èð÷

îù ïîéñ
xnrne hhxyn ,wgen ,azek ,ffeb ipic
ffeb

.2 íéìéàå íéùçúä úåøåò ïéææåâ åéä ïëùîá ïëù ,úåëàìî úåáàî àåä 1 ææåâä .à
èùôåîä øåòä ïî åìéôà ,úîä ïî ïéá éçä ïî ïéá ,äéçå äîäáî øîö ææåâä .á
.3 áééç ¯
ìáà ,øåèô ¯ úçà ìòå .ãáìá úåøòù éúù ìò åìéôà áééç ¯ øòù ææåâä ïëå .â
.4 øåòéù éöç øàùë äøåúä ïî øåñà
.5 áééç úçàá åìéôà ¯ ï÷æ äàøð àäé àìù úåøåçù êåúî úåðáì è÷ìîäå
.6 áééç ¯ éìëá íéðøôö êúåçä ïëå .ã
åà øòùì åà øîöì êéøö ïë íà àìà ,áééç éìëá íéðøôö êúåçäå ææåâä ïéà .ä
äëéøö äðéàù äëàìî äæ éøä ¯ íäì êéøö ïéà íà ìáà .êúçù íéðøôöì
.7 äôåâì
äëàìîä ø÷éòù ,áééç Y íéðøôöå øòùå øîöì êéøö ïéà íà óàù íéøîåà ùé ìáà
óåâì êéøö àåä éøäå ,úåòáöàäî íéðøôöäå øåòäî øîöäå øòùä úøáòä àéä
åéä àìù éô ìò óà íéùçúä úåøåò íéææåâ åéä ïëùîá íâù ,ãåòå .åæ äøáòä
.8 ïøòùì íéëéøö
 עשה4 ומשמע עוד שהחיוב דוקא א.חייב
 אבל בלאו,"5 כדי "שלא יהיה נראה זק5כ
 וראה קצוה"ש סי' קמג.הכי אינו חייב
 ועוד. אג"ק ח"א ע' י.סק"ה קרוב לסופו
. סי' שכח סל"ז. שוע"ר ס"א.6
 מלאכה4 וחיובו תלוי במחלוקת א.7
 כמובא,שאינה צריכה לגופה פטור או חייב
.לעיל בהקדמה
 עיקר להלכה )משמעות5 וכ. שוע"ר ס"ב.8

 גוזז צמר ע"י כלי )משמעות שוע"ר.1
.(ס"א
. שוע"ר ס"א.2
. שוע"ר ס"א.3
 ודבר זה אפילו בחול. ע"פ שוע"ר ס"א.4
" "לא ילבש גבר שמלת אשה4 משו,אסור
 גבר5 "לא יתתק: שתרגומו,( ה, כב4)דברי
.(4בתקוני אתתא" )שוע"ר ש
 משמע שאפילו יש לו. שוע"ר ס"א.5
– הרבה שערות לבנות וליקט רק אחת

÷úáù úåëàìî øåöé

÷ñ
ylez

ìáà .êëá äæéæâ êøã ïéàù ,øåèô ¯ øåòäî åà äîäáä ïî åãéá øîö ùìåúä .å
.9 íéøôåñ éøáãî øåñà
,10 íéøôåñ éøáãî øåñà ìáà .øåèô ¯ åéðéùá åà åéãéá åéðøåôöå åøòù ìèåðä ïëå .æ
.11 íéøçàì åìéôàå
ùåìúì óåòä êøã ïë éøäù ,12 ææåâ íåùî åáééçì ùé ¯ óåòá äöåð èøåîä ìáà .ç
.13 ãéá åúöåð
÷éñô àåäù ïéðòá ,éàãåá øòù øéùîä øáãá 14 åéìâøå åéãé åéðô õåçøì øåñà .è
.15 úåîé àìå äéùéø
שוע"ר ש 4ובסעי 9ג .וכ 5משמע בשוע"ר
סי' שכח סל"ז(.
 .9שוע"ר ס"א .אבל ראה שוע"ר סי' תצח
סכ"ג שכתב שא 9ש"אינו חייב משו 4גוזז,
מכל מקו 4הרי הוא חייב משו 4עוקר דבר
מגידולו" .וראה ג 4תהל"ד סי' שמ אות ב.
ויש להזהר במלבוש הנעשה מפרוה שלא
יתלוש השער ממנו )מנחת שבת סי' פ ס"ק
קטז(.
 .10המנקה לכלו; או כל דבר החוצ:
לנטילת ידי 4בשבת ,דוחק את הבשר
שתחת הציפור 5כדי שלא יגרור את
הציפור 5כשמסיר הלכלו; )ע"פ שוע"ר סי'
קסא ס"ג בסופו בחצע"ג(.
 .11שוע"ר ס"א .אשה ששכחה ליטול
הצפרני 4בערב שבת ובשבת הוא ליל
טבילתה – אי 5להתיר לומר לנכרית לחתכ5
בכלי ,שזהו שבות גמור ולא התירוהו
לצור; מצוה .אלא תאמר לה ליטל 5ביד או
בשיני ,4שזהו שבות דשבות )שוע"ר ס"ב(.
דעת רבנו הזק 5לעני 5א 4אפשר לטבול בלי
לחתו; הצפרניי – 4ראה טהרה כהלכה
פי"ט הערה .203

 .12וג 4יש לחייבו משו 4עוקר דבר
מגידולו )שוע"ר סי תצח ש.(4
 .13שוע"ר ש .4וראה קצוה"ש סי' קמג
בדה"ש סק"א )ובהערות שבע' קסז(
שמלמד זכות על אלו המסירי 4בשבת את
הנוצות הקטנות מבשר עו 9מבושל או
צלוי ,שאי 5בזה איסור משו 4גוזז.
 .14במקו 4שיש בו שערות )בדה"ש סי'
קמג סק"ב(.
 .15ע"פ שוע"ר סי' שכו ס"ח.
ואסור לסרוק במסרק בשבת ,ואפילו
במברשת רכה ,שאי אפשר שלא יעקרו
שערות וחייב משו 4גוזז )ע"פ שו"ע סי' שג
סכ"ז .שוע"ר סי' תקכג ס"ב(.
אי 5להוציא שו 4דבר הדבוק בשערות א4
על ידי זה יגרו 4בודאי שיתלשו שערות
)ע"פ שוע"ר סי' שטז סכ"א( .ויש ליזהר
באוכל הדבוק בזק 5שינקה באופ 5שלא
יתלוש שערות הזק) 5מנחת שבת סי' פ ס"ק
קיז(.
ומותר לתק 5מעט את השערות במברשת
רכה )א 4ידוע שהיא אינה משירה שער
בודאי( ,ובלבד שתהא מיוחדת לשבת )ע"פ

àñ÷
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íà ,ïøåôöä áéáñ òáöàä øåòî åùøéôù úå÷ã úåòåöø ïëå ,äùøéôù ïøåôö .é
íäù ïåéë ,éìëá ïëúåçùë åìéôà äøåúä ïî ææåâ íåùî íäá ïéà ¯ ïáåø åùøô
.íéøôåñ éøáãî øåñàù àìà ,÷úðäì íéáåø÷
.äæéæâ êøã åæ ïéàù ,åúåà úåøòöî ïä íà äìéçúëì åìéôà ãéá øéñäì øúåî ìáà
éðùì ùåçì êéøöå .óåâä éôìë íéøîåà ùéå ,ïøåôöä ãöì åùøéôù àåäå
.16 íéùåøéôä
íåùî áééç ¯ éìëá ïëúç ,øåñà ìáà øåèô ¯ ãéá ïìèðå ïáåø åùøéô àì íàå .àé
.17 ææåâ
zlai

úìáé ïéá ,íéøçàì ïéá åì ïéá ,éìëá ïéá ãéá ïéá ,åôåâî úìáé êåúçì øåñà .áé
.äùáé ïéá äçì
ïéà íà óà äæéæâ íåùî íéáééçîäì ,ææåâ íåùî áééç ¯ éìëá äçì úìáé êúç íàå
.18 ææâù äîì êéøö
azek

òãéì ïîéñì ïëùîä éùø÷ ìò ïéáúåë åéä ïëù ,úåëàìî úåáàî àåä áúåëä .âé
.19 åâåæ ïá äæéà

.סוסק"ו
 חשש5 ואי,ומותר להסתכל במראה בשבת
 מראשו וזקנו4 המדולדלי5שמא יסיר נימי
.()ע"פ שוע"ר סי' שב סכ"ה
 איסור בונה5וראה לעיל סי' שיג<ד מדי
. קליעת שערות5 ובסי' שיז לעני,בשערות
. שוע"ר סי' שכח סל"ז.16
.4 שוע"ר ש.17
. שוע"ר ס"ג.18
. שוע"ר ס"ד.19

.( שוע"ר סי' שכז ס"ג.מג"א סי' שג סקכ"ב
ומותר להפריד את השערות זו מזו ביד
.()ע"פ רמ"א סי' שג סכ"ו
 סריקת פאה נכרית בשבת – ראה5ולעני
 בזה5 סי' קמו סקכ"א שאי5בדי השלח
 איסור פסיקה בדבר5 שאי5 כיו, תולש4משו
 ומתיר לסרוק מעט במברשת רכה,תלוש
 הפאה אינה ראויה4 ושא,המיוחדת לשבת
ללבישה אלא ע"י סריקה – אסור לסורקה
 בדה"ש סי' קמג4 וראה ג. מנא5 מתק4משו

