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 גדר כלי ראשון:  סעיף ט' 

 כתב המשנ"ב ו   .לתוכו תבלין תתאסור ל  , ולפיכךכל זמן שהיד סולדת בו  מבשל אפילו לאחר שהעבירוהו מהאשכתב השו"ע כלי ראשון  

ו, אפילו כלי ראשון אם אין היד סולדת בד  עוד כתבו)ס"ק ס"ד(    (.יהגהות מרדככודלא    .הב"ימש"כ  כ).  שפסק רתיחתו  פילואאסור  ד)ס"ק ס"ג(  

פ"ט  -אודלא כמג"  .)כא"ראינו מבשל.   . אולם אם לא העבירו מעל האש, אסור לתת לתוכו תבלין ואפילו מלח דחיישינן שמא (שעה"צ ס"ק 

  ישכח עד שיתבשל, וכמש"כ בסעיף י"ד. 

זהר גוש שהיד סולדת בו יש להדבר   מונח שםואם   . כיון שאינו מתבשל שם לתת  מותר ד   )ס"ק ס"ה(כתב המשנ"ב  -בכלי שניתבלין  לתת   •

 דינו ככלי ראשון.גוש ש)מג"א(  יש סוברים  בזה, כיון ש

 : בכלי ראשון שאינו על האש  בשר שור דין  

  צ"א( דאם הוא על האש, אפילו שאינו מעלה רתיחות הוא מתבשל(.   )וכתב השעה"צ )ס"ק  ו על האש. נלתת בשר שור בכלי ראשון שאי  מותר   כתב השו"ע 

וכתב   .משנ"ב ס"ק ס"ט  -, דאף שהבשר אינו מתבשל מ"מ הלחלוחית שבו מתבשל לי ראשוןבכ ח  ומלבשר  לתת  )טור(    יש מי שאוסר ו

דאף שיש מפקפקים על   )ס"ק צ"ג(השעה"צ    )וכתב   .שבו  משום הדם אסור  אף בחול  דאל"ה  והשו"ע נקט מלוח    אף אם אינו מלוח אסור,ד   הרמ"א

 כרמ"א(.להלכה , לדינא אין נפק"מ דכבר הכריעו האחרונים עוד פעם והמלח עליו לאחר שנמלח מתחילה והודח כדיןהרמ"א וס"ל דלדעת השו"ע אסור רק אם נמלח 

 דין מלח שחופרים מהאדמה: 

ליתנו ומותר  מלח אם דינו לחומרא שמתבשל אף בכלי שני, או דדינו לקולא    לגבימביאה מחלוקת    (ע"א  ב"מ)  הגמרא בשבת  הקדמה: 

 כיון שקשה להתבשל כבישרא דתורא.   ,ינו על האשאבכלי ראשון ש 

בכלי   פילו אף שנימוח אד  ()ס"ק ס"ז  ומבאר המשנ"ב   .שאינו על האש  מותר ליתנו בכלי ראשוןד )כרוב הפוסקים(  -. דעת השו"עאלהלכה:  

בצונן    שני, דהא אף  בישולו  אינו  דעת הרמ"אב  נימוח.הוא  מיחויו  אוסרים  -.  אפילו  תת ל יש  שני שהיד  מלח  בו  בכלי  )תוס'    ,סולדת 

 והמחמיר תע"ב.  ומרדכי(

 :שעל האשבכלי   עבר ונתן מלח

הרמ"א  הלקט(    כתב  אא )שבלי  מלח  ונתן  עבר  אם  ם  האש  פילו  שעל  ראשון  בכלי  ש  , המאכל  מותרנתנו  ה בטל  כיון   אר ב מומאכל.  ע"ג 

כדעת הרבה  )נמלח כבר קצת בער"ש.  כיון שכבר  דעבידא לטעמא לא בטיל, שאני הכא דהוי זה וזה גורם,  מידי  דאע"ג ד )ס"ק ע"ג(    ב "משנה

)א.ה. מבואר בדבריו שמעשה שבת אינו בטל ברוב, וצ"ב מ"ש   (. שעה"צ ס"ק צ"ז  -א שייך זה וזה גורם אם נתנם בזה אחר זהודלא כט"ז שהקשה ע"ז של   .אחרונים

שיש בליעות של  ממש"כ בסי' רנ"ג ס"ק צ"ח דאם נכרי חימם תבשיל ובשר יחד, אף שהתבשיל אסור מ"מ הבשר מותר כיון שהיה ראוי לאוכלו צונן, ומבואר שאע"פ  

 ס"ק ל"ט. ואולי יש לחלק בין מעשה שבת שנעשה ע"י נכרי לנעשה ע"י ישראל(.  וכמש"כ הפמ"ג בא"א ,מעשה שבת בבשר מ"מ מותר לאוכלו משום ביטול ברוב

ונתן    • הדין   -תבליןעבר  מה  לעיין  יש  הבה"ל  ראשון אם    כתב  בכלי  משום  אסור  אם    נתנו  בער"ש  קצת  שנתן  לו אף  שיש  דבר  דהוי 

  וצ"ע. או דאף תבלין מתבטל קודם שמתבשל,   .נימוח מיד ומתבטל לפני שמתבשלש מותר משוםמלח  רק ב , וןמתירי

אסור עד המאכל    ,אף בלא המלח שנתן בער"שטעם    תתבו כדי ל  אם במלח שנתן עכשיו יש  כתב המשנ"ב  -אופן שהמאכל אסור  •

אף במזיד מותר ד צ"ח(    ס"ק)שעה"צ  וכתב ה   (. ס"ק צ"ט   שעה"צ  -בכלי ראשון  אינו על האש קיי"ל דמדינא מותראם  )ד  .מוצ"ש אם נתן בכלי שעל האש 

דאורייתא  דרבנן.איסור  כדין    במוצ"ש מלאכה  דעביד  אף  בישול  )א.ה.  בטל  של  שמדאורייתא  דכיון  צ"ל  בטל  ו,  אינו  מדרבנן  דינו    דעבידמשום  רק  לטעמא 

מאור ב. ועיין  , וכמש"כ הבה"ל בס"אאיסור דרבנן היה צריך להיות מותר בשבת  אם חשיבתמוה דאסור אף בשוגג, ועצמה  אלא דצ"ב דמשמע דבשבת    .דרבנןאיסור כ

  ג' משכ"ב(. 'השבת סי

 דין מלח שעושים ממים שמבשלים אותם: 

 אין בישול כיון ש מותר ליתנם בכלי ראשון שאינו על האש,    מלח שעושים ממים שמבשלים אותם וה"ה סוכר לכו"ע  אחרונים כתב ה

לכתחילה בכלי   וטוב להזהר   יש מפקפקים בזה, ש ( ע"א  )ס"ק   ב " משנוכתב ה(.  ס"ק צ"ה  שעה"צ   -דמחזי כמבשל  משום,  אסור  על האשו)אחר בישול.  

בכלי ראשון משום שנימוח מיד וחשיב    )א.ה. לכאורה טעם החומרא  (.ס"ק צ"ו  שעה"צ  -לא קאי על מלח שלנודהבגדי ישע כתב דהמרדכי    ,ובכלי שני מותר)  ראשון.

 ארחות שבת פ"א הערה נ"ה משכ"ב(. בועיין .  וצ"ע דלקמן בס"ק ק' לגבי שומן כתב בפשיטות להקל .בישול בלח שנצטנן 

 

 דין עירוי:  סעיף י' 

דאף   ג"א מוכתב ה  ודלא כרשב"ם(.,  )כדעת ר"ת.  ס"ק ע"ד  ב "משנ  -דעירוי מבשל כדי קליפה,  על תבליןמכלי ראשון    אסור לערות כתב השו"ע  

 על המג"א למה אין היתר מדין ספק פלוגתא(.  ב שהעיר"סק ב"משנב )א.ה. עיין  בדיעבד אסור אם לא נפסק הקילוח.

 

 י: אמבט ןהקדמה לדי סעיף י"א

  .אבל נותן הוא לתוכו או לתוך הכוס כדי להפשירן"   א יתן לתוכו צונן בשביל שיחמופינהו ל"מיחם ש  אומרת  (מ"א ע"א)   המשנה בשבת

     י"ט סעיפים -בשבת  מבשלה דין -  שי"חסימן 



 ב 
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ונפק"מ דלפי רב   והגמרא אומרת שרב אדא מוקי לה במיחם שפינה ממנו את המים, ואביי מוקי לה במיחם שפינהו מהאש ויש בו מים. 

נחלקו הראשונים ואדא אם לא פינה את המים החמים מהמיחם לא מצאנו היתר לתת בהם אף מים מרובים, ואילו לפי אביי מותר.  

 אם ההלכה כרב אדא או כאביי.

לתוך הצונן ולא הצונן לתוך החמין דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים בין חמין "ת"ר נותן אדם חמין  )מ"ב ע"א(  ועוד איתא בגמרא  

חמין לתוך הצונן ולא צונן לתוך החמין. ורבי שמעון   במה דברים אמורים בכוס, אבל באמבטי  לתוך הצונן ובין צונן לתוך החמין מותר.

קאי על אמבטי וסובר שאף חמין   רבי שמעון בן מנסיאדנה אם    והגמרא  ".בן מנסיא אוסר. אמר רב נחמן הלכה כרבי שמעון בן מנסיא 

 .וך צונן, אבל באמבטי מודה שמותר חמין לתקאי על כוס וסובר שמותר רק חמין לתוך הצונןד   לתוך צונן אסור, או

ה  .אם אמבטי היינו כלי ראשון או כלי שני  ונחלקו הראשונים שונה   וא כלי ראשון יש מחלוקת אם דינוואף בין הסוברים שאמבטי 

  משאר כלי ראשון. וכן נחלקו על מה רבי שמעון קאי למסקנא.

הרואה יסבור שהוא כלי   מאדשהוא לרחיצה וחם    דכיון  אסור צונן לתוך חמין,ואפילו הכי    .כלי שני  דהוא  -והרא"ש  ת תוס' שיט  (א

 ראשון. 

 שהוא לרחיצה וחם הרבה.   לתוכו צוננים אפילו מרובים כיון  תתשאסור לוהרבותא   .כלי ראשון  דהוא  -הר"ןרש"י ות  שיט  ב(

תת לתוכו כל כלי ראשון אפילו שהוא לשתיה אסור לאלא    ולאו דווקא אמבטי  .כלי ראשון  דהוא  הב"י(  כפי שביארו )  -הרמב"ם  תשיט  (ג

והשו"ע   (.כתוס' דהוא כלי שניסובר   רמב"םדההט"ז פירש  ו)  פליג על אביי(., וס"ל דכרב אדא  קיי"לד,  המיםאת  אם פינה ממנו    )ומותר רק .צונן אפילו מרובים

   .עתיק את לשון הרמב"םה

בזה"ל "אבל ספל שיש בו מים חמין לרחיצה אפילו הוא כלי שני טור כתב  והדינו ככוס.  הגמרא אומרת דמסקנא  בדינו כאמבטי, והגמרא אומרת ש  הו"א ב  ולגבי ספל)

צוננים" דינו ככוס  והקשה הב"י  .אסור ליתן בהן  יסבור שהוא כלי    ולא כסברתם שהרואה  ,תוס'מש"כ הכ"ל שאמבטי הוא כלי שני  דס  א.ותירץ    .דהא למסקנא 

י דס"ל שאמבטי הוא כל ב.. כלי שני שהוא לרחיצה ע לנו תמונת כלים אלו יש לאסור בכל, ומפני שאין ידותבשל הצונן שמתערב בוהרבה מ וא חםראשון, אלא לפי שה

וא כלי וה וכתב שצריך לגרוס בטור "אבל ספל שיש בו מים חמין לרחיצה    ,הקשה על הב"יוהט"ז    ף למסקנא.אסור א וא כלי שני  הספל ששני, וספל הוא כלי שלישי, ו

   .(ו הוא כלי שני"אפילאו אמבטי   ,ראשון

 : לתת צוננים לתוך אמבטי

אמבטי  השו"ע  חמים    כתב  מים  מלאה  שהיא  מרחץ  צוננים,  תת  ל   אסורשל  מים  מסד בה  לרחיצה  שהיא  הרבה כיון  חיממן  תמא 

 ם שהוחם בער"ש דמותר ליטול ממנו מעט מים חמי ומיירי  )  .האמבטי כלי שניאם  אפילו  אסור  ד  )תוס' ורא"ש(וכתב הרמ"א    ומתבשלים הצוננים.

 אסור לתת צוננים לתוכה.   באמבטי שהומשכה מחמי טבריה דאפילו  )ס"ק ע"ה(   וכתב המשנ"ב ד"ה אמבטי(. בה"ל -לרחוץ פניו ידיו ורגליו

אולם אם האמבטי כלי   מותר.ע"י זה  עד שהחמים נעשים פושרים  צוננים  נותן הרבה  אם    )ס"ק ע"ז(משנ"ב  תב הכ   -לתת הרבה צוננים  •

ירוחם  ראשון,   יש לסמ  . דאסור אפילו במרוביםיש לחוש לדעת הר"ן ורבינו  שני  דהגמרא)ובכלי  והר"ן שמפרשים  רש"י  על  ראשון  וך  בכלי    -איירי 

 (. ס"ק ק"ה שעה"צ

 : לערות מאמבטי לתוך צוננים

ומבאר המשנ"ב   . ס"ק ע"ט  ב" משנ  -וכ"ש לכלי אחר שיש בו צונן  ,מאמבטי לאמבטי אחר של צונן  ם מים חמי  תת ל  מותר   כתב השו"ע 

ע"ח(  ה דאפילו    )ס"ק  ראשוןאם  כלי  לתוך    אמבטי  לערות  הם צוננים  מותר  בצונן החמיןעל  מרובים    אם  מתערבים  שהחמין  משום   ,

בשר רותח וב).  וכן לתת בשר רותח לתוך רוטב צונן אסור, כיון שאינם מתערביםעל תבלין    לערות המרובים ומתבטל חמימותן, ומשא"כ  

ס"ק    שעה"צ  -ר והנשמת אדםדיש לסמוך על המקילים דאין בישול אחר בישול בלח שנצטנן, ובפרט שבעצם דין זה מפקפקים הבית מאי  ,דיעבד מותרלתוך רוטב ב 

כלי  אם האמבטי  )ד"ה שבזה(. ב .פילו בצוננים מועטיםמותר אנראה ד  אמבטיב  אם עכשיו אין היד סולדת  )ד"ה אבל( .א וכתב הבה"ל  (.ק"ח

 .והפמ"ג מפקפק בזה לדעת הטור ,משמע דלכו"ע מותר אפילו בצוננים מועטיםבט"ז    שני
 

 : שפינה ממנו מים  מיחם  סעיף י"ב 

דמותר רק אם נותן מים צוננים   וכתב הרמ"א  .כדי להפשירןמים צוננים  בתוכו    תתל   מותר  םמים חמי  "ע מיחם שפינה ממנוכתב השו

 ה ז  י"דאף אם ימלא את כל הכלי בצונן וע  (מג"א )משנ"ב  וכתב ה סק"פ.    ב"משנ   -אבל מועטין שיוכלו להגיע ליד סולדת אסור  מרובים, 

השמיט את טעמו של המג"א בשם המ"מ שבמכה בפטיש אף בפסיק   ב"משנ )ה מתכוון ולאו פסיק רישא הוא.    נו יוכל להגיע לידי צירוף מותר, כיון שאי

 מדרבנן. דאיסורו וי"א  ,מדאורייתא  איסורו ומצרף י"א ד עושה מלאכה כלל(. הוא מתכוון אין  שאם אינו מפני ,רישא מותר

 לי שני: כבלתוך צונן  צונן לתוך חמין וחמין  

מועט כיון   דמותר אף בצונן )ס"ק פ"א(  ב"ומבאר המשנבכלי ראשון.    אם אינולצוק חמין לתוך צונן או צונן לתוך חמין    מותר  כתב השו"ע 

  .מבשל  נושכלי שני אי

 בכלי ראשון:צונן לתוך חמין וחמין לתוך צונן    

יד שא"א שיתבשלו אלא רק יפיגו צינתן    מרובים  צונניםהמים  האם    כתב הרמ"א  -צונן לתוך חמין  א( )ואפילו שחמים קצת, ורק שלא יהיה 
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  -ישכח   שמאסמוך לאש במקום שיכול להתבשל  )וה"ה דאסור    .ורק שלא יהיה על האש  ליתנם אפילו בכלי ראשון,  מותר(,  ב ס"ק פ"ד"משנ  -בהם  סולדת

פ"ה   ב"משנ הח(.  ס"ק  אדםוכתב  אם    תרדמו  יי  הכל    שפיכהבשופך  רק  מעט  אבל    ,אחת   פעםבגדולה  שמעט  כיון  לערות  מיד אסור 

מוכח  כדי שיתן על האור ויתחיל להרתיח, ואם שהה   אוסרדבר חריף  דב  כבוש  דיןמהקשה )ס"ק קי"א(  )והשעה"צ  צטנן אח"כ. מ ועיל מה שמ  ומה  ם יבשלתמ

  שאין מתבשל מיד ברגע הראשון(.

. אם הצוננים ב לא יגיעו ליד סולדת.  אם    כם חמין לתו לתת    דמותר   )ס"ק פ"ג( כתב המשנ"ב    -אם הצוננים מרובים.  א  -חמין לתוך צונןב(  

תוס'  -מועטים לתוכם.    שיטת  חמין  לתת  והר"ןדאסור  הרשב"א  לתוכם  ושיטת  חמין  לתת  מפני   ,דמותר  עירוי  חשיב  זה  דאין 

דלדינא   )ד"ה והוא(כתב הבה"ל  ו  .)ובדעת הטור נחלקו האחרונים(  ואינם יכולים לבשל.ככלי שני  חשיבי  החמין שנשפכו  ושמתערבים זה בזה  

יש עוד   וקפה   תה ולערות על    . בדיעבד יש לסמוך על המתיריםאולם    ,כיון שזה נוגע לאיסור דאורייתא  ,קלשאין לה  הבית מאיר מסיק 

וס"ק א.ה. עיין במשנ"ב ס).  אבל בעל נפש יחוש לעצמו שלא לערות  ,ואין למחות בעושים כן  . יש מקילים בלח שנצטנןמשום שסעד להתיר  

   (.לערות עליהם מכלי ראשון" אסור"אבל דכתב   דין זה בלשון איסור, ל"ט דכתב

 

 :כלי שנילהניח קיתון של מים צוננים בתוך   סעיף י"ג

 מפסיק.   אף שהכלי   אבל בכלי ראשון אסור  ם. מים חמי  שיש בו  בכלי שניליתן קיתון של מים או של שאר משקים    מותר  כתב השו"ע 

 אם המים שבכלי העליון מרובים כ"כ שא"א שיתבשלו מותר, דלא גרע מנתערבו ממש. ד   וכתב הבה"ל 

שני   • כלי  המשנ"ב    -גדר  פ"ז(  כתב  היינו  )ס"ק  שני  מיהכלי שעכלי  לתוכו  ע"י מצקת    את המים.בו  שהרתיחו  כלי  הרו  י"א וכשלוקח 

בבכלי עד שמעלה רתיחות.    ת המצקת ובפרט אם משהה א   ,ככלי ראשון  חשיבד עיין  ע"י    ב"משנ)א.ה.  בקערה  נותן  מ"ה שכתב שאם  ס"ק  לעיל 

 (. קס"ב וקס"ג משכ"ב  הועיין בארחות שבת פ"א הער .כעירוי מכלי ראשון שע"י כף לא חשיבכתב רנ"ג ס"ק פ"ד   'וכן בסי .לי שלישיכהקערה כ דיןמצקת 

 

 גזירת הפשר:  סעיף י"ד 

 . במקום שלא יוכל להגיע ליד סולדת ניחוובלבד שיבה"ל(,    -)וה"ה להפשירולהניח קיתון של מים כנגד האש להפיג צינתו,  כתב השו"ע מותר 

  . כדעת הר"ן ר"י ושאר פוסקים )שם.    ישכח ויתבשל  שמא ליד סולדת,  במקום שיוכל להגיע  כדי שיפיג צינתו    אפילו קצת אבל אסור להניחו  

  .(מותרדודלא כמו שנראה מרש"י והרמב"ם 

ב  • הפשר  חייםגזירת  שנאכלים  הרמ"א    -דברים  ושאר(  )מרדכיכתב  בפירות  חיים    ה"ה  שנאכלים  במקום   אסורדדברים  להניחם 

יד סולדתשיכולים לבוא   קי"ד(    השעה"צ  אר בומ  .לידי  כלל פטור, ההרמב"ם  אף שד )ס"ק  בישול  נו רק בדבר ייכתב שדבר שאין צריך 

אסור אם  מסתפק    . הברכ"י א  ובגדר האיסור   . אסורע"י הבישול  שמשתבחים  וכה"ג  פירות  ומשא"כ  שאינו משתבח כלל ע"י הבישול,  

וגם   .משמע דהוי דאורייתאד שכתבו שיש בזה משום מבשל  "רנ"ד ס   י' בס  שו"עהו  ראשוניםה. מסתימת  במדאורייתא או מדרבנן.  

 . "אוכ"כ הגר"ז והח  ,בפמ"ג משמע כך
אף במקום שיכול הכלי להיות ניתך   ליתנם סמוך לאש לחממם מותר   )ס"ק צ"א(  ב"משנכתב ה  -גזירת הפשר באלונטית וכלי עופרת  •

דמסתמא לא ישכח ויזהר הרבה ליקחו קודם .  ב.  בהכי הוי דבר שאין מתכוון  שלא ניחא ליה   דכיון  . א  משום.  שם או לשרוף האלונטית

 (. "ש סתמו להתיראמג"א שדן בזה, אולם הא"ר והתוציין ל )ס"ק קט"ז(צ  )והשעה"ישרף.  שיתיך או  

 גדר יד סולדת: 

יש שסולד מרתיחה כיון ש  דלא נוכל לשער ביד,(  פ"ט )ס"ק    ומבאר המשנ"ב   .היינו שכריסו של תינוק נכוית בויד סולדת  כתב השו"ע  

 סולד.  אינומועטת ויש ש 

 

 : כנגד המדורה  שנצטנן  יבשלהניח דבר   סעיף ט"ו

"ל תמה  בה)והרמ"א.    -ואף שנצטנן כבראפילו במקום שהיד סולדת    להניחו כנגד המדורה  מותר  ,כתב השו"ע דבר יבש שנתבשל כל צרכו

 (.  כתב המג"א דה"ה להיפך, וא"כ איך מתיר הכא בסתםו ,שיש בישול אחר צליהמביא י"א  דהא לעיל בסעיף ה' השו"ע 

כמבשל,   להניח על האש משום דמחזי דהטעם שאסור  דס"ל  מותר.    על האש מניחו  אינו  דאם    -הרשב"א דעת  .  א  -כמה צריך להרחיק  •

בנ"א רוב פעמים לבשל כך דס"ל   .להרחיק קצת מהמדורה  צריך ד  -הרא"שדעת  .  ב  .ולא מחזי כמבשל  וכל שאינו על האש אין דרך 

כתב המשנ"ב ו  .בוא לחתותולא י  יכרה  קצת כדי שיהיהלהרחיק  לכן צריך  שיחתה, ו  דהטעם שאסור להניח על האש משום שחוששים

 . רהכתב אצל המדו  כתב "כנגד המדורה" ולאולכן  כרא"ש  השו"ע פסק  ד  )ס"ק צ"ד(

ל"ז    בס"ק  ב"משנרנ"ג ה  'רא"ש. ואילו לעיל בסי  -שמא יחתהחיישינן  רשב"א. ב. ד  -א. דמחזי כמבשל  .יסור חזרהמביא ב' טעמים לא  ב"משנהיש להעיר דהכא  א.ה.  )

ועוד יש להעיר   .כותב רק את הטעם של מחזי כמבשל, ורק בשעה"צ מביא את ספר הישר שכתב שהטעם הוא דפעמים מצטננת קצת עד שמחזיר וחיישינן שיחתה

רק   לעיל מציין  ולא  את  אמאי  הישר  כדיבתבשיל  מיירי  דדהכא    ונראה  . רא"שאת הספר  ודאי שחיישינן שיחתה  וכמש"כ    שנצטנן  לעיל  לחממו  ומשא"כ  הרא"ש, 



 ד 
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  יצטנן(. התבשיל דעד שיחזיר חיישינן שיחתהבחם  אין חשש שיחתה, ורק בשעה"צ ציין לספר הישר דס"ל שאפילו בתבשיל חםדמיירי 

, אבל י עצמהשיש אחרונים שמפקפקים שכל ההיתר הוא רק במדורה בפנ  )ס"ק צ"ד(  ב"משנכתב ה   -להניח בתוך התנור סמוך לעצים  •

א כשמדורת העצים בתוך התנור   להניח שם קדירה  להכניס הכיון ש  שמרחיק קצת  פילואסור  גרע מהא דאסור  יד סולדת שם, דלא 

)ס"ק קי"ח(  )והשעה"צ  יש להקל.  ע"ג הפסק כלי  אלאאינו מניח על קרקעית התנור  אם   ולם א  .לכירה שאינה גרופה אע"פ שאינו סמוך לאש

 בהפסק כלי(.   פילומפקפק א "אחכתב שה

 :שנצטנן  לחאיסור בישול בדבר  

ד'(  )  -. דעת השו"ע א שאין איסור )מ"מ(  שיש מקילים  כתב  הרמ"א    -הרמ"אדעת    .ב.  יש איסור בישול  אם אין יד סולדת בודלעיל סעיף 

  ( צ"ט)ס"ק    ומבאר המשנ"ב  .להקל אם לא נצטנן לגמריונהגו    .(משנ"ב ס"ק צ"ח  -דבר יבשלגבי  לעיל  ד)ועל האש אסור כ  לגמרי.  אף בנצטנןבישול  

 .כל זמן שלא נצטנן לגמרי  סומכים על המקילים ד

 

 חימום דבר שנימוח:  סעיף ט"ז

אבל נותן הוא לתוך הכוס או   ,"אין מרסקין לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו  אומרת   (נ"א ע"א ) הגמרא בשבת  

. הרמב"ם במשום שמוליד בשבת ודמי למלאכה שבורא מים הללו.    -. רש"י כתבא  . והטעם שאסור לרסק.  לתוך הקערה ואינו חושש"

ל"ג דכתב את    ס"ק  ב"משנב בסי' ש"כ )א.ה. עיין.  דאסור משום נולד  -. ספר התרומה כתבג.  גזרינן שמא יסחוט פירות העומדים למשקיןד  -כתב

 עיי"ש(.  ,כיון שלא ס"ל למחבר הכי השמיט את הטעם של נולדשצ שם כתב ב' הטעמים הראשונים, ובשעה"

 , אסורד   -וסיעתו  הר"ן. דעת  ב   מותר.ד  -וסיעתוהרמב"ן  . דעת  א  . מרסק בידים  אינומה הדין כשמניח כנגד החמה וונחלקו הראשונים  

אין  לכן לכו"ע מותר לחמם פשטיד"א אם  דס"ק ק"ה(  ))וכתב המשנ"ב    הכוס משום שהיכא שמתערב ואין ניכר מותר. תוך  לדמותר לתת שלג    והא

. או שהשליך את השומן, ואע"פ שזב קצת שומן מהבשר עצמו, דבר מועט הוא ומותר  ההרבה שומן. או שמעמידה רחוק מהאש שרק קצת יהיה נימוח בתוכ  יהעל

 (. , כיון שכשימס הקרח הוא יתערב מיד במשקהולדתשל מים שנקרש למעלה במקום שלא יגיע ליד ס לכו"ע. ולכן מותר להניח כד

 להלכה: דעת הפוסקים 

וסיעתו(  -כתב   השו"ע  (א כנגד האש  ותר  מ  )כרמב"ן  אינפאנד"א  כליהיינו  )לתת  ק"א  ב"משנ   -המפסיק  ע"ג  ואע"פ (  ס"ק  במקום שהיד סולדת, 

שחשיב דבר יבש כיון   םמשו   ,אע"פ שהשומן נימוח  בישול  שוםדאין איסור מ)ס"ק ק'(    ב"משנ ה  מבארו.  שהשומן שנקרש חוזר ונימוח

 שום ואין איסור מ  )ס"ק ק"ב(  (. ס"ק קכ"ב  שעה"צ  -כדעת המג"א ועוד אחרונים, ודלא כלבוש והט"ז שאסרו)  .שבשעה שנותנו לחממו לא נמחה עדיין

.  ניכראינו  הוא מתערב ונקרש, כיון שכשנימוח  ששיש בה רוטב  מותר בקדירה  ד דכ"ש  הרמ"א  וכתב    .בידיםמעשה  שה  לא עוכיון שנולד,  

 צטנן ויש בו משום בישול(.שהיד סולדת כיון שהרוטב הוא לח שנ דהכא אסור להניח במקום  משנ"ב )ס"ק ק"ד()כתב ה

בידים)ר"ן(  יש מחמירים    -כתב  הרמ"א   ב( עושה מעשה  ניכראפילו שאינו  כיון שהשומן  המשנ"ב)משנ"ב ס"ק ק"ה.    -,  ק"ה(    כתב  )ס"ק 

במקום מיהו  ו   ,ונהגו להחמיר  אפילו להניחו בחמה כדי שיהיה נימוח(.  ב.בשומן שמעורב עם מרק, כיון שהשומן צף למעלה וניכר.    דלאוסרים ה"ה דאסור א.

לתת וכן מותר   ס"ק ק"ו()  דבדיעבד בכל גווני אין לאסור.ס"ק ק"ז(  )  ב"משנוכתב ה  אפילו לכתחילה.  על המקילים דמותריש לסמוך  הצורך  

  בפני ע"ה.כך  ורק שלא יעשה    ,כיון שיש מתירים אפילו אח"כ  שהוסק  פשטיד"א בתנור קודם

 

 גזירת הפשר ע"ג מיחם:  סעיף י"ז 

ניח ע"ג המיחם כדין מניח כנגד המדורה. מדדין ה  ,ויתבשל שם  שמא ישכח   ואפילו להפשיר  צונן ע"ג המיחם  תת אסור ל   "עכתב השו

, מותר אפילו אם שיוכל להתבשל שם  ואם אינו חם כ"כ(.  משנ"ב ס"ק ק"ח  -)ולפי מש"כ הרמ"א בסעיף ט"ו אם היה מבושל ולא נצטנן לגמרי יש להקל

  משנ"ב ס"ק קי"ב. -הוא צונן שלא נתבשל מעולם

 

 בתבשיל שמבושל כל צרכו:   איסור מגיס  סעיף י"ח

כתב השעה"צ ו  .להוציא בכף  אסורד)כל בו(    -הא"רדעת    .ב  מותר להוציא בכף.ד  -. בב"י משמעא)משנ"ב ס"ק קי"ג(    -כשמונח על האש  א(

, ממש  הגסה מבישול  מ"ש )ס"ק קמ"ח(  תמה    שעה"צהו  עושה הגסה ממש חייב חטאת כיון שהוא על האש.אם    הכל בופי  ל ד)ס"ק קל"ו(  

  ודאי שאין לאסור. בובדיעבד    ולכןבישול,   איסור מודים שאין   "ע כל צרכו כובמבושל  ד

דלכתחילה יש להזהר לא להוציא אפילו   יל(י)מהר"י ו  -. דעת הרמ"אבלהגיס.  אפילו    מותרד   -. דעת השו"עא  -על האש  מונח  כשאינו  ב(

הבה"ל)  בכף. אף(  וכתב  פלא   )ד"ה  ש שראה  הרמ"אבפמ"ג  דרבנן  לפי  איסור  ש  .יש  יראה  בט"ז  כתב  והמעיין  יתיראהרמ"א  הרחקה  וכתבו האחרונים   .(רק 

 אבל להוציא בכף אין להחמיר כלל   להחמיר יחמיר בהגסה ממש,והרוצה  כיון שמבושל כל צרכו.   שלא נוהגים להחמיר )משנ"ב ס"ק קי"ז( 

בקל    שבכל המינים חוץ מקטניות שיכול לשפוך  המינים. ודלא כמו שמשמע במג"אשמקילים בכל  וכתב הבה"ל שמשמע  ).  אם נתבשל כל צרכו ואינו על האש

 .לכתחילה( לא יוציא בכףישפוך ו, מהקדירה לקערה
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 בתבשיל שאינו מבושל כל צרכו:  איסור מגיס 

חייב   אם מגיס ממש ד)ס"ק קי"ד(    וכתב המשנ"ב  . כיון שנמצא מגיס  בכףממנו אפילו אסור להוציא    אם אינו מבושל כל צרכו"ע  כתב השו

 .הגסה שהוא כעין  איסורו רק מדרבנן  ובכף )שעה"צ ס"ק קל"ז( .  כיון שמקרב את הבישול  חטאת 

דהא יש ראשונים שס"ל שאין   ,כפמ"ג שאסרודלא  )  .אין לאסור אף בהגסה ממש ד)ד"ה שנמצא(    כתב הבה"ל  -עבר והגיס באינו מבושל כל צרכו  •

אף  דרבנן בשוגג כתב הגר"א דאיסור  יסור דרבנן, מ"מ הא בפ יש אואף אי נימא שאף לדעתם עכ"  .ובספק פלוגתא מקילים בדיעבד  איסור אם מבושל כבן דרוסאי

 .(דבשוגג מותר ובלא"ה לדעת הגר"א אף בדאורייתא הלכה כר"מ .שו"ע מותרדעת הל

   .ביורה של צמר:הגסה  

הוא מלאכת הצביעה להגיס תמיד   ךשכ )ר"ן(    .א  )ס"ק קט"ז( ומבאר המשנ"ב    . העין  ביורה של צמר אף אם קלט אסור להגיס  כתב השו"ע  

יתחרך.  את   שלא  בצמר)רא"ש(    .בהצמר  יותר  נקלט  הצבע  ההגסה  צובע.  וחייב   , דע"י  קל"ח( ביאר  בשעה"צ    רא"ש( )  .ג  משום    )ס"ק 

במבשל סממנים במים בלי צמר, דלשני הטעמים הראשונים מותר,   נפק"מ הו  .וחייב משום מבשלדהסממנים צריכים בישול לעולם,  

 ולטעם הזה אסור.  

 

 לטוח צלי בעודו רותח:  סעיף י"ט

 השום והשמן.    את  בשל משום שמ מבעוד יום,אף שכבר נצלה שמן ושום על הצלי בעודו כנגד המדורה  אסור לטוח כתב השו"ע 

כל זמן שהיד   אסור אף אם העבירו מהאשד   ה"ה, אלא  אסור  דלאו דווקא כנגד המדורה  )ס"ק קי"ח(   ב"משנכתב ה   -באיזה אופן אסור  •

על    דסמכינן,  שני  בכלימותר    ובדיעבד)אף בכלי שני.  שגוש מבשל    סוברים יש  ש, כיון  אסור  שהוא כלי שני  וה"ה בהניחו בקערה   . סולדת בו

עד אוסר  בשמן  אם טח  ו  ה.כחוש עד כדי נטילצלי  ב  שום אוסראם טח ב  אם טח על הצלי קודם שהניחו בכלי, ו   )שעה"צ ס"ק קמ"ב(  י.אינו מבשל בכל גוונשהפוסקים  

   (.שישים

 , איסור מצד נולדואין    . נתבשל וחשיב דבר יבשכבר  אפילו כנגד המדורה, כיון ש  בו  מותר לטוחד  ב "משנכתב ה  -לטוח בשומן שנקפא  •

בעיןשכיון   ואינו  בבשר  שו)  . נבלע  להקלדמסיים  המג"א  אף  מצדד  הא"ר  מ"מ  קמ"ה  שעה"צ  -צ"ע,  שלאו(.  ס"ק  בידים  בלבד  הא"ר  .ירסקנו  )וכתב 

   (.ס"ק קמ"ו שעה"צ -ש"כ מהשו"ע בסי'משמע , וטוב להחמיר לכתחילה כדדמותר הכא "הלתוך הכוס ה ברד דלסוברים שמותר לרסק

 בישול: הלכות  כמה דינים ב 

בחדשה דמתחזק ומתלבן )ומיירי  הקדירה    את  ואחד   )מבעיר(העצים  את  ואחד  הליכתו(    דמבעיר הגחלת מרוח)אחד נתן את האור    איתא בתוספתא

אבל אם הביאו את   משום מבשל(.  אחרונים)כל ה  .כולם חייביםהתבלין, ובא אחר והגיס  את  הבשר ואחד  את  המים ואחד  את  ואחד    "י האש( ע

 האור בסוף ואח"כ אחד הגיס, רק שנים האחרונים חייבים. 

   .מתיירא שיתאכל פרוקוחיישינן שמא יוסיף מים מכיון שמפני שעשוי מפרקים ו   וף,אם אינו גר אין שותים ממנו בשבת -דין מוליאר  •

 

 

 
  ריצה בשבת:   א' סעיף 

,  פסיעה גסה   ואף בחול אין לפסוע)ודרשו חז"ל שלא יהא הלוכך בשבת כהלוכך בחול.    ,"וכבדתו מעשות דרכיך"  )ישעיה נ"ח י"ג(כתוב בפסוק  

ע גם איסורדנוטל אחד מחמש מאות ממאור  יש   הרמ"א כתב  ו   .אלא לדבר מצוה  לרוץ בשבתאין  דוכתב השו"ע    .סק"א(  ב"משנ   -יניו, אלא שבשבת 

באדם בינוני ששיעור  דזהו )סק"ג(    ומבאר המשנ"במשנ"ב סק"ד(.    -)דאם א"א מבואר בס"ג דמותר  בפחות.לו אם אפשר   דאין לפסוע יותר מאמה

אבל באדם גדול השיעור הוא כפי שיעור פסיעה )דהיינו שיהיה חצי אמה בין רגל לרגל, וכף רגל אחת הוא ג"כ חצי אמה(,  פסיעה בינונית שלו אמה,  

 שלו.

אפשר  , ולעבור אלא רק בקפיצה אסוררק א"א  ו,  מותרסתם קפיצה  שמשמע  רש"י  מו  ושאר פוסקים.  מב"ם)כר  לקפוץ.אסור ד "ה ה  ב"משנכתב ה  -קפיצה  •

 (. סק"ג שעה"צ -אסורד אף רש"י מודה  ד

 

  ה:מתענגים בריצ  סעיף ב'  

וכן מותר לראות כל דבר   .משנ"ב סק"ה  -כיון שזה עונג להם  אף לכתחילה ו   ,מותרמתענגים בקפיצתם ומרוצתם  ה   כתב השו"ע בחורים

 , חמד משה ומאמר מרדכי, וכ"מ בגר"אוכדעת הב"ח א"ר  )אף לרוץ כדי לראות דבר שמתענג בו.    דמותר )סק"ו(    ב" משנומבאר ה  .שמתענגים בו

 בריצה עצמה. גכיון שאין לו תענו  ז שאסרודלא כט"

דאף משום עונג שבת אין היתר לראות  ישב דכוונתו  יוהחמד משה מ   .שו"עהולכן השמיטם    ות,מיותר תבות אלו  ", והב"י כתב דומותר לראות )והטור מסיים בלשון "

 (. ד"ה כל דבר בה"ל  -תי תרטיאות וכה"גבכגון ללכת ל ,שאסור לראותודבר 

 באיזה כלים מותר לצאת בשבת -  ש"אסימן 



 ו

 
 תמצית הלכות שבת 

 

ה   לטייל.   מותרוכן  כתב הרמ"א    -לטייל  • שכוונתוא לטייל    דמותר )סק"ז(    ב"משנוכתב  כיון  פילו  לרפואה,  ולהתחמם  שלא   להתעמל 

)א"ר שמצדד כלבוש, וברמב"ם משמע    וונתו לרפואה.אם כויש מחמירים    . (, וכ"מ בתוספתאו"שהמג"א והת)כדעת  עביד לרפואה.  דמוכחא מילתא  

 דמוכחא מילתא ואסור משום שחיקת סממנים.   לרפואה לכו"ע אסור,   שרץובאופן   (.סק"ט  שעה"צ -קצת כוותיה

לאכול  • תאב  שיהיה  כדי  קצתבמג  . א  -לרוץ  משמע  השעה"צר.  וסאד   -הט"ז דעת  .  ב  מותר.ד   -"א  אזיל הט"ז  דאף  ד)סק"ט(    וכתב 

דאפשר שפעולה שעושה   מ"מ אינו מבורר להיתרתענוג ולא קיי"ל כוותיה,   עצמה אינה לשיטתו שריצה אף לתענוג אסורה כיון שהריצה  

 כדי שיהיה תאב לאכול בכלל רפואה היא. 

 

  הגיע בהליכתו לאמת המים:  סעיף ג'  

  ל עיר עה)והבה"ל    . רק בקפיצהלעבור  שיכול    רחבהאם היא    אפילו  עליה   מותר לו לדלג ולקפוץ  , לאמת המים  היה הולך והגיע   כתב השו"ע 

ב',  לקפוץ  מותרד  הדמשמע דכ"ש בקצרהשו"ע  שון  ל  . א אפשר(ליפול לתוכה התירו תמיד לקפוץ דחשיב  ואולי באמת המים שיכול ל  .כתב שאסור לקפוץ  דבסעיף 

בוא לידי שמא י  ולעבור בה אסור  .( סק"ט  ב"משנ  -וקפיצה מותר לו להקיף  א"א בדילוגאם  )ו  .מפני שמרבה בהילוך  שידלג מאשר שיקיפנה ומוטב  

  .סחיטה

 

  לעבור במים:  התירואופנים ש  סעיף ד'  

ולא ון שלא יוציא ידו מתחת שפת חלוקו כדי שיזכור  כג  ינוי,ובלבד שיעשה ש.  אמת המיםיכול לעבור ב  ההולך לדבר מצוה   כתב השו"ע 

הבה"ל )ד"ה יכול(    )וכתב  אבל לא בסנדלו מפני שאינו יכול להדקו יפה, וחיישינן שיפול ויטלטלו.  במנעלו,  מותר לעבורו  יבוא לידי סחיטה. 

 במים. ובמים רודפים אסור(.    רוואפילו עד צוא ,שלבוששהוא אפילו כדמותר 

 כתב ו  ה.כיון שהולך למצו מלהרבות בהילוך    מוטב לעבור במיםאף אם יכול להקיף  ד   דמבואר שםתרי"ג ס"ה וס"ח    ' לסי  הרמ"א מצייןו

 טוב יותר שיקיף. ד   הסכימודהאחרונים  )ס"ק י"ב(  המשנ"ב 

 : מה נחשב הולך לדבר מצוה

כתב ו  .אביו  דה"ה אם הולך להקביל פני)סק"י(    וכתב המשנ"ב  .או פני מי שגדול ממנו בחכמהלהקביל פני רבו  שהולך  כגון  כתב השו"ע  

דפטורה כשיש לה   דלא עדיף משאר עניני כיבוד  ,אם זה ברשות בעלהדנראה דהיינו רק    וכתב המשנ"ב  .גם לאשה יש מצוההמג"א ד

 . שעה"צ ס"ק י"ב -בעל

לתלמידו  • שהולך  המשנ"ב    -רב  אולםד  י"א(  )ס"קכתב  חריפותו  .א  אסור.  מחמת  לתלמידו  צריך  מגדולים   אם  שמועות  לו  שיש  או 

דבריםדעת הט"ז    אחרים, גדול ממנו בכמה  הוא  פנים  כל  דעל  לתלמידו אם מסתפק    . בדאסור.    דעת התו"שו  .דמותר  והולך  בדבר 

 וה. שאר מצדלא גרע ממסתבר כט"ז דמותר  שיודע,  

 למעיין בש"ס. גדול  הוא דוחק  ד   וכתב הבה"ל חיוב.  יש  וברגל    ,המצורק  יש  דבשבת    -. דעת המג"אא  -פני רבו   מתי החיוב להקביל   •

, אם לרבו  רובויתלוי בקדמבואר יותר  א  ריטב"ובגר רחוק חייב רק ברגל, ואם גר קרוב חייב אף בר"ח ושבת.  אם    -דעת רבינו חננאל  .ב

 ובמקום רחוק חייב רק ברגל.   ,חייב פעם בשבוע או בחודש לעיר במקום קרובץ  חוגר  אם  גר באותו עיר חייב כל יום, ו

 

  :לעבור במים בחזרתו סעיף ה'  

 .מללכת כדי שלא ימנע פעם אחרת  ,מותר לו לעבור במים אף בחזרתוההולך לדבר מצוה   כתב השו"ע

 

  הולך לשמור פרותיו:  סעיף ו'  

לו לעבור    ההולך לשמור פרותיו  כתב השו"ע  ידו  במים,בהליכתו  מותר  יוציא  י"ד(    ב"משנומבאר ה   .ובחזרתו אסור  .ובלבד שלא  )ס"ק 

אינה משום ש  ומ"מ לא התירו לו בחזרתו   .שעה"צ ס"ק י"ד(   -דמשום הפסד ממון לא גזרו משום סחיטה  והתו"י כתב) .דשמירת ממונו הוי קצת מצוה

 בהול על ממונו.  דאדם  מללכת  ודאי לא ימנע וגם בולא אכפת לן שלא יחוס על ממונו.  ד,  משום שלא נכשילו לעתידלא שייך  ו  .מצוה כ"כ

 

 גדרי החיוב על מלאכת שבת:   סעיף ז'  

ואם שכח חייב חטאת.    ואם עשה בשוגג  .חייב כרתאם עשה במזיד  חייב,  שכל מקום שנאמר בהלכות שבת  )משנ"ב ס"ק י"ט(  כתב המג"א  

אינו חייב, כיון שמלאכת מחשבת אסרה תורה, דהיינו שמוציאו בכוונה אלא שאינו יודע ששבת   איזה דבר אצלו והוציאו בשוגג לרה"ר 

  היום או שמלאכה זו אסורה.

 ם מדאורייתא: דברים שאסור להוציא 

בהוציאו דרך מלבוש חשיב שינוי,  ו )  .חייבר  כדרך שמוציאים את אותו דבוהוציאו    ,והוציאו שלא בדרך מלבושדבר שאינו תכשיט    כתב השו"ע

בקשת ו  .(ס"ק כ"ב  ב"משנ  -דכך הדרך   )ואף בחגור במותניו,  . ולכן אסור לאיש לצאת בסיף  . (ב ס"ק י"ז "משנ  -בר שאינו תכשיט מוציאין אותו בידכיון שכל ד



 תמצית הלכות שבת 
 

 ז

 

 

 ובתריס ובאלה וברומח ובכלים שאינם תכשיט.

 דברים שאסור להוציאם מדרבנן:  

ך שדרכה לשלפם ולהראותם, דשמא בתוך כ   אשה לא תצא בתכשיטים  .בד"א.    ול ליפול בקל, דשמא יפול ויעבירותכשיט רפוי שיכ  .א

 -ואף בחדרי חדרים אסור  עין שרוצה להלחם בשבת,  משום מראית  .אע"פ שהם מלבושו  ,צאת בשריון קסדא ומגפיםל  .גתעביר ד"א.  

יטלטלם  צריך להסירם כשנכנס לביה"ככיון ש  תפילין,  .ד.  משנ"ב ס"ק כ"ה טעמא)ובלא.  ושמא  האי  משוי    ו  הוי  ולא  מותר  זמן  היה  דלאו  אף 

שמא יפול ד  ,לו  גדולשאדם קטן במנעל    .ה(.  משנ"ב ס"ק כ"ו וס"ק כ"ז  -שלא לשם מצוה  ןמניחאם  להניחן    . ובביתו אין איסורדרך מלבושלין, כיון דהוי  תפי

 כי עליה ויטלטל. ישמא מחיד  ,מנעל אחד כשאין לו מכה ברגלו .וויטלטלו.  

 יש לו מכה ברגלו:  

מותר דחייא בר רב סובר  ד  כשיש לו מכה ברגלו באיזה רגל מותר לצאת בנעל אחת,וקת  מביאה מחל  (ס"א ע"א)הגמרא בשבת  הקדמה:  

ורב הונא   .מכהה  נעלו השניה כיון שיש לו ב את  יכול לנעול  אינו  ואים שי עליה דרמכה, דתו לא מחייכ  השאין ב רגל  צאת באותו  לו ל

בד סובר   שיש  ברגל  דווקא  דעת  א  לדינאוכה.  מ  המותר  והרא"שה.  הרמב"ם  הרי"ף  רב.    דקיי"ל  -ר"ח  בר  דעת  ב כחייא  הרז"ה . 

 . כרב הונא  דקיי"ל  -מהר"ם הו

לצאת  ד  (וסיעתו  כר"ח)השו"ע  כתב  להלכה:   אחת מותר  נעל  בברגל    עם  באותו(    הבה"ל   וכתב   . מכה  ה שאין  שהרבה אחרונים ד)ד"ה  אף 

 לעולם במנעל אחד ומוטב ללכת יחף,לא לצאת  נכון להחמיר שמפני שנחלקו הראשונים באיזה רגל מותר לצאת עם מנעל  ד   הסכימו 

 יש מקילים לגמרי בכרמלית.ש  וןכי  ,ודאי אין להחמיר יותר מהשו"עוב  ון שאין לנו רה"ר גמורה להרבה מהפוסקיםמ"מ כי

 

  מחט: דין אשה שיצא עם   סעיף ח'  

בשבת   ע"א )המשנה  חותם  אומרת  (ס"ב  עליה  שיש  בטבעת  ולא  הנקובה  במחט  אשה  תצא  באיש".וכו'.    "לא  וחילופיהן  עולא   אמר 

דעת הרי"ף   .בבנקובה חייב ובאינה נקובה פטור.  ד  -. דעת המגיד משנהא   על טבעת או גם על מחט.  ונחלקו הראשונים אם עולא קאי

א.  )דבשניהם פטור.    -דעת הרא"ש והטור   .גבאינה נקובה חייב ובנקובה פטור.  ד  -והרמב"ם  דס"ל כדעה ראשונה.    -"י מצדדהבובדעת רש"י 

 .(ד"ה לא יצא בה"ל -י"בהמג"א מס ושיתק ק"פטור, ולדר רש"י הרא"ש והטו בנקובה דעת הרי"ף הרמב"ם ולפי"זדס"ל כדעה השלישית,  -ב. הגר"א מצדד

 להלכה: דעת הפוסקים 

, משום שמחט לא הוי תכשיט לאיש בכל גווני ולכן יש ב השו"ע לא יצא במחט התחובה לו בבגדו, בין בנקובה ובין שאינה נקובהכת

ענין  )  .משנ"ב ס"ק ל"ב  -איסור לכו"ע בין  ובידו בכל  ו חייב     . ( ס"ק כ"ד   שעה"צ  -ודלא כמי ששגה בזה  ס"ק ל"א.  ב"משנ  -, דהוי דרך הוצאהאשהבין  באיש 

פטור ו)מ"מ(  .  א נקובה  ובאינה  חייב  ה   .בנקובה  ל"ג)  ב"משנומבאר  הוי(  ס"ק  בנקובה  דבאיש  זו  לדעה  לפעמים   דס"ל  הוצאה   דרך 

דבאיש   ס"ל ד  ב" משנומבאר ה   .להיפך(  רי"ף ורמב"ם)  -ויש אומרים   .ב.  ובאינה נקובה פטור כיון שהדרך להוציא רק ביד  כשתחובה בבגדו,

הודיע שהוא חייט,  מ"מ גם הוא אינו יוצא בה בחול אלא רק במקום שרוצה ל  ,ואפילו שהוא חייט)  . ת בנקובה דיאמרו עליו שהוא חייטגנאי הוא לו לצא

ס"ק    שעה"צ  -אינה בושה בדברולכן  שדרכה לתקן בגדי ביתה  הוי דרך הוצאה כיון  ומשא"כ באשה    .בה בבגדו, ולפעמים גם הוא מחשיבה לגנאיאבל בלא"ה לא תוח

 לחצוץ בה שיניו. ובאינה נקובה חייב דדרך לצאת בו לפעמים כשרוצה    .כ"ח(

דאם רוב העולם אין דרכן להוציא בכך, ואנשי מקום אחד כן מוציאים כך,   ועוד כתב הכל לפי הזמן איך שהדרך לצאת.  ד וכתב המג"א  

 . ם אצל כל אדםפטור אבל אסור דבטלה דעת

  :לחבר במחט שאינה נקובה שפתי המלבושיםאם מותר לאיש    

ולדעה   . הוא לצורך הלבישהמשום שמותר  ד)סי' ש"ג ס"ט(  דומיא דאשה    לכאורה מותר דלדעה הראשונה    נקובה(   )ד"ה ובשאינהכתב הבה"ל  

באשה לא מקילים בנקובה, ה"ה באיש לא נקל באינה נקובה, או דשאני שדכמו    ,דס"ל דבאיש חייב באינה נקובה אפשר דאסורהשניה  

 וצ"ע.,  יש לומר שהוא דרך לבישה ומשא"כ באינה נקובהמשום דמשתליף  דאין דרך להעמיד בה  )באשה( נקובה 

 

  :םטבעת שאין עליה חות אם מותר לאיש לצאת ב  ט' סעיף 

הוי משוי, והוי רק לאשה הוי תכשיט ולאיש  ד)ס"ק ל"ד(    ומבאר המשנ"ב  .חייב ואם יצא    ,א יצא בטבעת שאין עליה חותם כתב השו"ע ל 

 שמוליך לאומן את טבעת אשתו מניחה על אצבעו.כ שדרך הוצאה כיון  

כתב    י"חלכן בסימן ש"ג סדכתב הבה"ל  ו)  .פטור אבל אסורד  (בשם רבינו ירוחם)כתב הב"י    -טבעת שאין עליה חותם ב שהדרך לצאת בחול    בזמן   •

 .(את הדעה שמתירה בלשון "יש מי שאומר", דליה לא ס"ל הכי

  טבעת שיש עליה חותם:אם מותר לאיש לצאת ב

כמו דאף דהוי תכשיט לאיש, מ"מ גזרינן דילמא שליף ויטלטל  .  דפטור אבל אסור  -ת רש"ישיט .  א  טבעת שיש עליה חותם  כתב השו"ע 

לא גזרינן דילמא שליף כיון שאינו תכשיט אלא לאיש, ובהאי    מותר ד   -ת ר"ת והרמב"םשיט .  ב  ס"ק ל"ו.  ב" משנ  -בכל תכשיטי אשה



 ח

 
 תמצית הלכות שבת 

 

משנ"ב   -דלא פלוג רבנן  גם באיש   דלא פלוג רבנן ואסרו  ,אבל אם זה תכשיט לאיש ואשה אסור  ס"ק ל"ז.  ב "משנ  -כיון שאין דרכו בכך

 . (בידו חייב לכו"עהוציאם אבל  שמוציאם באצבעו,מיירי  דכל זה )ס"ק ל"ד( ב"משנכתב ה) .ס"ק ל"ז

הרעק"א כתב שבעל נפש ד)ס"ק ל"ח(  כתב המשנ"ב  ו  .באיש הנושאם  אין למחות ד שם  משמע  ד   ש"ג סי"ח   'ציין לסימהרמ"א    -בזמנינו  •

נהגו שלא דוכ"כ הרמב"ם  ס"ק ל"ג(  צ  ")שעה  .(ל"בס"ק    שעה"צ  -מותרד)ומפרש את הרמ"א באופן אחר, אולם בדר"מ משמע להדיא    .לא יצא בטבעת כלל

 .תלצאת בטבע 

 

 גדר טבעת שיש עליה חותם:   סעיף י'  

א"כ חקוקים בה א דלא נקרא חותם    . חותםטבעת שיש בה    ים נחשבאינם    ,ן או שכתובים בה אותיותבעת שקבוע בה אבט   כתב השו"ע 

ונקט  בולטים.  האותיות או הצורות  ה"ה אם  ד   ם דווקא חקוקי   דלאו)סק"מ(    ב "משנוכתב ה   שיכול לחתום בה אגרות.   אותיות או צורות

פירש  .א  םחקוקי להשהושבמשום    -המג"א  אסור  בחול  שאף  פעמים  בביתובולטים  השעה"צ    ,תה  וכתב  אדם.  של  שלמה  צורה  שהיא  ל"ד(  כגון  שגם  )ס"ק  דאף 

והחמד משה מפקפק בזה מאד דכיון שאסור לחתום בה לא מקרי    .אסור לחתום כיון שיבוא על השעוה בולט, מ"מ מקרי תכשיט כיון דמותר להשהותה  םבחקוקי

, בשוקעין בבלוט ובין  לכו"ע מותר לעשות בדאו שיש פרצוף רק מצד אחד  ,  לא מיירי בצורות אדם כללד  -החמד משה פירש ב.    ., אלא מיירי בשאר צורותתכשיט

 . נקט חקוקים ואורחא דמילתא

 

  :מפתחות של כסף סעיף י"א 

שכוונתו אפילו  )משנ"ב ס"ק מ"א(  אסור לצאת בהם    ,כסףנאות של  להשתמש בו כגון מפתחות  גם  כשיט ולתגם  דבר שעשוי    כתב השו"ע

)ט"ז( דמיירי לדעת ר"ת א.  דאין איסור משום דילמא מישלף ( מ"א)ס"ק  ב"משנוכתב ה)  .רואה אומר שלצורך תשמיש מוציאםשה, משום  לשם תכשיט

קאי לפמש"כ בסימן ש"ג  דויותר נראה    .דמיירי דמיוחד רק לאיש, דאל"ה הרי המחבר סתם לאיסור)ס"ק ל"ו(    וכתב השעה"צ  . מתיר בתכשיט של אישוהרמב"ם ד

מוציאו אם  ויש מתירים בשל כסף  .ינו נשלף בקלות(לשלת בצואר באופן שא)ב"י( דמיירי דמחובר היטב בשב. אשה. של סי"ח דהאידנא מקילים אף בתכשיט 

עיקרו אע"ג שעשוי גם לנוי מ"מ  ומשא"כ בעשוי מברזל    .עיקרו נעשה לתכשיטאין דרך לעשות מפתח מכסף הרי  ש  כיוןד   לשם תכשיט,

 .ס"ק מ"ב ב" משנ -אסורולתשמיש נעשה  

ה ו שבשו"ע  ב "משנכתב  שאסור  דאף  כדעה  בסתמא    משמע  במקילים,מ"מ  מדקבעה  למחות  ש   אין  ה כתב  הדרכ"מ  כיון  אגור בשם 

 שבאשכנז נוהגים כמתירים.

 : וברזל  של נחושת  ות מפתח

ר"פ  ו)ב"י בשם תשובה אשכנזית,    ויש שכתבו   .וראסבחגורה  מחובר וקבוע    פילו אם הואל אשל נחושת וברז  ות מפתח)רשב"א(    כתב הרמ"א 

בר בראש החגורה כעין קרס דאז הוא שמחו  אופן דווקא במותר  ד )ס"ק מ"ה(    ב" משנוכתב ה  ר.שנוהגים בזה להתיואגודה וכ"מ באור זרוע(  

ואם הוא של כסף וקבוע ).  נו שייך לחגורה ואינו בטל להדאי  אסור  מחובר באמצע החגורה אם  אבל  חתיכה אחת עם החגורה ובטל לחגורה,  

 (. משנ"ב ס"ק מ"ה  -במפתחות של כסף שו"עתלוי במחלוקת שהביא ה באמצע החגורה,

בסופו  • ותלוי בשלשלת כסף  ברזל  מ"ה(  -מפתח של  ס"ק  כסף  מתירים  דל   -ז דעת הט"  .א  )שעה"צ  בזה  ותרמבשל  בטל   , אף  דהמפתח 

 וגם אינו גוף אחד עם השלשלת.  י עצמו תשמיש בפנ  כיון שהמפתח   ,דאינו בטל -התוספת שבתדעת .  ב לתכשיט כסף. 

 תיק של בתי עינים: 

משום שהבתי עינים בעצמם   כסף,   אע"פ שהוא של משנ"ב ס"ק מ"ג(  -)שתלוי על צוארו לתכשיטבתיק של בתי עינים    אסור לצאת   כתב הרמ"א 

דאסור וה"ה    .בטלים לתיק כיון שאין אומרים נעשה בתי עינים לתיק אלא תיק לבתי עיניםאינם  ד)ס"ק מ"ד(    ב"משנומבאר ה   .הם משוי

 מהאי טעמא.   בנדן של כסף לצאת  

 שמא יפלו ויטלטלם.   ,דאי אסורובוד  ב"משנ כתב ה  -בתי עינים על חוטמולצאת עם    •

 שעון:  

מ"ה(  ב "משנכתב ה וכתב   .אין שייך ע"ז שם תכשיט דאינו דרך מלבושדוהמוציאו ברה"ר חייב,    אסור לשאת את השעון בבגדיו  )ס"ק 

הנושאו סתמא    נעשה בשביל תשמיש, ואף בנעשה לתכשיט,זה  ש  א.  משום).  אף אם יתלהו בשלשלת על צוארו שיהיה מגולהאסור  ד)ד"ה בזה(    הבה"ל 

גם יש חשש דילמא משליף ג.    .אפילו אם מוציאו בפירוש לשם תכשיט אסור אף לדעה השניה בשו"ע בסעיף י"א כיון שאין ניכר שזה לתכשיטב.    .לתשמיש גם  כוונתו  

יון שאין השעון בטל כ  ,אסור  ואפילו שזה תלוי ברביד הזהב על צוארו שהוא תכשיט .  ולהראות(  אף למתירים באיש, כיון שבשעון הדרך לראות

)ואף הט"ז שמתיר במפתח של ברזל שתלוי בשלשלת כסף לדעת היש מי שמתיר, הכא מודה דלא בטל כיון    .ולא שעון לרביד  רביד לשעון  לרביד, דעושים 

 . מא ח"ג סי' ל"א שכתב הכי(. עיין בשואל ומשיב קא.ה)וכתב כל זה לאפוקי מדעת גדול אחד שכתב להקל.  (.שלשעון יש חשיבות

 

 לצאת בסימן שנותנים האומנים כדי שיכירום:  סעיף י"ב  

. ומבאר ואם יצא פטור  ו,שבצואר  ולא סורק במשיחה  ,ולא נגר בקיסם שבאזנו  ,התחובה לו בבגדו  לא יצא החייט במחטכתב השו"ע  
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מ"ז(המשנ"ב    ל עצמושרוצה להכריז עכ רק    אינו מוציאו כך אלא  אף אומןו  ,אין דרך להוציאם אלא בידודהטעם הוא משום ד  )ס"ק 

מיירי שתחבה בבגד במקום שרגילים כך התם    )ומש"כ השו"ע בס"ח שכל אדם חייב אם יצא במחט נקובה התחובה בבגדו,  .שהוא אומן ולא בשאר פעמים

והחמד משה מצדד שגם הרי"ף , שחייב  א פסק שהגר"  מביא   ב "משנוה  .והכא מיירי שתחבה באופן שאין דרך אלא רק להראות שהוא אומן(  ,לפרקים

 והרא"ש מטין כן.

 

  להציל מטינוף: סעיף י"ג  

ואידד  הזב בכיס שעושה להצילו מטינוף   יצא   לא .  אשו"ע  כתב ה  כיון שעושה   ה נקרא ז ן  רך הוצאה הוא בכך,  רק להציל כך    מלבוש 

לנדה לצאת   וכן אסור.  ב  . ס"ק מ"ט(  ב"משנ  -פתילה של כובע לקנח בו עיניולקשור מטלית בדאסור    וה"ה)  . ב ס"ק מ"ח"משנ  -מטינוף וחשיב משוי

תתלכלך שלא  לפניה  שקושרת  ול  ,בבגד  לפניה  מלבוש  כעין  עשוי  א"כ  שוליםאלא  בלא  מכנסים  כעין  ואם   סק"נ.  ב "משנ  -אחריה 

שאר מלבושים שעשוים מו  הוא כ  מ"מ  ע"י זה גם מטנוף  ואע"פ שנצלת  ,ויתיבש עליה ויצערה מותר  קושרתו כדי שלא יכאב לה הדם

כיון שאינומתקייאל"ה אסור דאינו  , דמותר  קושרתואם  דדווקא    וכתב הבה"ל).  ס"ק נ"א  ב "משנ  -להגנת הגוף דמותר  מוך ששמהושאני מ  .רק לפניה  ם 

 .אף בלא קשירה(  מתקייםהוא לנדתה שמותר, דהתם 

 

  מלבוש:דרך ב להציל מטינוף סעיף י"ד  

או כובע   בגד   ללבוש  לכן מותרד   וכתב הרמ"א   .מותר לצאת בולהציל מטינוף  כדי  בשו רק  ושהוא דרך מלבוש אפילו של   כתב השו"ע דבר

הוי דשאף שלבשו על בגדיו רק כדי שלא יטנפו ובלתי זה לא היה הולך כך מותר כיון  קמ"ל  ד )ס"ק נ"ב(    ב" משנומבאר ה   .מפני הגשמים

 דרך מלבוש. 

ס"ק    ב"משנ  -)ולכן אסור לאיש לכסות הכובע במטפחתדאין זה דרך מלבוש.  כיון    אסור ד כתב הרמ"א    -מפני הגשמים   בגד על צעיפה ללבוש    •

)ס"ק    .ב  .פהובלבד שתקשרנו י  )אף שנצלת מטינוף(  כוונתה שלא יצערו אותה הגשמים אם  )ס"ק נ"ד(  .  אכתב המשנ"ב דמותר ללבוש  ו  .(נ"ה

בו גם קצת מגופה  אם  נ"ג( דבמג"א    לעניות.  דהוי מלבושכיון    ,ואפילו לעשירות  מותר  דהוי דרך מלבוש. ואף בשקכיון    ,מתעטפת  )ואף 

ודלא    ין צריך,ורוב גופה ודאי שא  המג"א דבעי עיטוף ג"כ במקצת גופה. שרק בהנחה אסור אבל בעיטוף אף ראשה לבד סגי, מ"מ הפמ"ג מפרש את    והתוספת משמע

   .( ס"ק נ"ז שעה"צ -כחיי אדם

 

 קיטע שלא נשען על שוקיו:  עיף ט"ו ס

, ראש שוקו ואינו הולך בזה אלא רק שלא יראה חסר רגלדהיינו שעושה כמין דפוס לשום שם ,  לקיטע לצאת בקב שלואסור   כתב השו"ע

 ב"משנ  -םוציא כדרך המוציאיהכיון שלא    ,חיוב  ם יצא אינואו)  . משנ"ב ס"ק נ"ו  -דמשתליף ויטלטלנווחיישינן    לוכויוהטעם כיון שאינו צורך ה

 "י בן נורי דמנעל של עץ ל"ח מנעל(. פטור, מ"מ ברמב"ם משמע שס"ל כר "האל דלמסקנת הגמרא לכו"ע חשיב מנעל וב דאף '. ובשעה"צ שם הוסיףס"ק ע 

 

  קיטע שנשען קצת על שוקיו: סעיף ט"ז  

 ,וכשהולך נשען על ידיו ושוקיו ונדחף לפניו ועושה סמוכות לרגליו  אלא יושב על כסא  ,קיטע שאין יכול לילך כלל על רגליוכתב השו"ע  

ולכ  אסור לצאת בהם, ויבוא לטלטלם  יון שלא מונחים על הקרקע  נופלים  כדין   ,אבל בכסא וספסלים הקטנים שבידיו מותרפעמים 

 .ס"ק נ"זס"ק  ב"משנ -חיגר במקלו
 קיטע שמהלך על שוקיו: 

 . חס"ק נ" ב"משנ  -דלא שייך שיפלו  בשבת,  בהםלצאת   מותר  רגליו ועושה סמוכות של עור לשוקיו  קיטע בשתיכתב השו"ע 

 דיני מנעלים: 

 בה"ל(.   -בזמנם לא היה מהודקמשום שאסרינן,  ד)ובגמרא    .דליכא למיחש שיפול  בו  מותר לצאתדכתב הרמ"א    -מנעל של עץ שהרגל נכנס בו  א(

 . אף לענין שבת  לא חשיב מנעל  שמשמע שמצדד דבשל עץ לבד  הגר"אמביא את   )ס"ק נ"ט(  ב "משנוה

 עץ. אף לאוסרים בשל    מותר לכו"עכתב הבה"ל דלדעת רבינו ירוחם   -עםסנדל של שב(  

 ב "משנ  -דכיון שמחופה בעור הוא מהודק קצת ולא חיישינן שיפלואע"ג שנשלפים במהרה וממילא,    דמותר כתב הרמ"א    -נעלי ביתג(  

להכי דאין דרך ללכת יחף ברה"ר, והתו"ש מפקפק קצת    א חיישינןלדוהט"ז כתב  )ס"ק ס"א.    ב "משנ  -שיפלוחיישינן  ד   אסור דויש מחמירים    ס"ק ס'. 

וה"ה להסירם עד שמגיע לביתו,    ין צריך ולכו"ע אם שכח ויצא בהם לרה"ר אל.  דבמקום רפש ודאי שאין להק  ב "משנה כתב  ו  ו(.בדברי 

 בשאר דברים שחוששים שיטלטל. 
 : ללכת יחף בשבת

כדי   ,שהוא שבת  דו יל  בלתי דבר אחר שיזכור עולא יצא בשבת כמו בחול  ,  במקום שאין דרך לילך יחףלא ילך אדם יחף  כתב הרמ"א  



 י

 
 תמצית הלכות שבת 

 

ס"ב(    ב"משנוכתב ה   .שלא יחללו כדי   ,מנעלים  ללבושצריך בשבת  יחפים בחול  לכת  אף במקום שדרכם ל ד בדרכי משה משמע  ד)ס"ק 

 .אף ביום חול מדת צניעות שלא ללכת יחףד כתב המשנ"בו .)וה"ה ביו"ט( .שבת  שיש בזה גם עונג   כתבב"ח וה  . שיזכור שהוא שבת

 

 עם מקל:   הליכה  סעיף י"ז  

לעדו אבל אם יכול ב  .ס"גס"ק   ב "משנ  -מנעלמו  דהוי כר, אפילו שאינו קשו  מותר לילך בו  ,שאינו יכול ללכת בלא מקל חיגר  כתב השו"ע

אם בביתו   ןדה"ה בזק  )ס"ק ס"ד(  ב" משנוכתב ה  דחולה שעמד מחוליו דינו כחיגר.כתב הרמ"א  ו.  עצמו אסוראת  להחזיק  כדי  ונוטלו רק  

 .. ורק אם אינו יכול ללכת כלל בלא מקל מותראסור אע"פ שגופו מתנענעעם מקל,  הולך בלא מקל ורק בחוץ הולך 

והכ)  ב "משנה וכתב   ירוחם  זרועדעת רבינו  כתב דהוי  שהפמ"ג  דחה את    )ד"ה אבל(והבה"ל    .הוי כמשוידמדאורייתא אסור ללכת בו,  ד   (אור 

 . זה  שמא יטלטלנו, ואין זה כמשוי כיון שמסתמך על   דרבנן

 -אחרונים שסוברים  יש  .בלחיגר.    דדמימשום  דמותר    -. דעת הט"זא)משנ"ב ס"ק ס"ה(    -הליכה במקל במקום מחליק שמפחד ליפול  א(

 . ( סק"ע שעה"צ -מתיר רק בתוך הערוב דאף הט"זאון רבי יוסף שאול כתב והג) אסור.ד

לכבוד  ב( שנושאו  המ  -מקל  תכשיטדאסור,  א  "גכתב  שזה  לקח   מ"מ   דאפילו  בידו  תאסור  ה   .תכשיט  ס"ו(  ב"משנוכתב  דלכן  )ס"ק 

ומצדד   )ס"ק ע"א()וכתב השעה"צ  החשובים אסור להם לצאת חוץ לערוב במקל שבידם.   בידו ד דאף שהא"ר הקשה עליו  כיון שהדרך לישא התכשיט 

מותר אם   בתוך הערובו  דהמקל עשוי לתכשיט ולהשתמש וכמש"כ המג"א, וע"ז לא השיב הא"ר(.  ב.כמה אחרונים ס"ל כמג"א.    א.מותר אף לכתחילה, מ"מ  

והא"ר התירו בתוך הערוב    דאף שהנו"ב)ס"ק ע"ג(  )וכתב השעה"צ  .  בלא"ה אסור משום זילותא דשבתאבל    , או שיש בו צורך קצת  נושאו לכבוד 

 אפילו אם אינו תכשיט, מ"מ הרדב"ז כתב שיש בזה זילותא, ולכן בודאי נכון לנהוג שיהיה בזה צורך קצת(. 

הוי פ"ר דלא ניחא ליה שיעשה גומא, דכיון ללכת בו   אם מותר שיש לעיין   )ד"ה שאינו(  הבה"ל כתב  -מסמרשבראשו יש  מקל לכת עם ל ג(

 . והמשב"ז מצדד להתיר

 

 סומא:   סעיף י"ח

  -)ותוך הערוב מותר דיש בו צורך קצת  ס"ק ס"ח.  ב"משנ  -כיון שאינו נוטלו אלא ליישר פסיעותיו  ,אסור לו לצאת במקלסומא    כתב השו"ע

 (. ס"ק ע"ד שעה"צ

 

 ברגליו:  אסור שיש לו כבלים סעיף י"ט  

דדרך הליכתו הוא כך דחשיב כמלבוש  )ס"ק ס"ט(    שנ"ב ומבאר המ  לצאת בהם.  מותר   מי שהוא אסור ויש לו כבלים בררגליו  כתב השו"ע

תמה דהכא שאין צורך בזה לאדם  )ס"ק ע"ה(  שעה"צ  ה)ושאסור בהם בודאי הם בחוזק על רגליו.    כיוןויטלטלם, דמ   ואין חשש שיפול   .ובטל לגוף

 (.כיון שהרבה ראשונים סוברים כך יש ליישב דין זה מהטעם שכתב במשנ"ב מ"מהוי כמשוי, ואמאי לא 

 

 דברים שאינם דרך מלבוש:  סעיף כ'  

 )עצים שיש בהם מושב לרגל והולכים בהם בטיט(.   .ם יבקשר  .ב)כמין חמור שנושאו והולך ברגליו ונראה כרוכב(.    .באנקטמין  .א  אסור לצאת  כתב השו"ע

 . סק"ע  ב"משנ  -כדרך המוציאין  ן זה דאי אם הוציא פטור ואין זה דרך מלבוש,  והטעם בכך זה ד התינוקות( בו מפחידים )פרצוף ש .בפרמי  .ג

 

 הגשמים: לצאת בתיבה מפני   סעיף כ"א 

 בשק   אבל יוצאים   ס"ק ע"א.   ב "משנ  -אלא משוי  דרך מלבוש  ה זן  דאי  בתיבה קופה ומחצלת מפני הגשמים,  אסור לצאת   כתב השו"ע 

 ב "משנוכתב ה   .בגדים גסים)רש"י ורא"ש(    דהיינו ,ויריעה וחמילה(  ס"ק ע"ב  ב"משנ  -ואף שלא מפני הגשמים  ,)דהוי מלבוש לרועים ומשו"ה מותר לכולם

דאמאי לא אשמועינן הברייתא דשק   .והקשה אצ"ע איך הדין.  שהרועים לובשים שק ממש    בימינוו.  אסור לצאתשק ממש  בשמע שדמ  ס"ק ע"ג()

 וצ"ע. מביא את הרשב"א שה"ה שק ממש,  הש"גד. בממש לא. 

 

 יציאה בדברים המרפאים:  סעיף כ"ב 

לפי שהם מרפאים והוי   ,ומלוגמא ורטיה שעליה  , ובאספלנית  ,ובקליפת שום ובצל  , וספוג שעל המכה  ,במוך   מותר לצאת כתב השו"ע  

 .משנ"ב ס"ק ע"ו  -בשבת   עשות רפואה דאסור ל  ,וכ"ש שלא יתנם בשבת בתחילה ואם נפלו לא יחזירם  .כתכשיט
  יציאה בדברים שאינם מרפאים אך מועילים שלא יסרט המכה:

כיון דמועיל ד  ,מותרדלדעת הרמב"ם    -הגר"א כתב  .בדכיון שאינם מרפאים הוי כמשוי.    ,אסורד)טור(    -השו"ע דעת    .א  -על המכה א(  

יסרט  כמשוי  שלא  הוי  להלכה  .לא  כך  שסובר  אחרוניםומשמע  כמה  דעת  וכן  ע"ז.  -,  ס"ק  יותר הו   משנ"ב  משמע  דכך  כתב  בה"ל 

 בתוספתא. 
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 יא 

 

 

בטל לרטיה,  הוא  כה"ג  ב ומשליכו כשמתירו ד   בדבר שאינו חשוב   והיינו   . )ואף לקשור בשבת, דאי"ז רפואה(   . מותר ד   כתב השו"ע   -על הרטיה ב(  

 (. ס"ק פ"ב   שעה"צ   -)ובדעת הטור נחלקו האחרונים אם מותר בחשוב   . ס"ק ע"ז   ב " משנ   -אבל בחשוב אסור 

 

 לצאת בזגין:  סעיף כ"ג 

 . אף בבנים גדולים מותרלכן  ו )שעה"צ ס"ק פ"ו(    . םלא חיישינן שיתלש ויטלטלד  בכסותם, להם  ארוגים  ההבנים יוצאים בזגין  כתב השו"ע  

. ים ארוגהם  יכי עלה ויטלטלו כיון שישעשוי לבני מלכים לא חיישינן דילמא מחאפילו בזגין של זהב  דמותר  )ס"ק ע"ט(  כתב המשנ"ב  ו

 . "פמשנ"ב סק  -אפילו שקשוריםלצאת בהם,    אינם ארוגים אסור ואם 

 דגזרו   -משמע  ' תוסב   .א)משנ"ב ס"ק פ"ב(    והטעם   .אבל באין דרכו אסור  מחובר שם,רק בדבר שדרכו להיות    דמחובר מהני  וכתב הרמ"א 

 חטאת. דהוי משוי וחייב    דאפשר  -כתב  . המרדכיבוכשדרכו בכך לא גזרו כיון שהוא נוי לבגד.  מחובר אטו אינו מחובר.  

 גשמים(. שעת הבכיסין התפורים בבגד, ובקאפטו"ר שתלוי בבגד שמכסה ראשו ב לצאת מותר, לכן מותר להיות מחובר שם דכיון דכשהדרך וכתב הבה"ל)

וכ"ש   .שעה"צ סק"צ(  -ולכן אף בבני מלכים אסור)  .שמא יקרע ויטלטלו  ,זוג שבצוארובלצאת    אסורדכ"ש  )סק"פ(    ב"משנכתב ה  -זוג שבצוארו  •

מחיש   אסורדבזהב   עלה  ימא  לעשיריםכי  אלא  עשוי  דאינו  התוס'    .שמתגאה,  אסורים וכתבו  עשירים  שאינם  קטנים  בנים   דאפילו 

ייכי עליהו דילמא מח(,  ס"ק צ"ג  שעה"צ   -)אף שבהם אין חשש שיפסק ויטלטלו, דהם קטנים ולא ספינן להו איסור בידים ,לצאת בזוג של זהב שאינו ארוג

 כך בירושלמי.  דלא משמע)ס"ק צ"ד( כתב השעה"צ  ודאפשר דלא פלוג,  ובקטנים עשירים הפמ"ג מסתפק   .ואביהם יטלם ויטלטלם

 : ענבלשיש בהם    יןזגלצאת ב

 ינם צריכים כיון שא  דלגדולים מותר -המג"א כתב.  בבה"ל(.    -)ובזוג פקוק מותר  .מפני שמשמיעים קול,  דאסור לצאת בהם  -הרמ"א   . דעתא

ה ש"ה    .קולאת  אסור  ,מסתפקהמג"א  ובסימן  לשיר  המיוחד  ובכלי  שיר  ככלי  נשמע  זוג  של  שקול  ה   .דאפשר  דהא"ר בה"ל  וכתב 

 מפקפק במג"א, וגם בגר"א משמע דס"ל כרמ"א.
 לצאת בעיגולים ירוקים שגזרה המלכות: 

זרוע(    כתב הרמ"א פ" )  ב"משנה   מבארוים.  תפורקצת אף שאינו    יםמחוברכש מותר לצאת בהם  )אור  כיון שהדרך   דחשיב מלבוש(  גס"ק 

 .יםחשוב םאינכיון ש  ,ויטלטל  ואין חשש שיפול  .ב  דאימת המלכות עליו.  ,. ואין חשש שיתבייש ויורידא  לצאת בהם. 

 האף:  ה אתב  ם לצאת במטפחת שמקנחי

שיהיה   )גר"א(  דהכא צריך  פ"ד(  )ס"ק  ב "משנומבאר הת.  אם הוא מחובר לכסו  לצאת במטפחת שמקנחים בה את האףמותר    כתב הרמ"א

דחיישינן .  מסתפק אם הגר"א פליג ע"ז, או שזה ג"כ חשיב שתפור היטב( )ס"ק ק"א()והשעה"צ    פות.תפור בשתי תכי  שיהיה   )מג"א(   או   , תפור היטב

 כ "יותר בטלים לבגד, ומשאהם  , שאני התם שקים שאינם חשובים לא חיישינן שיפול ויטלטלוואע"פ שבעיגולים ירושיפול ויטלטלו.  

 דמ"ש מחוטי משי, ולפי הגר"א ניחא(.  תמה אמאי נקרא אינו חשוב והשעה"צ )ס"ק ק"ג()  רק בתפור.  בטל  כא ה

בזמנינו    ולפי"ז  . שדרכם היה לעשות כך ומשו"ה בטל לבגדמשום    -כתבהגר"א    . אתכשיט  אינו  לבוש ומאף שאינו  והא דלא הוי כמשוי  

ירוקים דלא חיישינן שיטלטלם,  )  אסור.  שאין דרך זה דבר חשוב וא"ש מ"ש מעיגולים   )דס"ל דלא חשיב   -כתבהמג"א    .ב  (.ס"ק ק"ג  שעה"צ  -כיון שהכא 

  הוא בטל לבגד.  אינו חשובכיון ש ד( ס"ק ק"ג שעה"צ -שהדרך בהכי אם עושים כך רק בשביל שבת

 המטפחת לכסות או לחגורה בער"ש:   את   לקשור

 -גם הב"ח מודהכב"ח להבנת הפמ"ג. והתוספת שבת כתב דודלא  )כפמ"ג,    , כיון שאין חוגר עצמו בזה. אף בקשר של קיימא  דלא מהני   המשנ"ב כתב  

 . (ס"ק ק"ו שעה"צ

מבעו"י  • תפרו  הט"ז א  -לא  דעת  ס  -.  ה)וכך  ווברים  אשר  המטה  שיטיםהפמ"ג  עצי  ל שעה"צ(    -שולחן  ברא דמותר  המטפחת  ראש  את  ש חבר 

 כתב המשנ"ב דלכן מפקפקים בזה כיון שאינו קשר של קיימא ו  -היד אהרן והגר"ז  ספת שבתו הת  .ב  חגור עצמו בזה.להחגורה בעניבה ו

וחגורה ע"ג   )דלעשות מזה חגורה אסור  .ארוכה  ה ל קיימא לחגורה בער"ש שיחשב חגורלכתחילה טוב שיקשרנו קשר ש לו כבר חגורה,  כיון שיש 

 . חגורה אסור(

 

 


