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דין  חולה   –סימן  שכח  ,  המשך  הלכות  שבת

 בשבת


 
)הערוך  אפיק פירש  

)  טפי  זון  כלומר  להוציא  עודף  המזון
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ואפילו  לא  באו :  הגה
 :)אור זרוע(עדיין אלא רוצים לבוא 





)ומכל  מקום  הכל  לפי  הענין (
 :)נ"י סימן ק"פסקי מהרא(





) ועיין  לעיל  סוף  סימן
ז  מי  שרוצים  לאנסו  אם  מחללין  עליו "ש

 ):שבת


 
–
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)אותה  (




 


 


 
    




 







 





ומה  שאין  נוהגין  עכשיו  כן  אפילו  בחול :  הגה
משום  דאין  בקיאין  להכיר  במיתת  האם 

איסור (בקרוב  כל  כך  שאפשר  לולד  לחיות  

 :)והיתר


) ואם  מותרים  אחרים
להתחמם  כנגד  המדורה  עיין  לעיל  סימן 

 )ו"רע
     








 






 


 
    

 



 

–
 


 






 








) ועיין  ביורה  דעה  סימן

 ):ו"רס
 





 





    


     


     


) ועיין  לעיל
 ):ז"סימן ש





 




     

 




    




ובמדינות  אלו :  הגה

נוהגים  לרחצו  לפני  המילה  בחמין  שהוחמו 

מאתמול  ולאחר  המילה  במוצאי  שבת  וכן  אם 
  למילתו  בשבת  ורואים  שיש  צורך 'היה  יום  ג

לרחצו  מכינים  חמין  מבעוד  יום  ורוחצים 
כל  זה  מן  הסתם  אבל  אם  רואים אותו  בשבת  ו

שיש  לחוש  לסכנה  אם  לא  ירחצו  אותו  אחר 
המילה  בודאי  מותר  לרחצו  ולחלל  עליו  שבת 

 :מידי דהוי אשאר חולה שיש בו סכנה



הגה :

ה  דעה  סימן ועיין  עוד  דיני  מילה  בטור  יור
 :ו"רס

–
 

 





 


 





 

–
 





     


) שבכל

ן  פרק "הגהות  מרדכי  ור()  קופה  שלש  סאים

  )מפנין


וכל שבות : הגה

ם  צורך  מצוה  מותר  גם כן לצורך שהתירו  משו
אורחים  ולא  מקרי  אורחים  אלא  שנתארחו 

אצלו  בביתו  או  שזימן  אורחים  שנתארחו אצל 
  אבל  כשזימן )ב"תרומת  הדשן  סימן  ע(אחרים  

חבירו  לסעוד  אצלו  לא  מקרי  אורחים  ואינה 
 :)בית יוסף(סעודת מצוה רק סעודת רשות 


    


 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

   





חביות  של  יין :  גהה
שהובאו  על  עגלה  אסור  להורידן  בשבת  אם 

לא  לכבוד  אורחים  או  לצורך  מצוה  דהוי 
 :)אור זרוע(כמפנה האוצר 

–
 


     
    

    






 
)ו(    








 ):ט"ז סעיף י"ועיין לעיל סימן ש(


)   פת  שניטל  הדרה  דהיינו  פת  סוביןפירוש(

 



    
    

 
 



     




 


 





 





     


 


    
ויש  מקילין  אף  לשאינה :  הגה
 :)ג והגהות מרדכי"סמ(מעורבת 



    









 



    

)   מיני  צבעוניםפירוש(


 )פירוש 

)  מקום  מגולה  והפקר







 





 


    
 

     



 
)פירוש  כיס  (





 







 )מקום  שנכנסים  מהם פירוש  

)  לחצרות
 




 


    
 

   


 


 



 


     



    
במקום :  הגה

 :)מרדכי פרק כל כתבי(פסידא 


      
הגה :

מותר  לכפות  קערה  על  הנר  שלא  תאחוז 
 ):'ז סעיף ה" ועיין לעיל סימן רע.טור(בקורה 






 


   
 









 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


וכל  הדינים  הנזכרים :  הגה

בדיני  הדליקה  הני  מילי  בימיהם  אבל  בזמן 

רויין  בין  אינם  יהודים  כתבו שאנו  ש
ל  שמותר  לכבות "הראשונים  והאחרונים  ז

דליקה  בשבת  משום  דיש  בה  סכנת  נפשות 
והזריז  הרי  זה  משובח  ומכל  מקום  הכל  לפי 

הענין  דאם  היו  בטוחים  ודאי  שאין  שום  סכנה 
בדבר  אסור  לכבות  אבל  בחשש  סכנת  ספק 

מותר  לכבות  אפילו  הדליקה  בביתו  של 
ח  והגהות "תרומת  הדשן  סימן  נ(ן  ם  וכן  נוהגי"עכו

ודוקא .  )אשירי  פרק  מי  שהוציאוהו  בשם  אור  זרוע
לכבות  הדליקה  דהוי  מלאכה  שאינה  צריכה 

לגופה  ויש  סכנה  אם  לא  יכבה  אבל  אסור 
ואם  עבר )  ממון(לחלל  שבת  כדי  להציל  

וחילל  צריך  להתענות  ארבעים  יום  שני 
וחמישי  ולא  ישתה  יין  ולא  יאכל  בשר  ויתן 

ח  פשיטים  לצדקה  ואם  ירצה "  חטאת  יבמקום
לפדות  התענית  יתן  בעד  כל  יום  שנים  עשר 

ועיין .  )'י  סימן  ט"פסקי  מהרא(פשיטים  לצדקה  
 :ה"בטור יורה דעה מהלכות נדה סימן קפ





 
–

 













ויש  אומרים  דוקא  חבית  שנשברה :  הגה
שבהול  ואם  יציל  חיישינן  שיתקננה  אבל  אם 

נסדק  ועביד  טיף  טיף  שאינו  בהול  כל  כך 
הגהות (מותר  להציל  בכלים  לקלוט  ולצרף  

ותוספות  פרק  כל  כתבי  והגהות  מיימוני  פרק מרדכי  

  ויש  אומרים  דכל  זה  לא  מיירי  אלא )ב"כ

להציל  מחצר  לחצר  אבל  לבית  אחר  שעירב 
עמו  מצילין  בכל  ענין  כמו  שנתבאר  לעיל  גבי 

 :)ו"י סימן קצ"פסקי מהרא(דליקה 








 





ומיהו:  הגה 
אם  עבר  ועשה  שקלט  ואחר  כך  זימן  אורחים 

 :)א"ן והמגיד פרק כ"רמב(מותר 
     



     







    


 









 ):ט"ועיין לעיל סימן שי(

–
 


    










ודוקא  אדם :  הגה
שעלה  שם  אבל  אם  הניח  שם  חפץ  מבעוד  יום 

  וכל )א"המגיד  פרק  כ(אסור  ליטלו  משם  בשבת  
זה  באילן  וכיוצא  בו  אבל  קנים  הרכים  כירק 

מותר  להשתמש  בהם  אף  על  פי  שמחוברים 
הגהות (תמש  בירק  בקרקע  דאין  אסור  להש

 :)אשירי פרק בכל מערבין בשם אור זרוע ובית יוסף




    


    





 




     




ולכן  טוב :  הגה
להחמיר  שלא  לאכול  בגנות  אם  ישתמש  שם 

עם  מים  דבקושי  יש  ליזהר  שלא  יפלו  שם  מים 
 :)ת"בית יוסף בשם סה(


    

    



 


   
 


    



 

 
)חצי  כד  שזורעים  שם  עשביםפירוש   (

,  )ערוך(    



יחור  של  אילן שנפשח מערב :  הגה
לן  ובו  פירות  מותר  לתלוש שבת  מן  האי

ב  חלק "רבינו  ירוחם  נתיב  י(הפירות  ממנו  בשבת  

 :)'ב


   

    



 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               



 

 
    


ומותר  להעמיד  ענפי  אילנות :  הגה

במים  בשבת  ובלבד  שלא  יהיו  בהם  פרחים 
שנים  שהם  נפתחים  מלחלוחית  המים ושו

 :ד" ועיין לקמן סימן תרנ)ל"מהרי(




 










ומותר  ליגע :  הגה

בית  יוסף  בשם (באילן  ובלבד  שלא  ינידנו  

  בור  עמוק  אפילו  מאה  אמות )אורחות  חיים

  לירד  ולעלות  ומטפס  ויורד  ומטפס מותר
ועולה  ולא  חיישינן  שמא  יעקור  קרקע 

 :)טור(בירידתו ועלייתו 

–
 








 



טור  בשם (ויש  מחמירין  אפילו  במרוצף  :  הגה

י  ומרדכי  ריש  פרק  כל  הכלים  ורבינו  ירוחם  חלק "ר

ואין  לשנות  מיהו   וכן  נוהגין  )ת"ג  וסה"ג  וסמ"י

  וכן )ג"רבינו  ירוחם  נתיב  י(ם  מותר  "על  ידי  עכו
על  ידי  בגד  או  מטלית  או  כנף  אווז  הקלים 

ואסור  לכבד .  )אגור(ואינו  משוה  גומות  
הבגדים  על  ידי  מכבדות  העשויים  מקיסמים 

הגהות  אלפסי  פרק (שלא  ישתברו  קיסמיהם  

 :)הזורק


 




 
–

 
     


וכן  אם  לא  עביד :  הגה
ן  אלו  שקורין  לחבריהם מעשה  שרי  ולכ

ומצפצפים  בפיהם  כמו  צפור  מותר  לעשותו 
  ואסור  להכות  בשבת  על )הגהות  אלפסי(בשבת  

הדלת  בטבעת  הקבוע  בדלת  אף  על  פי  שאינו 
מכוין  לשיר  מכל  מקום  הואיל  והכלי  מיוחד 

לכך  אסור  ולכן  אסור  לשמש  להכות  על  הדלת 
לקרוא  לבית  הכנסת  על  ידי  הכלי  המיוחד 

אגור  ובית  יוסף (  בידו  על  הדלת  לכך  אלא  מכה

 :)בשם פסקי תוספות דעירובין


ם  לתקן "ואפילו  לומר  לעכו:  הגה

הכלי  שיר  שרי  משום  כבוד  חתן  וכלה  אבל 
  ומיהו )מרדכי  פרק  משילין(בלאו  הכי  אסור  

בזמן  הזה  נהגו  להקל  מטעם  שיתבאר  בסימן 
 :טפוח ורקודשאחר זה לענין 

     


 





 
    

הגה :
ודוקא  על  גבי  קרקע  אבל  על  גבי  שלחן  שרי 

רבינו  ירוחם (דליכא  למגזר  שם  משום  גומות  

ומותר  לשחוק  בעצמות  שקורין .  )'חלק  ז

ך  אף  על  פי  שמשמיעים  קול  הואיל "טשי
. )הגהות  אלפסי  סוף  עירובין(ואינן  מכוונין  לשיר  

 )ית  יוסףב(וכל  זה  בשוחק  דרך  צחוק  בעלמא  
אבל  בשוחק  כדי  להרויח  אסור  אפילו  שוחק 

אגור  ובית (בתם  ובחסר  דהוי  כמקח  וממכר  

ומכל  מקום  אין  למחות .  )ג"ם  פרק  כ"יוסף  ורמב

בנשים  וקטנים  דמוטב  שיהיו  שוגגין  ואל  יהו 
. )א"ג  והגהות  מיימוני  פרק  כ"תוספות  וסמ(מזידין  

ח  סעיף "ולשחוק  בכדור  עיין  לעיל  סימן  ש
 :ה"מ






     





 





 









 
–

 
) ועיין  לעיל  סימן

 ):ח מדין הליכת קרון"ה סעיף י"ש








 










ידנא והא  דמספקין  ומרקדין  הא:  הגה

ולא  מחינן  בהו  משום  דמוטב  שיהיו  שוגגין 
  ויש  אומרים  דבזמן  הזה  הכל  שרי  שאין 'וכו

אנו  בקיאין  בעשיית  כלי  שיר  וליכא  למיגזר 
שמא  יתקן  כלי  שיר  דמלתא  דלא  שכיח  הוא 

תוספות  סוף (ואפשר  שעל  זה  נהגו  להקל  בכל  

 :)פרק המביא כדי יין
ולכן  אסור  לתפוס  ולהכניס :  הגה

בית  הסוהר  מי  שנתחייב  איזה  עונש  כדי ל

שלא  יברח  וכל  שכן  שאסור  להלקותו  דהוה 
בית  יוסף (בכלל  דין  ואם  יברח  אין  עלינו  כלום  

.   ולא  מקדשין)ג  בשם  שבולי  הלקט"סוף  סימן  רס
ויש  מתירין  לקדש  היכא  דאין  לו  אשה :  הגה



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

  ואפשר  דהוא  הדין  הכניסה )רבינו  תם(ובנים  

ל  גב  דלא  קיימא  לן   ואף  ע)ג"סמ(לחופה  שרי  
הכי  מכל  מקום  סומכין על זה בשעת הדחק כי 

גדול  כבוד  הבריות  כמו  שרגילין  שלפעמים 
 'שלא  היו  יכולים  להשוות  עם  הנדוניא  ביום  ו

עד  הלילה  דעושין  החופה  והקידושין  בליל 
שבת  הואיל  וכבר  הוכנו  לסעודה  ולנשואין 

והוי  ביוש  לכלה  ביום  לכלה  ולחתן  אם  לא 
מכל  מקום  לכתחלה  יש  ליזהר  שלא יכנוס  אז  ו

ועיין  בטור  אבן  העזר  סימן (יבא  לידי  כך  
).  ג"ס    





)דתקיף  ליה  עלמא (


 


) ועיין

 ):פ"לעיל סימן ר





 






 

–


 








ג  דין  סריקה "ועיין  לעיל  סוף  סימן  ש:  הגה
 :וחפיפה


 




אסור  לשבור  עוגה :  הגה
שכתוב  עליה  כמין  אותיות  אף  על  פי  שאינו 

מרדכי  פרק  כלל (מכוין  רק  לאכילה  דהוי  מוחק  

 :)גדול


 אבל  מותר  לרשום

 :)ג"שן סימן סתרומת הד(באויר כמין אותיות 


 


 
   





 


 
    


 



     

 


 


     
 


 

     





 

–
 



      





 




     

 


) ועיין  לעיל  סוף

 ):ו"סימן ש
–


 


) ועיין  לעיל

)  ז"א  וסוף  סימן  ש"סימן  רס




    




 
–

 



)מאיסור  דאורייתא  (

    
    
    

ויש  אומרים  דכל :  הגה
א  הגיע  לחינוך  אבל  הגיע  לחינוך זה  בקטן  דל

  ויש )תוספות  פרק  כל  כתבי(צריכים  להפרישו  
אומרים  דלא  שייך  חינוך  לבית  דין  אלא  לאב 

  וקטן  שהכה  לאביו  או  עבר )בית  יוסף(בלבד  
שאר  עבירות  בקטנותו  אף  על  פי  שאין  צריך 

תשובה  כשהגדיל  מכל  מקום  טוב  לו  שיקבל 
על על  עצמו  איזה  דבר  לתשובה  ולכפרה  אף  

פסקי (פי  שעבר  קודם  שנעשה  בר  עונשין  

 :)ב"י סימן ס"מהרא

–
 











 







 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               





 

–
 


)רך  מל  לא  לח  ולא פירוש  

יבש  אלא  בינוני  הכא  נמי  לא  רשות  היחיד 

ו  מחיצות  ולא  רשות  הרבים  שאינו שאין  ל
דומה  לדגלי  מדבר  דלאו  להילוכא  דרבים 

 , )י"רש. עבידא








יש  אומרים  דבעינן  באלו  ארבעה  על :  הגה
ארבעה  הן  ואלכסונן  וכמו  שיתבאר  לקמן 

הגהות  אשירי  פרק  קמא  דשבת (ט  "סימן  שמ

 :)א"ותוספות עירובין דף נ


 
    

ואם :  ההג
הם  כלפי  חוץ  ואינם  עוברים  כלפי  פנים  נדונין 

לפי  גבהן  ורחבן  כמו  שיתבאר  סימן  זה  סעיף 
 :)א והמגיד"בית יוסף בשם הרשב(ג "י


 



 

    



) ואין  דלתותיו

,  )טור()  נעולות  בלילה


 





 



     

 


)שלשה  (

   











     




 







 

     


 


    

    
 


    

) פירוש  אצטוונית  מקום  שלפני
החנויות  שיושבים  שם  הסוחרים  ואצטבא 

)  הוא  מקום  שמניחין  עליו  פרקמטיא
    


    ) כגון

ואין  להם )  (מבואות  שיש  להן  שלשה  מחיצות
  )טור(לחי  או  קורה  ברביעית  




 






 









 


 





    



בור  העומד  בכרמלית :  הגה

אפילו  עמוק  מאה  אמה  הוי  כרמלית  אלא  אם 
כן  הוא  רחב  ארבעה  על  ארבעה  דאין  מקום 

 :פטור בכרמלית כמו שיתבאר בסמוך








וכל  זה  דוקא  בעומד  ברשות  הרבים :  הגה
אבל  בכרמלית  אמרינן  מצא  מין  את  מינו 

משתתפין ן  פרק  כיצד  "ר(וניעור  ודינו  ככרמלית  

ו  דשבת  וטור  ובית  יוסף  בשם "והגהות  מרדכי  פרק  ט

ויש  חולקים  ואומרים  דאין  חילוק  בין .  )ם"רמב
י  ומגיד  משנה  פרק "רש(רשות  הרבים  לכרמלית  

אבל  אם  עומד  ברשות  היחיד .  )א"ד  בשם  רשב"י
 :)בית יוסף(לכולי עלמא דינו כרשות היחיד 
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 ):'ב סעיף ו"שעעיין לקמן סימן (
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)מקום  שמוקף  מחיצות  בלא פירוש  

)  קרוי  כמו  חצר





 ולכן  מותר  ליקח  מפתח :  הגה

מכרמלית שלפני גינה לפתוח ולנעול ולהחזיר 
  ובלבד  שלא  יהא  ביניהם )טור(המפתח  אליו  

אסקופה  שהיא  רשות  היחיד  כגון  שהוא  גבוה 
עשרה  ורחבה  ארבעה  או  שיש  לה  שני 

מחיצות  מן  הצדדין  שהן  רחבין  ארבע 
ומשקוף  עליה  רחבה  ארבעה  דאז  הוי  רשות 

היחיד  אף  על  פי  שאינו  גבוה  עשרה  מיהו 
אסור  להכניס  מהאסקופה  לרשות  היחיד  או 

איפכא  דחיישינן  שמא  לא  יהיה  התקרה  ארבע 
ואז  אם  אין  האסקופה  גבוה  שלש  יש  לה  הדין 

שלפניה  ואפילו  אם  גבוה  שלש  מאחר  שכל 
ות  שלנו  הם  כרמלית  אמרינן  מצא  מין רשוי

ה  וכן "את  מינו  וניעור  כמו  שנתבאר  סימן  שמ
אם  התקרה  רחבה  הרבה  ואין  לה  מחיצות  מן 

הצדדים  דינה  כרשות  שלפניה  וכן  בגגין  שלנו 
הבולטין  לפני  הבתים  דינם  כרשות  שלפניהם 

 :)הגהות מרדכי פרק קמא דשבת(

–
 






     






    







     



 

–
 









     

    

 

–
 






) ועיין  לקמן  סימן

 ):ו"שצ





 

 
    




)א "ועיין  לעיל  סימן  ש

 ):ב"סעיף מ
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