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באיזה  כלים  מותר  לצאת   –ימן  שא    סהמשך

 בשבת ואיזה מהם אסורים





)וחולה שעמד מחליו דינו כחיגר:( 
 
)כעין  טבעות פירוש  

)  גדולים  שסוגרים  בהם  הרגלים
 

 




    

 


)בגדים ושפיר  
 ):גסים








     


 
)כמין  פעמונים פירוש  

)  קטנים
ולא  מהני  הא  דמחובר  לכסות :  הגה

רק  בדבר  שדרכו  להיות  מחובר  שם  אבל  אם  חיבר 
יימוני  פרק הגהות  מ(שם  דבר  שאין  דרכו  בכך  אסור  

א  ומרדכי  פרק  במה "ט  ובית  יוסף  בשם  תשובת  רשב"י

ואותן  עגולים  ירוקים  שגזרה  המלכות  שכל .  )אשה
יהודי  ישא  אחד  מהן  בכסותו  מותר  לצאת  בהן 

אור (אפילו  אינו  תפור  בכסותו  רק  מחובר  שם  קצת  

וכן  מותר  לצאת  במטפחת  שמקנחין  בו  האף .  )זרוע

הא  דמותר ט  אם  מחובר  לכסות  ו"שקורין  פצולי
לצאת  בזגין  הארוגין  דוקא  שאין  בהם  עינבל  ואין 

 :)הגהות אלפסי סוף פרק במה אשה(משמיעין קול 
    

 




















  המחאות  ביחד  אבל  אם 'ודוקא  שבאו  ב:  הגה
איתמחי  גברא  תחלה  ואחר  כך  עשה  קמיע  וריפא 

  פעמים  לא  תלינן  בהמחאת  הקמיע  רק  בהמחאת 'ג
הגהות  אשירי  וכן  משמע (ברא  שכבר  אתחזק  הג

.  )מתוספות  מהביאור  שכתב  בית  יוסף













 
 
     










 




 








      
    

 


אף  על  פי  שמניח  צד  ימין  על  כתפו :  הגה
של  שמאל  דדרך  ללבשו  כך  ולא  הוי  אלא 

 :)בית יוסף(תנאות ושרי לה




     

     


     


 


אבל  בבית  מותר  אם  צריך  לו  ואפילו  אינן :  הגה
 :צרורים רק שהם מנוקבים


ויש  מתירים  במקום :  גהה

פסידא  שירא  שיגזלו  ממנו  אם  יניחם  בבית  וילך 

  וכן  נוהגין  להקל  אם )אגור  ואיסור  והיתר  הארוך(מהם  

צריך  לצאת  אבל  אם  יוכל  להיות  יושב  בבית  ולא 

לצאת  לא  יצא  ובמקום  שאין  צריך  לו  ויוכל 

 :להניחם בבית יש להחמיר


