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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 
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)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

 









 




