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באיזה  כלים  מותר  לצאת   –ימן  שא    סהמשך

 בשבת ואיזה מהם אסורים






 



 




)פירוש 
)  סרבל  כסות  העליון

      
על  זה ויש  אוסרים  שתי  חגורות  זה  :  הגה

אור  זרוע (אלא  אם  כן  מלבוש  מפסיק  ביניהם  

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

 :)אגור(שני אנפילאות 






 

    
    




)ג"ועיין לעיל סימן י( 
 )יריעה  כעין  אהל,  פירוש  ( 








      





 



 








     

 












 


) לשון

)  ם  ובסכנה  מניחו  והולך  לו"הרמב


 



 









 


ואסור  לטלטלם  שמא  יבא  לידי :  הגה

 )מרדכי  פרק  חבית(סחיטה  והוא  שמקפיד  על  מימיו  
ואסור  לילך  בשבת  במקום  שיוכל  להחליק  וליפול 

 :י סחיטהבמים שמא ישרו כליו ויבא ליד


 
)בגד  שמסתפגין פירוש  

)בו  לאחר  שרוחצין


 



 


)בעלי  נגעיםפירוש  (


 


      

)חתיכות  בגד  בלויפירוש    (
 

–
 





וכל  שכן  שאסור  לנער  בגד  שנשר  במים  או :  הגה
שירדו  עליו  גשמים  ודוקא  בבגד  חדש  שמקפיד 

ש  אומרים  דאסור  לנער  בגד  מן   י)כל  בו(עליו  
האבק  שעליו  אם  מקפיד  עליו  וטוב  לחוש  לדבריו 

  אבל  מותר  להסיר  הנוצות  מן  הבגד )י  ואור  זרוע"רש(
 :ז" ועיין לקמן סימן של)אור זרוע(בשבת 
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