידו  משגת  לקנות  יין  לקידוש
 ):ה"ולקנות נר חנוכה עיין לקמן סימן תרע










ז  ואם  היה  הנר "ועיין  לקמן  סימן  רס:  הגה

דלוק  מבעוד  היום  גדול  יכבנו  ויחזור וידליקנו 
 :)טור(לצורך שבת 

 


 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ו
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                  

                               
               

 

 
ואם ,  מי  ומי  המדליקין  –שך  סימן  רסג  המ

 טעו ביום המעונן









יש  מי  שאומר :  הגה

שמברכין  קודם  ההדלקה  ויש  מי  שאומר 
מרדכי  סוף  במה (שמברך  אחר  ההדלקה  

  וכדי  שיהא  עובר  לעשייתו  לא  יהנה )מדליקין
ממנה  עד  לאחר  הברכה  ומשימין  היד  לפני 

הנר  אחר  הדלקה  ומברכין  ואחר  כך  מסלקין 
היד  וזה  מקרי  עובר  לעשייה  וכן  המנהג 

 :)ל"מהרי(






 


    
 





אבל :  הגה

 :אנו אין נוהגין כן



 









    



    



     

 והמנהג  שאותה  אשה :  הגה

המדלקת  מקבלת  שבת  בהדלקה  אם  לא 
 )מרדכי(שתתנה  תחלה  ואפילו  תנאי  בלב  סגי  

ה  עד אבל  שאר  בני  הבית  מותרין  במלאכ
ברכו  ועיקר  הדלקה  תלויה  בנרות  שמדליקין 

אור (על  השלחן  אבל  לא  בשאר  הנרות  שבבית  

  וצריך  להניח  הנרות  במקום  שמדליקין )זרוע

לא  להדליק  במקום  זה  ולהניח  במקום  אחר 
 :)מרדכי פרק במה מדליקין(






 

     
 





 
     



    







    





 









 





 


    
ומותר  ליהנות :  הגה

מאותה  המלאכה  בשבת  וכל  שכן  במוצאי 
מי  שמאחר  להתפלל  במוצאי  שבת  או .  שבת

שממשיך  סעודתו  בלילה  מותר  לומר  לחבירו 
ישראל  שכבר  התפלל  והבדיל  לעשות  לו 

אכתו  להדליק  לו  נרות  ולבשל  לו  ומותר מל
 :כן נראה לי, ליהנות ולאכול ממלאכתו

–
 








 

 
– 

 

                           
                                  

                              
               




ואם  הדליק :  הגה

בדברים  האסורים  אסור  להשתמש  לאורו 
  ויש  אומרים  דאם )א"א  סימן  קע"תשובת  הרשב(

יש  נר  אחד  מדברים  המותרים  מותר 
להשתמש  לאור  האחרים  וכן  דבר  שאפשר 

  נרות בלא  נר  מותר  לעשות  אפילו  אצל
האחרים  ולצורך  שבת  יש  להקל  בדיעבד 

 :) דשבת'הגהות מרדכי פרק קמא ופרק ב(


)פירוש 
)  לעשותה  עבה







נותנין  גרגיר  של  מלח  וגריס :  הגה
של  פול  על  פי  הנר  בערב  שבת  כדי  שיהא 

 :) וטור'מיימוני פרק ה(דולק יפה בשבת 
     

    







 



 




 



 

      
 


 

)ן   עניפירוש

הבהוב  יפול  על  דבר  שאינו  נשרף  לגמרי  וגם 
אל  תאכלו  ממנו  נא  תרגום )  (לא  קיים  לגמרי

ומכל  מקום  נהגו :  הגה).  יונתן  מהבהב
להדליק  הפתילה  ולכבותה  כדי  שתהיה 

 :)טור(מחורכת ויאחז בה האור יפה 
   

 
–

 







 



 


     


הגה :

ואסור  ליגע  בנר  דולק  כשהוא  תלוי  אף  על  פי 
שאינו  מטלטלו  ואין  בו  משום  מוקצה  בנגיעה 

תנדנד  קצת בעלמא  מכל  מקום  אסור  פן  י
 :)אור זרוע(מנגיעתו ויטה 




     



    
ויש  אומרים  אפילו  מתכוין :  הגה

לכיבוי שרי מאחר שאין המים בעין אלא תחת 
השמן  לא  הוי  אלא  גרם  כיבוי  וכן  נוהגין 

 :)ג"סמ(
–

 








      


  

 


)פירוש 

)  מנהיג  את  החמור


    
    

 
והוא  לא  ירכב  על  החמור  אלא :  הגה

ילך  ברגליו  ואם  הוא  צריך  לצאת  חוץ  לתחום 

מפני  שמתיירא  מן  הלסטים  או  שאר  סכנה 
ואפילו  הוא  תוך  התחום  יכול  לישב  על 

 :)ץ"ש ובית יוסף בשם תשב"ריב(החמור ולרכוב 
     

     
 


 


 

    


ודוקא  כשנותן  להם :  הגה
 משחשכה  אבל  כשנותן  להם  מבעוד  יום  מותר

 :בכל ענין
      

    


 

 






 

 



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ז
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                 

                               
               

 

 
 דין מי שהחשיך לו בדרך –המשך סימן רסו 







 


    
    





    





    )פירוש 
)  מהתשמיש  שהיה  מוכן  לו


 

     




 







     
    



 

    


ומי  ששכח  כיסו :  הגה
עליו  בשבת  אם  הוא  בביתו  יכול  לילך  עמו 

לחדר  להתיר  חגורו  וליפול  שם  להצניעו  ואם 
הוא  בשוק  אסור  להביאו  לביתו  רק  מתיר 

חגורו  בשוק  והוא  נופל  ואומר  לאינו  יהודי 
אגודה  מסכת (לשמרו  ואם  מביאו  אין  לחוש  

י "  ועיין  לקמן  סימן  ש)ט"ביצה  בית  יוסף  סימן  ש
 :אם הכיס תפור בבגדו מה דינו


 

–
 


 




) ועיין
ג  כיצד  משערין  שיעור  פלג "לעיל  סימן  רל

 ):המנחה







 
–

 
 
   




     



 

     








דהרי  יכול :  הגה

תרומת  הדשן (לומר  אתה  קדשת  או  אתה  אחד  

 :)ד"סימן י





במוסף  אפילו :  הגה
עשה  לפניך  את  חובותינו לא  אמר  רק  ונ

בית  יוסף  בשם (בתמידי  יום  ובקרבן  מוסף  יצא  

 :)ש פרק מי שמתו"הרא





) ושליח  ציבור

 ):ו"ששכח של שבת בשחרית עיין סימן קכ



     

 





 



 

 
– 

 

                           
                                  

                               
               


מיהו :  הגה

אם  היחיד  רוצה  להחמיר  על  עצמו  יכול 

לאמרה  בלא  פתיחה  ובלא  חתימה  וכן  נוהגין 
הצבור  לאמרה  עם  שליח  ציבור  בלא  פתיחה 

 :)אבודרהם וכל בו(וחתימה 


)פירוש 
 ):'כוברכת אל עליון קונה ו

     


 


 



 





 

–
 




) ועיין
)  ג"לקמן  סימן  רע



  

     


ונהגו  לעמוד :  הגה
 :בשעה שמקדשין בבית הכנסת

–
 

    


 




ואין  נוהגין :  הגה

כן  בחנוכה  ובשבת  של  חול  המועד  אין 
ב  שחל   וכן  ביום  טו)מנהגים(אומרים  אותו  

ל  הלכות "מהרי(להיות  בשבת  אין  אומרים  אותו  

 :)סוכה

–
 

 


)מצות פירוש  
)  עשה  התלויה  בזמן




 


    
    







 









     

 




     


אדם  ששכח :  הגה

לקדש  עד  לאחר  שברך  ברכת  המוציא  ונזכר 

קודם  שאכל  יקדש  על  הפת  ואחר  כך  יאכל 

אבל  בהבדלה  יאכל  תחלה  דהרי  אין  מבדילין 
 :)מ"הגהות אלפסי ומרדכי פרק ב(על הפת 

     






ויש  אומרים  דאינו :  הגה

מזכיר  של  שבת  דאזלינן  בתר  תחלת  הסעודה 
ח "וכן  עיקר  כמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן  קפ

ויש  מחלוקת  אם  יטעום  מכוס  של  ברכת 
ש  גם  אם  צריך  לאכול  מעט המזון  קודם  שיקד

אחר  הקידוש  כדי  שיהא  הקידוש  במקום 
.  סעודה




והכי :  הגה
נהוג  להוציא  את  נפשו  מפלוגתת  סברא 

 :ראשונה


 



 )בית  יוסף(ואומר  כל  הקידוש  של  לילה  :  הגה

 :)אורח חיים בשם תוספות(מלבד ויכלו 


 






ויכול  לעמוד  בשעת  הקידוש  ויותר  טוב :  הגה

 ונוהגים לישב אף בשעה שאומר )כל בו(לישב  
ויכלו  רק  כשמתחילין  עומדין  קצת  לכבוד 

השם  כי  מתחילין  יום  הששי  ויכלו  השמים 
וכשמתחיל  יתן .  שם  בראשי  תיבותונרמז  ה

  ובשעת )ל  ושכל  טוב"מהרי(עיניו  בנרות  
הקידוש  בכוס  של  ברכה  וכן  נראה  לי  עיין 

 :'ג סעיף ד"לעיל סימן קפ

 








 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ח
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                          
                                  

                               
               

 

 
 דיני קידוש על היין –המשך סימן רעא 














    


 





הגה :

יטול  ידיו  קודם ויש  אומרים  דלכתחלה  יש  ל
ש  ומרדכי  פרק "הרא(הקידוש  ולקדש  על  היין  

ט "א  והגהות  מיימוני  פרק  כ"ערבי  פסחים  ורשב

  וכן  המנהג  פשוט  במדינות  אלו  ואין )והטור

לשנות  רק  בליל  פסח  כמו  שיתבאר  סימן 
 :ג"תע





 

     
)מלא  פיופירוש   (






   





 







 

    





 





 
–

 


     
    

ואין  מקדשין  על  היין  דריחיה :  הגה
 :)טור( וטעמיה חלא חמרא

     


 


ויש  אוסרין  לקדש :  הגה
עליו  אלא  יסננו  תחלה  להעביר  הקמחין 

הגהות  מרדכי  פרק  המוכר  פירות  ובית  יוסף  בשם (

,  )אורחות  חיים  ותוספות 





 



 

)פירוש 

)  שראוי  למזוג


ויינות  שלנו  יותר :  הגה
 :)טור(טובים הם בלא מזיגה 

) והוא  שיש  בהן
 :)טור() לחלוחית קצת בלא שרייה




)ד  סעיף "ועיין  לעיל  סימן  ר
 ):'ה



והמנהג  לקדש  עליו  אפילו  יש  לו  יין :  הגה

אחר  רק  שאינו  טוב  כמו  המבושל  או  שיש  בו 

 :)אגור(דבש 
     


    







ש  ואם "וכן  המנהג  פשוט  כדברי  הרא:  הגה

יין  בעיר  לא  יקדש  על  הפת  ומי  שאינו  שותה 
יין  משום  נדר  יכול  לקדש  עליו  וישתו  אחרים 

המסובין  עמו  ואם  אין  אחרים  עמו  יקדש  על 
הפת  ולא  על  היין  או  ישמע  קידוש  מאחרים 



 

 
– 

 

                           
                                  

                               
               

ט  דמחזר  אחר  יין  ותשובת "הגהות  מיימוני  פרק  כ(

  דיקדש  על  הפת  לכן 'מיימוני  סוף  הפלאה  סימן  ד

ק  אם  אוכל  לבדו  ואם  אוכל  עם צריך  לומר  החילו

 :)אחרים


    


) ועיין  לעיל
 ):'ד סעיף ו"סימן קע

–
 






ומבית :  הגה
מרדכי  פרק  ערבי (לסוכה  חשוב  כמפנה  לפנה  

.  )פסחים





)ח"ועיין  לעיל  ריש  סימן  קע  (


) וכן
 ):עיקר



 

 


וצריך  לאכול  במקום  קידוש :  הגה

לאלתר  או  שיהא  בדעתו  לאכול  שם  מיד  אבל 
בלאו  הכי  אפילו  אכל  במקום  קידוש  אינו 

  ואם  היה  בדעתו  שלא )י  מולון"מהר(יוצא  
בית  יוסף  סוף (לאכול  שם  מיד  ונמלך  ואכל  יצא  

 :)הסימן




     



הגה :

ואפילו  בקידוש  של  יום  בשחרית  בשבת  מותר 

ף "  ירוחם  ובית  יוסף  בשם  הרירבינו(לעשות  כן  

.  )ד"ש  והטור  סימן  תפ"והרא



 





    


ולפי זה היה : הגה
מותר  למוהל  ולסנדק  לשתות  מכוס  של  מילה 

 )בית  יוסף(בשבת  בשחרית  אם  שותין  כשיעור  
הגהות  מיימוני  פרק (אבל  נהגו  ליתן  לתינוק  

 :)ט"כ



    

 







 
–

 
)שלימות  (

ודוקא :  הגה
  אבל  ביום  השבת  או )דברי  עצמו(בלילי  שבת  

כל  בו (בלילי  יום  טוב  בוצע  על  העליונה  

 )  מהלכות  חמץ  ומצה'והגהות  מיימוני  פרק  ח

 :ם הוא על דרך הקבלהוהטע
    

) ועיין  לעיל
 ):ז"סימן קס





 

     
 

–
 

)לבער  את  הכנים  מהבגדים פירוש  

)  תרגום  בערתי  הקדש  פליתי


     
     


 


)להטות  הנר  כדי פירוש  
)  שיגיע  השמן  לפתילה




ילו ויש  אומרים  דבשני  ספרים  אפ:  הגה
  ולכן  אסור  לומר )בית  יוסף(בענין  אחד  אסור  

פיוטים  בליל  יום  טוב  שחל  להיות  בשבת 
ג "ת  וסמ"מרדכי  וסה(בבית  הכנסת  וכן  נהגו  

 :)והגהות
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–ח– 

 
 


 

– 

                          
                                  

                               
               

 

 
דברים  האסורים  לעשות   –המשך  סימן  רעה  

 לאור הנר בשבת


 
     




 




     
    



 





 



)מין פירוש  

ויש :  הגה)  זפת  לבן  וריחו  רע
לו  בשמש  שאינו  קבוע מתירין  בשל  נפט  אפי

.  )טור  ובית  יוסף  בשם  הפוסקים(





נהגו  לכסות  הקטנים  שלא  יהיו :  הגה

זוי  מצוה  וכן ערומים  בפני  הנרות  משום  בי
 :כתב הרוקח

–
 

 
     

ואין  חילוק  בזה  בין :  הגה
קצב  לו  שכר  או  לא  קצב  או  שעשאו  בקבלנות 

או  בשכירות  דהואיל  והישראל  נהנה  ממלאכה 
הגהות אשירי פרק (צמה בשבת אסור בכל ענין ע

.  )ת"ג  וסה"קמא  דשבת  ובית  יוסף  בשם  סמ
     

או :  הגה
לצורך  קטנים  דהוא  כחולה  שאין  בו  סכנה 

,  )מרדכי  פרק  קמא  דשבת(
    

     


מיהו  אם  עשה  אינו :  הגה
יהודי  בבית  ישראל  מדעתו  אין  הישראל  צריך 

לצאת  אף  על  פי  שנהנה  מן  הנר  או  מן 
 :)טור(המדורה 









יש :  הגה
אומרים  דמותר  לומר  לאינו  יהודי  להדליק  לו 

נר  לסעודת  שבת  משום  דסבירא  ליה  דמותר 
ורה אמירה  לאינו  יהודי  אפילו  במלאכה  גמ

אליעזר  דמילה '  ן  סוף  פרק  ר"ר(במקום  מצוה  

  שעל  פי  זה  נהגו  רבים  להקל )בשם  העיטור

בדבר  לצוות  לאינו  יהודי  להדליק  נרות  לצורך 
סעודה  בפרט  בסעודת  חתונה  או  מילה  ואין 

מוחה  בידם  ויש  להחמיר  במקום  שאין  צורך 
. גדול  דהא  רוב  הפוסקים  חולקים  על  סברא  זו

 :)'סעיף ה(ז "ועיין לקמן סימן ש




 

ומותר  לומר  לאינו  יהודי  לילך  עמו :  הגה
ליטול  נר  דלוק  כבר  הואיל  ואינו  עושה  רק 

כי רבינו  ירוחם  והגהות  מרד(טלטול  הנר  בעלמא  

 :)'פרק קמא דשבת והגהות מיימוני פרק ו








ומותר  למחות  באינו :  הגה
 :)טור(יהודי שבא להדליק נר או להוסיף שמן 







 
–

 


)ב "  ומרדכי  פרק  כ'ם  פרק  ה"רמב()  כדרכו

אבל   )ג"ובית  יוסף  בשם  סמ
תרומת  הדשן  סימן (לנעול  הדלת  כנגדו  מותר  

  והוא  הדין  בחלון  שכנגד  הנר  שעל )ט"כ
ית  יוסף  בשם  תוספות ב  וב"מרדכי  פרק  כ(השלחן  

.  )וטור








 

 
– 

 

                           
                                 

                               
               

ובנר  של  שעוה  מותר  לפתוח :  הגה

בית (עול  אף  על  פי  שהוא  קבוע  בדלת  ולנ

 :)יוסף




     

 



טוב  לעשותו  על  ידי ו:  הגה

, )כל  בו(אינו  יהודי  במקום  שאינו  צריך  כל  כך  


     



נו   דבר  הנושא  דבר  אחר  תרגום  ואת  כפירוש(
ומכל :  הגה)  וית  בסיסיה

מקום מותר ליגע בטבלא הואיל ואינו מטלטל 
הנר  והוא  הדין  שמותר  ליגע  במנורה  שבבית 

הכנסת  והנרות  דולקות  עליו  ובלבד  שלא 
 :)ב"מרדכי פרק כ(ינענע 


     

   



 


 
–

 


 
–

 





 




ויש אומרים : הגה

דמי  שהוא  איסטניס  והנר  מאיס  עליו  מותר 
להוציאו  דהוי  לדידיה כגרף של רעי והמחמיר 

 :)מרדכי ריש ביצה(לא הפסיד 





 
      


ויש  אומרים  דלא  מהני  תנאי :  הגה

וכן  נוהגין  במדינות  אלו  ודין  התנאי  עיין 
הגהות  אשירי  פרק  כירה (ח  "לקמן  סימן  תרל

  ונוהגין  לטלטלו  על )  וכל  בו'ורבינו  ירוחם  חלק  ב
ידי  אינו  יהודי  ואין  בזה  משום  איסור  אמירה 

לאינו  יהודי  הואיל  והמנהג  כך  הוי  כאלו 
 :כן נראה לי. התנה עליו מתחלה ושרי





 





 



    



 
–

 


    
 


 

–
 


    

ונוהגים  שבשבת  מאחרין  יותר :  הגה

לבוא  לבית  הכנסת  מבחול  משום  דבתמיד  של 

ימות  החול  נאמר  בבוקר  ואצל  שבת  נאמר 
 )ב"מרדכי  פרק  כ(וביום  השבת  דמשמע  איחור  

ונוהגין  להרבות  בזמירות  של  שבת  כל  מקום 
לפי  מנהגו  ובכל  דבר  אם  לא  אמרו  אין 

ר  לאל  אשר מחזירין  אותו  מלבד  אם  לא  אמ
  מחזירין  אותו  ויש  להאריך  ולהנעים 'שבת  וכו

בזמירות  ואין  למחות  במאריך  בהם  אף  על  פי 
 )אור  זרוע(שהמוחה  מכוין  משום  ביטול  תורה  

ומכל  מקום  בשבת  ויום  טוב  לא  יאריך  יותר 
מדאי  כדי  שיאכלו  קודם  שעה  ששית  כדלקמן 

 :ח"סימן רפ

–
 


והוא  הדין  ביום :  הגה

ם "רמב(טוב  מותר  להוסיף  על  מנין  הקרואים  

 )ם  ובית  יוסף"ב  מהלכות  תפלה  ותשובת  מהר"פרק  י
ן  פרק "ר(ויש  אומרים  דביום  טוב  אין  להוסיף  

  וכן  נהגו  במדינות  אלו  מלבד  בשמחת )הקורא
סיפין  הרבה  גם  בכל  יום  טוב  אין תורה  שמו

 :המפטירין ממנין הקרואים כדלקמן



מרדכי  סוף (ויש  אוסרים  :  הגה

  וכן  נהגו  במדינות  אלו  חוץ  מבשמחת )מגילה
תורה  שנהגו  להרבות  בקרואים  ונהגו  כסברא 

 :הראשונה





ואלו  דוקא  מצטרפים  למנין :  הגה
הקרואים  אבל  לא  שיהיו  כולם  נשים  או 

ודין עבד כנעני כדין אשה . )ש"ן וריב"ר(קטנים  
הגהות (אבל  אם  אמו  מישראל  מותר  לעלות  

ואסור  לקרות .  )  מהלכות  תפלהב"מיימוני  פרק  י
בראש  מגולה  ואין  איסור  לקרות  עם  הארץ 

נכבד  עשיר  וגדול  הדור  לפני  תלמיד  חכם  כי 
אין  זה  בזיון  לתלמיד  חכם  רק  כבוד  לתורה 

וממזר .  )אור  זרוע(שמתכבדת  באנשים  גדולים  
. )א  מפראג"מהר(מותר  לעלות  לספר  תורה  

 :ז מסדר הקרואים"ועיין לעיל סימן קל

 



 

 



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 י
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                  

                               
               

 

 
קריאת  התורה  והמפטיר   –המשך  סימן  רפב  

 בשבת
    


וכן :  הגה

נוהגים  ביום  טוב  שאין  מפטיר  ממנין 
הקרואים  אבל  בחול  שאסור  להוסיף  על  מנין 

הקרואים  השלישי  הוא  מפטיר  וביום 
  המפטיר  קורא '  ספרים  או  ג'שמוציאין  ב

באחרונה  וקטן  יכול  לקרות  בפרשת  המוספין 
  פרשיות  שמוסיפין  באדר  וכן  נוהגים 'או  בד

  אף  על  פי  שיש )  דמגילה'ן  ומרדכי  פרק  ב"ר(
חולקים ואומרים קדיש קודם שעולה המפטיר 

ואין  חילוק  בזה  בין  הוסיפו  על  מנין  הקרואים 
  שנים או  לא  ובין  מוציאין  ספר  תורה  אחד  או

ש  ורבינו "ר  ישעיה  והרא"בית  יוסף  בשם  הר(

 :)ירוחם







אבל  אם  לא  אמר  קדיש  יפטיר מי שעלה :  הגה

י  אם  יודע  ואם  יש  אחרים  שיודעים לשביע
 :)אור זרוע(להפטיר לא יפטיר מי שעלה כבר 






 
    




 

–
 




 
–

 





א "ודוקא  בשבת  בעינן  כ:  הגה
  פסוקים  לכל  אחד  מן  הקרואים 'פסוקים  ג

ו  פסוקים "  סגי  בט'אבל  ביום  טוב  שקורין  ה
  ולא  נתקנה  ההפטורה  רק )ה"ם  פאדוא"מהר(

ן "תשובת  הרמב(ורה  בצבור  אחר  שקראו  בת

  אבל  בלאו  הכי  אסור  לקרות  עם )ט"סימן  קצ

הברכות  שלפניה  ולאחריה  אבל  בלא  ברכה 
 :)בית יוסף(שרי 







    

 
  




 
   ואם  קראו :  הגה

למפטיר  מי  שאינו  יודע  לומר  ההפטורה  יכול 
 :לעשות כןאחר לאומרה אבל לכתחלה אסור 



    
    

ושנים  לא  יאמרו  ההפטורה :  הגה
ש "ריב(בפעם  אחת  דתרי  קלי  לא  משתמעי  

 :)ז"סימן ל


 
   

ועיין  לקמן :  הגה
ונהגו  להזכיר אחר קריאת התורה .  ח"סימן  תכ

נשמת  המתים  ולברך  העוסקים  בצרכי  צבור 
שבולי הלקט והגהות מרדכי (כל  מקום  לפי מנהגו 

ונוהגין  לומר  יקום  פורקן .  )פרק  קמא  דשבת
  וגם  כן .ואין  בזה  משום  איסור  תחנה  בשבת

נוהגין  לומר  אב  הרחמים  ובכל  יום  שאין 
אומרים  בו  צדקתך  וצדקתך  אין  אומרים  אותו 

וכן  כשיש  חתונה  או  מילה  ויש  מקומות  שאין 
אומרים  אותו  כשמברכין  החדש  מלבד  בימי 

 :הספירה והולכים בכל זה אחר המנהג

–
 





 



 

 




     

) דהיינו  בשמחת

 ):תורה שאז משלימים הצבור


) ועיין  לעיל
 ):ו"סימן קמ



 

 
– 

 

                           
                                  

                               
               

    
 

הגה :

מרדכי  הלכות (וכן  אין  צריך  לקרות  ההפטורות  

  ומכל  מקום  נהגו  לקרות  ההפטורה )קטנות

ובשבת  של  חתונה  יקרא  ההפטורה  של  שבת 
 :)א"י סימן ק"פסקי מהרא(ולא שוש אשיש 

–
 









ואם  התפלל  אותה :  הגה
אוהל  מועד  בשם (א  קודם  תפלת  שחרית  יצ

 :)י פרק תפלת השחר"א ור"הרשב


ואחר :  הגה
כך  חוזר  השליח  ציבור  התפלה  כמו  בשאר 

 :)בית יוסף בשם שבולי לקט(תפלות 
    




 



)טור,  ומחצה (




בית (ומיהו  אם  הקדים  של  מוסף  יצא  :  הגה

.  )א"יוסף  בשם  הרשב

    



ומיהו  אם  הגיע  מנחה  קטנה  יתפלל :  הגה
.  )ש  בשם  ירושלמי"י  והרא"הר(מנחה  תחלה  

     


 


)ג"ועיין לעיל סימן קל:( 

–
 







ויש  אומרים :  הגה

  וכן  נהגו 'דאין  צריך  לומר  ורחמיו  מרובים  וכו
 :)ד"ם פרק כ"רמב(

–
 

הגה :
רק  קמא מרדכי  פ(ואפילו  לומד  ומתפלל  אסור  

 :)דשבת



וכן  מי  שיש  לו  עונג  אם  יבכה  כדי  שילך :  הגה

אגור  בשם (הצער  מלבו  מותר  לבכות  בשבת  

 :)שבולי לקט


)דבר פירוש  

)  קבוע



 







וכל  שכן  אם  היה :  הגה

ביום  ראשון  חנוכה  או  ראש  חודש  או  פורים 
או  יום  טוב  אפילו  יום  טוב  שני  של  גליות 

שאין  להתענות  עד  אחר  כך  ויש  אומרים  מי 
שישן  שינת  צהרים  וחלם  לו  חלום  רע  יתענה 

מחצי  היום  עד  חצי  הלילה  ואז  יבדיל  וביום 

ום  השבת הראשון  יתענה  כאלו  התענה  כל  י

 :)כ"מ(






    


     


  

    




    


 



ויאמר  אחר  תפלתו  רבון  העולמים  גלוי :  הגה

 :)אור זרוע הלכות תענית( כמו בחול 'וכו


    


וכן  מי  שיש  לו  סעודות  כל  יום :  הגה

כמו  בשבת  ישנה  בשבת  להקדים  או  לאחר 
 :)ב וטור"גמרא פרק כ(
 



     
    





) ועיין  לקמן  סימן
 ):ג"ו סעיף י"תקע
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– 

                           
                                  

                               
               

 

 
דין  תענית  ודין  תענית   –המשך  סימן  רפח  

 חלום בשבת






וכן  מותר  לברך  החולה  המסוכן בו ביום :  הגה

 'ן  פרק  ג"ובית  יוסף  בשם  הרן  "י  ברי"ליקוטי  מהר(

 :)דתענית

–
 





) ועיין

)  ה"ב  בהג"א  סעיף  י"לעיל  סימן  רע







ועיין  לעיל  כל  דיני :  הגה
 :ג"ב רע"א ער"קידוש סימן רע


     


 
–

 


ואם  רגיל :  הגה

בשינת  צהרים  אל  יבטלנו  כי  עונג  הוא  לו 
 :)טור(
    



הגה :
ופועלים  ובעלי  בתים  שאינן  עוסקים  בתורה 

כל  ימי  השבוע  יעסקו  יותר  בתורה  בשבת 
מתלמידי  חכמים  העוסקים  בתורה  כל  ימי 

השבוע  והתלמידי  חכמים  ימשיכו  יותר  בעונג 
דהרי  הם  מתענגים אכילה  ושתיה  קצת  

ח "בית  יוסף  סימן  רפ(בלימודם  כל  ימי  השבוע  

 :)בשם ירושלמי

–
 







הגה :

ומי  שלא  אכל  בליל  שבת  יאכל  שלש  סעודות 
 :)ש פרק ערבי פסחים"הרא(ביום השבת 





יש  אומרים  דאסור  לשתות  מים  בין :  הגה

נחה  למעריב  בשבת  דאז  חוזרות  הנשמות מ
לגיהנם  ועל  כן אין לאכול סעודה שלישית בין 

מנחה  למעריב  אלא  יאכל  אותה  קודם  מנחה 
  ויש )ש  ומרדכי  פרק  ערבי  פסחים"תוספות  והרא(

אומרים  דיותר  טוב  להתפלל  מנחה  תחלה 
 'ם  וטור  והגהות  מרדכי  והגהות  מיימוני  פרק  ל"רמב(

לה  בכל  מדינות  אלו וכן  נוהגים  לכתח)  ואגור
ומכל  מקום  אין  לשתות  מים  מן  הנהרות  אבל 

הגהות (בבית  שרי  וכל  שכן  שאר  משקין  דשרי  

  ויש  אומרים  דאין  אסור  אלא )'מיימוני  פרק  ל

אגודה  ומרדכי (ב  חודש  על  אביו  ואמו  "תוך  י

  ויש  אומרים  דאיסור  זה  של )פרק  ערבי  פסחים

תוספות (שתיית  מים  אינו  רק  בערב  שבת  

 :) משולם והגהות מיימוני'ש ומרדכי בשם ר"והרא


    





אבל  מי  שיודע :  הגה
שאפשר  לאכול  אחר  שיתפלל  מנחה  עם 

הצבור  לא  יעשה  סעודה  שלישית  קודם  מנחה 
 :מיהו אם עשאה יצא


ואם :  הגה

סועד  הרבה  פעמים  בשבת  צריך  לכל  סעודה 
  ולפחות  לא  יהיה )אבודרהם  ומיימוני(  ככרות  'ב

ישית  פחות  מככר  אחד  שלם לו  בסעודה  של
  ומזה  פשט  המנהג )טור  ומרדכי  פרק  כל  כתבי(

להקל  לבצוע  בסעודה  שלישית  רק  בככר  אחד 
 :שלם אבל יש להחמיר ליקח שנים


    



     



הגה :

או  במקום  שאי  אפשר  לו  לאכול  פת  כגון 
בערב  פסח  שחל  להיות  בשבת  שאסור  לו 

לאכול  פת  לאחר  מנחה כדלקמן בהלכות פסח 
 :)ל הלכות פסח"מהרי(
 

–
 

 ) אומרים  אשרי  ובא  לציון  ואני

  )טור(  'תפלתי  וגו  




 

 
– 

 

                           
                                 

                               
              


 




הגה :

ונהגו  שלא  לקבוע  מדרש  בין  מנחה  למעריב 
  אבל  אומרים  פרקי  אבות  בקיץ  ושיר )טור(

 :המעלות בחורף וכל מקום לפי מנהגו

–
 


 





 



    




ונוהגים  לומר  והוא  רחום  וברכו :  הגה
באריכות  נועם  כדי  להוסיף  מחול  על  הקודש 

 :)אור זרוע(

–
 







 



 





 




 





 
–

 
  ויהי  נועם  וסדר  קדושה ואומרים:  הגה

באריכות  כדי  לאחר  סדר  קדושה  שאז  חוזרים 

  ובזמן שאין אומרים ויהי )טור(רשעים  לגיהנם  
נועם  כגון  שחל  יום  טוב  בשבוע  אין  אומרים 

 :)כל בו(סדר קדושה אבל אומרים ויתן לך 


ונהגו  לומר  ולהזכיר :  הגה
יא  במוצאי  שבת  להתפלל  שיבא אליהו  הנב

 :)טור(ויבשרנו הגאולה 

–
 

     

ונהגו  לומר  קודם  הבדלה :  הגה

  כוס 'שעושים  בבית  הנה  אל  ישועתי  וגו
 '  אורה  וגו  ליהודים  היתה'ישועות  אשא  וגו

לסימן  טוב  ובשעת  הבדלה  יתנו  עיניהם  בכוס 
ובנר  ונוהגין  לשפוך  מכוס  של  יין  על  הארץ 

קודם  שסיים  בורא  פרי  הגפן  כדי  שלא  יהיה 
הכוס  פגום  וטעם  השפיכה  דאמרינן  כל  בית 

שלא  נשפך  בו  יין  כמים  אין  בו  סימן  ברכה 
ועושין  כן  לסימן  טוב  בתחלת  השבוע  גם 

  הבדלה  ומכבין  בו שופכין  מן  הכוס  לאחר
 :הנר ורוחצים בו עיניו משום חיבוב המצוה




וטוב :  הגה
יותר  להבדיל  על  כוס  פגום  של  יין  מעל  שכר 

  ונהגו  להבדיל  במוצאי  פסח  על )אבודרהם(
.  יב  עליושכר  ולא  על  יין  משום  דחב





    

)והסברא :  הגה
 ):ראשונה עיקר










    









 



 


 

ויש  אומרים :  הגה
  )אגודה  וכל  בו  ואגור(מעומד  





 




 


על  כן  לא :  הגה
יבדילו  לעצמן  רק  ישמעו  הבדלה  מן 

 :האנשים
 








 

 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יב
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                 

                               
              

 

 
–

 


 


    )ודוקא  (



  ואם  בירך  על :  הגה

א  יצא  וצריך  לחזור  ולברך  על בשמים  אלו  ל
 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(אחרים 




 


ויש  אומרים  דאין  לברך  על  הדס  היבש :  הגה
טור  בשם (דאינו  מריח  רק  על  שאר  בשמים  

  וכן  נהגו  במדינות )א  מפראג"ר  אפרים  והר"הר
ונראה  לי  דיש  להניח  גם  הדס  עם .  אלו

 :הבשמים דאז עושין ככולי עלמא





 
–

 





מי  שאין :  הגה
לו  כוס  להבדיל  כשרואה  האש  מברך  עליו  וכן 

 :)טור(הבשמים 





ונר :  הגה

 :)אגודה(שיש לו שתי פתילות מיקרי אבוקה 


ויש  לראות  בצפרני  יד  ימין  ולאחוז :  הגה
הכוס  ביד  שמאל  ויש  לכפוף  האצבעות  לתוך 

ת אחת היד  שאז  רואה בצפרנים עם הכפות בב
זוהר  פרשת (ולא  יראה  פני  האצבעות  שבפנים  

 :)בראשית ובפרשת ויקהל



     

 


    
    






)טור( 
    







) ועיין  לקמן  סימן
 ):'ד סעיף ה"תרכ



     

 



 




 





 



     


 





 
 


 
)כלי פירוש  

)  שנותן  בו  הנר  שלא  תכבה 
    



    
 

–


 






.  )בית  יוסף()  אפילו  משתיה(






 

 
– 

 

                          
                                  

                              
               


הגה :

 :והמנהג פשוט כסברא הראשונה


    


 


      
 

    




 


 






     





והעיקר  כסברא  הראשונה  ומי :  הגה

  לילות  ישמע  הבדלה '  ימים  וג'שמתענה  ג
מאחרים  ואם  אין  אחרים  אצלו  יכול  להבדיל 

בשבת  מבעוד  יום  ולשתות  ולקבל  אחר  כך 
 :)ט"תרומת הדשן סימן קנ(התענית עליו 

     
     



ואם  הבדיל  תחלה :  הגה

תוספות (  'צריך  לברך  אחריו  ברכה  מעין  ג

 :)ומרדכי פרק כיצד מברכין









 



     


 






)בין  הקודש  ובין  החול  (
וכן  נשים :  הגה

שאינן  מבדילין  בתפלה  יש  ללמדן  שיאמרו 
המבדיל  בין  קודש לחול קודם שיעשו מלאכה 

  ויש  אומרים  דכל  זה  במלאכה  גמורה )כל  בו(
כגון  כותב  ואורג  אבל  הדלקת  הנר  בעלמא  או 

רבינו (הוצאה  מרשות  לרשות  אין  צריך  לזה  

  נתפשט  המנהג   ומזה)ט"ב  חלק  י"ירוחם  נתיב  י

להקל  שמדליקים  נרות  מיד  שאמרו  הקהל 
ברכו  אבל  העיקר  כסברא  ראשונה  ויש 

אומרים  לדלות  מים  בכל  מוצאי  שבת  כי 
בארה  של  מרים  סובב  כל  מוצאי  שבת  כל 

הבארות  ומי  שפוגע  בו  וישתה  ממנו  יתרפא 
  ולא  ראיתי  למנהג  זה )כל  בו(מכל  תחלואיו  

ול  על ג  מי  שמוסיף  מח"ועיין  לעיל  סימן  רס
הקודש  אם  מותר  לומר  לאחר  שהבדיל 

 :לעשות לו מלאכה

–
 




 
–


 




ואסור  לפסוע  יותר מאמה בפסיעה אחת :  הגה
אור  זרוע  והגהות  אשירי (אם  אפשר  לו  בפחות  

 :)פרק מי שהוציאוהו



 ):בית יוסף, וכן מותר לטייל(
     






 






) ועיין  לקמן

) ה"  בהג'  ובסעיף  ח'ג  סעיף  ה"סימן  תרי




 


     
 


 

 






–


 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יג
 לחודש
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– 

                          
                                  

                              
               

 

 
באיזה  כלים  מותר  לצאת   –המשך  סימן  שא  

 בשבת ואיזה מהם אסורים






     

   )פירוש 
ועיין :  הגה)  להסירם  מעליה

ח  אם  אסור  אפילו "ג  סעיף  י"לקמן  סימן  ש
.  בחצר  או  בבית

)מגןפירוש ( 
     


)כובע  של פירוש  

  אנפלאות  של פירוש()  ברזל
)  ברזל


     







 


     


 





   


 ):ג"ועיין לקמן סימן ש(





 






ומכל  מקום  אסור  לצאת  בתיק  של  בתי :  הגה
ן  אף  על  פי  שהתיק  הוא "עינים  שקורין  בריל

בית (מם  הם  משוי  של  כסף  דהבתי  עינים  בעצ

  ואם  המפתח  של  נחושת  וברזל  אפילו )יוסף

מרדכי  פרק  במה (מחובר  וקבוע  בחגורה  אסור  

  ויש )א"אשה  ובית  יוסף  בשם  תשובת  הרשב

בית  יוסף  בשם (שכתבו  שנוהגין  בזה  להתיר  

ף  והאגודה  וכן  משמע  באור "תשובת  אשכנזית  הרי

 :)זרוע


     
 

     






 



ולכן  מותר  ללבוש :  הגה

בגד  מפני  הגשמים  או  כובע  על  ראשו  אבל 
אסור  לאשה  ליתן  בגד  על  צעיפה  מפני 

 :)הגהות מיימוני(הגשמים דאין זה דרך מלבוש 
     


    





 









    





     
וכן  מותר  לצאת  במנעל  של  עץ :  הגה

רבינו (שהרגל  נכנס  בו  וליכא  למיחש  שיפול  

ש  דמשתלפי "  וכן  בפנטני)'ירוחם  חלק  ה
  ויש )ז"א  סימן  תר"רשב(במהרה  וממילא  

  ולא  ילך  אדם  יחף )אגור(מחמירים  ואוסרים  
יצא בשבת  במקום  שאין  דרך  לילך  יחף  ולא  

אדם  בשבת  כמו  שהוא  יוצא  בחול  בלתי  דבר 
אחר  שיזכור  על  ידו  שהוא  שבת  ולא  יבא 

 :)כל בו(לחללו 





) וחולה  שעמד  מחליו
 ):דינו כחיגר

 
    )כעין פירוש  

) טבעות  גדולים  שסוגרים  בהם  הרגלים
 






 

 
– 

 

                           
                                 

                               
               





  

 


    )פירוש 
 ):בגדים גסים





    

     




 
)כמין  פעמונים פירוש  

)  קטנים
ולא  מהני  הא :  הגה

דמחובר  לכסות  רק  בדבר  שדרכו  להיות 
מחובר שם אבל אם חיבר שם דבר שאין דרכו 

ט  ובית  יוסף "הגהות  מיימוני  פרק  י(בכך  אסור  

. )א  ומרדכי  פרק  במה  אשה"בשם  תשובת  רשב

ואותן  עגולים  ירוקים  שגזרה  המלכות  שכל 
את בהן יהודי  ישא  אחד  מהן  בכסותו  מותר  לצ

אפילו  אינו  תפור  בכסותו  רק  מחובר  שם  קצת 
וכן  מותר  לצאת  במטפחת .  )אור  זרוע(

ט  אם "שמקנחין  בו  האף  שקורין  פצולי
מחובר  לכסות  והא  דמותר  לצאת  בזגין 

הארוגין  דוקא  שאין  בהם  עינבל  ואין 
הגהות  אלפסי  סוף  פרק  במה (משמיעין  קול  

 :)אשה


 





















המחאות 'ודוקא  שבאו  ב:  הגה  
ביחד  אבל  אם  איתמחי  גברא  תחלה  ואחר  כך 

  פעמים  לא  תלינן 'עשה  קמיע  וריפא  ג
בהמחאת  הקמיע  רק  בהמחאת  הגברא  שכבר 

הגהות  אשירי  וכן  משמע  מתוספות (אתחזק  

.  )מהביאור  שכתב  בית  יוסף









    


     

 
     

 










    

 



 




    
    




 


אף  על  פי  שמניח  צד  ימין  על :  הגה

כתפו  של  שמאל  דדרך  ללבשו  כך  ולא  הוי 
 :)בית יוסף(אלא להתנאות ושרי 








    




 


אבל  בבית  מותר  אם  צריך  לו  ואפילו :  הגה
 :אינן צרורים רק שהם מנוקבים


ויש  מתירים  במקום :  הגה

פסידא  שירא  שיגזלו  ממנו  אם  יניחם  בבית 
  וכן  נוהגין )אגור  ואיסור  והיתר  הארוך(וילך  מהם  

כל  להיות להקל  אם  צריך  לצאת  אבל  אם  יו
יושב  בבית  ולא  לצאת  לא  יצא  ובמקום  שאין 

 :צריך לו ויוכל להניחם בבית יש להחמיר






 

 




 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יד
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– 

                           
                                 

                               
               

 

 
באיזה  כלים  מותר  לצאת   –המשך  סימן  שא  

 בשבת ואיזה מהם אסורים



 





)סרבל  כסות  העליוןשפירו    (


ויש :  הגה

אוסרים  שתי  חגורות  זה  על  זה  אלא  אם  כן 
אור  זרוע  ותוספות (מלבוש  מפסיק  ביניהם  

  וכן  ראוי  לנהוג  ומותר )ומרדכי  פרק  במה  אשה
  וכן )אור  זרוע(ללבוש  שני  כובעים  זה  על  זה  

 :)אגור(לאות שני אנפי


    



 


    


    


) ועיין  לעיל סימן

 )ג"י
)יריעה  כעין  אהל,  פירוש  (

    



    
     
    


     

     



 



 









    


 
    






     





     
    

 


) לשון

)  ם  ובסכנה  מניחו  והולך  לו"הרמב

    
 




 


     






 


ואסור  לטלטלם  שמא  יבא  לידי :  הגה
מרדכי  פרק (סחיטה  והוא  שמקפיד  על  מימיו  

  ואסור  לילך  בשבת  במקום  שיוכל )חבית
להחליק  וליפול  במים  שמא  ישרו  כליו  ויבא 

 :לידי סחיטה


 
   )בגד פירוש  

)שמסתפגין  בו  לאחר  שרוחצין 


    
 




 
    

)בעלי  נגעיםפירוש  (


 


      
 )חתיכות  בגד  בלויפירוש   (



 

 
– 

 

                           
                                  

                               
               


 

–
 


     


וכל  שכן שאסור לנער בגד :  הגה

שנשר  במים  או  שירדו  עליו  גשמים  ודוקא 
  יש  אומרים )כל  בו(בבגד  חדש  שמקפיד  עליו  

דאסור  לנער  בגד  מן  האבק  שעליו  אם  מקפיד 
  אבל )י  ואור  זרוע"רש(עליו  וטוב  לחוש  לדבריו  

אור (מותר  להסיר  הנוצות  מן  הבגד  בשבת  

 :ז"סימן של ועיין לקמן )זרוע






 
    

)אחד (






 
) הוא  כלי  שכובשין  בו  בגדים  אחר

הכביסה  והם  שתי  לוחות  זה  על  זה  והבגדים 

)  ביניהם    



 

    

    


וכובעים  ושאר :  הגה
 :)ל"בית יוסף בשם ש(כלי פשתן דינן כסודר 

)בית  יוסף ()  או  על  מנעליו

  )ג"ורבינו  ירוחם  חלק  י


ויש  מי :  הגה

  והוא  הדין  דמותר )ש"הרא(שמתיר  בשניהם  

רבינו ()  חרס  הראוי  לטלטל(להסירו  במעט  

 :)ג"ירוחם חלק י






 
)בסכין  או  בצפורן  (


 








ובגד  שאין  עליו  לכלוך  מותר :  הגה

לתת  עליו  מים  מועטים  ולא  מרובים  שמא 
ת "ק  וסה"ג  וסמ"בית  יוסף  בשם  סמ(יסחוט  

  ויש  אוסרים  בכל  ענין )ש  פרק  קמא  דיומא"והרא
ט "  וסימן  שיד"בית  יוסף  בשם  הטור  סימן  של(

 :)ב"ותוספות פרק כל כתבי והגהות פרק כ



ויש  שכתבו  דאין :  הגה

לחוש  לזה  דלא  אמרינן  שריית  בגד  זהו  כבוסו 
בכי  האי  גוונא  דאין  זה  רק  דרך  לכלוך  וכן 

ן  מותר  לנגב   ולכ)טור  ובית  יוסף  ואגור(נוהגין  
ידיו  בבגד  שהטיל  בו  תינוק  מי  רגלים  כדי 

 )טור(לבטלם  שאין  זה  רק  דרך  לכלוך  בעלמא  
אבל  אסור  ליתן  מים  ממש  על  המי  רגלים  כדי 

ב  ותוספות  פרק "הגהות  מיימוני  פרק  כ(לבטלם  

 :)שמונה שרצים


    



 


 


)כעין  סכין פירוש  

)קטן  חד  וחריף



 

–
 


    








ובלבד  שלא  יהיו  מטונפות  או  מוזהבים :  הגה
טור (דאז  מסירן  כדי  שלא  יתטנפו  במים  

 :)ג"ש וסמ"והרא
    

    
   





     









  : ויש

אומרים  דבתולה  שאינה  חוששת  לגילוי 
ראשה  אפילו  תפורה  בשבכה  אסור  דחיישינן 

אור (שמא  תסירה  עם  השבכה  ואתי  לאתויי  

 :)זרוע
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– 

                           
                                  

                               
               

 

 
 דיני תכשיטי אשה –המשך סימן שג 


)פירוש 

ככלים  העשוים  מעלי  לולבי  הדקלים  שהם 
באריגה  מה  שאין  כן  איצטמא  העשויה  כמין 

)  לבד  כדאיתא  בגמרא  שם
    


    

 






 

    





 


     


 





 


  : מפני  שאזניה  מכוסות  ובמקום
שנוהגין  לגלות  האזנים  אסור  לצאת  בנזמים 

אור (שבאוזן  היכא  דדרך  להוציאם  משם  

 :)זרוע





 




 



 







 






הגה :
כל (ובשאר  מלבושים  אין  לחוש  אפילו  באשה  

 :)בו





 





    

שלא  יפול  דם  עליה  ויצערנה :  הגה
,  )בית  יוסף  בשם  הפוסקים(






     







 



 




 











     










ויש  אומרים  עוד :  הגה

טעם  להתיר  דעכשיו  שכיחי  תכשיטין  ויוצאין 
בהם  אף  בחול  וליכא  למיחש  דילמא  שלפא 

ומחוי  כמו  בימיהם  שלא  היו  רגילים  לצאת 
תוספות  פרק (בהן  רק  בשבת  ולא  הוו  שכיחי  

  .)ב  והגהות  אלפסי  פרק  במה  אשה"כ



 

 
– 

 

                           
                                  

                               
               





     









 





)ויחדה  () ועיין  לקמן  סימן

 )א"ח סעיף י"ש





     

 


 
)קושרתפירוש    (






 



 

)הערוך  אבן פירש  
)  ידועה  שכשהיא  על  אשה  לא  תפיל


 





    

 


    
  : ויש  אוסרים  לחלוק  שערה

  וכן )י  ואור  זרוע"רש(ל  "דהיינו  לעשות  השייטי

נהגו  לאסור  לעשות  על  ידי  כלי  אבל  באצבע 
 :בעלמא נהגו להקל




 אבל  מותר  לחוף  ולפספס
 :)בית יוסף(ביד 

–
 






    









 







) אפילו  קבל  עליו  שבע

)  מצות









     : וכל  עבד

שמצווה  על  שביתתו  אסור  לצאת  בחותם 
שעשה  לו  רבו  להראות  בו  שהוא  עבדו  ואם 

הוא  של  טיט  מותר  לצאת  בו  כשתלוי  בצוארו 
אבל  לא  בכסותו  ובשל  מתכת  בכל  ענין  אסור 

  עשה  החותם  לעצמו  אפילו   ואם  העבד)טור(
 :)ט"המגיד פרק י(בשל טיט בכל ענין אסור 

    
     
 
     


 


 
–

 





    




    






 


 
)רסן  של פירוש  

 ) ברזל



 

 




 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 טז
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                  

                               
               

 

 
 במה בהמה יוצאת בשבת –המשך סימן שה 

     



  


 
    






    
   





 
)כמין  אוכף פירוש  

קטן  שמניחין  על  החמור  כל  היום  כולו  כדי 
)  שיתחמם




 
 

     
    







 





 
)כלי  של פירוש  

)  ערבה  קלופה  ומכוסה  בעור



      
 






    





    




 


 





 





 







 
    








 







    


   



    




    



     






 

 
– 

 

                           
                                 

                               
               

    
הגה :

לבהמה  אבל הבהמה  יוצאה  בקמיע  מומחה  

לא  בשאינה  מומחה  אף  על  פי  שהיא  מומחה 
ם  פרק "  ורמב'בית  יוסף  ורבינו  ירוחם  חלק  י(לאדם  

 :)'ב











  : ואסור  לישב  על  קרון  שהאינו  יהודי

מנהיגו  בשבת  משום  שמשתמש  בבהמה  גם 
ש  ריש  פרק  מי "תוספות  והרא(שלא  יחתוך  זמורה  

ין שהוציאוהו  ומרדכי  פרק  קמא  דשבת  והגהות  עירוב

 :)ג"ובית יוסף בשם סמ



    


 דין  קירוד  בהמה
 )  דביצה'מרדכי  פרק  ב(בשבת  כמו  ביום  טוב  

 ):'ג סעיף ב"ועיין לקמן סימן תק(



     



 



 


   



 









  : וכל  שכן  דאין  לחוש  שהרועה  יוציא

הגהות (אותם  חוץ  לתחום  דהא  תחומין  דרבנן  

 :)מרדכי דקדושין

–
 

    






והוא  הדין :  הגה

דאסור  לטייל  למצוא  סוס  או  ספינה  או  קרון 
.  )מרדכי  סוף  פרק  מי  שהחשיך(לצאת  בו  





    

 


 







     





  : ואם  אי  אפשר  לו  אלא  אם

כן  יזכיר  לו  סכום  מקח  מותר  בכל  ענין  דהא 
  ויש )'הגהות  מרדכי  פרק  ה(צרכי  מצוה  הוא  

ן "בית  יוסף  בשם  הר(אוסרים  בכל  ענין  וכן  עיקר  

  ופרק 'ומרדכי  פרק  כירה  והגהות  מיימוני  פרק  א

 :)ו"כ








    ) ואם  שכרו
לחודש  והתנה  לשלם  לו  כל  יום  כך  וכך  מקרי 

,  )ן  סוף  פרק  אף  על  פי"ר()  שכיר  יום
 


ואם  שכרו  לשנה  או :  הגה

 :)דברי עצמו(לחודש לכולי עלמא שרי 
     

    




יש :  הגה

אומרים  דבמקום  שנוהגין  ליתן  לקורא  בתורה 
מי  שברך  ונודר  לצדקה  או  לחזן דאסור בשבת 

  והמנהג  להקל  דהא )אור  זרוע(לפסוק  כמה  יתן  
 :מותר לפסוק צדקה







 



 

     



 




)ה"ועיין לקמן סימן שכ:( 
 







 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יז
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                 

                               
               

 

 
באיזה  חפצים  מותר  לדבר   –המשך  סימן  שו  

 בשבת



שלהם  בכתב  שלהם  דאינו  אסור  רק :  הגה

מדרבנן  ומשום  ישוב  ארץ  ישראל  לא  גזרו 
 :)אור זרוע(


ומותר :  הגה

להתיר  חרמי  צבור  בשבת  אף  על  פי  שאינו 
לצורך  שבת  הואיל  והוא  יום  כנופיא  לרבים 

  אבל )אגור(י  לדבר  בם  הוי  כעסקי  רבים  דשר
אין  מחרימין  בשבת  כי  אם  מדבר  שהוא 

 :)ג"אגודה פרק כ(לצורך שבת 



וכן  אסור  להכריז :  הגה

 :)ל"מהרי(יין בשבת דהוי כמקח וממכר 
   

    



) ועיין  לקמן  סימן

 ):'ח סעיף י"שכ

–
 





    

ובני  אדם :  הגה

שסיפור  שמועות  ודברי  חידושים  הוא  עונג 
להם  מותר  לספרם  בשבת  כמו  בחול  אבל  מי 

שאינו  מתענג  אסור  לאמרם  כדי  שיתענג  בהם 
 :)א"תרומת הדשן סימן ס(חבירו 











 





 



וכן מותר ליתן לו בגדים למכור : הגה

בית  יוסף (לבד  שלא  יאמר  לו  למכרן  בשבת  וב

  מי  ששכר  אינו  יהודי  להוליך )ג"בשם  סמ
סחורתו  ובא  האינו  יהודי  ולקחה  מבית 

ישראל  בשבת  אסור  והיו  עונשין  העושה 
 :)ב"רבינו ירוחם חלק י(











הגה :
ז  פסק  להתיר  ועיין  לעיל "ולקמן  סימן  תקפ

מקילין  אפילו  במלאכה ו  דיש  "סימן  רע
 :'דאורייתא ועיין שם סעיף ג





 

    

     


 





     





     
    



וכן  לא  יאמר  אעשה :  הגה
ש  פרק  השואל  ועיין  לעיל "הרא(למחר  דבר  פלוני  

,  )ריש  הסימן  




 



    

 


   
 


    



 

 
– 

 

                           
                                  

                              
               




הגה :

וכשלוה  בשבת  ואינו  רוצה  להאמינו  יניח 
משכון  אצלו  אבל  לא  יאמר  לו  הילך  משכון 

בית  יוסף  בשם  אורחות (דהוי  כעובדא  דחול  

כשם  שאין  לוין  בשבת  כך  אין  פורעין .  )חיים

 :)ו"ש סימן קנ"ריב(בשבת 






    

 ואפילו
ן  פרק "ש  ור"הרא(לעיין  בהם  בלא  קריאה  אסור  

)השואל  וטור


 
    




 





 



    


 


     




    

    

ונראה  לדקדק :  הגה
הא  דאסור  לקרות  בשיחת  חולין  וספורי 

מלחמות  היינו  דוקא  אם  כתובים  בלשון  לעז 
וכן  נראה  לי  מלשון (אבל  בלשון  הקודש  שרי  

שכתבו  התוספות  פרק  כל  כתבי  וכן  נהגו 

 ):להקל בזה



  

  ) ולהפכה  ולטלטלה

 ):ח"כדלקמן סימן ש


 


)נחל  או פירוש  

)  אגם  מים   

    


ולכסות  סחורה  או  פירות  או  דבר  אחר  מפני (
).  'ה  סעיף  ז"ן  שלהגשמים  עיין  לקמן  סימ





) ועיין  לקמן

 ):ד"סימן של



 




אבל  מותר  לומר  לו :  הגה

 'הגהות  מרדכי  פרק  ה(לעשות  מלאכה  לעצמו  

 :)ן פרשת בא אל פרעה"ורמב





הגה :
כל  דבר  שאסור  לומר  לאינו  יהודי  לעשותו 

בשבת  אסור  לרמוז  לו  לעשותו  אבל  מותר 
אור (לרמוז  לו  לעשות  מלאכה  אחר  שבת  

אינם  יהודים  המביאים  תבואה  בשבת .  )זרוע
לישראל  שחייבים  להם  והישראל  נותן  לו 

מפתחו  לאוצרו  והאינו  יהודי  נותנו  לשם 
ומונים  יש  מי  שמתיר  משום  דאינו ומודדים  

יהודי  במלאכת  עצמו  עוסק  ואינו  של  ישראל 
עד  אחר  המדידה  ושיחשוב  עמו  אחר  כך  וכן 

אינם  יהודים  העושים  גבינות  בשבת  והישראל 

רואה  ויקנה  אותם  ממנו  דמכל  מקום  האינו 

יהודי  אדעתא  דנפשיה  קעביד  ואף  על  פי 
שהישראל  עומד  בעדר  חודש  או  חדשים 

 :מכרם לישראל קא עביד שריואדעתא ל

–
 





    

    


ואפילו  תחובים  בנדן  עם  שאר  סכינים :  הגה
.  )ל"מהרי(אסור  לטלטלו  

    
והוא  הדין  כלים  המיוחדים :  הגה

בית  יוסף  בשם  מיימוני (לסחורה  ומקפיד  עליהם  

 :)ז" והמגיד פרק כ'פרק ה



 


ואם  נשתמש  לאיסור  בבין  השמשות  כגון  נר (

)  ט"שהודלק  עיין  לעיל  סימן  רע

     


    




כל :  הגה

מוקצה  אינו  אסור  אלא  בטלטולו  אבל  בנגיעה 
  ליגע בעלמא  שאינו  מנדנדו  שרי  ולכן  מותר

במנורה  שבבית  הכנסת  שנרות  דולקות  עליו 
או  בתנור  שדולק  בו  אש  וכן  מותר  ליקח  דבר 

מרדכי  פרק  כל (היתר  המונח  על  דבר  מוקצה  

ג  והמגיד "הכלים  וריש  ביצה  ורבינו  ירוחם  חלק  י

ז  וכל  בו  סוף  דיני "ה  ותרומת  הדשן  סימן  ס"פרק  כ

  וכן  מותר  לטלטל  דבר  מוקצה  על  ידי )שבת

וי  טלטול  אלא  כלאחר  יד  ולא נפוח  דלא  ה
 :)ו"תשובת מהרי(מיקרי טלטול 

 



 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יח
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                  

                              
               

 

 
דברים  המותרים   –המשך  סימן  שח  

 והאסורים לטלטל בשבת






הגה :

תרומת (ותפלין  אין  לטלטלם  כי  אם  לצורך  

ושופר  אסור  לטלטלו  כי .  )הדשן  ועיין  בבית  יוסף

הגהות  אשירי  סוף (אם  לצורך  גופו  או  מקומו  

 :)פרק במה מדליקין
    


 







ואם  נשברו במקום שיכולים להזיק :  הגה
כגון  זכוכית  שנשברה  על  השלחן  או  במקום 

שהולכין  מותר  לטלטל  השברים  כדי  לפנותן 
כל  בו  והגהות  מרדכי  ובית  יוסף (יוזקו  בהם  שלא  

 :)בשם ארחות חיים







ואפילו  חזי  לעני  הואיל  והקצוהו :  הגה
הבעלים  שלו  אף  על  פי  שהם  עשירים 

דמוקצה  לעשיר  הוי  מוקצה  לעני  כמו 
. )ן  פרק  במה  אשה"ר(שיתבאר  סוף  הסימן  





הגה :

סור  לטלטלו  אפילו וכל  דבר  שאינו  כלי  כלל  א
מרדכי  פרק (לצורך  גופו  כל  שכן  לצורך  מקומו  

 :)קמא דיום טוב
    


 

    




 




     




 




 



 







 



 




    




 








וכן :  הגה
ספסל  ארוך  שנשמט  אחד  מרגליה  כל  שכן 

שתים  דאסור  לטלטלה  ולהניחה  על  ספסל 
אחרת  ולישב  עליה  אפילו  נשברה  מבעוד  יום 

  אלא  אם  כן  ישב  עליה )א"תרומת  הדשן  סימן  ע(
בית  יוסף  סוף  סימן (ם  השבת  כך  פעם  אחת  קוד

  גם  אסור  להכניס  הרגל  לשם  משום  בנין )ג"שי
 :)בית יוסף שם(



)    לסמוך  ולשבת  עליהןפירוש(


 







 
     






 



 

 
– 

 

                           
                                  

                               
              

)פירוש  ענפים  (





 



)הגה).    סדרוםפירוש :

ויש  אומרים  דדין  אבנים  כדין  חריות  וכן  עיקר 

ה  בשם "מרדכי  פרק  במה  טומנין  והמגיד  פרק  כ(

 :)ש"ף וכן יש לפרש הרא"הרי



 )שמשימים  בחבית פירוש  הקנה  

)  להוציא  היין  ממנו








) ועיין

 ):ט דביחוד סגי"לעיל סימן רנ


     
   

 










)  במכה(
 


ויש  אומרים :  הגה

דוקא  עורות  בהמה  גסה  דחזי  לישב  עליהם 

אבל  מבהמה  דקה  אסור  אלא  אם  כן  חשב 

י  פרק  במה "רש(לישב  עליהם  מבעוד  יום  

 :)טומנין





 
   











    

 
    


 

     






ולפי  זה  מותר  לטלטל :  הגה
עצמות  שנתפרקו  מן  הבשר  מערב  שבת  אם 

בית  יוסף (ראויים  לכלבים  דהא  כלבים  מצויים  

 :)ן"דלא כהר





 



)י"רש,    מסריחפירוש  (

 


 


 



     





 




 



    

 
    


 







ולכן  מותר  ליקח  פירות :  הגה
בית (  אותו  עפר  מוקצה  הטמונים  בחול  כי  אין

 :)ח בשם שבולי לקט"יוסף סימן שי


      


 






    
    

    

 
 







 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יט
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–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                  

                               
              

 

 
דברים  המותרים   –המשך  סימן  שח  

 והאסורים לטלטל בשבת




     


 


) וכבר
 ):'נתבאר סעיף ג


 ):וכבר נתבאר ריש סימן זה(


 


תוספות  פרק (ויש  מתירין  ונהגו  להקל  :  הגה

 :)קמא דביצה



 


 

    
 


 

   
    

 





 ):וכבר פשט המנהג לאסור(

    
 

–
 




) שאינו  עם  אביו  שיש  לו  עצבון  כפירוש(




    






 
    







 









    
 
















ואז :  הגה

אפילו  ניטל  האיסור  משם  אסור  לטלטל  הכלי 
סיס  לדבר  האסור  למקצת דמאחר  שנעשה  ב

השבת  אסור  כל  השבת  כולה  וכן  בכל  מוקצה 
אם  אדם  הניח  דבר .  י"וכן  איתא  לקמן  סימן  ש

מוקצה  על  של  חבירו  לא  אמרינן  דנעשה 
בסיס  לדבר  האסור  דאין  אדם  אוסר  של  חבירו 

 :)אור זרוע(שלא מדעתו 



 


) וכן

 ):י"הוא לקמן סימן ש

–
 




 





    
    

 



 

 
– 

 

                           
                                  

                              
               



    




יש  אומרים  דאין  הכנה  שייך  בשל  אינו :  הגה

מוקים  שבידו יהודי  ואפילו  גרוגרות  וצ
ן "ה  וכן  משמע  בהר"כל  בו  סימן  ל(מותרים  

 ):ב וירושלמי"סוף פרק כ






 
   






 






 


     

     

 





הגה :
בית (ואפילו  לצורך  גופו  או  לצורך  מקומו  

.  )יוסף


    


ויש  אוסרין :  הגה

בייחד  לכך  והניח  בהם  אף  על  פי  שסילקן 

  ולכן  אסור )טור  בשם  רבינו  תם(מבעוד  יום  
לטלטל  כיס  של  מעות  אף  על  פי  שהוציא 

המעות  ממנו  מבעוד  יום  אלא  אם  כן  עשה  בו 
מעשה  שפתחו  מלמטה  וסלקו  מן  היחוד  וכן 

הו  לצורך מי.  )ה"הגהות  מיימוני  פרק  כ(נוהגין  
גופו  או  לצורך  מקומו  מותר  וכן  בכיס  התפור 

בבגד  הואיל  ועיקר  הבגד  עומד  ללבוש  אם 
הוציא  המעות  משם  מותר  ללבוש  הבגד 

דהכיס  בטל  אצלו  אבל  אם  שכח  בו  מעות 
מותר  לטלטל  הבגד  דלא  אמרינן  דכל  הבגד 

נעשה  בסיס  למעות  הואיל  ואין  המעות  על 
ישינן עיקר  הבגד  אבל  אין  ללובשו  בשבת  דחי

ג "א  סעיף  ל"שמא  יצא  בו  כדלעיל  סימן  ש
ו  אם "ועיין  לעיל  סימן  רס.  )ט"בית  יוסף  סימן  ש(

 :)בית יוסף(שכח כיסו אצלו בשבת מה דינו 






    







)כמו  שנתבאר 
) ט"לעיל  סימן ש




וכן  אם  יוכל  לנער  האיסור :  הגה
בית (לחוד  ינערנו  ולא  יטלטלנו  עם  ההיתר  

  וכל  זה  לא  מיירי  אלא )ש"יוסף  בשם  תשובת  הרא
ם שהיה  ההיתר  עם  האיסור  מבעוד  יום  אבל  א

היה  האיסור  עליו  לבד  לא  מהני  מה  שהניח 
בית  יוסף  בשם  תשובת (אצלו  ההיתר  בשבת  

 :)א"הרשב
     

    
   

 

–
 




      



    





) ועיין  לקמן  בסימן  זה

 ): מאי תקנתיה'סעיף ו


ויש :  הגה
אומרים  דאפילו  לא  הסריח  עדיין  אלא  שקרוב 

,  )ן"י  ור"ת  יוסף  בשם  טור  ורשבי(להסריח  













והוא  הדין :  הגה
דמותרים  לומר  לאינו  יהודי  לטלטלו  כמו  על 

שבולי מרדכי  ובית  יוסף  בשם  (ידי  ככר  ותינוק  

  ואסור  לטלטל  מת  על  ידי  ככר  ותינוק )לקט

לצורך  כהנים  או  דבר  אחר  אבל  על  ידי  אינו 
, ב"טור  יורה  דעה  סימן  שע(יהודי  יש  מתירין  

וכן  ראיתי  נוהגים   ()ה"ל  סימן  ס"ותשובת  מהרי
 ):לצורך מצוה או חתונה
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– 

                          
                                  

                              
               

 

 
דיני  מת  בשבת  ושאר   –המשך  סימן  שיא  

 טלטול מן הצד



 








 
     














 









 



     



ואפילו  הניחו :  הגה

שם  מבעוד  יום  להיות  שם  כל  השבת  דאין 
. )כל  בו(באוכלין  משום  בסיס  לדבר  האסור  








)ן "ר()  וכן  אם  חשב  לשכב  עליו

 :)סוף פרק במה טומנין



ואם  טמונים  בחול :  הגה

 :ח"ח סעיף ל"ובעפר עיין לעיל סימן ש

–
 

    







     


הגה :
יש  אומרים  דוקא  בחצר  מותר  לטלטל  אבנים 

ב "ורבינו  ירוחם  נתיב  יי  סוף  פרק  המוציא  יין  "רש(

  ויש  אומרים  דאפילו  מכרמלית )ו"חלק  י

לרשות  היחיד  נמי  שרי  דהא  נמי  אינו  רק 
איסור  דרבנן  ומשום  כבוד  הבריות  התירוהו 

תוספות  פרק  לולב  הגזול  והגהות  מרדכי  פרק (

 :)הזורק




 


     


 





)פירוש 
 ):עים התלוים בפי טבעתהמ







 


    


 
     

   





    
 




 






 

 
– 

 

                           
                                  

                               
               

     
 

    
    



 
–

 













   



ומיקרי  על :  הגה
ידי  כך  כלי  שמלאכתו  להיתר  ומותר  לטלטלו 

בית (  'ח  סעיף  ב"כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  ש

.  )ם"יוסף  והרמב



















 




    
    

 
    





)ציר  נוקבין  הדלת  וקובעים פירוש  

בו  עץ  חד  כדי  להכניסו  בארץ  לחזור  לכאן 
)  ולכאן





וכל  שכן :  הגה

אם  יש  בהם  ציר  עדיין  ובלבד  שלא  יחזיר 
הציר  למקומו  כדרך  שיתבאר  לקמן  סימן 

.  )בית  יוסף(ט  "תקי






 





אבל  דלת  העשויה :  הגה

  הרבה  שרי  אף  על  פי  ששומטים מקרשים
אותה  כשפותחה  אם  יש  לה  אסקופה  והוא 

הדין  במקום  שנועלים  בקרשים  הרבה  ויש 
חקיקה  למעלה  ולמטה  שמכניס בהם הקרשים 

שדינם  כדלת  הואיל  ואינן  לוח  אחד  בכל 
 :)בית יוסף(הדלת 







    


 


) דרכה
ובלבד  שלא ()  להיות

)  יהדק  


ואם  דרכו  להיות :  הגה

מיימוני (מהודק  אף  על  גב  דעכשיו  רפוי  אסור  

ה  והגהות  אשירי  וכל  בו  וכן  נראה  דברי "פרק  כ

 :)הטור




    

 
    

    


)ז"ח סעיף ט"ועיין לעיל סימן ש:( 



 

    


    


 
–

 


שאינה מחזקת : הגה

. )ה"תרומת  הדשן  סימן  ס(ארבעים  סאה  
    








  הגה :
.  )מרדכי  פרק  חבית(ובלבד  שיתכוין  לכך  




ודוקא  שהוציאו  גם  כן  פעם :  הגה
אחת  מבעוד  יום  אבל  אם  לא  הוציאו  מבעוד 

יום  אסור  דהוי  פסיק  רישא  דעושה  נקב  ופתח 
  כלי  שנתרועע )ד"תרומת  הדשן  סימן  ס(לחבית  

אם  מותר  ליטול  ממנו  חרס  עיין  לעיל  סימן 
 :ד"ח סעיף מ"ש
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– 

                           
                                  

                              
               

 

 
אסורים  משום דברים  ה  –המשך  סימן  שיד  

 בנין וסתירה בשבת


    



 


)    כלי  מיוחד  לנקובפירוש(



     



 



הגה :

ובלבד  שלא  יהיה  הברזא  הראשון  נגד 

בית  יוסף  בשם (  'השמרים  כמו  שכתוב  סעיף  ב

 :)שבולי לקט
)בחבית  או  ברזא (







    


הגה :
ויש  מתירים  אפילו  בעלה  של  הדס  במקום 

שיש  לו  הרבה  קטומים  ואין  לחוש  שמא 
 :)ש סוף פרק חבית וטור"הרא(יקטום 






     




 
    












 
)מיני  כליםפירוש    (


    


     
 

  
 








     
    

) ועיין
 ):ט"לעיל סימן רנ


) פירש

הערוך  סיכה  משיחה  טיחה  מריחה  שיעה  ענין 
)  אחד  הוא

)הואיל  ואין  היין  יוצא  אז (
,  )בית  יוסף(





 





הגה :

ואם  דצה  ושלפה  מבעוד  יום  אפילו  בכותל 
 :)בית יוסף(שרי 

–
 







אבל  מחיצה  הנעשית  לצניעות  בעלמא :  הגה
  ולכן  מותר  לתלות  וילון  לפני  הפתח )טור(שרי  

  וכן )אור  זרוע  בית  יוסף(אף  על  פי  שקבוע  שם  
פרוכת  לפני  ארון  הקודש  ובלבד  שלא  יעשה 

  וכן  מותר )ובית  יוסף  וכל  ב(אהל  בגג  טפח  
לעשות  מחיצה  לפני  החמה  או  הצנה  או  בפני 

מרדכי  ריש  פרק (הנרות  שלא  יכבה  אותן  הרוח  

  אבל  אסור  לעשות  מחיצה  בפני  אור  הנר )כירה

  וכן  לפני )דברי  עצמו(כדי  שישמש  מטתו  
ספרים  כדי  לשמש  או  לעשות  צרכיו  אם  לא 

שהיה  מבעוד  יום  טפח  שאז  מותר  להוסיף 
 :)ש פרק כירהמרדכי רי(עליה בשבת 

    




 

 
– 

 

                           
                                 

                               
              





    





 




    



 

   )נארגתפירוש   (
      


     




 





 



    

 


הואיל  ואין  צריך :  הגה

ן  ריש  פרק  תולין "טור  ור(לאויר  שתחתיהן  

 :)ב"והמגיד פרק כ





 



 




 
     

     


    
 








 



     

)כליפירוש    (


 
–


 





 


המשסה  כלב :  הגה

ויש אומרים . )כלבו(אחר חיה בשבת הוי צידה 

אף  בחול  אסור  לצוד  בכלבים  משום  מושב 
 :)אור זרוע(לצים 





ולכן  יש  ליזהר  שלא  לסגור  תיבה  קטנה :  הגה

או  לסתום  כלים  שזבובים  בו  בשבת  דהוי 
ת  ומרדכי  סוף פרק "בה(פסיק  רישיה  שיצודו  שם  

ויש  מקילין  במקום  שאם  יפתח .  )כירה  ואגור
 :)טור(חו הכלי ליטלם משם יבר

) מקום

)  שמתכנסים  בו  הדבורים  לעשות  דבש



 




ואם :  הגה

ן "ר(הפתח  כבר  מגופף  מותר  לנעלה  במנעול  

 :)'פרק האורג והמגיד פרק י





 

  


 








 




ואף  לא  ימללנו  בידו :  הגה
רבינו (שמא  יהרגנו  אלא  יטלנו  בידו  ויזרקנו  

.  )'ב  חלק  י"ירוחם  נתיב  י
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צידה  האסורה  והמותרת   –המשך  סימן  שטז  

 רוקושלא ישפשף ה, בשבת






 






ויש  אומרים  דאסור  לצוד  חיה :  הגה

 )הגהות  אלפסי(ועוף  שברשותו  ואם  צדן  פטור  

אבל  פרה  וסוס  וכל  שכן  שאר  חיה  ועוף 
המגיד (שמרדו  אם  צדן  חייב  חטאת  וכן  עיקר  

חתול  דינה  כשאר  חיה  ואסור  לתפסה .  )'פרק  י
 :)הגהות אלפסי() בשבת

–
 



    



הגה :

שר  של ויש  חולקים  שסבירא  להו  דכל  ק
י "רש(קיימא  אפילו  של  הדיוט  חייבין  עליו  

  ויש  אומרים  שכל )ש  ורבינו  ירוחם  וטור"והרא
קשר  שאינו  עשוי  להתיר  באותו  יום  עצמו 

 )'כל  בו  והגהות  מיימוני  פרק  י(מקרי  של  קיימא  
ויש  מקילין  לומר  דעד  שבעה  ימים  לא  מקרי 

ועיין  לעיל  סימן   ()טור  ומרדכי(של  קיימא  
.  )'ד  סעיף  י"שי

    
וכן  לענין  התרתו  דינו  כמו :  הגה

.  )טור(לענין  קשירתו    


      







ויש  אומרים  דיש :  הגה

ליזהר  שלא  להתיר  שום  קשר  שהוא  שני 
קשרים  זה  על  זה  דאין  אנו  בקיאים  איזה  מקרי 

  קיימא קשר  של  אומן  דאפילו  בשאינו  של
אסור  לקשרו  והוא  הדין  להתירו  וכן  נוהגין 

  ומכל  מקום )הגהות  אלפסי  פרק  אלו  קשרים(
נראה  דבמקום  צערא  אין  לחוש  ומותר 

להתירו  דאינו  אלא  איסור  דרבנן  ובמקום  צער 
 קשרים זה על זה היינו 'לא  גזרו  והא  דבעינן  ב

  דברים  ביחד  אבל  אם  עשה  קשר 'כשקושר  ב
יחה  דינו  כשני בראש  אחד  של  חוט  או  מש

 :)ג"סמ(קשרים 
     

    


ודוקא  שיוכל  להחזירו  בלא  טורח  אבל :  הגה
אם  צריך  טורח  לזה  אסור  דחיישינן  שמא 

 :)ש פרק במה טומנין"תוספות והרא(יקשור 



הגה :

אפילו  כבר  נפתח  רק  שחזר  האומן  וקשרו  או 
רבינו (תפרו  ביחד  כדרך  שהאומנים  עושין  

  ולכן  אסור  לנתק  או  לחתוך  זוג )ד"ירוחם  חלק  י
של  מנעלים  התפורים  יחד  כדרך  שהאומנים 

ימא עושין  אף  על  גב  דהתפירה  אינה  של  קי
דאין  חילוק  בתפירה  בין  של  קיימא  לאינה  של 

  ויש )הגהות  מרדכי  פרק  במה  טומנין(קיימא  

מתירין  בתפירה  שאינה  של  קיימא  ואין 
 :)בית יוסף(להתיר בפני עם הארץ 





 
     הגה :

ואפילו  אם  עשה  קשר  אחד  למטה  נוהגין  בו 

 :)אגור(היתר 


     


 
)פירוש  אורג (








 
–

 
 או  שעשה  אחת  משאר

  )טור()  מלאכות
    


) ואם  אמר  לאינו  יהודי

ז "לעשות  לו  מלאכה  בשבת  עיין  לעיל סימן ש
 ):'סעיף כ

    


)בשבת  () או
) בשבת()  עשה  שאר  מלאכה

     
    הגה :



 

 
– 

 

                           
                                  

                              
               

ואפילו  בישל  על  ידי  אינו  יהודי  אסור  בשבת 

 )ן  פרק  אין  מעמידין"תוספות  פרק  קמא  דגיטין  ור(
ואם  קצץ  פירות  מן  המחובר  לחולה  בשבת 

ו  היה  חולה  מבעוד  יום  אסור  לבריא אפיל
בשבת  משום  שגדל  והולך  בשבת  ויש  בו 

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(משום מוקצה 

     










 


ויש  אומרים  דוקא :  הגה

.  )'רבינו  ירוחם  חלק  ג(אם  מצטמק  ויפה  לו  





     





    


והוא  הדין  כל  דבר :  הגה
קשה  שאינו  ראוי  לאכול  כלל  בלא  שרייה 

דאסור  לשרותו  בשבת  דהוי  גמר  מלאכה 
 :)הגהות מרדכי(





בכלי :  הגה

שני  ויש  מקילין  אפילו  בכלי  ראשון  ונהגו 

ליזהר  לכתחלה  שלא  ליתן  פת  אפילו  בכלי 
 :שני כל זמן שהיד סולדת בו


     








 






 




    



     
     





 
)הכלי  שמשתמש  בו  על פירוש  

)  האש   



    



ונראה  לי  דבלא  מלוח  נמי  אסור  אלא :  הגה
אסור  משום  דם  שבו דנקט  מלוח  דבלאו  הכי  

ויש  אוסרים  לתת  מלח  אפילו  בכלי  שני  כל 
זמן  שהיד  סולדת  בו  והמחמיר  תבוא  עליו 

  ואם  עבר  ונתן )תוספות  ומרדכי  פרק  כירה(ברכה  
מלח  אפילו  בכלי  ראשון  אפילו  הוא  על  האש 

שעבד  איסורא  מותר  המאכל  דהמלח  בטל  על 
 :)בית יוסף בשם שבולי הלקט(גבי המאכל 


 

)כלי  שרוחץ  בופירוש    (
) אף  על  פי  שהיא

  )ש  וטור"תוספות  ורא()  כלי  שני



 


)מרובים  (




הגה :
ואם  המים  מרובים  כל  כך  שאי  אפשר 

שיתבשלו  רק  שיפיגו  צנתן  אפילו  בכלי 
 :)טור(ראשון שרי רק שלא יהיה על האש 




 






)מתחממת  ונכויתפירוש    (






והוא הדין : הגה
בפירות  או  שאר  דברים  הנאכלים  כמות  שהן 

 :)ד"מרדכי פרק כירה ועיין לעיל סוף סימן רנ(חיין 




הגה :
ואפילו  נצטנן  כבר  אבל  אם  הוא  רותח  אפילו 

בדבר  שיש  בו  מרק  מותר  ויש  מקילין  לומר 
דכל  שאין  נותנו  על  גבי  האש  או  הכירה  ממש 

המגיד  פרק (רק  סמוך  לו  אפילו  נצטנן  מותר  

א  נצטנן  לגמרי   ונהגו  להקל  בזה  אם  ל)ו"כ

 :ג"וכמו שכתבתי לעיל סימן רנ
 


 

 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כג
 לחודש
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 דין המבשל בשבת –המשך סימן שיח 




   וכל  שכן :  הגה
קדירה  שיש  בה  רוטב  שנקרש  שכשהשומן 

  ויש )'רבי  ירוחם  חלק  ג(נימוח  אינו  בעין  דשרי  
  ונהגו  להחמיר )ן  פרק  במה  טומנין"ר(מחמירין  

מיהו  במקום  צורך  יש  לסמוך  אסברא 
 :ראשונה







 







)לנענע  אותו  בכףפירוש   .(

ירה  בכל ולכתחלה  יש  ליזהר  אף  בקד:  הגה
 :)ו"פסקי מהרי(ענין 




 
–

 






וכל  מה  שבורר  לצורך :  הגה

אותה  סעודה  שמיסב  בה  מיד  מקרי  לאלתר 
  ובית 'ב  חלק  ח"  ורבינו  ירוחם  נתיב  י'המגיד  פרק  ח(

  ואפילו  אחרים  אוכלים  עמו )ש"ורא,  וטור,  יוסף
   ולכן  מותר  לברור)תוספות  פרק  כלל  גדול(שרי  

הירק  שקורין  שלאטין  מן  העלין  המעופשין 
בית (שבו  כל מה שצריך לאכול באותה סעודה 

 :)א"יוסף סימן שכ



 


    )השני  כדי (

ני דגים מיקרי שני ושני  מי:  הגה
מיני  אוכלים  ואסור  לברור  אחד  מחבירו  אלא 

בידו  כדי  לאכלן  מיד  אף  על  פי  שהחתיכות 
גדולות  וכל  אחת  נכרת  בפני  עצמה  אבל  כל 

שהוא  מין  אחד  אף  על  פי  שבורר  חתיכות 
גדולות  מתוך  קטנות  לא  מיקרי  ברירה  ואפילו 

היו  שני  מינים  ובורר  משניהם  ביחד  הגדולות 
ת  או  להיפך  שרי  הואיל  ואינו מתוך  הקטנו

תרומת  הדשן  סימן (בורר  מין  אחד  מתוך  חבירו  

.  )ז"נ


 


ואפילו  האוכל  מרובה  ויש :  הגה

  לא יותר  טורח  בברירת  האוכל  אפילו  הכי
בית (יברר  הפסולת  אפילו  כדי  לאכול  לאלתר  

 :)יוסף


    
    

 


ואף  על  פי :  הגה
בלים  הואיל  ואינו שמפרק  האוכל  מתוך  הש

מפרק  רק  כלאחר  יד  כדי  לאכול  שרי  ויש 
  ולכן )ן  פרק  קמא  דיום  טוב"מרדכי  ור(מחמירין  

אסור  לפרק  האגוזים  לוזים  או  אגוזים  גדולים 
  וטוב  להחמיר )ל"מהרי(מתוך  קליפתן  הירוקה  

 :מאחר דיכול לאכלן כך בלא פירוק


)כלי  שראשו  אחד  רחב י  "ופירש  רש
והשני  עשוי  כמין  מרזב  ונותנין  הקטניות 

בראשו  הרחב  ומנענע  האוכל  ומתגלגל  דרך 
)  המרזב  והפסולת  נשאר  בכלי

)    קערה  גדולהפירוש(
 

)הערוך פירש  
)  ז"ה  בלע"ויצ


     


 





 


ואף  על  פי  שיש  בו  קסמין :  הגה

. )ג"סמ(דקין  הואיל  וראויין  לשתות  בלאו  הכי  









)שנראה  כרותחפירוש    (
 




 


   )קופה פירוש  



 

 
– 

 

                           
                                 

                               
               

)   מן הגומא וממיני ערבהשעושין


 
  )שמריקיןפירוש    ( 

     
 


   


    


) מותר  להגביה  החבית
על  איזה  דבר  כדי  שיקלח  ממנו  היין  היטב 

 :)רוקח הלכות יום טוב ובית יוסף(



    

 



     



 
)שמוציא  חמאה  מן  החלבפירוש   (




)מ  סעיף "עיין  לקמן  סימן  ש
הרוקק  ברוח  בשבת  והרוח  מפזר :  הגה).  א"י

ל  בשם  אור  זרוע "מהרי(הרוק  חייב  משום  זורה  

 :)וירושלמי פרק כלל גדול

–
 

) עיין  לעיל
)  'ב  סעיף  ה"מן  רנסי






ובמקום :  הגה
שנהגו  לסחוט  איזה  פירות  לשתות  מימיו 

תים  ורמונים מחמת  צמא  או  תענוג  דינו  כתו

אבל  אם  נהגו  לסחטו  לרפואה  לבדו  אין לחוש 

  וכל  זה  דוקא  לסחוט  אסור  אבל )בית  יוסף(
מותר  למצוץ  בפיו  מן  הענבים  המשקה  שבהן 

בית  יוסף  בשם  שבולי (וכל  שכן  בשאר  דברים  

  ויש  אוסרין  למצוץ  בפה  מענבים  וכיוצא )לקט

 :)א"הגהות מיימוני פרק כ(בהם 
    







 


    


 





 



)טור() אוי לאכולהואיל ואינו ר(: 

 
)פירות  ומיני  ירקות פירוש  

) המונחים  בחומץ  ובמלח  כדי  שלא  ירקבו










) ולדבריו  הסוחט

 :)טור() אשכול לקדירה נמי אסור


 


    




 

     
 




 
 
 


 





 


 


 







  איסור  נמשך  בהכרח  מדבר  מה  כמו פירוש(

)  המות  הנמשך  בהכרח  מהתזת  הראש




     

) פירש
הערוך  ספוג  הוא  על  ראש  דג אחד גדול שבים 

ובשעה  שמרים  ראשו  להסתכל  בעולם  יורד 
אותו  הספוג  על  עיניו  ואינו  רואה  כלום  ולולי 

)  זה  לא  היתה  ספינה  נצולת  מפניו




 ):א עוד מדיני סחיטה"ועיין לעיל סימן ש(

 

 
 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כד
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                 

                               
               

 

 
 דיני סחיטה בשבת –המשך סימן שכ 


 





     
     

 

–


 
)מין פירוש  

)  עשב

 



     


 


    


     
 

     


 
   

 


 


 




ודוקא  מלח  הגס  אבל :  הגה

מלח  שהיה  דק  מתחלה  ונתבשל  ונעשה 
פתיתין  מותר  לחתכו  בסכין  כמו  שחותך  הפת 

 :)כל בו(


אבל  אסור  לחתוך  דק  דק  בשר :  הגה

חי  לפני  העופות  דהואיל  ואינן  יכולין  לאכלו 
תרומת  הדשן  סימן (בלא  חתוך  קמשוי  ליה  אוכל  

 :)ד"ז ועיין לקמן סימן שכ"כ


 


 


והוא  הדין  דאסור  לחתוך  גרוגרות :  הגה
 )בית  יוסף  בשם  תוספתא(וחרובים  לפני  זקנים  

ודוקא  פירות  וכדומה  לזה  אסור  אבל  מותר 
לפרר  לחם  לפני  התרנגולים  דהואיל  וכבר 

הגהות (נטחן  אין  לחוש  דאין  טוחן  אחר  טוחן  

 )ג"ן פרק כלל גדול וסמ"י ורא  ומרדכ"מיימוני  פרק  כ

וכל  זה  לא  מיירי  אלא  בחותך  ומניח  אבל  אם 
לאכלו  מיד  הכל  שרי  מידי  דהוי  אבורר  לאכול 

 )ן  פרק  כלל  גדול"א  והר"תשובת  הרשב(מיד  דשרי  
 :ט"כדלעיל סימן שי

)פירוש 
)  הקן  שהדבורים  עושים  בו  הדבש

קא  אם  דבוקין ודו:  הגה
  אבל  אם  נתלשו )א"המגיד  פרק  כ(בכוורת  

מבעוד  יום  או  שנתרסקו  מבעוד  יום  והדבש 
 :)בית יוסף(צף בכוורת מותר לרדותו בשבת 

)נתינת  מים  בקמח  נקרא פירוש  

)  גיבול





     
    



)ואפילו  ברך  (
 




   )בכך  ( 
 

 )א "  שחלים  בערבי  תכפירוש

)  ן"ז  קרישי"ובלע,  ר"לשא 




ויש  אומרים  דלא  יערב  בכף :  גהה
.  )אור  זרוע  ומרדכי  סוף  פרק  תולין(אלא  ביד  



     

   ואם  נותן :  הגה

האוכל  תחלה  ואחר  כך  החומץ  או  היין 
כמו ומערבו  באצבעו  שרי  דהוי  שינוי  

בשתיתא  דלעיל  וכן  נוהגין  להתיר  על  ידי 
שינוי  ומקום  שדרכו  לעשות  כך  בחול  יתן 

 :בשבת החומץ תחלה ואחר כך האוכל



     

 


    




 

 
– 

 

                           
                                  

                               
               







 





    


ומותר  להחליק  האוכל  בשבת  ולא  הוי :  הגה

בזה  משום  ממחק  הואיל  ואפשר  לאכלו  בלא 
זה  ומכל  מקום  המחמיר  במאכל  של  תפוחים 

מרדכי (וכדומה  שדרכו  בכך  תבוא  עליו  ברכה  

אסור  לקלוף  שומים .  )ריש  פרק  כלל  גדול

ובצלים  כשקולף  להניח  אבל  לאכול  לאלתר 
ג  והגהות "סמ()  ט"ועיין  לעיל  סימן  שי(שרי  

ק  ותרומת "ב  ובית  יוסף  בשם  סמ"מיימוני  פרק  כ

 :)הדשן ורבינו ירוחם

–
 

    

   

 


 


 






 



 




     

   









ואסור  להטיל  גורל :  הגה

 :)ל"מהרי(בשבת אפילו על ידי אינו יהודי 

–


 


     





ויש :  הגה
מקילין  לומר  דכל  שאינו  מכוין  למדה  לגמרי 

הגהות  אשירי (שממעט  או  מוסיף  מעט  שרי  

  וכן  המנהג  פשוט  למדוד )ומרדכי  פרק  אין  צדין

בכלי  המיוחד  למדה  ולשפוך  לכליו  של  לוקח 
דין .  ועוד  יתבאר  לך  בסמוך  טעם  המקילין

מן הלואת  שבת  דינו  כמו  ביום  טוב  ועיין  לק
 :א"ז סעיף י"ה ולעיל סימן ש"סימן תקל


) אבל  לא  יאמר  תן  לי

 :)טור() מדה פלוני


 








וכן  בסכום  דמים  אינו  אסור  אלא  בכהאי :  הגה
גוונא  שאומר  תן  לי  בכך  וכך  דמים  ויהיה  לך 

בידי  כך  וכך  אבל  בלאו  הכי  שרי  וכן  בסכום 

מדה  דוקא  בכהאי  גוונא  אסור  אבל  בלאו  הכי 

סור  להזכיר  דמים  כלל שרי  ואף  על  גב  דא
היינו  בדבר  שאין  מקחו  ידוע  אבל  בדבר 

שידוע  רק  שאומר  לו  כמה  צריך  שרי  אם  לא 
אור  זרוע  והגהות  אשירי  פרק (שמזכיר  לו  סכום  

  ואף  על  גב  שיש  מחמירין  בדבר  זה )אין  צדין
כבר פשט המנהג במדינות אלו להקל וכסברא 

 :הנזכרת




     

    
    



 


     

     

 





הגה :

ואם  הוא  כלי  שראוי  למלאות  בו  מים  ימלאנו 
המגיד  פרק (מים  מן  המקום  ועלתה  לו  טבילה  

ג "  מהלכות  יום  טוב  והגהות  מיימוני  פרק  כ'ד

 :)מהלכות שבת


 


     


 


 

 






–  



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כה
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                  

                               
               

 

 
–

 






 

     
 





     








)א  גבי  שום "ועיין  לעיל  סימן  שכ

 ):וחרדל כיצד נוהגין


    
ויש  אומרים :  הגה

דלא  שרי  להתיר  רק  בקשר  שאינו  של  קימא 
.  )הגהות  אלפסי(





    
    

 


    

)לשון  שפשוף  (
 

    
 

    






  מותר  לחתכו  דק א  אם"ועיין  לעיל  סימן  שכ(
 ):דק לפני עופות

)ירק  של  תבואה פירוש  
)  שנקצר  טרם  נתבשלה  התבואה


 





    





ודין :  הגה

 :)ל"מהרי(תרנגולים ואווזים כדין עגלים 
 






 
 
    








 





ויש מחמירין : הגה
ם  כן  בשאר  מיני  בהמות  ליקח  מלפני  אחת ג

מרדכי  פרק (וליתן  לפני  אחרת  שאינה  מינה  

 :)ת"ג וסה"תולין וסמ





 
–
 











ואפילו  בייחד  לו  מקום :  הגה

מרדכי  פרק  קמא (מבעוד  יום  יש  להחמיר  

 :)בשבת
     


 והוא  הדין  לצורך  מצוה

 :)מרדכי(כגון להוציא חמץ מביתו בפסח 







 

 
– 

 

                           
                                 

                               
               

וטוב :  הגה

ם  יקח  המשכון  עצמו  ויניח  אחר "שהעכו
במקומו  ולא  יגע  בו  הישראל  שלא  יהא  נראה 

ז "ועיין  לעיל  סימן  ש.  )אגודה(כנושא  ונותן  
איזה  דבר ם  המביא  בשבת  "בסופו  מדין  עכו

 :אם מותר לקבלו
 





אבל  אסור  ליתן  לו  מעות :  הגה

מערב  שבת  ושיתן  לו הפת בשבת דאז אדעתא 
 :)'רבינו ירוחם חלק א(דישראל קא עביד 






 



 






 









ויש אומרים דאין הלילה עולה : הגה

מן  החשבון  רק  צריך  להמתין  ביום  ראשון 
. )ק  ומרדכי  סוף  פרק  כל  כתבי"סמ(בכדי  שיעשו  




    





    

)א"ועיין לקמן סימן ת:( 




     





 


    
    

    





ויש  מקילין  ואומרים :  הגה
דאף  אם  הובא  דרך  רשות  הרבים  לצורך 

ואיל ישראל  מותר  לאדם  לשתות  מהם  ה
 )טור  בשם  רבינו  תם(ואפשר  לילך  שם  ולשתות  

  וכן  נהגו )כל  בו(ויש  מתירין  אף  לכתחלה  
ם  להביא  שכר "היתר  לומר  אף  לכתחלה  לעכו

או  שאר  דברים  דרך  כרמלית  או  בלא  עירוב 
ואף על פי שיש להחמיר בדבר מכל מקום אין 

למחות  ביד  המקילין  לצורך  שבת  ובשעת 
ם  לצורך "כוהדחק  דהא  יש  להקל  באמירה  לע

ז  וכל  שכן  בכהאי "כמו  שנתבאר  סימן  ש
 :גוונא




    








 
      







 




 



     




    



 
)כלי פירוש  

)  לם  מעורר  הבכיכגון  חלילים  שקו









   

 


    
 
–

 







או  שאר  איברים  כל :  הגה
ש פרק "בית  יוסף  בשם הרא(שאינו  רוחץ  כל  גופו  

.  )תינוקות





 

 


 



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כו
 ודשלח

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                 

                               
               

 

 
 דיני רחיצה בשבת –המשך סימן שכו 






 


)פירוש 

)  צינור  מרזב  וסילון  דבר  אחד  הם


)גומאפירוש    (
    





 




    

 



 




) אבל  מותר  להחם

 :)טור() בגד וליתנו על בטנו
     








 

 





 
דגיבול :  הגה

כלאחר  יד  שרי  ואסור  לרחוץ  ידיו  במלח 
ף  בלשון "  וכל  שכן  בבורית  שקורין  זיי)אגור(

  או  בשאר  חלב )ח"בנימין  זאב  סימן  רע(אשכנז  
מרדכי  פרק  במה (שנימוח  על  ידיו  והוי  נולד  

א  וטור  סימן "ג  והגהות  מיימוני  פרק  כ"בהמה  וסמ

 :)א"שכ







 
) ויש

אומרים  דאפילו  לעבור  במרחץ  במקום  שיכול 

 :)י וטור"רש() להזיע אסור






 
–

 








ובמקום  שאין  נוהגין  לסוך :  הגה

בית (בשמן  כי  אם  לרפואה  בכל  שמן  אסור  

 :)יוסף




 


     
 


)ג"מיימוני  פרק כ()  החדשים( ,


     





 
–

 


    


 



 

     
    




 ושש  בשיניו מיהו  מי  שח:  הגה
ם "ומצטער  עליו  להוציאו  אומר  לעכו

בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים  ואיסור (להוציאו  

 :)והיתר הארוך
     


     




 

 
– 

 

                          
                                 

                               
               




 
     





 ):ח"ועיין לקמן סימן תרי(






 

     


    


 


 





  )תחלת  חולי,  פירוש (
 






     


    ויש :  הגה
ם "אומרים  דוקא  ישראלים  אבל  סתם  עכו

שאינן  רופאים  לא  מחזקינן  אותם  כבקיאים 
מי  שרוצים  לאנסו .  )איסור  והיתר  הארוך(

ולה  אין  מחללין  עליו שיעבור  עבירה  גד
בית (ו  "השבת  כדי  להצילו  עיין  לעיל  סימן  ש

 :)א"יוסף בשם הרשב











 



     

ויש  אומרים  דאם :  הגה
אפשר  לעשות  בלא  דיחוי  ובלא  איחור  על  ידי 

י  ואם  אפשר  לעשותו שינוי  עושה  על  ידי  שינו
ם  בלא  איחור  כלל  עושין  על  ידי "על  ידי  עכו

  וכן )ן"אור  זרוע  ומגיד  משנה  בשם  ראב(ם  "עכו
נוהגים  אבל  במקום  דיש  לחוש  שיתעצל 

תוספות (ם  "ם  אין  לעשות  על  ידי  עכו"העכו

 :)ן"ור



     


 



     


 
)רו  התבוננו  במחלתו  ושיעפירוש (

    



 






הגה :

ואם  הדבר  בהול  אין  מדקדקין  בכך  שלא  יבא 
 :)הגהות מרדכי פרק מפנין(לידי דיחוי ועיכוב 


או  שיש  לו  מיחוש  שמצטער :  הגה

וחלה  ממנו  כל  גופו  שאז  אף  על  פי  שהולך 

,  )'המגיד  פרק  ב(כנפל  למשכב  דמי  


    
     











    

ם  לעשות  תבשיל "מותר  לומר  לעכו:  הגה

תם  צרכי  קטן לקטן  שאין  לו  מה  לאכול  דס
רבינו  ירוחם  נתיב (כחולה  שאין  בו  סכנה  דמי  

  וכל  שאסור )א"ן  ורשב"  ורמב'ב  חלק  ט"י
לעשותו  על  ידי  ישראל  אפילו  על  ידי  החולה 

ם  מותר "בעצמו  אסור  אבל  כשעושה  לו  העכו
בית (לחולה  לסייעו  קצת  דמסייע  אין  בו  ממש  

 :)ב"יוסף גמרא ביצה דף כ


 


 




    

 





     

 

 






 

 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כז
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                          
                                 

                               
               

 

 
 דין חולה בשבת –המשך סימן שכח 








 
    








 



) ואין  נותנין  גמי  על  המכה  שהוא

 :)טור() מרפא



     

ומותר  לומר :  הגה
לאינו  יהודי  לעשות  רטיה  על  מכה  או  חבורה 

  ואסור  ליתן  עליה  אפר )איסור  והיתר  הארוך(
מרדכי (ם  "מקלה  דמרפא  כי  אם  על  ידי  עכו

 :)פרק שמונה שרצים


    
 


 







 






 



 


    



     




 





 





 


 


אבל  אסור  להתיז :  הגה
מחלבה  על  מי  שנשף  בו  רוח  רעה  דלית  בו 

 :)בית יוסף בשם שבולי לקט(סכנה 
)ו  סעיף "עיין  סימן  רי

)    פירושו'ג
 










בית (וכן  אם  נפל  למשכב  שרי  :  הגה

 :)יוסף


 
)הערוך  אפיק פירש  

)  טפי  זון  כלומר  להוציא  עודף  המזון





 



 


  )ומלח  ( 

 



 

     

    



 
     






 

 
– 

 

                           
                                  

                              
               







 
    

 


 
 


     






 





 

–
 





 
   


 






    
    

 







 






 



 








ואפילו  לא  באו :  הגה
 :)אור זרוע(עדיין אלא רוצים לבוא 





)ומכל  מקום  הכל  לפי  הענין (
 :)נ"י סימן ק"פסקי מהרא(





) ועיין  לעיל  סוף  סימן

ז  מי  שרוצים  לאנסו  אם  מחללין  עליו "ש
 ):שבת


 

–
 

     


    
)אותה  (






 


 


 
    



 








 





ומה  שאין  נוהגין  עכשיו  כן  אפילו  בחול :  הגה

משום  דאין  בקיאין  להכיר  במיתת  האם 
איסור (בקרוב  כל  כך  שאפשר  לולד  לחיות  

 :)והיתר


) ואם  מותרים  אחרים
להתחמם  כנגד  המדורה  עיין  לעיל  סימן 

 )ו"רע
     








 






 

 








 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כח
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                  

                              
               

 

 
 דיני יולדת בשבת –המשך סימן של 


 

    
 




 
–

 


 






 








) ועיין  ביורה  דעה  סימן

 ):ו"רס
 





 






    


     

     


) ועיין  לעיל

 ):ז"סימן ש





 




     

 




    



ובמדינות  אלו :  הגה
ו נוהגים  לרחצו  לפני  המילה  בחמין  שהוחמ

מאתמול  ולאחר  המילה  במוצאי  שבת  וכן  אם 
  למילתו  בשבת  ורואים  שיש  צורך 'היה  יום  ג

לרחצו  מכינים  חמין  מבעוד  יום  ורוחצים 
אותו  בשבת  וכל  זה  מן  הסתם  אבל  אם  רואים 

שיש  לחוש  לסכנה  אם  לא  ירחצו  אותו  אחר 
המילה  בודאי  מותר  לרחצו  ולחלל  עליו  שבת 

 :המידי דהוי אשאר חולה שיש בו סכנ



הגה :

ועיין  עוד  דיני  מילה  בטור  יורה  דעה  סימן 
 :ו"רס

–
 

 





 


 





 
–

 




     


) שבכל
ן  פרק "י  ורהגהות  מרדכ()  קופה  שלש  סאים

  )מפנין


וכל שבות : הגה
שהתירו  משום  צורך  מצוה  מותר  גם כן לצורך 

אורחים  ולא  מקרי  אורחים  אלא  שנתארחו 
אצלו  בביתו  או  שזימן  אורחים  שנתארחו אצל 

אבל  כשזימן   )ב"תרומת  הדשן  סימן  ע(אחרים  
חבירו  לסעוד  אצלו  לא  מקרי  אורחים  ואינה 

 :)בית יוסף(סעודת מצוה רק סעודת רשות 


    


 



 

 
– 

 

                           
                                  

                               
              

   






חביות  של  יין :  הגה
שהובאו  על  עגלה  אסור  להורידן  בשבת  אם 

לא  לכבוד  אורחים  או  לצורך  מצוה  דהוי 
 :)אור זרוע(כמפנה האוצר 

–
 


     
    
    







 
)ו(    








 ):ט"ז סעיף י"ועיין לעיל סימן ש(


)   פת  שניטל  הדרה  דהיינו  פת  סוביןפירוש(
 



    
    

 
 



     



 


 





 






     


 


    
ויש  מקילין  אף  לשאינה :  הגה
 :)ג והגהות מרדכי"סמ(מעורבת 



    









 



    

)   מיני  צבעוניםפירוש(


 )פירוש 
)  קום  מגולה  והפקרמ








 





 


    

 
     




 
)פירוש  כיס  (





 








 )מקום  שנכנסים  מהם פירוש  
)  לחצרות

 



 


    

 
   


 


 



 

 








 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כט
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                  

                               
              

 

 
 דיני דליקה בשבת –המשך סימן שלד 


     


    

במקום :  הגה

 :)ימרדכי פרק כל כתב(פסידא 


      
הגה :

מותר  לכפות  קערה  על  הנר  שלא  תאחוז 
 ):'ז סעיף ה" ועיין לעיל סימן רע.טור(בקורה 







 


   
 









וכל  הדינים  הנזכרים :  הגה

בדיני  הדליקה  הני  מילי  בימיהם  אבל  בזמן 

שאנו  שרויין  בין  אינם  יהודים  כתבו 
ל  שמותר  לכבות "הראשונים  והאחרונים  ז

  סכנת  נפשות דליקה  בשבת  משום  דיש  בה
והזריז  הרי  זה  משובח  ומכל  מקום  הכל  לפי 

הענין  דאם  היו  בטוחים  ודאי  שאין  שום  סכנה 
בדבר  אסור  לכבות  אבל  בחשש  סכנת  ספק 

מותר  לכבות  אפילו  הדליקה  בביתו  של 
ח  והגהות "תרומת  הדשן  סימן  נ(ם  וכן  נוהגין  "עכו

ודוקא .  )אשירי  פרק  מי  שהוציאוהו  בשם  אור  זרוע
קה  דהוי  מלאכה  שאינה  צריכה לכבות  הדלי

לגופה  ויש  סכנה  אם  לא  יכבה  אבל  אסור 
ואם  עבר )  ממון(לחלל  שבת  כדי  להציל  

וחילל  צריך  להתענות  ארבעים  יום  שני 
וחמישי  ולא  ישתה  יין  ולא  יאכל  בשר  ויתן 

ח  פשיטים  לצדקה  ואם  ירצה "במקום  חטאת  י
לפדות  התענית  יתן  בעד  כל  יום  שנים  עשר 

ועיין .  )'י  סימן  ט"סקי  מהראפ(פשיטים  לצדקה  
 :ה"בטור יורה דעה מהלכות נדה סימן קפ





 

–
 













ויש  אומרים  דוקא  חבית  שנשברה :  הגה

שבהול  ואם  יציל  חיישינן  שיתקננה  אבל  אם 
נסדק  ועביד  טיף  טיף  שאינו  בהול  כל  כך 

הגהות (מותר  להציל  בכלים  לקלוט  ולצרף  

מרדכי  ותוספות  פרק  כל  כתבי  והגהות  מיימוני  פרק 

  ויש  אומרים  דכל  זה  לא  מיירי  אלא )ב"כ
ר  לחצר  אבל  לבית  אחר  שעירב להציל  מחצ

עמו  מצילין  בכל  ענין  כמו  שנתבאר  לעיל  גבי 
 :)ו"י סימן קצ"פסקי מהרא(דליקה 







 





ומיהו :  הגה

אם  עבר  ועשה  שקלט  ואחר  כך  זימן  אורחים 
 :)א"ן והמגיד פרק כ"רמב(מותר 

     


     







    


 










 ):ט"ועיין לעיל סימן שי(



 

 
– 

 

                          
                                  

                              
               

–
 


    









דם ודוקא  א:  הגה

שעלה  שם  אבל  אם  הניח  שם  חפץ  מבעוד  יום 
  וכל )א"המגיד  פרק  כ(אסור  ליטלו  משם  בשבת  

זה  באילן  וכיוצא  בו  אבל  קנים  הרכים  כירק 
מותר  להשתמש  בהם  אף  על  פי  שמחוברים 

הגהות (בקרקע  דאין  אסור  להשתמש  בירק  

 :)אשירי פרק בכל מערבין בשם אור זרוע ובית יוסף



    


    




 




     



ולכן  טוב :  הגה

כול  בגנות  אם  ישתמש  שם להחמיר  שלא  לא
עם  מים  דבקושי  יש  ליזהר  שלא  יפלו  שם  מים 

 :)ת"בית יוסף בשם סה(


    
    




 


   

 


    



 

 

)כד  שזורעים  שם  עשבים  חציפירוש   (
,  )ערוך(    




יחור  של  אילן שנפשח מערב :  הגה
שבת  מן  האילן  ובו  פירות  מותר  לתלוש 

ב  חלק "רבינו  ירוחם  נתיב  י(הפירות  ממנו  בשבת  

 :)'ב


   

    



 




 
 

    


ומותר  להעמיד  ענפי  אילנות :  הגה

במים  בשבת  ובלבד  שלא  יהיו  בהם  פרחים 
ושושנים  שהם  נפתחים  מלחלוחית  המים 

 :ד" ועיין לקמן סימן תרנ)ל"מהרי(




 










ומותר  ליגע :  הגה
בית  יוסף  בשם (באילן  ובלבד  שלא  ינידנו  

  בור  עמוק  אפילו  מאה  אמות )אורחות  חיים
מותר  לירד  ולעלות  ומטפס  ויורד  ומטפס 

ועולה  ולא  חיישינן  שמא  יעקור  קרקע 
 :)טור(בירידתו ועלייתו 

–
 







 



טור  בשם (ויש  מחמירין  אפילו  במרוצף  :  הגה

י  ומרדכי  ריש  פרק  כל  הכלים  ורבינו  ירוחם  חלק "ר

  וכן  נוהגין  ואין  לשנות  מיהו )ת"ג  וסה"ג  וסמ"י
  וכן )ג"רבינו  ירוחם  נתיב  י(ם  מותר  "על  ידי  עכו

כנף  אווז  הקלים על  ידי  בגד  או  מטלית  או  
ואסור  לכבד .  )אגור(ואינו  משוה  גומות  

הבגדים  על  ידי  מכבדות  העשויים  מקיסמים 
הגהות  אלפסי  פרק (שלא  ישתברו  קיסמיהם  

 :)הזורק


 



 

 






 
 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ל
 לחודש

 
–ח– 

 
 


 

– 

                           
                                  

                               
               

 

 
–

 
     


וכן  אם  לא  עביד :  הגה

מעשה  שרי  ולכן  אלו  שקורין  לחבריהם 
ומצפצפים  בפיהם  כמו  צפור  מותר  לעשותו 

  ואסור  להכות  בשבת  על )לפסיהגהות  א(בשבת  
הדלת  בטבעת  הקבוע  בדלת  אף  על  פי  שאינו 

מכוין  לשיר  מכל  מקום  הואיל  והכלי  מיוחד 
לכך  אסור  ולכן  אסור  לשמש  להכות  על  הדלת 

לקרוא  לבית  הכנסת  על  ידי  הכלי  המיוחד 
אגור  ובית  יוסף (לכך  אלא  מכה  בידו  על  הדלת  

 :)בשם פסקי תוספות דעירובין


ם  לתקן "ואפילו  לומר  לעכו:  הגה
הכלי  שיר  שרי  משום  כבוד  חתן  וכלה  אבל 

  ומיהו )מרדכי  פרק  משילין(בלאו  הכי  אסור  
בזמן  הזה  נהגו  להקל  מטעם  שיתבאר  בסימן 

 :שאחר זה לענין טפוח ורקוד
     


 





 
    

הגה :

י ודוקא  על  גבי  קרקע  אבל  על  גבי  שלחן  שר
רבינו  ירוחם (דליכא  למגזר  שם  משום  גומות  

ומותר  לשחוק  בעצמות  שקורין .  )'חלק  ז
ך  אף  על  פי  שמשמיעים  קול  הואיל "טשי

. )הגהות  אלפסי  סוף  עירובין(ואינן  מכוונין  לשיר  

 )בית  יוסף(וכל  זה  בשוחק  דרך  צחוק  בעלמא  
אבל  בשוחק  כדי  להרויח  אסור  אפילו  שוחק 

אגור  ובית (ר  בתם  ובחסר  דהוי  כמקח  וממכ

ומכל  מקום  אין  למחות .  )ג"ם  פרק  כ"יוסף  ורמב

בנשים  וקטנים  דמוטב  שיהיו  שוגגין  ואל  יהו 
. )א"ג  והגהות  מיימוני  פרק  כ"תוספות  וסמ(מזידין  

ח  סעיף "ולשחוק  בכדור  עיין  לעיל  סימן  ש
 :ה"מ






     





 





 









 
–

 
) ועיין  לעיל  סימן

 ):ח מדין הליכת קרון"ה סעיף י"ש









 











והא  דמספקין  ומרקדין  האידנא :  הגה
ולא  מחינן  בהו  משום  דמוטב  שיהיו  שוגגין 

כל  שרי  שאין   ויש  אומרים  דבזמן  הזה  ה'וכו
אנו  בקיאין  בעשיית  כלי  שיר  וליכא  למיגזר 

שמא  יתקן  כלי  שיר  דמלתא  דלא  שכיח  הוא 
תוספות  סוף (ואפשר  שעל  זה  נהגו  להקל  בכל  

 :)פרק המביא כדי יין
ולכן  אסור  לתפוס  ולהכניס :  הגה

לבית  הסוהר  מי  שנתחייב  איזה  עונש  כדי 
 שלא  יברח  וכל  שכן  שאסור  להלקותו  דהוה

בית  יוסף (בכלל  דין  ואם  יברח  אין  עלינו  כלום  

.   ולא  מקדשין)ג  בשם  שבולי  הלקט"סוף  סימן  רס

ויש  מתירין  לקדש  היכא  דאין  לו  אשה :  הגה
  ואפשר  דהוא  הדין  הכניסה )רבינו  תם(ובנים  

  ואף  על  גב  דלא  קיימא  לן )ג"סמ(לחופה  שרי  
הכי  מכל  מקום  סומכין על זה בשעת הדחק כי 

יות  כמו  שרגילין  שלפעמים גדול  כבוד  הבר
 'שלא  היו  יכולים  להשוות  עם  הנדוניא  ביום  ו

עד  הלילה  דעושין  החופה  והקידושין  בליל 
שבת  הואיל  וכבר  הוכנו  לסעודה  ולנשואין 

והוי  ביוש  לכלה  ביום  לכלה  ולחתן  אם  לא 
יכנוס  אז  ומכל  מקום  לכתחלה  יש  ליזהר  שלא 

ועיין  בטור  אבן  העזר  סימן (יבא  לידי  כך  
).  ג"ס    





 

 
– 

 

                           
                                  

                               
               




)דתקיף  ליה  עלמא (


 


) ועיין

 ):פ"לעיל סימן ר





 






 

–


 








ג  דין  סריקה "ועיין  לעיל  סוף  סימן  ש:  הגה
 :וחפיפה


 




עוגה אסור  לשבור:  הגה  
שכתוב  עליה  כמין  אותיות  אף  על  פי  שאינו 

מרדכי  פרק  כלל (מכוין  רק  לאכילה  דהוי  מוחק  

 :)גדול


 אבל  מותר  לרשום

 :)ג"תרומת הדשן סימן ס(באויר כמין אותיות 


 


 
   





 


 

    


 



     

 


 


     
 


 

     




 
–

 



      




 




     

 


) ועיין  לעיל  סוף

 ):ו"סימן ש
–


 


) ועיין  לעיל

)  ז"א  וסוף  סימן  ש"סימן  רס




    




 
–

 



)מאיסור  דאורייתא  (

    
    
    

ויש  אומרים  דכל :  הגה
זה  בקטן  דלא  הגיע  לחינוך  אבל  הגיע  לחינוך 

  ויש )תוספות  פרק  כל  כתבי(צריכים  להפרישו  
אומרים  דלא  שייך  חינוך  לבית  דין  אלא  לאב 

  וקטן  שהכה  לאביו  או  עבר )בית  יוסף(בלבד  
שאר  עבירות  בקטנותו  אף  על  פי  שאין  צריך 

תשובה  כשהגדיל  מכל  מקום  טוב  לו  שיקבל 
על  עצמו  איזה  דבר  לתשובה  ולכפרה  אף  על 

פסקי (פי  שעבר  קודם  שנעשה  בר  עונשין  

 :)ב"י סימן ס"מהרא

–
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