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äúéä äàöåääå ìéàåä ,3 úáù ïéðòì äëàìî úàø÷ð ¯ úåùøì úåùøî äàöåää .à
úîåøúì äëàìî ãåò åùòé ìà äùàå ùéà" :4 øîàðù ,ïëùîá äáåùç äëàìî
àåäù íúéáî ïéàéáî åéäù äàáääù úãîì àä ,"àéáäî íòä àìëéå ùãå÷ä
.äëàìî úàø÷ð ¯ íéáøä úåùø àéäù äéåì äðçîá ãîåòä äùî ìà ãéçéä úåùø
ãéçéä úåùøî äàöåää úãìåú àéä ,ãéçéä úåùøì íéáøä úåùøî äñðëää .á
.5 ùîî äì äîåã àéäù ,íéáøä úåùøì
d`ved ikxc

.6 éåùî êøã åàéöåä ïë íà àìà åéìò áééç åðéà øáã ìë .â
.åéìò áééç ¯ åàéöåäå 7 åãéá åæçåàù øáã ìë .ã
¯ åàéöåäå åãéá åæçàå ,åá èù÷úäì åà åùáåìì êøãù ùåáìî åà èéùëú åìéôàå
.8 íéîòôì åãéá åàéöåäì àåä êøãù ïåéë ,áééç
ïàéöåäì êøãù éô ìò óà ,èéùëúì åéøáàî ãçàá åà åéùåáìîá ïàìú íà ìáà
. שוע"ר ס"א.4
. וראה לעיל בפתיחה. שוע"ר ס"א.5
6 דר# משא"כ א' הוציא. שוע"ר ס"ב.6
.' בפני# כדלקמ,מלבוש או תכשיט
 דלא מצינו, משמע אפילו ביד שמאל.7
 והוא,שהוצאה ביד שמאל נקראת שינוי
, מלבד בכותב, בשאר כל המלאכות#הדי
 בחיקו )ראה# והוא הדי. סי' שמ#כדלקמ
.(שוע"ר סי' שג סכ"ג
. שוע"ר ס"ג.8

. שג# משולב ע' סימ.1
 בסי' זה נתבארו בעיקר דיני הוצאה.2
 אבל ישנו,'מרשות היחיד לרשות הרבי
 והוא, לסי' זה6 שאינו שיי7איסור נוס
הלכה למשה מסיני שלא לטלטל שו' דבר
 ונתבאר,'ארבע אמות ברשות הרבי
' א' כי ג' בסי,בעיקרו בשוע"ר סי' שמט
 לעיל סי' רסו נזכרו כמה הלכות#זה וכ
. זה#בעני
' שמצד הסברא אינה נקראת בש7 א.3
.(מלאכה כלל )שוע"ר ס"א
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íäî ùéå ,íéøôåñ éøáãî íéøåñàù íéøáã íäî ùé .äøåúä ïî øåèô ¯ ìåçá ïë
.9 ïî÷ì øàáúéù éôëå ,íéøôåñ éøáãî åìéôà íéøúåîù íéøáã
åà 10 åéùåáìîá ïàìú åìéôà íäéìò áééç Y èéùëú àìå ùåáìî àì ïðéà íàå
.12 íéîòôì ìåçá ïë ïàéöåäì êøã íà , 11 åéøáàî ãçàá
êéøö åðéàù óà åá úàöìå åùáìì øúåî ¯ ùåáìî úøåú åéìò ùéù øáã ìë .ä
.13 øçà êøåöì àìà åúëéìä êøåöì åùáìì
ìëå åìòðîá åà åéãé éìéöà ïéá åà åéôá åà åéìâøá åà åãé øçàì õôç àéöåä .å
øåñà ìáà .äøåú ïî øåèô äæ éøä ¯ ìåçá ïë àéöåäì êøã ïéàù ,äæá àöåéë
.14 ìåçá åëøãë äàéöåäì àåáé àîù ,íéøôåñ éøáãî
.15 ìåçá ïúàöåä êøã ïë íâ äæù ,áééç ¯ åéôá ïàéöåäù ïéìëåà .æ
.16 áééç

–

÷ø íàå ,íéáøä úåùøì ÷åøéå ãéçéä úåùøá íãà ãåîòé àì .ç
miilrp

çëùéå åìâø ìòî ìåôé àîù ,åéìâø úãîî ìåãâ àåäù ìòðîá íãà àöé àì .è
.17 åãéá åðàéáéå

; אבל א' הוציא חפ. שוע"ר ס"ב.14
 חיקו – הרי זו הוצאה גמורה )ראה6בתו
.(שוע"ר סי' שג סכ"ג
. שוע"ר ס"ב.15
' וראה עוד ש. שוע"ר סי' שנ ס"ג.16
 יש, לזרקו# "רוק שנתלש מפיו ומוכ:ס"ד
 בו ד' אמות ברשות6מי שאומר שלא יהל
. בכרמלית# והוא הדי,הרבי' עד שירוק
# למחות ביד המקילי#ומכל מקו' אי
 ומזה יש ללמוד ג' שלא לצאת."בכרמלית
מרשות היחד לרשות הרבי' ברוק שנתלש
.מפיו
. שוע"ר ס"ג.17

' ויש מה' דברי' שאסורי. שוע"ר ס"ב.9
 וה' כל,מדברי סופרי' לאשה ולא לאיש
תכשיט שאפשר לה לשלפה ממנה להראות
' ויש דברי,' הנשי6נויה לחברתה כדר
 וה' כל תכשיט שהוא, לאיש7שאסורי' א
רפוי עליו שאפשר לו בקל ליפול מעליו
. וכמו שיתבאר,מאליו
 מפתח או חפ; אחר התלוי# כגו.10
# וכ.(בחגורתו )ראה שוע"ר סי' שג סכ"ג
.(בכיסו )ראה שוע"ר סי' שי סי"ד
 החגורה לו7 איש היוצא בסיי# כגו.11
.(במתניו )שוע"ר ס"ג
.' שוע"ר ש.12
.' בפני# וכדלקמ. שוע"ר סי' שא סי"ב.13
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ïåéëù ,18 äøäîá íéìâøäî èîúùäì íéìåëéù íéìòðî éðéîá úàöì øúåî .é
.19 éøîâì åèîùéù ïéùùåç ïéà äôåçä øåòá äñðëð ìâøäù
êéøö åðéà ¯ íäá àöéå çëù íàå .äìéçúëì íäá úàöì àìù øéîçäì ïéâäåð ùéå
.20 íéáøä úåùøá åéìâø ìòî íøéñäì
äìâø ìòî åðöìçúå äéìò å÷çùé àîù ,äìòîì òåø÷ä ìòðîá äùà àöú àì .àé
.21 äãéá åðàéáúå
åéìòðî ìò êë¯ìë ãéô÷î ùéàä ïéàù éðôî ,òåø÷ ìòðîá úàöì øúåî ùéàì ìáà
.22 äùàä åîë
äìâø úãîì àáé àì àîù ,ïééãò åá äëìä àìù ùãç ìòðîá äùà àöú àì .áé
åá äøéëä øáë ¯ ìåîúàî åá úëìì äúñéð íà ìáà .äãéá åðàéáúå åðöìçúå
.äæ ìò ììë úãô÷î äðéà åà ,äì ïååëî àåäù
ïéàù éðôî ,ìåîúàî åá úëìì äñéð àìù ùãç ìòðîá úàöì øúåî ùéàì ìáà
.23 êë ìë ãéô÷î ùéàä
å÷çùé àîù éë ,ìòðî éìá äéðùä åìâøå úçà åìâøá ãçà ìòðîá íãà àöé àì .âé
.åãéá åðàéáéå çëùéå åìâø ìòî åðøéñéå ïë êìåäù ìò åéìò
åì øúåî ¯ ìòðî äá ìåòðì åì øùôà éàù äéðùä åìâøá äëî åì ùé íà ìáà
.24 åéìò å÷çùéù ùåçì ïéàù ,úçàä åìâøáù ìòðîá úàöì
,åá úàöìå ãö ìëî íéîåúñä ìòðîå ìãðñá 25 êåî úáùá ïúéì øúåî .ãé
éøäù ùåáìîå èéùëú åîë àåä äæ êåîù éðôî ,íùî ìåôéì åì øùôà¯éàù
.26 íù åøù÷ì êéøö ¯ ãçà ãöî åìéôà íéçåúô íä íàå .óåâä úàðäì ùîùî àåä
. שוע"ר סי' שג סט"ו.22
.' שוע"ר ש.23
.' שוע"ר ש.24
 )שוע"ר סי' שג# קש או תב# והוא הדי.25
# וכ,' ובכלל זה מדרסי' אורטופדיי.(סי"ט
 )שמירת שבת כהלכתא#סוליות לסוגיה
 וראה שו"ת משנה.(פי"ח סכ"א והערה פט
הלכות ח"ד סי' לט שמתיר להכניס נייר
. כובע שמידתו גדולה לראשו6וכדומה בתו
. ע"פ שוע"ר סי' שג סי"ז וסי"ט.26

' אלו המכסי7 א, כמו נעלי בית שלנו.18
 הרגל ולא את אחורי הרגל7רק את כ
.()בדה"ש סי' קטו סק"ו
 ומותר לצאת בערדליי' שע"ג.19
'הנעליי' א' ה' מהודקי' היטב לנעליי
.()בדה"ש סי' קטו סוסק"ו
. שוע"ר סי"ב בסופו.20
 וראה בדה"ש סי' קטו סקמ"ו.21
 הוא גנאי יותר מללכת7שבזמנינו ללכת יח
.בנעל קרוע
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.27 åéìòî ìåôé àîù ùåçì ïéàù ,åúãîî ìåãâ ÷åìçá úàöì øúåî .åè
éðù ïåâë ,äæ éáâ ìò äæ íéåùä íéùåáìî éðùá íéáøä úåùøì úàöì øúåî .æè
éúù åà ,äæ éáâ ìò äæ [íéìéòî=] íéìéáøñ éðù åà ,äæ éáâ ìò äæ íé÷åìç
íéîòôì àåä êøã øå÷ä úåîéáå ìéàåä ,28 åæ éáâ ìò åæ [íééáøâ=] úåàìôðà
ìë ùåáìî êøã íéáåùç íä éøä ¯ øúåé åà íéùåáìî äùåìùå íéðùá ùáìúäì
.äðùä
éðùä àéöåî åðéàå ,íäî ãçàì àìà êéøö åðéàù éô ìò óà íàéöåäì øúåîå .æé
.29 åá ùåáì àåäå ìéàåä ,éåùîë äàøð éðùä ïéàå ,åøáç êøåöì àìà
.30 [äùàä ïéáå ùéàä ïéá] íäá úàöì øúåî ¯ íéòåø÷ íéùåáìî .çé
ñåôúì øúåî ¯ íëåúî íéãéä úà àéöåîå íäá ùåáì àåäù åðìù íéùåáìî .èé
ìù åà ,úëììî åäåáëòé àìù ,äéáâäì åéìåùá åìéôà ùåáìîä úö÷î íéãéá
.òø÷é àìù åà ,êìëìúé
åéäé àìå ,äñåëî åôåâ áåø àäé àìù ïéðòá ,åéìåù êøåà ìë äáøä äéáâé àì ìáà
åéìåù úååö÷ äéáâé àì ,åôåâ áåø äñëî åéìåù úéòöîà íà óàå .ììë ùåáìî êøã
àéöåîå åá ùåáìù óà ,31 íéøôåñ éøáãî øåñàå ,éåùîë äàøðù ïåéë ,åéôúë ìò
.32 åëåúî åéãé
íúö÷ ñåôúì øåñà ¯ 34 íëåúî åéãé àéöåä àìå ïäá óèòúðù 33 åðìù íéùåáìî .ë
.35 íäéìåùá ñôåú åðéà åìéôà ,êìëìúé àìù íäéáâäì åéãéá

.(')שוע"ר ש
.' שוע"ר ש.32
.' שיש לה' שרוולי.33
# בה' באופ7 היינו דוקא שמתעט.34
 אבל א' רק,' חשש שהרוח יפריח#שאי
 ויש חשש שהרוח,מניח' על כתיפיו
' מסתבר לומר שאסור לצאת בה,'יפריח
.()בדה"ש סי' קטו סקי"ד
.' שוע"ר ש.35

. שוע"ר ס"ג.27
 ובכלל זה ערדליי' ע"ג נעליי' )ראה.28
.( וש"נ,פסקי תשובות סי' שא אות טו
. שוע"ר סמ"ב.29
' חוששי# ואי. שוע"ר סי' שג סט"ו.30
' שבדברי,שמא האשה תשלפ' מעליה
' חוששי#גדולי' שה' עיקר המלבוש אי
.(' )שוע"ר ש6לכ
 ויש אומרי' שיש בזה חיוב חטאת.31
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ãçà åùàøå ãâáä ïî ÷ñôðù øáã ìë .àë
,åá úàöì øåñà ¯ áåùç àåä íà ,ïäá
,éåùî àåä éøä ¯ ãçà åùàø ÷ñôðù úîçî
¯ áåùç åðéà íà ìáà .36 åéìò åúòãå áåùç
.37 åá úàöì

àöåéëå úåàìåì ïåâë ,ãâáì øáåçî
ãâáì íåìë úùîùî äðéàù ïåéëù
àåäù ïåéë ,ãâáä éáâì ìèá åðéàå
øúåîå ,ãâáä éáâì ìèá àåä éøä

úàöì øåñàä øáã àåäù ,38 åá ùîúùäì éåùòù øáã åúåñëì øáéç íà .áë
åøéúî úåñëì åøåáéç ïéà Y úåñëä ãâð úö÷ áåùç àåä äæ øáãå ,39 åá
åá ùîúùäì éåùò àåäù ïåéëã ,úåñëäî ÷ñôåîå ùåìúë àåä éøäå ,åá úàöì
.40 ùåáìä éáâì ìèá åðéà Y åîöò éðôá
úåñëä éáâì äìéèá àéä éøä Y 41 úåñëä úåáéùç ãâð ììë áåùç åðéà íà ìáà
.42 åì äøåôú àéä íà

 .36כלומר ,שדעתו לתפור שוב הצד
שנפסק ,או שדעתו לתלשו לגמרי מהבגד
ולהשתמש בו לדבר אחר )בדה"ש סי' קטו
סקכ"ו( ,ועפ"ז כפתור שהתרופפה תפירתו
בבגד ואי אפשר לכפתר בו הבגד ,א'
בדעתו לחזור ולתפור הכפתור בבגד או
להשתמש בו לבגד אחר < אסור לצאת
בבגד זה בשבת .וראה במנחת שבת סי' פד
בשיורי מנחה סק"ה שנות #עצה שיחליט
בדעתו שלאחר שבת ישלי 6כפתור זה
לאשפה ,ואז מותר לצאת בו.
 .37שוע"ר סמ"ז .וראה בדה"ש ש'
שמלמד זכות על מנהג העול' שלא נזהרי'
מלצאת בלולאות שתולי #בה את הבגד
שנפסק צד אחד שלה ,א 7שדעת' לחזור
ולתופרה בבגד.
 .38וא' הוא עשוי לתכשיט – ראה לקמ#
בפני'.
 .39אבל א' הוא נועד ללבישה המותרת

לצאת בו בשבת )כמו כפפות( – משמע
שמותר לחברו לבגד ולצאת כ 6ג' א' הוא
חשוב קצת נגד הלבוש .וראה ג' לקמ#
בפני'.
ולעני #חגורות המעילי' המושחלי' בתו6
הלולאות בשתי צידי המעיל א' מותר
לצאת בה' בשבת כשלא חוגר עצמו בה'
– ראה בספר פסקי תשובות אות יז דעות
לכא #ולכא.#
 .40אבל א' אינו עשוי להשתמש בו בפני
עצמו אלא כחלק מהבגד ,כגו #כפתורי
רזרבה התפורי' בבגד ע"מ שיוכל
להשתמש בה' כשיאבד אחד הכפתורי',
הרי ה' בטלי' לבגד ומותר לצאת בה'.
 .41כמו מטפחת א ,7כדלקמ #בפני' .וכ#
כל מיני תוויות המחוברות בבגד מותר
לצאת בה' ,כי ה #בטילות לבגד.
 .42שוע"ר סכ"ג .וכ #א' מחוברי' קצת
ע"י קשירה וכיו"ב – מותר )שוע"ר סכ"ד(.
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øù÷á úáù áøòî äøåâçä ùàøá äðøù÷é ¯ úçôèî åîò àùéì äöåøù éî .âë
ìë äìåëá åîöò úà øåâçéå ,äëåøà úçà äøåâçë úéùòð æàù ,àîéé÷ ìù
.43 áåçøá êìåäù ïîæ
zettk

éî ùéå .íéãéä ìù ùåáìî íäù éôì ,[úåôôë=] íéãé éúáá úàöì øúåî .ãë
ìù [íéìååøùá=] íéãé éúáá úáù áøòî íøôúéù êéøöäì øéîçîù
ùîùîì êéøö íéîòôìù éôì ,äôé àîéé÷ ìù øù÷ íäá íøù÷éù åà ,åéùåáìî
êøãë àìù äéðùä åãéá ãé úéáä æçåàå ãé úéáäî úçà ãé àéöåäì êéøöå åøùáá
âäðîä ìáà .åéøáãì ùåçì éåàøå .44 úåîà òáøà êë äðàéáéå çëùé àîù ¯ ùåáìî
.45 ïéðò ìëá ì÷äì
zilh

ïîæ åðéàù äìéìá åìéôà äúëìäë úöééåöîä úéìèá úàöì ùéàì øúåî .äë
ãâáä éåðî ïä éøä àìà ,éåùî ïéáåùç úåøùëä úéöéöä ïéàù ,úéöéö
.46 åéèéùëúîå
¯ àöé íàå ;äá àöé àìå ,éåùî ïä éøä ¯ äúëìäë úöééåöî äðéà íà ìáà .åë
ãò íäéìò åúòãå åéðéòá ïä ïéáåùç ïéèåçä ïúåàù éðôî ,úàèç áééç
 וראה תורת.שיקשור שתי הקצוות בעניבה
מנח' התוועדויות תשמ"ו ח"ב פרשת
 וראה פסקי. שכ"ה מנהג ישראל,בשלח
.'תשובות ש
 אבל עכשיו שהיא תפורה או קשורה.44
7 א6 איסור לטלטלה כ#לשרוול הבגד < אי
שהיא חשובה קצת כנגד הבגד )ראה לעיל
–  שהכפפה נועדה ללבישה# כיו,('בפני
.הרי זה כחלק מהשרוול של הבגד
. שוע"ר סמ"ד.45
 אבל אשה שיצאה. שוע"ר סמ"ה.46
 שמשוי היא לה,בטלית המצוייצת < חייבת
.('זו )ש

 וראה מהדו"ב לסי' שא. שוע"ר סכ"ג.43
 במטפחת סביב הבתי6שרבנו מתיר לכרו
שוקיי' )=גרביי'( מאחר שהוא מלבוש
 וראה בדה"ש סי' קטו סקל"ה שהוא.גמור
.'בתנאי שבלעדי זה היו הגרביי' נופלי
 סמ"ח( לכרכו# השלח6ויש מתירי' )ערו
 וראה.(סביב שרוול היד )במקו' כפתור
 וראה.פסקי תשובות סי' שא אות טז
בדה"ש ש' בש' אחרוני' לאסור לקשור
#המטפחת סביב הרגל או סביב היד כיו
6 אבל מותר לכרו, מלבוש כלל6שאינו דר
#המטפחת סביב הצואר א' דרכו לעשות כ
 ובתנאי, מפני הקור7לפעמי' בחור
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àù ïîéñ

íéøåù÷ íäù éô ìò óà úéìèä éáâì íéìèá íðéà êëéôìå ,úéöéö íùòéå íîéìùéù
.47 àîéé÷ ìù øù÷ åá
òø÷é àìù éãë åà êìëìúé àìù éãë äéáâäå åéãéá äéôðë ñôúå úéìèá àöåéä .æë
.48 øåñà ¯
,úéøçù úáùá úñðëä úéáì åàéáäì àîéìâä úçú úéìèá óèòúäì øúåî .çë
,äèîì àîéìâä úçúî úàöåé äðéàù úøö÷úîù ïéðòá äá óèòúîù óàù
.49 øúåî ¯ åôåâ áåø äñëî àåäù ìë
áéáñ íäéôéúë ìò úìôå÷î êë äçéðäìå úéìèä ìô÷ì åâäðù úåîå÷îá .èë
úáùá ïë úàöì íéøúåî ¯ íäéúááå íäéúåøöçá óà êë ïéëìåäå ,íøàåö
.íäì àåä ùåáìî êøãù ,íéáøä úåùøì óà
íäéôéúë ìò úéìèä ïéìô÷î õåçì ïéàöåéùë àìà íäéúáá ïë ïéëìåä ïéà íà ìáà
.50 áééç ¯ àöé íàå ;úáùá ïë úàöì øåñà ¯ úñðëä úéáì äàéáäì àîéìâä úçú
raek

åùàø ìòù [äôéë=] ïè÷ òáåë éáâ ìò [úòáâî=] ìåãâ òáåë ùåáìì øåñà .ì
åãéá åðàéáéå çëùéå åùàø ìòî çåøä åðçéøôé àîù ùåçì ùéù éôì ,åá úàöìå
.úåîà òáøà
ìåëé çåøä ïéàå ,åëåúì ñðëð åùàøù ÷åîò àåäù åà ,åùàøá ÷ãåäî àåä íàå
.íåìëì ùåçì ïéà ¯ åðåøâ úçú äòåöøá øåù÷ àåäù åà ,åùàø ìòî åçéøôäì
ìåãâä äæ òáåë éìá ãáìá ïè÷ òáåëá áåçøá êìéì íãà éðá êøã ïéàù úåîå÷îáå
.51 åãòìá úåîà òáøà êìé àì éàãåáù ,ïéðò ìëá åá úàöì øúåî ¯

 הרי, לכסות ג' את ראשו6משמע שמצרי
 מכסי' הראש בטלית אלא#כיו' שאי
'בשעת התפלה בלבד < מותר לצאת בה ג
'א' אינו מכסה בה את ראשו )בדה"ש סי
.(קטו סקי"ב
. שוע"ר סל"ז.50
. שוע"ר ס"נ.51

 אלא,' וג' בחול אסור לצאת בה.' ש.47
 או שמדובר,שבשבת חייב ג' משו' שבת
'בטלית שאולה הפטור מציצית )בדה"ש סי
.(קטו סקכ"ה
 אסור להניח כנפי# וכ. שוע"ר סל"ה.48
.('שוליה על כתיפיו )ש
' שמדברי אדה"ז ש7 א.' שוע"ר ש.49

úáù úåëàìî øåöé÷

åë

åéìò ùåáìì øåñà ¯ íéîòôì áåçøá åá êìéì êøãù òáåë åéìò ùé íà ìáà .àì
øå÷ä úîçî åì êéøö àåäù éô ìò óà ,ïè÷ ïéá ìåãâ ïéá ,øçà òáåë íåù
.52 åùàø ìòî çåøä åðìéôé àîù åá ùåçì ïéàù ïéðòá àåä ïë íà àìà ,äæá àöåéëå
sepihn livdl ieqik

åøùá ìò íéîùâä åãøé àìù ïéåëúî íà ùàøä ìò 53 ãâá ñåøôì øúåî .áì
ïåéëù ,øåñà Y íéîùâä éðôî åéãâá úà ìéöäì ïéåëúî íà ìáà .åäåøòöéå
óåâä áåø åá óèòúî íàå .54 ùåáìî áùçð åðéà ¯ óåðéèî ìéöäì åá ïéååëúîù
.55 åá úàöì øúåî ¯ ùåáìî êøãë
ùáìúðù åìéôà ,íéîùâä éðôî úìöçî åà äôå÷ åà äáéúá ïéàöåé ïéà ìáà .âì
.56 éåùî ïä éøä ¯ íìåòì íäá ùáìúäì êøã ïéàù ïåéëù ,ùåáìîá åîë íäá
àåäù ïåéë ,íéîùâä éðôî åùàø ìòù òáåë éáâ ìò òáåë ïúéì ùéàì øúåî .ãì
.58 åùàø ìò ÷åîò äéäéù ãáìáå ,57 ùåáìî êøã
zexebg

äàðä íåù åì ïéàù ïåéëù ,åæ éáâ ìò åæ úåøåâç éúù øåâçì ïéøñåà ùé .äì
.59 âåäðì éåàø ïëå .éåùî àåä éøä ¯ äéðùä äøåâçäî åúùéáìì úìòåúå
ìò äðåúçúä ïåâë ,íäéðéá ÷éñôî ùåáìî ùéùë úåøåâç éúùá úàöì øúåî ìáà
.60 ïäéúùî úìòåúå äàðä ùé æàù ,[ìéòî=] ìáøñä éáâ ìò äðåéìòäå ÷åìçä éáâ

 חבירו אלא6 א' אינו מוציאו לצור7וא
שחוגר חגורה חשובה על גבי חגורה קרועה
 שבחשובה בלבדה די לו# שכיו,< אסור
, הרי השניה חשובה משוי, לבישתו6לצור
 אבל.(' )ש# לחגור כ6 דר# שאי#כיו
 לחגור שתי חגורות < מותר6במקומות שדר
.(' )ש#לצאת בה
 מותר לצאת6 לפיכ. שוע"ר סמ"ג.60
' א7 )סירטוק( א#באבנט על גבי בגד עליו
 וראה פסקי תשובות.יש לו חגורה במכנסיו
.אות יד

. שוע"ר ס"נ.52
 שק )שוע"ר# בגד גס כגו# אפילו מי.53
.(סי"א
. ראה ג' שוע"ר ס"י וסי' שג סי"ח.54
. ע"פ שוע"ר סי"א.55
. שוע"ר ס"י.56
 על כובע א' נקרא# ציפוי ניילו# ולעני.57
 מלבוש < ראה ריכוז הדעות בזה בספר6דר
.פסקי תשובות אות ו
. שוע"ר סי"א.58
. שוע"ר סמ"ב.59
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.61 åãâáá åì äáåçúä èçîá äùà ïéá ùéà ïéá íãà àöé àì .åì
gztn

äøåâçá íìåòì òåá÷å øáåçî àåä íà åìéôà úùåçð ìù åà ìæøá ìù çúôî .æì
ùéîùúì éåùò àåäù ïåéëù ,62 åá úàöì øåñà ¯ åéãâáî úåîå÷î øàùá åà
éáâì ìèá åðéà ¯ åá òåá÷ àåäù ùåáìî åúåàì íåìë ùîùî åðéàå åîöò éðôá
.63 ùåáìî åúåà éìá åãáìá åàéöåä åìéàë äæ éøäå ,ùåáìî åúåà
,íéøéúî ùé ¯ åá øåâçì ñø÷ ïéòë éåùòå äøåâçä ùàøá òåá÷ çúôîä íàå .çì
àìà íù òåá÷ åðéà íà óà ,äìöà ìèáå äøåâçì ùîùî àåä æàù éôì
òöîàá òåá÷ àåä íà ìáà .64 åìà úåðéãî úö÷îá ïéâäåð ïëå .ãáìá úáùá
.65 íìåòá øúéä íåù ïéà ¯ äøåâçä
miyp ihiykz

åá úàöì äøåñà ¯ äéúåøáçì åúåàøäìå åôìùì äùàì øùôàù èéùëú ìë .èì
äéìòî åðöìçú àîù äøéæâ ,66 äùåáìîá àåäù ïéá äùàø ìò àåäù ïéá
çëùú êë¯øçàå ,åæì åæ ïäéèéùëú úåàøîù íéùðä êøãë ,äéúåøáçì åéåð úåàøäì
.67 íéáøä úåùøá úåîà òáøà äãéá åðàéáúå úáù àåäù

 א' תלאו ש' לנוי7 וא.' שוע"ר ש.63
 שהרי עיקרו, תכשיט < אסור לצאת בו#כעי
.('נעשית לתשמיש ומשוי הוא )ש
 וכיו' יש נוהגי' לחבר את המפתח.64
ע"י קרסי' לגומי )הנועד להחזיק את
 שהמפתח נעשה חלק# באופ,(#הטלית קט
' וראה חו.הסוגר והפותח של השלשלת
. היתר זה# בעני6דובר שלו' ע' קד ואיל
.' שוע"ר ש.65
. שוע"ר סי' שג ס"ז.66
. שוע"ר ש' ס"ג.67

' וראה ש' )סעי. שוע"ר סי' שא ס"ד.61
(ד<ה ובסי' שג סי"א ובמהדו"ב לסי' שא
 מחט נקובה ללא#חילוקי דיני' בזה בי
. אשה# איש לבי#נקובה ובי
 העשוי במיוחד לחיבור#אבל סיכת ביטחו
# לאישה ובי#קצות הבגדי' – מותר בי
 סי' קמו.לאיש )בדה"ש סי' קטו סקכ"ט
.(סוסקכ"ב
6 ואפילו הוא קבוע ש' בחוזק כל כ.62
עד שאי אפשר להסירו מש' לעול' בלי
קלקול המקו' שהוא קבוע בו )שוע"ר
.(ס"ח
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çë

úáøåòî äðéàù øöçá úàöì ïéìé÷î ùé éë .68 ïéèéùëúá ì÷äì åâäð åéùëòå .î
éôì ãåò ïéìé÷î ùéå ,åãéá íàéáé àîù äøéæâ íåùî åøñàù ïéèéùëúä ìëá
úåàöåéä íéùðá åéùëò úåçîì ïéà íäéøáã éô ìòå ,úéìîøëì óà íäá úàöì äæ
àìà ììë íéáøä úåùø åðì ïéà äæä ïîæáù íéøîåà ùéù éôì ,íéèéùëú éðéî ìëá
.úéìîøë
åéä àìù íäéîéá àìà ïéèéùëúä åøñà àìù ,øçà úåëæ íäéìò åãîìù ùéå
äéä ïëìå úáùá íà éë ïäá úåèù÷úî åéä àìå áåøì êë ìë ïééåöî ïéèéùëúä
ïéèéùëú ïééåöîù äæä ïîæá ïë ïéàù äî ,åæì åæ úåàøî åéäå ïäéðéòá ùåãéç øáã
.69 äéúåøáçì íúåà äàøúù úáùá ùåãéç øáã ïðéàå ìåçá íâ ïäá úàöåéå áåøì
ïéîë óñë ìù úåàð úåçúôî ïåâë ,åá ùîúùäì íâå èéùëúì éåùòä øáã .àî
åéãâáá åà åøàåöáù úìùìùá ïàìúù éô ìò óà ,ïäá úàöì øåñà ¯ èéùëú
àìå ïàéöåî àåä ùéîùú êøåöìù øîàé äàåøäù éðôî ,ãáìá ïäá èù÷úäì éãë
.ììë åá èù÷úäì éãë
úåçúôî úåùòì êøã ïéàù ïåéëù ,óñë ìù úåçúôîá ïéøéúîå äæ ìò ïé÷ìåç ùéå
.70 åìà úåðéãî úö÷îá âäðîä ïëå .èéùëú íåùî ïúééùò ø÷éò éøä óñë ìù
zixkp d`t

äøòù ìò úðúåðù ùåìú øòù úòéì÷ åðééäã ,úéøëð äàôá äùà àöú àì .áî
åà ,äúåàøäì äùàø ìòî äðöìçú àîù ,äáøä øòù úìòáë äàøúù éãë
.71 äãéá äðàéáúå äùàø ìòî ìåôú àîù
 אבל ראה פסקי תשובות.סוס"ק כח שאוסר
.סי' שא אות ה דעות שונות בזה
 אבל בימינו מותר לצאת. ש' סט"ז.71
7 רגילות לשלו# שאי# כיו,בפאה נכרית
6 לכ#להראות לחברותיה לא חיישינ
' או משו' שכיו,()בדה"ש סי' קטו סקמ"ו
פאה נכרית היא בגדר לבוש לצניעות כמו
.כובע ולא תכשיט )שש"כ פי"ח סקל"ז
 חשש# ואי.(פסקי תשובות סי' שג אות ה
 שהיא מונחת# כיו,שמא תפול מעל ראשה
.('ומהודקת על הראש היטב )בדה"ש ש

# מיהו כל זה בתכשיטי. שוע"ר ס"ח.68
 אבל,( מלבוש )על גופה או על בגדיה6דר
אסור לישא שו' תכשיט ביד כמו תיק
שנושאות הנשי' וכיו"ב )בדה"ש סי' קטו
6 וכתב עוד בבדה"ש ש' שצרי.(סקמ"ו
 אלא#להזהיר לנשי' שלא תצאנה במחטי
 אבל,# קישוריה#כמה שצריכות להעמיד בה
.יותר מזה אסור
. שוע"ר סי' שג סכ"ג.69
# ולעני. וראה ג' סכ"ב. שוע"ר ס"ח.70
שעוני זהב לגברי' – ראה בדה"ש סי' קטו
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ìëåé àìù ÷ãåäî øù÷ íéðæàá øåù÷ êåîäù àåäå ,íéðæàáù êåîá íéàöåé .âî
.72 ìåôéì
øåù÷ åðéàù éô ìò óà íãä åá òìáéù äúãðì äðé÷úäù êåîá äùà úàöåé .ãî
.73 åúåñéàî úîçî äãéá åðàéáú àì ìåôé íàù ,äéúåëøéá
zeyeagz

íéãâáä åèøñé àìù éãë úáùá äëîä éáâ ìò ïéðúåðù [úåùåáçúá] ïéàöåé .äî
äëîä ìò èåèøîñ êåøëì øúåî ïëå .ùåáìî åîë åì íäù éðôî ,äëîä úà
.74 íéáøä úåùøì åá úàöìå åòáöàá åà åãéáù
åì ïä éøäå ,äúåà íéàôøîä [úåùåáçúá] úàöì øúåîù øîåì êéøö ïéàå .åî
,íéáøä úåùøá åìéôà äøéæçäì øúåî ¯ úáùá äéìòî äìôð íàå .75 èéùëúë
.76 íéáøä úåùøá åéìòî åìôðù íéùåáìî ùåáììå øåæçì øúåîù åîë
áåùç åðéà íà ,íéáøä úåùøì åá úàöìå äéèøä ìò [úùåáçú] ãåâàì øúåî .æî
,õøàì åëéìùî àåä éøä ãåò äì êéøö åðéàù äéèøäî åøéúîùëù ,ììë åì
.77 äéèø éáâì ìèá àåä êëéôìå
úåùøì åá úàöìå 78 åòåøæá äëî åì ùéù éîì åøàåöá úôðöî úåìúì øúåî .çî
.79 íéáøä
' ולאחר השימוש משליכי,6מיוחדות לכ
אות' < אזי ודאי שה' בטלי' לרטיה
 ואפילו בכריכה גדולה,'ומותר לצאת בה
שדעתו להשתמש בה בפע' הב' < יש לצדד
 הואיל ותחילת עשייתו בשביל,שמותר
 וא"כ הוא בטל לרטיה,לכרכו על הרטיה
.()בדה"ש סי' קטו סקמ"א
 מי שיש לו מכה בידו שאינו, פירוש.78
יכול להשפיל את היד לאר; – תולה סודר
'בצוארו ומכניס בה את היד )בדה"ש סי
.(קטו סקמ"ב
. סג7 שוע"ר סעי.79

 וראה שש"כ. שוע"ר סי' שג סי"ז.72
' בגד המיוחד לכיסוי האזני#פי"ח ס"ז שדי
 כפפות שנתבאר לעיל#מחמת הקור כדי
. וראה בדה"ש סי' קטו סקמ"ו.'בפני
. שוע"ר ש' סי"ח.73
. שוע"ר סי"ח.74
 ובלבד שלא יתנ' על גבי המכה.75
. סי' שכח# כדלקמ,בתחילה בשבת
.' בפני# וראה ג' לקמ. שוע"ר סי"ט.76
 אבל א' התחבושת.' שוע"ר ש.77
חשובה קצת – אינה בטלה לגבי הרטיה
 ובימינו.('ואסור לצאת בה )שוע"ר ש
#הואיל והתחבושות שכורכי' על הרטיה ה
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ãéçôäì íéðôä ìò íéðúåðù óåöøô úåøåö ïéòë ïäå ,éîøôá ïéàöåé ïéà .èî
,øåèô ¯ íäá àöé íàå .èéùëúå ùåáìî àìå éåùî ïäù ïåéë ,úå÷åðéúä
.80 íãà éðá áåøì äàöåä êøã åæ ïéàù
dkild lwn

.åì øåù÷ åðéà åìéôà ,åá úàöì øúåî ¯ ì÷î àìá ììë êìéì ìåëé åðéàù øâéç .ð
åîöò úà ÷éæçäì àìà åìèåð åðéàå ì÷î àìá úö÷ êìéì åì øùôà íà ìáà .àð
êìåäù ïåéëù ,úáùá åá úàöì øåñà ¯ ìåôé àìå øúåé áåèá úëìì ìëåéù
,åúëéìä ìëå åôåâ ìë åéìò êåîñéù ì÷îì äæ êéøö ïéà ïë íà ,ì÷î àìá åúéáá
.81 åúëéìä êøåöì àùåðù éåùîë äæ éøä ¯ ìåôéì àøééúîù úòá åá ÷æçúîù àìà
úåùú úîçî åì÷î ìò ïòùð õåçì àöåéùëå ì÷î àìá åúéáá êìåää ï÷æ ïëå .áð
åôåâ òðòðîù êë ìë ï÷æ àåä íà åìéôà ,úáùá åá úàöì øåñà ¯ åçë
.ìåôé ïô àøééúîå
;åá úàöì øåñà ¯ ì÷î àìá úö÷ êìéì åì øùôà íà åéìçî ãîòù äìåç ïëå .âð
.øúåî ¯ åàì íàå
øùéì àìà åìèåð åðéàå ,åúìåæ êìéì åì øùôà éøäù ,ì÷îá àöé àì àîåñ ïëå .ãð
.åéúåòéñô ï÷úìå
íéøåñàù ,íãéáù áåùç ì÷îá êìéì íéâäåðù íéáåùçä øîåì êéøö ïéàå .äð
.82 úáùá åá úàöì
.èéèá íäá íéëìåäå ìâøä óëì áùåî íäá ùéù íéäåáâ íéöòá íéàöåé ïéà .åð
.83 íãà éðá áåøì äàöåä êøã åæ ïéàù ,øåèô Y íäá àöé íàå

 ככל כלי, שאז אסור משו' מוקצה,כלל
.(שמלאכתו להיתר )קו"א סק"ז
. שוע"ר סט"ז.83

. שוע"ר סט"ז.80
. שוע"ר סי"ג.81
 אבל בחצר המעורבת מותר לצאת.' ש.82
6 אלא א"כ הוא מוציאו שלא לצור,במקל

àì

àù ïîéñ
(milblb) `qk

êìäì ìåëé åðéàå åéúåáåëøàå åé÷åù éãéâ åöååëå åùáéù åà åéìâø éúùá òè÷ .æð
êîñð êìäî àåäùëå ,åéìò áùåéå êåîð àñë ïéîë åì äùåò àìà ,ììë íäéìò
åéøåçà ìò çðå øæåçå åéðôì óçãðå õøàä ïî åôåâ ø÷åòå íéðè÷ íéìñôñ ìò åéãéá
,åéãéáù íéìñôñáå åéøåçàîù àñëá úàöì åì øúåî Y åéøåçàî åì øåù÷ àñëäå
.84 íäéìò êîñð åôåâ ìëù åéìòðî íä éøä Y íãòìáî úëìì ìåëé åðéàù ïåéëù
rinw

.86 ïäá úàöì øúåî ¯ 85 äìåâñá åúàåôøù øáã ìë .çð
éåùîë íðéàå ,äàåôøì øàåöá åúåà ïéìåúù äçîåî òéî÷á úàöì øúåî .èð
ïéá åá ùéù äìåç àåä íà ïéá ,äàåôøì íäå ìéàåä ,èéùëúë àìà íãàì
.87 úéìîøëì åìéôà äçîåî åðéàù òéî÷á ïéàöåé ïéà ìáà .äðëñ åá ïéàù
zilnxka

øåñà ¯ øåîâ àùî íäù éðôî äøåúä ïî íäá úàöì øåñàù íéøáãä ìë .ñ
íúåà àéöåî íà åìéôàå .úáøåòî äðéàù øöçá åìéôàå ,úéìîøëì íäá úàöì
àìà ,éøîâì íåøéúä àì ¯ èéùëú àìå éåùî íäù ïåéë íå÷î ìëî ,íëøãë àìù
.88 äáåøî ãñôä åà äåöî íå÷îá àìà åøéúä àìù ,úåáùã úåáù øàùë íä éøä
zaxernd xvga e` ziaa

íà úàèç áåéç íäá ùéù íéøáãá åìéôà úàöì øúåî úáøåòîä øöçá .àñ
úåùøì øöçî íäá àöéå çëùé àîù ïéùùåç ïéàå ,íéáøä úåùøì íäá àöé
.íéáøä
úåùøì íäá úàöì íéîëç åøñàù íéøáãä ìëù íéøîåàå äæ ìò ïé÷ìåç ùéå
øáãäù ,úéáá åìéôà íäá úàöì øåñà ¯ åãéá íàéáé àîù äøéæâ íåùî íéáøä
.('לרפואה )ש
' שבו מבררי# והאופ. שוע"ר סכ"ה.87
א' הקמיע הוא קמיע מומחה < ראה
.באריכות בשוע"ר סעי' כה<כט
. שוע"ר ש' סכ"ג.88

. שוע"ר ס"ג.84
 באה הרפואה6 ידוע אי# א' אי7 א.85
.(ע"י דבר זה )שוע"ר סל"ג
 בה' משו' דרכי# ואי.' שוע"ר ש.86
# שניכר הדבר שמתכוי# כיו,האמורי

áì

÷úáù úåëàìî øåöé

÷íäá àöéå åéìòî øéñäì çëùé íéáøä úåùøì úàöì äöøéùëù éàãåì áåø
úåùøì åá àöé íà úàèç áåéç åá ùéù øáãù øîåì êéøö ïéàå .íéáøä úåùøì
å÷éç êåúá õôç äæéà íéùäì øåñà ïëìå ,åúéáá åéìò åúåà íéùäì øåñàù íéáøä
øåñà ïëå .89 íéáøä úåùøì àöåéùë åìöà õôçäù çëùé àîù ,úáùá åéãâáá åà
àìà úéáá õôç íåù ìèìèì øúéä ïéàå .åúåøåâçá øçà õôç åà çúôî úåìúì
äàåø éøäù ,íéáøä úåùøì äàéöåéå çëùé àîù ùåçì ïéà éàãåá åãéáù ,åãéá
.90 åãéá õôçä
àøáñ ìò êåîñì ùé æàù êøåöä úòá àì íà ,91 åæ àøáñë øéîçäì ùéå
.92 äðåùàøä
miaxd zeyxa zen` rax` lehlh

:93 øîàðù íäá ìèìèì ìåëéù íéáøä úåùøá úåîà òáøà åì ùé íãà ìë .áñ
"ìèìèé àìù ,ìåèìè ïéðòì øîàð äæù äìá÷ä éôî åãîìå ,"åéúçú ùéà åáù
ùìù àåäù åôåâ êøåà úãîë åðééäã ,åéúçú úãîë àìà íéáøä úåùøá íãà ìë
.94 åéìâøå åéãé äá èåùôì éãë äîàå ,úåîà
 .89ואפילו היה אצלו מבעוד יו' ולא נזכר
להסיר סמו 6לחשיכה < צרי 6להסירו
כשתחש) 6שוע"ר סי' שג סכ"ג( ,א"כ כל
שכ #שלא יניח בשבת לכתחילה )קו"א סי'
שא סק"ט( .ובגד שיש בכיסו חפ; < אסור
ללבשו בשבת גזרה שמא ישכח ויצא בו
לרשות הרבי' )שוע"ר סי' שי סי"ד(.
נראה דמה שכתב כא" #שמא ישכח שהחפ;
אצלו כשיוצא לרשות הרבי'" ,הכוונה
שישכח להסירו בשעת יציאתו ,כי א'
הכוונה ששכח בשעת יציאתו שיש לו חפ;
בכיס – אינו עובר עליו מ #התורה )ראה
שוע"ר סי' רנב סי"ז .סי' רסו קו"א סק"ו(.
אבל לפי המבואר כא #ובשוע"ר סי' שא
סל"ח שג' בדברי' שיש בה' איסור דרבנ#
גזרו חכמי' שלא להניח החפ; בכיסו
בביתו ,נראה שג' כא #האיסור ג' א'
בשעת היציאה ישכח שהחפ; בידו ,שהרי
עכ"פ עובר על איסור דרבנ #ביציאה זו.

 .90ואפילו בעיר המעורבת שאי #בה מקו'
האסור עכשיו בטלטול – אסור )שוע"ר סי'
שג סכ"ג( .בשוע"ר הקי 7קטע זה
בסוגריי' ,וראה בדה"ש סי' קטו סקמ"ד
שזהו משו' שאדה"ז הסתפק בדבר א'
לדעת האוסרי' אסרו עד כדי כ ,6אבל
מנהג העול' פשוט לצאת בעיר המעורבת
אפילו בחפצי' שבכיס ,וכנראה שסומכי#
על המתירי' עכ"פ לעני #עיר המעורבת.
 .91ראה שוע"ר סי' שא קו"א סק"ט
שמלשו" #יש להחמיר" משמע שאי#
האיסור ברור מדינא.
 .92שוע"ר סי' שג סכ"ג .וראה ג' סי' שא
סל"ח וקו"א סק"ט .א 6ראינו מעשה רב
אצל כ"ק אדמו"ר זי"ע שהחזיק מטפחת
בכיסו בשבת.
 .93שמות טז ,כט.
 .94שוע"ר סי' שמט ס"א .אופ #מדידת

âì

àù ïîéñ

àöåé àìù ÷ø ,òáøà óåñá çéðäìå òáøà úìçúî ìåèéì äìéçúëì øúåîå .âñ
.95 òáøàì õåçî
øúåî ¯ åãéá åðìèéù ììë êøã íåù ïéàù éðôî åá úàöì åøéúäù øáã ìë .ãñ
íãå÷ åá èù÷úäì åà åá ùáìúäìå øåæçìå íéáøä úåùøá ãéá åìèéìå åôìùì
òáøà åðøéáòéå çëùé åãéá ìåèéùë àîù ùåçì åðì ïéàå ,úåîà òáøà êìéù
.96 úåîà
äëéìäá øéáòä ïë íà àìà áééç åðéà ¯ íéáøä úåùøá úåîà òáøà øéáòîä .äñ
.øåèô Y êìäå øæçå ùåôì úåîà òáøà êåúá ãîò íà ìáà ,úçà
ùåôì áùåé åà ãîåòá åìéôà úåîà òáøàì õåç õôç àéöåäì øåñà íéøôåñ éøáãîå
åëéìåîå øæåçå úåîà òáøà êåú õøàá õôçä çéðî åìéôà åà ,úåîà òáøà êåú
åìéôàå .úçà äëéìäá úåîà òáøà åðøéáòé àîù äøæâ ,úåîà òáøàì õåç
.97 äæ ìò åøæâ úéìîøëá
òáøà êåúá åìöàù åøáçì åðúéìå íéáøä úåùøî õôç øå÷òì íãàì øúåî .åñ
ïéìéî äîë êìåä õôçäù éô ìò óà ,åìöàù åøáçì åðúé åøáçå åéúåîà
.98 úåîà òáøà øéáòî åðéà ãçà ìëù ïåéë ,íéáøä úåùøá
íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî ìåèìè ïéðòì ìéòåî äæ øúéä ïéà íå÷î ìëîå .æñ
èéùåî íéðôáù äæå õåçá ãçàå íéðôá ãîåò ãçà íà åìéôà ,úéìîøëì åà
éøáãî øåñà ïë éô ìò óà ¯ çéðî äæå ø÷åò äæù ,åãéî åìèåð õåçáù äæå õôçä
.99 äåöî øáãì åìéôàå úéìîøëá åìéôà ,íéøôåñ
eteb lry min

åéìò åøàùé àìù øäðäî äìåòùë äôé åôåâ úà áâðì êéøö øäðá õçåøä .çñ
.úéìîøë àåä øäðä úôùù ,100 úéìîøëá úåîà òáøà åðìèìèéå ,íéî
. שוע"ר ש' ס"ד.98
 סי' שלא# וראה לקמ. שוע"ר ש' ס"ה.99
 התירו הוצאה והכנסה של#באיזה אופ
 וראה לעיל סי' רסו ס"ו.תינוק לצור; מילה
 שבאופני' מסויימי' התירו זריקה6ואיל
. ביתו6כלאחר יד לתו
. ראה ג' שוע"ר סי' שכו ס"ו.100

# ולעני.'האמה בזה – ראה שוע"ר ש
' ה# של ד' אמות שה#העברה באלכסו
'אמות וג' חומשי אמה – ראה שוע"ר ש
.ס"ב
. שוע"ר ש' סוס"ב.95
' ראה ש' הטע. שוע"ר סי' שג סכ"ב.96
.באריכות
. שוע"ר סי' שמט ס"ג.97

úáù úåëàìî øåöé÷

ãì

åãéô÷ä àì ¯ åùåáì ìòå åéìò óçåñ øèîå íéáøä úåùøá êìåää ìáà .èñ
íãà íéîòôìù ,åéìò ãåîòì øùôà éàù øáã àåäù éôì ,äæ ìò íéîëç
úàöì óà ,ïéðò ìëá åì åøéúä ïëì ,åéìò íùâä ãøé íåàúôå íéáøä úåùøá êìåä
.101 ïéàöçì øáã øåñàì ïéàù ,íùâä úòùá åúéáî
wfid yyg mewna

ãò úåîà òáøàî úåçô úåçô åìèìèì øúåî Y íéáøä úåùøá çðåîä õå÷ .ò
äáøä åìéôà åëøãë åìèìèì øúåî úéìîøëáå ,íéáøä úåùø éãéöì åð÷ìñéù
åøæâ àì íéáø ÷æéä íå÷îáå ,íéáø äá å÷åæé àîù ùåçì ùéù éðôî ,úçà äøé÷òá
.102 úåáù ìò
ohw z`iyp

Y åãáì åéìâøá êìéì ìåëéù êë ìë ìåãâ àåä íà ,ïè÷ä åðá úà àùåðä .àò
íåùî íéøôåñ éøáãî øåñà ìáà ,åîöò úà àùåð éçäù ,äøåúä ïî øåèô
øéäæäì êéøöå ,úåáùã úåáù íåùî åúåà àùéì øåñà úéìîøëá åìéôàå .úåáù
.103 äæá íéòåèù íéáøì
,áééç Y íéáøä úåùøá åàùðå åéìâø éúù øåøâì êéøöù êë ìë ïè÷ àåä íàå .áò
.104 åîöò úà àùåð éçä íéøîåà ïéà äæë ïè÷áù
éðôî ,áééç Y ììë êìéì ìåëé åðéàù äìåçä úà åà úåôëä úà àùåðä ïëå .âò
.105 ììë ïîöò úà ïéàùåð ïðéàù
åðäéáâú àîù øåæâì ïéàå ,íéáøä úåùøá åìéôà äðá úà äããî äùàä .ãò
ìò øåáòú àì ïë äùòú íà óàù ,íéáøä úåùøá úåîà òáøà åðëéìåúå
.íéøôåñ éøáã ìù øáã ìò àìà äøåú ìù øáã
ïòùéå õøàä ìò äéðùä çéðéå úçàä åìâø äéáâî àäé àìà ,åäøøâú àìù ãáìáå
,úçàä åìâø ìò ïòùð àåä íìåòì àöîðù ,äéðùä åìâø çéðéå øåæçéù ãò äéìò
.106 úéìîøëá åìéôà øåñàå ,åúàùåðë äæ éøä ¯ åéìâø éúù úøøåâ àéäùë ìáà
.' שוע"ר ש.104
.' שוע"ר ש.105
.' שוע"ר ש.106

. סא7 שוע"ר סעי.101
. שוע"ר סי' שח סמ"ט.102
. פא7 ע"פ שוע"ר סי' שח סעי.103

äì

àù ïîéñ
miig ilra z`iyp

,óåòå äéç äîäáá àì ìáà ,íãàá àìà åîöò úà àùåð éçä åøîà àì .äò
íäéáâé àîù äøæâ ,óåòå äéç äîäá íåù íéáøä úåùøá úåããì øåñà êëéôì
úåùøë åðéã úéìîøëå .íéáøä úåùøá úåîà òáøà øéáòî íåùî áééçúéå íëéìåéå
.äæ ïéðòì íéáøä
.107 íéáøä úåùøá åìéôà øúåî ¯ åçøá íà íäéøçàî íúåà úåçãìå

"!

. פ7 שוע"ר ש' סעי.107

