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דיני   –סימן  רכה  ,  המשך  הלכות  ברכות

 ברכת שהחיינו



 





     



 

     



      




ויש  אומרים  משלשים  יום :  הגה

 :)טור(לשלשים יום 
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)דנעלם  ואינו  נראהפירוש    (

 





     
 





 


 

–
 


וכשניעור  משנתו  אין :  הגה

ויש .  )בית  יוסף(ריך  לברך  אלהי  נשמה  צ
כל (אומרים  שיקרא  קודם  שיישן  ויהי  נועם  

.  )בו









   






















    
    



    
     












 

 
–

 






ויש  אומרים  ששמתפלל  השליח  צבור :  הגה

ועיין  לעיל .  עם  הקהל  בקול  רם  וכן  נוהגים
 :'ד סעיף ב"סימן קכ




)  מקום  שמעבדין  שם  את  העורות(








     

    


     

   


ויש  חולקים  וסבירא  להו  דסעודה :  הגה

קטנה  מותר  ואינו  אסור  רק  בסעודת  נשואין 
ויש  אומרים .  )טור  בשם  רבינו  תם(או  מילה  

דאפילו  סעודה  גדולה  סמוך  למנחה  גדולה 
בעל  המאור  והגהות  מיימוני  פרק  קמא (שרי  

ויש  אומרים  דסעודה  קטנה  אפילו .  )דשבת
ונהגו .  )י"טור  בשם  ר(למנחה  קטנה  שרי  סמוך  

להקל  כשתי  הסברות  דהיינו  בסעודה  גדולה 
סמוך  למנחה  גדולה  ובסעודה  קטנה  סמוך 

למנחה  קטנה  ואפשר  הטעם  משום  דעכשיו 
קוראין  לבית  הכנסת  לא  חיישינן  דלמא  יפשע 

ועיין  לעיל ()  אגודה  פרק  קמא  דשבת(ולא  יתפלל  
להחמיר מיהו  בסעודה  גדולה  יש  ).  ט"סימן  פ

אפילו  סמוך  למנחה  גדולה  ואפילו  אם  התחיל 
קודם  לכן  כשמגיע  מנחה  קטנה  והשעה 

טור  ובית  יוסף (עוברת  צריך  לקום  ולהתפלל  

 :)בשם הפוסקים






 

–
 








ומשערינן  שעות  אלו  לפי  ענין  היום ואף :  הגה

ב  שעות  והם "ארוך  משערינן  ליאם  היום  

נקראות  שעות  זמניות  וכן  כל  מקום  ששערו 
ם "רמב(חכמים  בשעות  משערינן  לשעות  אלו  

.  )  המשנה  בפרק  קמא  דברכותפירושב






    



    


    
    הגה :

ולדידן  במדינות  אלו  שנוהגין  להתפלל  ערבית 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

מפלג  המנחה  אין  לו  להתפלל  מנחה  אחר  כך 

בית  יוסף  בשם (ובדיעבד  או  בשעת  הדחק  יצא  

  אם  מתפלל  מנחה  עד )א"אהל  מועד  ורשב

 :הלילה דהיינו עד צאת הכוכבים



) ועיין  לעיל  סימן

ואפילו  עומד  מלמודו :    הגה)'ב  סעיף  ה"צ
.  )מנהגים(יטול  ידיו  לתפלה  

 
–

 











אין  לומר  אשרי  שקודם  מנחה  אלא :  הגה

כשיש  מנין  בבית  הכנסת  כדי  שיאמרו  עליו 

ק  וכל "הגהות  סמ(הקדיש  שלפני  תפלת  המנחה  

ויש  שכתבו  שנוהגין  לומר  פרשת  התמיד .  )בו

קודם  אשרי  של  תפלת  המנחה  נגד  תמיד  של 
אבודרהם  בשם (בין  הערבים  ומנהג  יפה  הוא  

 :)י ובית יוסף"הר



) ועיין

 ):ח"לעיל סימן ק


 

–
 






    




ומיהו  לא  יחזור  ויתפלל  בלילה :  הגה

אף  על  פי  שהצבור  מקדימים  הרבה  לפני 
אם  כן  הוא  רגיל  בשאר  פרישות הלילה  אלא  

וחסידות  דאז  לא  מתחזי  כיוהרא  מה  שיחזור 

 'מרדכי  ריש  ברכות  והגהות  מיימוני  פרק  ג(ויתפלל  

 :)א"מהלכות תפלה ותרומת הדשן ס





    


 אבל  אין  צריך  להפסיק :  הגה

לתפלה  הואיל  והתחיל  לאכול  אבל  אם  לא 
התחיל  לאכול  אף  על  פי  שנטל  ידיו  צריך 

ואם  אין  שהות .  )ן  פרק  קמא  דשבת"ר(להפסיק  
ד  בהגהות "הראב(להתפלל  מפסיק  אף  לתפלה  

 :) מהלכות קריאת שמע'פרק ג





 



)   יציאת  החמה  מענין  הנצו  הרמוניםפירוש(




     


אבל  שאר  הברכות  דהיינו  שתים  שלפני :  הגה
קריאת  שמע  וברכת  אמת  ואמונה  עד 

. טור  ומרדכי  והגהות  מיימוני(השכיבנו  אומר  

 :)'ח סעיף ה"ועיין לעיל סימן נ

–
 


 










ט"ועיין לעיל סימן ס:  הגה .

ראיתי  מדקדקים  נהגו  לעמוד  כשאומרים 
  לעולם 'השמונה  עשרה  פסוקים  של  ברוך  ה

  ומנהג  יפה  הוא  כי  נתקנו  במקום  תפלת 'וכו
שמונה  עשרה  ועל  כן  ראוי  לעמוד  בהן  כמו 

 :בתפלה



 




)ו"ועיין לעיל סימן רט:( 
–

 


)ן נופלין על פניהם לאחר ערביתואי(: 
–

 


 



 

–
 




ויקרא  קריאת  שמע  סמוך  למטתו  ואין :  הגה
אוכלים  ושותים  ולא  מדברים  אחר  קריאת 

שמע  שעל  מטתו  אלא  יישן  מיד  שנאמר  אמרו 
כל  בו ורוקח (בלבבכם  על  משכבכם  ודומו  סלה  

ועיין  לעיל  סימן .  )'  חלק  ב'ורבינו  ירוחם  נתיב  ב
ג  אי  מותר  לקרות  כשהוא  שוכב  ואם  קרא "ס

קריאת  שמע  ולא  יוכל  לישן  מיד  אז  חוזר 
וקורא  כמה  פעמים  זה  אחר  זה  עד  שישתקע 

הגהות (בשינה  ושיהיה  קריאתו  סמוך  לשינתו  

ואין  מברכין  על  קריאת  שמע .  )'מיימוני  פרק  ז

  ובית  יוסף  בשם 'הגהות  מיימוני  פרק  ז(שעל  מטתו  

.  )פות  פרק  כל  הבשרתוס
מה '  בסתר  עליון  ואומר  ה'ואומר  ה  

  ביום '  הישועה  ואומר  ברוך  ה'רבו  צרי  עד  לה

 '  בשכבנו  ברוך  ה'  בלילה  ברוך  ה'ברוך  ה
  בך  השטן '  אל  השטן  יגער  ה'בקומנו  ויאמר  ה

  מעתה  ועד  עולם  בידך '  שומרך  וגו'  ה'וגו
  עד  וישם  לך 'ו  וג'  יברכך  ה'אפקיד  רוחי  וגו

 :שלום ואומר השכיבנו עד סמוך לחתימה
    




 

 
–

 


    
    



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               






    
    

    



     

     













גם  בזה  יש :  הגה

  )טור(אך  ,  קיבול  שכר






     
 


 






 
    





     



 


 







   ) ולענין  לעשותה
).  ו"ין  לקמן  ריש  סימן  שטבשבת  עי





) ועיין  לעיל

,  )'  סעיף  ב'סימן  מ



 



    

 












    




     




 





 


 


    
 

      
אבל  אם  עושה :  הגה

הגהות  מיימוני (מחיצה  גבוה  עשרה  לפני  הנר  

  אף  על פי שהאור נראה )  מהלכות  יום  טוב'פרק  ד

כן (דרך  המחיצה  כגון  שהפסיק  בסדין  שרי  

גם .  )  דמסכת  ביצה'י  בפרק  ב"נראה  לי  מדברי  רש

אמרינן  התם  דשרי  כשכופה  כלי  על  הנר  ואם 
מותר  לעשות  מחיצה  זו  בשבת עיין לקמן ריש 

.  ו"סימן  שט
ותלמיד  חכם :  הגה

 :)טור(מאפיל בטליתו ושרי 


)מי  שאין  לו  בניםפירוש   .(
והוא .  'ד  סעיף  ד"ועיין  לקמן  סימן  תקע:  הגה

ירושלמי (הדין  בשאר  צרות  שהם  כרעבון  

 :)דתענית
     


 



    







    

 
   

    




) והא  דבריש

הסימן  שחייב  לפוקדה  איירי  כשהוא  רוכב  או 
 :)ל"מהרש() יושב בקרון וכאן איירי במהלך






)    שישן  לרגליופירוש(




 


 
–

 






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


)למטהפירוש    (




 

 
–

 




    




נוהגין :  הגה

  לעשות  מהם ללוש  כדי  שיעור  חלה  בבית
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 
א  בליל  שבת  זכר  למן  שהיה "שקורין  פשטיד

ולא  ראיתי ,  ל"מהרי(מכוסה  למעלה  ולמטה  

 :)לחוש לזה

–
 





) פירוש  אריס  הוא  העובד

)  ליקח  חלק  ממה  שישביח  לבעליו



    

    



הגה :
ואף  על  פי  שלא  לקחה  האינו  יהודי  רק 

  לישראל  הנאה  במה לשליש  או  לרביע  ויש
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 (יהודי  שרי  דאין  שם  הישראל  נקרא  עליו  

 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 

  ויש  אומרים )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


     


ויש  אומרים  דאם  אינו :  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, ורבינו ירוחם ובית יוסף


    
 



     





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 (דבמקום  פסידא  כי  האי  גוונא  לא  חששו  

וישראל  הממונה  על  מטבע  של  מלך .  )יוסף
כדין  הממונה  על  המכס  ואף  על  פי דינו  

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

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

סמוך  עלייהו ונראה  לי  דבהפסד  גדול  יש  ל
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 

השכר  דאינו  יהודי  אדעתיה  דנפשיה  קא  עביד 
ואין  הישראל  נהנה  במלאכתו  בשבת  כיון 

ליו  לעשות  ומכל שאין  המלאכה  מוטלת  ע
מקום  לא  יטול  שכר  שבת  אלא  בהבלעה  עם 

ן  סוף  פרק  כל  כתבי  וסוף  פרק  קמא "ר(שאר  הימים  

 :)ז"דע



 




    
    



    


ואם :  הגה
ר  לאינו  יהודי  חלקו  בשבת  או ירצה  להשכי

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 

המעות  אבל  אם  כל  אחד  עוסק  ביומו  וישראל 
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

שמתנה  שהאינו  יהודי  יחזור  וישאיל  לו  ולא 
ות הגה(אמרינן  בכי  האי  גוונא  דהוי  כשכירות  

 :)'מיימוני פרק ו






 



הגה :

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

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

.  )פרק  קמא  דשבת






ואם  רוצה  יכול  להפקירה :  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 
  בשבת  אבל  ביום  טוב  אין  אדם ודוקא.  )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

)  ישמעאל  רהן







    

 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 

 :סם שעשה דרך היתרשיפר
–

 






פירוש  איש  ידוע  שכל  כתב  אליו  יובל  והוא (
)  י  ששלוח  אליומשלחן  למ



     

ויש :  הגה

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

 :צריכים לכך ויש לסמוך עלייהו אם )טור(







 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 






 
  





הגה :

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

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

 :)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
שרי  אפילו  בספינה  שמושכים  אותה  על  ידי 

  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"יבר(להוליך  הספינה  

     





 




    


    




    
)לצאת  חוץ  לתחום  (
וכן  בספינה  שיצטרך :  הגה

הישראל  לבוא  לידי  מלאכה  בשבת  אסור 

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

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

 :)ק"מהרי(מי להליכה בקרון שאסור ד


     



ויש  אומרים  דאפילו  יצא  מן :  הגה
הספינה  שרי  דמאחר  שקנה  בה  שביתה  מערב 

ולהפליג שבת  מותר אחר כך ליכנס בה בשבת 
ויש  אומרים  שעושין  קידוש  בספינה  ואחר  כך 

חוזרים  לביתם  ולנים  שם  ולמחר  חוזרין 
לספינה  ומפליגין  וכן  נהגו  בקצת  מקומות 

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

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






    














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

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

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(

 

–
 


     

    
  ודוקא  כשעושה :  הגה

המלאכה  דרך  קבע  אבל  אם  עושה  אותה  דרך 
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  
ו  בערב  שבת ויש  לאדם  למעט  קצת  בלימוד

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 
די  מקום  מבעוד  יום  בבית  ישראל  ויש יהו

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

.  בחנם  דהיינו  בטובת  הנאה 


ואפילו  נתנם  לו :  הגה
 :כמה ימים לפני שבת

    


 





   ויש  אוסרין :  הגה
ללובשו  כל  שידוע  שהאינו  יהודי  גמרו  בשבת 

ף ל  ובית  יוס"הגהות  אשירי  פרק  קמא  דשבת  ומהרי(

  וצריך  להמתין  במוצאי  שבת  בכדי )בשם  רוקח

  והכי  נהוג  לכתחלה  אם  לא )אור  זרוע(שיעשה  
שצריך  אליו  בשבת  שאז  יש  לו  להקל  ואם  יש 

לתלות  שנגמר  בערב  שבת  מותר  בכל  ענין 

ודוקא  אם  שגר  לו  האינו  יהודי .  )הגהות  אלפסי(

לביתו  אבל  אסור  ליקח  כלים  מבית  האומן 
ואור ,  ק  קמא  דיום  טובמרדכי  פר(בשבת  ויום  טוב  

,   מהלכות  יום  טוב'והגהות  מיימוני  פרק  ב,  זרוע

וכל  זה  בכלים .  )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  

 :)רק אין צדיןאשירי פ


) סם

)  של  רפואה  שנותנין  על  העין

    







)כ  סעיף  ב"ועיין  לקמן  סימן  ש'  (
    



ול ולא  חיישינן  להשמעת  ק:  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"משנתבאר  לעיל  סוף  סימן  ר
ר  מערב "להעמיד  כלי  משקולת  שקורין  זייגע

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

 :)ח"טור ועיין לקמן סימן של(מאתמול 

 

 



  

 


