àñ÷

îù ïîéñ
dyxity oxetv

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
 חשש4 ואי,ומותר להסתכל במראה בשבת
 מראשו וזקנו6 המדולדלי4שמא יסיר נימי
.()ע"פ שוע"ר סי' שב סכ"ה
 איסור בונה4ד מדי8וראה לעיל סי' שיג
. קליעת שערות4 ובסי' שיז לעני,בשערות
. שוע"ר סי' שכח סל"ז.16
.6 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 – ראה4ולעני
 בזה4 סי' קמו סקכ"א שאי4בדי השלח
 איסור פסיקה בדבר4 שאי4 כיו, תולש6משו
 ומתיר לסרוק מעט במברשת רכה,תלוש
 הפאה אינה ראויה6 ושא,המיוחדת לשבת
ללבישה אלא ע"י סריקה – אסור לסורקה
 בדה"ש סי' קמג6 וראה ג. מנא4 מתק6משו

÷áñ

÷úáù úåëàìî øåöé

.[20 øåèô ¯ ìàîù ãéá áúåëä] .ãé
ìáà ,øåèô ¯ úçà úåà ìò ìáà .úåéúåà éúù ìò àìà áééç åðéà áúåëä .åè
.21 øåòéù éöç øàùë äøåúä ïî øåñà
äéâîäå .22 áééç ¯ ï"éðééæ éðù åùòðå ú"éç ìù åââì ìèðù ïåâë úçà úåà äéâîä .æè
.23 äøåúä ïî øåñà ìáà ,øåèô ¯ 'ø åàùòå 'ã ìù åââì ìèðù ïåâë úçà úåà
éøáãî ìáà .íéé÷úîä øáã éáâ ìò 24 íéé÷úîä øáãá áúåëùë àìà áééç åðéà .æé
ïåâë ,íéé÷úî åðéàù øáã éáâ ìò íéé÷úî åðéàù øáãá åìéôà øåñà íéøôåñ
áåúëì àìù øäæéì êéøö ïëìå .ïäá àöåéëå úå÷øé éìò ìò úåøéô éîå ïé÷ùîá áåúëì
.26 ùáãá åà ùåø÷ ïîåùá åà 25 øôàá ÷å÷çì åà ,ïçìùä ìò ïé÷ùîá åòáöàá
àåäå .27 ììë øëéð ïîåùéø ïéàù ïåéë ,úåéúåà ïéîë øéåàá íåùøì øúåî ìáà .çé
.29 ììë øëéð ïîåùéø ïéà äæá íâù ,28 ïé÷ùîá àìù ïçìùä ìò ïéãä

 .20שוע"ר סי' לב ס"ז .הכותב ברגלו בפיו
ובמרפקו וכ 4בגב ידו שהפ 9ידו וכתב 8
פטור )שבת פי"ב מ"ה .וראה ג 6שוע"ר
ש ,(6ומזה מוב 4שא 6לא הפ 9ידו  8חייב
בכל אופ 4אפילו אחז הקולמוס באצבעות
אחרי) 6ע"פ חידושי צ"צ נ ,רע"ג(.
 .21שוע"ר ס"ד.
 .22שוע"ר ס"ה.
 .23שוע"ר ש .6קטע זה בשוע"ר מוק;
בחצע"ג ,וראה חידושי צ"צ נ ,ד שכתב
שיתכ 4שזה הגהת מהרי"ל )אחי אדה"ז(.
 .24לכאורה נראה דלא בעינ 4כתב
שיתקיי 6זמ 4רב ,אלא לאפוקי מי פירות
)חידושי צ"צ נ ,א( .וראה בדה"ש סי' קמו
ע' לד בהגהה דבעינ 4שיתקיי 6איזה זמ.4
ולעני 4כתיבה במחשב – ראה חול המועד
כהלכתו פ"ו הערה רכה.
 .25או בעפר )קצוה"ש סי' קמד ס"ד(.
ולעני 4ללכת על עפר בנעליי 6שע"ג
הסוליה ישנ 6כיתוביות ,ראה שו"ת חלקת

יעקב או"ח סי' קב שמותר מטע 6פסיק
רישיה דלא ניחא ליה בתרי דרבנ) 4כתיבת
ע"ג דבר שאינו מתקיי 6וכלאחר יד(.
ולכאורה זה מתאי 6ג 6ע 6שיטת רבנו בסי'
שיד ס"ג שמתיר פסיק רישיה בתרי דרבנ,4
ובפרט כא 4שזהו פסיק רישיה דלא ניחא
ליה ,שלשיטת רבנו בסי' שכ סוסכ"ד אפשר
לסמו 9בזה לקולא כשיש עוד טעמי6
להקל.
 .26שוע"ר ס"ו.
 .27והיינו שמולי 9אצבעו באויר כעי4
כתיבת אותיות )חידושי צ"צ נ ,ב בסופו(.
 .28אבל אסור לרשו 6על זכוכית החלו4
בימי הקור שה 6לחי 6מ 4הקור )פמ"ג
משב"ז סק"ג .הובא בקצוה"ש סי' קמד
בדה"ש סק"ה(.
 .29שוע"ר ס"ו .ואע"פ שע"י כ 4מאמ 4ידו
לכתיבה  8אי 4בכ 9כלו ,6וכ 4מותר לראות
אומנות בשבת אע"פ שלומדה )שוע"ר ש.6
וראה ג 6צ"צ ש .6וראה לעיל סי' שו8שז(.

îù ïîéñ

ïðå÷éúë åéúåéúåà øîâ àìå áúåëä .èé
.31 íéøôåñ

30

÷âñ

¯ éøáãî øåñàù àìà ,åéìò øåèô

ïîéñì íéìéâøù àìà úåòåãé úåéúåà ïðéà åìéôà áúë äæéà úéðáú àåäù ìë .ë
úéðáú àø÷ð äæ éøä ¯ øôñîä íäá úåùòì íéìéâøù íéðîéñä ïåâë ,àîìòá
éøáãî øåñà ¯ íéé÷úî åðéàù øáãáå .32 íéé÷úîä øáãá åàùò íà åéìò áééçå ,áúë
.33 íéøôåñ
zeize` xeaig

.34 úáùá åúåùòì øåñàå ,áúë àø÷ð ¯ ãâáá óñë ìù úåéúåà áçåú íà .àë
ïìòðì ïéøñåà ùé ¯ íéôãä éãåç éùàøá úåéúåà íäéìò áåúëù íéøôñ ïúåà .áë
.àåä úåîé àìå äéùéø ÷éñô ¯ êëì ïéåëúî åðéàù óàå .áúåë íåùî ,úáùá
¯ àîìòá äáéø÷ ïéøñåçîù àìà øáë úåáåúë ïä úåéúåàäù ïåéëù ,ïéøéúî ùéå
.36 ïéâäåð ïëå .35 áúåë íåùî äæá ïéà
wweg

.37 äáéúë ììëá àéä ä÷é÷ç éøäù ,áééç ¯ áúë úéðáúë øåòä ìò òøå÷ä .âë
 .30כגו 4הכותב אשורית וחיסר התגי4
מאותיות שעטנ"ז ג"< .וכ 4כל כתב מאיזו
אומה שלא גמר אותיותיו כתיקונ) 4שוע"ר
ס"ח .וראה שוע"ר סי' לו ס"ה .וצ"ע(.
 .31שוע"ר ס"ח.
 .32אבל א 6אינו תבנית כתב כלל – אינו
חייב מ 4התורה )חידושי צ"צ נ ,א.
וכדלקמ 4בפני 6בעני 4רוש.(6
 .33שוע"ר ס"ח.
 .34שוע"ר ס"ט .נראה דהאיסור הוא לא
מצד התחיבה בבגד אלא מצד חיבור
האותיות זו לזו.
 .35כיו 4שאפשר להקריב 4בקל בלי עשיית
מעשה חדש – הרי ה 4כמקורבי 6ועומדי,6
ואינו עושה כלו 6בקריבה זו )שוע"ר ס"ד(.

ולפי זה יש להתיר לילדי 6לשחק במשחקי
אותיות וציורי) 6פאזל( שמחברי 6הרבה
חלקי 6אחד בשני עד שנעשה משפט או
ציור של ,6כיו 4שאי 4זה אלא מעשה קירוב
בעלמא .אבל א 6חלקי האותיות מתהדקי6
אחד בשני ע"י חיבור – 6נראה שאסור,
וכדלעיל סעי; שלפנ"ז .ולעני 4לתחוב
אותיות בתו 9מסגרת שמחזיקות את
האותיות – ראה בדה"ש סי' קמד סק"י.
פסקי תשובות סי' שמ אות טז והערה .51
 .36שוע"ר ס"ד .ואי 4חילוק בזה בי 4א6
מקרב אות לאות או שמקרב חלקי האות
עצמו )חידושי צ"צ נ ,ב(.
 .37שוע"ר ס"ז.

úáù úåëàìî øåöé÷

ãñ÷
myex

øåñà ìáà .íéé÷úîä øáã äæ ïéàù ,øåèô ¯ áúë úéðáúë øåòä ìò 38 íùåøä .ãë
.39 íéé÷úîä øáã íåùî äøæâ ,íéøôåñ éøáãî
øúåî ¯ 41 úåéúåà ïéîë àìå ,ììë áúë úéðáú åðéàå ,40 àîìòá ïîéñì íùåøä .äë
,42 øåñà Y øééðá ìáà .íéé÷úî åðéà åáù íùåøäå äù÷ àåäù éðôî ,óì÷á
úéðáú íåùî äøæâ ,íéøôåñ éøáãî øåñàå ,äáåøî ïîæ íéé÷úî åáù íùåøäù éðôî
.íéé÷úî àåäùë åéìò íéáééçù áúë
àåä íà áééç ¯ àîìòá ïîéñì íùåøäù íéøáåñù éôì ,óì÷á åìéôà íéøñåà ùéå
íùåøäå .43 åâåæ ïá äæéà òãéì ïëùîä éùø÷ ìò ïéîùåø åéä ïëù ,íéé÷úîä øáã
øáã íåùî äøæâ ,íéøôåñ éøáãî øåñà ¯ íéé÷úî åðéàù øáã àåäù óì÷ä ìò
.44 íäéøáãë åîöòì øéîçé íéîù àøéå .íéé÷úîä
áééç ¯ íéîùåø íéøééöäù êøãë íäá àöåéëå øèùá úåøåöå íéîùø íùåøä .åë
.45 áúåë úãìåú íåùî
wgen

ïéáúåë åéäù ,àåä úåëàìî úåáàî ¯ ÷çîù íå÷îá áåúëì úðî ìò ÷çåîä .æë
äî ÷çåî äéäå äòèù íéîòôå åâåæ ïá äæéà òãéì ïîéñì ïëùîä éùø÷ ìò
, ובשריטה אחת על נסר אחד פטור,חייב
.( )שוע"ר ס"ז6אבל אסור מדברי סופרי
 א; שהעיקר להלכה כדעה. שוע"ר ס"ז.44
.הראשונה
6 וראה לעיל סי' שב שא. שוע"ר ס"י.45
–  גמר את עשיית הכלי9צייר על כלי ובכ
 אבל מצד הציור, מכה בפטיש6חייב משו
. מלאכה6 בו משו4עצמו אי
 צייר רק6וראה שוע"ר סי' שב ס"ה שא
"מקצת הצורה" – "הציור מצד עצמו אינו
 בזה אפילו4 ונראה שאי."חשוב מלאכה
 ודומה לכותב מקצת אות, חצי שיעור6משו
6אחת )שאסור לכל היותר רק מדברי סופרי
.( ראה לעיל סעי; יט8

 דבדיו הרי, ולא בדיו4 היינו בציפור.38
.( א,הוא כותב )חידושי צ"צ נ
. שוע"ר ס"ז.39
4 על הספר לסימ4 בציפור6 שרוש4 כגו.40
.( שיש טעות )שוע"ר ס"ז6במקו
 אצל4 אינו מוכר כסימ4 והיינו שהסימ.41
,(6 כדלעיל בפני, המספר9 )על דר6בני אד
6 כמה בני אד6 שרושמי4 סימ4אלא הוא מי
.(6)ע"פ חידושי צ"צ ש
 מותר4 אבל קיפול דפי הספר לזיכרו.42
.()ראה שבט הקהתי ח"א סי' קל
 שרט על גבי דבר6 א9 ולפיכ.43
6 שריטה אחת על גבי שני נסרי,6המתקיי
– 4או שתי שריטות על נסר אחד לסימ

