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באיזה  כלים   –סימן  שא  ,  המשך  הלכות  שבת

 מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים





     

   )פירוש 
ועיין :  הגה)  להסירם  מעליה

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

)מגןפירוש  (
     


)כובע  של פירוש  

  אנפלאות  של פירוש()  ברזל
)  ברזל


     







 


     


 





   


 ):ג"ועיין לקמן סימן ש(





 






ומכל  מקום  אסור  לצאת  בתיק  של  בתי :  הגה

ן  אף  על  פי  שהתיק  הוא "עינים  שקורין  בריל
בית (  כסף  דהבתי  עינים  בעצמם  הם  משוי  של

  ואם  המפתח  של  נחושת  וברזל  אפילו )יוסף
מרדכי  פרק  במה (מחובר  וקבוע  בחגורה  אסור  

  ויש )א"אשה  ובית  יוסף  בשם  תשובת  הרשב
בית  יוסף  בשם (שכתבו  שנוהגין  בזה  להתיר  

ף  והאגודה  וכן  משמע  באור "תשובת  אשכנזית  הרי

 :)זרוע


     
 

     






 




ולכן  מותר  ללבוש :  הגה
בגד  מפני  הגשמים  או  כובע  על  ראשו  אבל 

אסור  לאשה  ליתן  בגד  על  צעיפה  מפני 
 :)הגהות מיימוני(הגשמים דאין זה דרך מלבוש 

     

    





 









    





     
וכן  מותר  לצאת  במנעל  של  עץ :  הגה

רבינו (שהרגל  נכנס  בו  וליכא  למיחש  שיפול  

ש  דמשתלפי "  וכן  בפנטני)'ירוחם  חלק  ה

  ויש )ז"א  סימן  תר"רשב(במהרה  וממילא  
  ולא  ילך  אדם  יחף )אגור(מחמירים  ואוסרים  

ין  דרך  לילך  יחף  ולא  יצא בשבת  במקום  שא
אדם  בשבת  כמו  שהוא  יוצא  בחול  בלתי  דבר 

אחר  שיזכור  על  ידו  שהוא  שבת  ולא  יבא 
 :)כל בו(לחללו 





) וחולה  שעמד  מחליו

 ):יגרדינו כח
 
    )כעין פירוש  

) טבעות  גדולים  שסוגרים  בהם  הרגלים

 






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               





  

 


    )פירוש 
 ):בגדים גסים





    

     




 
)כמין  פעמונים פירוש  

)  קטנים
ולא  מהני  הא :  הגה

דמחובר  לכסות  רק  בדבר  שדרכו  להיות 
מחובר שם אבל אם חיבר שם דבר שאין דרכו 

ט  ובית  יוסף "הגהות  מיימוני  פרק  י(בכך  אסור  

. )א  ומרדכי  פרק  במה  אשה"בשם  תשובת  רשב

ואותן  עגולים  ירוקים  שגזרה  המלכות  שכל 
ד  מהן  בכסותו  מותר  לצאת בהן יהודי  ישא  אח

אפילו  אינו  תפור  בכסותו  רק  מחובר  שם  קצת 
וכן  מותר  לצאת  במטפחת .  )אור  זרוע(

ט  אם "שמקנחין  בו  האף  שקורין  פצולי
מחובר  לכסות  והא  דמותר  לצאת  בזגין 

הארוגין  דוקא  שאין  בהם  עינבל  ואין 
הגהות  אלפסי  סוף  פרק  במה (משמיעין  קול  

 :)אשה


 





















המחאות 'ודוקא  שבאו  ב:  הגה  

ביחד  אבל  אם  איתמחי  גברא  תחלה  ואחר  כך 

  פעמים  לא  תלינן 'עשה  קמיע  וריפא  ג
בהמחאת  הקמיע  רק  בהמחאת  הגברא  שכבר 

הגהות  אשירי  וכן  משמע  מתוספות (אתחזק  

.  )מהביאור  שכתב  בית  יוסף










    

     

 
     

 










    

 



 




    
    




 


אף  על  פי  שמניח  צד  ימין  על :  הגה

כתפו  של  שמאל  דדרך  ללבשו  כך  ולא  הוי 

 :)בית יוסף(אלא להתנאות ושרי 








    




 


אבל  בבית  מותר  אם  צריך  לו  ואפילו :  הגה

 :אינן צרורים רק שהם מנוקבים


ויש  מתירים  במקום :  הגה

פסידא  שירא  שיגזלו  ממנו  אם  יניחם  בבית 
  וכן  נוהגין )אגור  ואיסור  והיתר  הארוך(וילך  מהם  

  צריך  לצאת  אבל  אם  יוכל  להיות להקל  אם
יושב  בבית  ולא  לצאת  לא  יצא  ובמקום  שאין 

 :צריך לו ויוכל להניחם בבית יש להחמיר






 



 





)סרבל  כסות  העליוןפירוש    (


ויש :  הגה

אוסרים  שתי  חגורות  זה  על  זה  אלא  אם  כן 
אור  זרוע  ותוספות (מלבוש  מפסיק  ביניהם  

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

 :)אגור(שני אנפילאות 


    




 


    

    





 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

) ועיין  לעיל סימן

 )ג"י
)יריעה  כעין  אהל,  פירוש  (

    


    
     

    

     

     



 



 








    


 

    




     






     
    

 


) לשון

)  ם  ובסכנה  מניחו  והולך  לו"הרמב
    

 



 


     







 


ואסור  לטלטלם  שמא  יבא  לידי :  הגה

מרדכי  פרק (סחיטה  והוא  שמקפיד  על  מימיו  

ך  בשבת  במקום  שיוכל   ואסור  ליל)חבית

להחליק  וליפול  במים  שמא  ישרו  כליו  ויבא 
 :לידי סחיטה


 

   )בגד פירוש  

)שמסתפגין  בו  לאחר  שרוחצין 

    

 



 

    
)בעלי  נגעיםפירוש  (


 


      

 )חתיכות  בגד  בלויפירוש   (


 

–
 


     


וכל  שכן שאסור לנער בגד :  הגה
מים  או  שירדו  עליו  גשמים  ודוקא שנשר  ב

  יש  אומרים )כל  בו(בבגד  חדש  שמקפיד  עליו  
דאסור  לנער  בגד  מן  האבק  שעליו  אם  מקפיד 

  אבל )י  ואור  זרוע"רש(עליו  וטוב  לחוש  לדבריו  
אור (מותר  להסיר  הנוצות  מן  הבגד  בשבת  

 :ז" ועיין לקמן סימן של)זרוע






 

    
)אחד (






 

) הוא  כלי  שכובשין  בו  בגדים  אחר
הכביסה  והם  שתי  לוחות  זה  על  זה  והבגדים 

)  ביניהם    



 
    


    


וכובעים  ושאר :  הגה
 :)ל"בית יוסף בשם ש(כלי פשתן דינן כסודר 

)בית  יוסף ()  או  על  מנעליו

  )ג"ורבינו  ירוחם  חלק  י


ויש  מי :  הגה
  והוא  הדין  דמותר )ש"הרא(שמתיר  בשניהם  

רבינו ()  חרס  הראוי  לטלטל(להסירו  במעט  

 :)ג"ירוחם חלק י






 

)בסכין  או  בצפורן  (


 







ובגד  שאין  עליו  לכלוך  מותר :  הגה

לתת  עליו  מים  מועטים  ולא  מרובים  שמא 
ת "ק  וסה"ג  וסמ"בית  יוסף  בשם  סמ(יסחוט  

  ויש  אוסרים  בכל  ענין )ש  פרק  קמא  דיומא"והרא
ט "ד  וסימן  שי"בית  יוסף  בשם  הטור  סימן  של(

 :)ב"ותוספות פרק כל כתבי והגהות פרק כ






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

ויש  שכתבו  דאין :  הגה

לחוש  לזה  דלא  אמרינן  שריית  בגד  זהו  כבוסו 
בכי  האי  גוונא  דאין  זה  רק  דרך  לכלוך  וכן 

  ולכן  מותר  לנגב )טור  ובית  יוסף  ואגור(נוהגין  
ידיו  בבגד  שהטיל  בו  תינוק  מי  רגלים  כדי 

 )טור(לם  שאין  זה  רק  דרך  לכלוך  בעלמא  לבט
אבל  אסור  ליתן  מים  ממש  על  המי  רגלים  כדי 

ב  ותוספות  פרק "הגהות  מיימוני  פרק  כ(לבטלם  

 :)שמונה שרצים


    



 


 


)כעין  סכין פירוש  
)קטן  חד  וחריף




 

–
 


    







ובלבד  שלא  יהיו  מטונפות  או  מוזהבים :  הגה
טור (דאז  מסירן  כדי  שלא  יתטנפו  במים  

 :)ג"ש וסמ"והרא
    

    
   





     









  : ויש

אומרים  דבתולה  שאינה  חוששת  לגילוי 

ראשה  אפילו  תפורה  בשבכה  אסור  דחיישינן 
אור (שמא  תסירה  עם  השבכה  ואתי  לאתויי  

 :)זרוע


)פירוש 

ככלים  העשוים  מעלי  לולבי  הדקלים  שהם 
באריגה  מה  שאין  כן  איצטמא  העשויה  כמין 

)  לבד  כדאיתא  בגמרא  שם
    

    

 






 

    




 


     


 





 


  : מפני  שאזניה  מכוסות  ובמקום
שנוהגין  לגלות  האזנים  אסור  לצאת  בנזמים 

אור (שבאוזן  היכא  דדרך  להוציאם  משם  

 :)זרוע





 



 




 








 






הגה: 

כל (ובשאר  מלבושים  אין  לחוש  אפילו  באשה  

 :)בו





 






    

שלא  יפול  דם  עליה  ויצערנה :  הגה
,  )בית  יוסף  בשם  הפוסקים(






     






 



 




 











     




 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               









ויש  אומרים  עוד :  הגה
  תכשיטין  ויוצאין טעם  להתיר  דעכשיו  שכיחי

בהם  אף  בחול  וליכא  למיחש  דילמא  שלפא 
ומחוי  כמו  בימיהם  שלא  היו  רגילים  לצאת 

תוספות  פרק (בהן  רק  בשבת  ולא  הוו  שכיחי  

.  )ב  והגהות  אלפסי  פרק  במה  אשה"כ





     









 





)ויחדה  () ועיין  לקמן  סימן

 )א"ח סעיף י"ש





     

 


 

)קושרתפירוש    (






 




 

)הערוך  אבן פירש  

)  היא  על  אשה  לא  תפילידועה  שכש


 




    

 


    
  : ויש  אוסרים  לחלוק  שערה

  וכן )י  ואור  זרוע"רש(ל  "דהיינו  לעשות  השייטי
נהגו  לאסור  לעשות  על  ידי  כלי  אבל  באצבע 

 :בעלמא נהגו להקל



 אבל  מותר  לחוף  ולפספס

 :)בית יוסף(ביד 
–

 





    









 








) אפילו  קבל  עליו  שבע
)  מצות









     : וכל  עבד

צווה  על  שביתתו  אסור  לצאת  בחותם שמ
שעשה  לו  רבו  להראות  בו  שהוא  עבדו  ואם 

הוא  של  טיט  מותר  לצאת  בו  כשתלוי  בצוארו 
אבל  לא  בכסותו  ובשל  מתכת  בכל  ענין  אסור 

  ואם  העבד  עשה  החותם  לעצמו  אפילו )טור(
 :)ט"המגיד פרק י(בשל טיט בכל ענין אסור 

    
     

 
     


 


 
–

 





    



    






 


 
)רסן  של פירוש  

 ) ברזל



 

     


  


 
    









 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

    
   






 
)כמין  אוכף פירוש  

קטן  שמניחין  על  החמור  כל  היום  כולו  כדי 
)  שיתחמם




 
 

     
    







 





 
)כלי  של פירוש  

)  סה  בעורערבה  קלופה  ומכו


      

 







    




    





 


 





 





 








 
    








 






    



   


    





    


     




    

הגה :

הבהמה  יוצאה  בקמיע  מומחה  לבהמה  אבל 
לא  בשאינה  מומחה  אף  על  פי  שהיא  מומחה 

ם  פרק "  ורמב'בית  יוסף  ורבינו  ירוחם  חלק  י(לאדם  

 :)'ב










  : ואסור  לישב  על  קרון  שהאינו  יהודי
ת  משום  שמשתמש  בבהמה  גם מנהיגו  בשב

ש  ריש  פרק  מי "תוספות  והרא(שלא  יחתוך  זמורה  

שהוציאוהו  ומרדכי  פרק  קמא  דשבת  והגהות  עירובין 

 :)ג"ובית יוסף בשם סמ



    


 דין  קירוד  בהמה

 )  דביצה'מרדכי  פרק  ב(בשבת  כמו  ביום  טוב  
 ):'ג סעיף ב"ועיין לקמן סימן תק(



     



 




 


   



 








  : וכל  שכן  דאין  לחוש  שהרועה  יוציא

הגהות (אותם  חוץ  לתחום  דהא  תחומין  דרבנן  

 :)יןמרדכי דקדוש

–
 

    




 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               





והוא  הדין :  הגה
ר  לטייל  למצוא  סוס  או  ספינה  או  קרון דאסו

.  )מרדכי  סוף  פרק  מי  שהחשיך(לצאת  בו  



    

 


 






     






  : ואם  אי  אפשר  לו  אלא  אם

כן  יזכיר  לו  סכום  מקח  מותר  בכל  ענין  דהא 
  ויש )'הגהות  מרדכי  פרק  ה(צרכי  מצוה  הוא  

ן "בית  יוסף  בשם  הר(אוסרים  בכל  ענין  וכן  עיקר  

  ופרק 'ומרדכי  פרק  כירה  והגהות  מיימוני  פרק  א

 :)ו"כ








    ) ואם  שכרו
לחודש  והתנה  לשלם  לו  כל  יום  כך  וכך  מקרי 

,  )ן  סוף  פרק  אף  על  פי"ר()  שכיר  יום
 


ואם  שכרו  לשנה  או :  הגה

 :)דברי עצמו(לחודש לכולי עלמא שרי 
     

    




יש :  הגה

אומרים  דבמקום  שנוהגין  ליתן  לקורא  בתורה 
מי  שברך  ונודר  לצדקה  או  לחזן דאסור בשבת 

  והמנהג  להקל  דהא )זרועאור  (לפסוק  כמה  יתן  

 :מותר לפסוק צדקה






 



 

     



 



)ה"ועיין לקמן סימן שכ:( 




שלהם  בכתב  שלהם  דאינו  אסור  רק :  הגה

מדרבנן  ומשום  ישוב  ארץ  ישראל  לא  גזרו 
 :)אור זרוע(


ומותר :  הגה

להתיר  חרמי  צבור  בשבת  אף  על  פי  שאינו 

שבת  הואיל  והוא  יום  כנופיא  לרבים לצורך  
  אבל )אגור(הוי  כעסקי  רבים  דשרי  לדבר  בם  

אין  מחרימין  בשבת  כי  אם  מדבר  שהוא 
 :)ג"אגודה פרק כ(לצורך שבת 




וכן  אסור  להכריז :  הגה

 :)ל"מהרי( וממכר יין בשבת דהוי כמקח
   

    



) ועיין  לקמן  סימן

 ):'ח סעיף י"שכ

–
 




    

ובני  אדם :  הגה

שסיפור  שמועות  ודברי  חידושים  הוא  עונג 
להם  מותר  לספרם  בשבת  כמו  בחול  אבל  מי 

ם שאינו  מתענג  אסור  לאמרם  כדי  שיתענג  בה

 :)א"תרומת הדשן סימן ס(חבירו 












 





 



וכן מותר ליתן לו בגדים למכור : הגה

בית  יוסף (ובלבד  שלא  יאמר  לו  למכרן  בשבת  

  מי  ששכר  אינו  יהודי  להוליך )ג"בשם  סמ
סחורתו  ובא  האינו  יהודי  ולקחה  מבית 

ישראל  בשבת  אסור  והיו  עונשין  העושה 
 :)ב"רבינו ירוחם חלק י(











הגה :
ז  פסק  להתיר  ועיין  לעיל "קמן  סימן  תקפול

ו  דיש  מקילין  אפילו  במלאכה "סימן  רע
 :'דאורייתא ועיין שם סעיף ג





 
    


     


 








 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

     




     
    



וכן לא יאמר אעשה דבר :  הגה
ש  פרק  השואל  ועיין  לעיל  ריש "הרא(פלוני  למחר  

,  )הסימן


     

 



    

 


   
 


    



הגה :

וכשלוה  בשבת  ואינו  רוצה  להאמינו  יניח 

משכון  אצלו  אבל  לא  יאמר  לו  הילך  משכון 
בית  יוסף  בשם  אורחות (דהוי  כעובדא  דחול  

כשם  שאין  לוין  בשבת  כך  אין  פורעין .  )חיים
 :)ו"ש סימן קנ"ריב(בשבת 





    

 ואפילו

ן  פרק "ש  ור"הרא(לעיין  בהם  בלא  קריאה  אסור  

)השואל  וטור


 
    




 





 



    


 


     




    

    

ונראה  לדקדק :  הגה
הא  דאסור  לקרות  בשיחת  חולין  וספורי 

ינו  דוקא  אם  כתובים  בלשון  לעז מלחמות  הי
וכן  נראה  לי  מלשון (אבל  בלשון  הקודש  שרי  

שכתבו  התוספות  פרק  כל  כתבי  וכן  נהגו 
 ):להקל בזה



  

  ) ולהפכה  ולטלטלה

 ):ח"מן שכדלקמן סי


 


)נחל  או פירוש  

)  אגם  מים   

    


חורה  או  פירות  או  דבר  אחר  מפני ולכסות  ס(

).  'ה  סעיף  ז"הגשמים  עיין  לקמן  סימן  של




) ועיין  לקמן
 ):ד"סימן של




 



אבל  מותר  לומר  לו :  הגה

 'הגהות  מרדכי  פרק  ה(לעשות  מלאכה  לעצמו  

 :)ן פרשת בא אל פרעה"ורמב





הגה :
כל  דבר  שאסור  לומר  לאינו  יהודי  לעשותו 

בשבת  אסור  לרמוז  לו  לעשותו  אבל  מותר 
אור (לרמוז  לו  לעשות  מלאכה  אחר  שבת  

אינם  יהודים  המביאים  תבואה  בשבת .  )זרוע
ותן  לו לישראל  שחייבים  להם  והישראל  נ

מפתחו  לאוצרו  והאינו  יהודי  נותנו  לשם 
ומודדים  ומונים  יש  מי  שמתיר  משום  דאינו 

יהודי  במלאכת  עצמו  עוסק  ואינו  של  ישראל 
עד  אחר  המדידה  ושיחשוב  עמו  אחר  כך  וכן 

אינם  יהודים  העושים  גבינות  בשבת  והישראל 
רואה  ויקנה  אותם  ממנו  דמכל  מקום  האינו 

  ואף  על  פי יהודי  אדעתא  דנפשיה  קעביד
שהישראל  עומד  בעדר  חודש  או  חדשים 

 :ואדעתא למכרם לישראל קא עביד שרי
 

 


 

 


