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הגה :

ואסור  לפסוע  יותר  מאמה  בפסיעה  אחת  אם  אפשר 

ק  מי אור  זרוע  והגהות  אשירי  פר(לו  בפחות  

 :)שהוציאוהו


) וכן  מותר

 ):בית יוסף, לטייל







 






)ג  סעיף  ה"ועיין  לקמן  סימן  תרי' 

)  ה"  בהג'ובסעיף  ח


 


 
    

 







ועיין :  הגה)    להסירם  מעליהפירוש(

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

.  או  בבית
)מגןפירוש    (




 פירוש()    כובע  של  ברזלפירוש(

)  אנפלאות  של  ברזל
     







 



 







) ועיין  לקמן  סימן

 ):ג"ש





 





ומכל  מקום :  הגה

ן "ילאסור  לצאת  בתיק  של  בתי  עינים  שקורין  בר

אף  על  פי  שהתיק  הוא  של  כסף  דהבתי  עינים 

  ואם  המפתח  של )בית  יוסף(בעצמם  הם  משוי  

נחושת  וברזל  אפילו  מחובר  וקבוע  בחגורה  אסור 

 )א"מרדכי  פרק  במה  אשה  ובית  יוסף  בשם  תשובת  הרשב(

בית  יוסף  בשם (ויש  שכתבו  שנוהגין  בזה  להתיר  

 :)ועף והאגודה וכן משמע באור זר"תשובת אשכנזית הרי




 







 




ולכן  מותר  ללבוש  בגד  מפני :  הגה

הגשמים  או  כובע  על  ראשו  אבל  אסור  לאשה  ליתן 

בגד  על  צעיפה  מפני  הגשמים  דאין  זה  דרך  מלבוש 

 :)הגהות מיימוני(







 








    


     


וכן  מותר  לצאת  במנעל  של  עץ :  הגה

רבינו  ירוחם (שהרגל  נכנס  בו  וליכא  למיחש  שיפול  

ש  דמשתלפי  במהרה  וממילא "  וכן  בפנטני)'חלק  ה

 )אגור(  ויש  מחמירים  ואוסרים  )ז"א  סימן  תר"רשב(

  ילך  אדם  יחף  בשבת  במקום  שאין  דרך  לילך ולא

יחף  ולא  יצא  אדם  בשבת  כמו  שהוא  יוצא  בחול 

בלתי  דבר  אחר  שיזכור  על  ידו  שהוא  שבת  ולא 

 :)כל בו(יבא לחללו 


