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באיזה  כלים  מותר  לצאת   –המשך  סימן  שא  

 בשבת ואיזה מהם אסורים



 





)סרבל  כסות  העליוןשפירו    (


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(לאות שני אנפי


    



 


    


    


) 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  

  ואסור  לילך  בשבת  במקום  שיוכל )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

שנשר  במים  או  שירדו  עליו  גשמים  ודוקא 
  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"סימן של ועיין לקמן )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 "  וסימן  שיד"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 

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

 )טור(לבטלם  שאין  זה  רק  דרך  לכלוך  בעלמא  
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

 







 

 


