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וכן  אם  לא  עביד  מעשה  שרי  ולכן :  הגה

אלו  שקורין  לחבריהם  ומצפצפים  בפיהם  כמו 

  ואסור )  אלפסיהגהות(צפור  מותר  לעשותו  בשבת  

להכות  בשבת  על  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  בשם (לכך  אלא  מכה  בידו  על  הדלת  

 :)פסקי תוספות דעירובין


ם  לתקן  הכלי "ואפילו  לומר  לעכו:  הגה

שיר  שרי  משום  כבוד  חתן  וכלה  אבל  בלאו  הכי 

  ומיהו  בזמן  הזה  נהגו )מרדכי  פרק  משילין(אסור  

להקל  מטעם  שיתבאר  בסימן  שאחר  זה  לענין 

 :טפוח ורקוד



 





 


ודוקא  על  גבי :  הגה

שרי  דליכא  למגזר  שם קרקע  אבל  על  גבי  שלחן  

ומותר  לשחוק .  )'רבינו  ירוחם  חלק  ז(משום  גומות  

ך  אף  על  פי  שמשמיעים "בעצמות  שקורין  טשי

הגהות  אלפסי  סוף (קול  הואיל  ואינן  מכוונין  לשיר  

בית (וכל  זה  בשוחק  דרך  צחוק  בעלמא  .  )עירובין

  אבל  בשוחק  כדי  להרויח  אסור  אפילו  שוחק )יוסף

אגור  ובית  יוסף (מכר  בתם  ובחסר  דהוי  כמקח  ומ

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

וקטנים  דמוטב  שיהיו  שוגגין  ואל  יהו  מזידין 

ולשחוק .  )א"ג  והגהות  מיימוני  פרק  כ"תוספות  וסמ(

 :ה"ח סעיף מ"בכדור עיין לעיל סימן ש






     
     


 





 







 

–
 

) ועיין  לעיל  סימן

 ):ח מדין הליכת קרון"ה סעיף י"ש




     



 









והא  דמספקין :  הגה

ומרקדין  האידנא  ולא  מחינן  בהו  משום  דמוטב 

  הכל   ויש  אומרים  דבזמן  הזה'שיהיו  שוגגין  וכו

שרי  שאין  אנו  בקיאין  בעשיית  כלי  שיר  וליכא 

למיגזר  שמא  יתקן  כלי  שיר  דמלתא  דלא  שכיח 

תוספות  סוף (הוא  ואפשר  שעל  זה  נהגו  להקל  בכל  

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

הסוהר  מי  שנתחייב  איזה  עונש  כדי  שלא  יברח 

וה  בכלל  דין  ואם וכל  שכן  שאסור  להלקותו  דה

ג  בשם "בית  יוסף  סוף  סימן  רס(יברח  אין  עלינו  כלום  

ויש  מתירין  לקדש :  הגה.    ולא  מקדשין)שבולי  הלקט

  ואפשר  דהוא )רבינו  תם(היכא  דאין  לו  אשה  ובנים  

  ואף  על  גב  דלא )ג"סמ(הדין  הכניסה  לחופה  שרי  

קיימא  לן  הכי  מכל  מקום  סומכין  על  זה  בשעת 

בריות  כמו  שרגילין הדחק  כי  גדול  כבוד  ה

שלפעמים  שלא  היו  יכולים  להשוות  עם  הנדוניא 

  עד  הלילה  דעושין  החופה  והקידושין  בליל 'ביום  ו

שבת  הואיל  וכבר  הוכנו  לסעודה  ולנשואין  והוי 

ביוש  לכלה  ביום  לכלה  ולחתן  אם  לא  יכנוס  אז 

ומכל  מקום  לכתחלה  יש  ליזהר  שלא  יבא  לידי  כך 

).  ג"ועיין  בטור  אבן  העזר  סימן  ס(




)דתקיף  ליה  עלמא (

      
 


) ועיין  לעיל

 ):פ"סימן ר





 





 


