
הלכות מהדף: שבת סג-סט

סג•

מתני' לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס ולא באלה ולא ברומח ואם יצא חייב חטאת רבי◦
אליעזר אומר תכשיטין הן לו וחכ"א אינן אלא לגנאי שנאמר ְוִכְִּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא

ִיָָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה

והטעם, מפני שדברים אלו אינם תכשיטין בעצם, אלא לבעלי מלחמה הרי הם כבגדיו, אבל בסתם בני אדם▪
 ע"ש(. ולכן הבעל מלחמה, כמו העובדמשנה פרק ו' משנה ד'- הרי הם משא )כ"מ מפי ה"ר עובדיה ב

בצבא המלך - הם כבגדיו.

ויראה לי ברור דכל אלו מיירי לא כשנושאין בידיו, דבכהני גווני גם בתכשיט חייב חטאת, אלא דמיירי▪
שתלוין בבגדיו )וכ"מ ממג"א סקכ"ז(. 

וראיתי מי שכתב דהחנית נושא בידו, ואלמלי היה תכשיט היה מותר גם בכהני גווני, ולכן מותר להוציא▪
מטה עם כפתור נאה לכרמלית )תפארת ישראל בפירוש המשנה(. וחלילה לומר כן וטעות גדול הוא, דאם

כן כי גזרינן באשה דילמא שלפא ומחוי, מה בכך הא תכשיט הוא, ואם כי אין דרך תכשיט זה לישא בידים
- מכל מקום סוף סוף אין זה תכשיט כשנושאין בידים. ולכן ברשות הרבים - חייב חטאת, ובכרמלית -

(ערוך השולחן שא:נאאסור מדרבנן, וכן עיקר לדינא. )

ואפילו הוא מקל תפארת שנושאו לכבוד אסור דאף שהוא תכשיט לא הותר לישא תכשיט בידו וע"כ מה▪
שנהגו החשובים לצאת במקל שבידם אסורים לצאת בהם בשבת חוץ לעירוב אבל תוך העירוב מותר אם

(מ"ב ס"ק ס"ונושאו לכבוד או שיש בו צורך קצת אבל בלא צורך כלל איכא זילותא דשבת: )

▪ In a teshuvah addressed to Hatzalah, Rav Moshe Feinstein (Shu”t Igros Moshe, Orach 
Chayim 4:81), permits Hatzalah members to wear radios on Shabbos clipped to their 
belts. Rav Moshe contends that one sees from the above-quoted Gemara that an item 
might be a tachshit even though it is not a garment and has no real aesthetic function, 
but is worn to show prominence. Although the Chachamim disagreed with Rabbi 
Eliezer’s ruling that a weapon is a tachshit, this is because they proved from the pasuk 
that weapons do not show inherent importance since they will have no value after 
Moshiach. However, a different item that shows importance, or is an identification of 
one’s profession, is considered a tachshit and may be carried on Shabbos, even 
according to the Chachamim. Rav Moshe contends that the Hatzalah radio shows that 
the wearer is involved in this important mitzvah of saving lives and is a badge of honor; 
it therefore qualifies as a tachshit. Similarly, according to Rav Moshe, a physician or 
medical student may walk the streets with a stethoscope draped around his or her neck 
since it is a sign of that he/she is qualified to practice a well-respected profession.

▪ Others disagree with Rav Moshe’s comparing the Hatzalah radio to a weapon, 
contending that a weapon is indeed sometimes worn as a tachshit, as in the wearing of a 
military dress uniform in which a sword is part of the attire. However, Hatzalah 
volunteers do not wear the radio as an ornament (Rav Shimon Schwab). (R. Yirmiyohu 
Kaganoff)
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]ומכל מקום נראה דרובה ואקדח כדי להטיל בהם אימה, שפיר חשיב כצורך גופו )מסתבר דשלא בשעת▪
 עמודשמירת שבת כהלכתה )מהדורה מחודשת( פרק כ’ הערה כ"טמלחמה רוב תשמישם רק להרתיע …( )

רצח(

▪ This would put a gun in a questionable category. Its primary function is firing a bullet, 
which is forbidden but the majority of its function is for scaring people away (i.e. as a 
deterrent, carrying it on guard duty or similar), which is permitted. It would seem that 
according to the Mishnah Berurah the gun would not be muktzah. According to R. 
Na'eh, a gun can be (and probably is) designated primarily for carrying and scaring 
rather than shooting, so it should not be muktzah.

R. Zekhariah Ben Shlomo, in his Hilkhos Tzava (p. 304 n. 1), disagrees with both of 
these approaches and says that an item's status is determined by what it is made for. A 
gun is made to be shot, which is forbidden on Shabbos, so it is muktzah. Similarly, R. 
Shlomo Min Hahar (Dinei tzava U-Milchamah, par. 220) implicitly rejects all of the 
above arguments and rules that a gun is considered a k'li she-melakhto le-issur.

▪ R. Shlomo Zalman Auerbach (Shemiras Shabbos Ke-Hilkhasah, ch. 20 n. 28) is quoted 
as saying something puzzling. He says that you may carry a gun in order to scare people,
because that is considered carrying it to use it for a permitted purpose, one of the two 
reasons (listed above) that you many carry a k'li she-melakhto le-issur. But then in 
parentheses he is quoted as saying that, except during wartime, the majority of a gun's 
use is for scaring people. But why is that necessary? Even if the majority of a gun's use 
is for a prohibited purpose, you should still be able to carry it to scare people. Perhaps 
that parenthetic remark was meant to say that, outside of wartime, a gun is not muktzah.

▪ R. Shlomo Goren (Meshiv Milchamah vol. 2 pp. 53-54) has a unique approach to this. 
He points out that the vast majority of times that you shoot a gun it is in some direct or 
indirect way to at least potentially save a life. Doing that overrides Shabbos. Since 
almost anytime you shoot a gun you are allowed to do it on Shabbos -- even though it is 
technically forbidden, the technical law is overriden -- the usage of a gun is considered 
permitted and not prohibited. Therefore, a gun is not muktzah. (R. Gil Student, and cf. 
here; here; and here)]

כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו שנאמר ַלָָּמס ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד שכן בלשון יונית קורין לכלב◦
ַַּדי ַיֲעזֹוב-ְוִיְרַאת ַַׁש למס רב נחמן בר יצחק אמר אף פורק ממנו יראת שמים שנאמר

ההיא איתתא דעיילא לההוא ביתא למיפא נבח בה כלבא איתעקר ולדה אמר לה מרי דביתא לא תידחלי◦
דשקילי ניביה ושקילין טופריה אמרה ליה שקולא טיבותיך ושדיא אחיזרי כבר נד ולד

▪ The halachic literature indicates that it has been common practice among Ashkenazic 
Jews over the past several centuries to own non-farm animals, especially dogs. Rabbinic
authorities have debated the propriety and permissibility of this practice. …

▪ Rambam (Hilchot Nizkei Mammon 5:9), in fact, rules that it is forbidden to raise any dog
unless it is secured by chains "since dogs frequently cause considerable damage," …
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▪ Most Rishonim, however, including Smag,  Yeraim,  Tur,  and Hagahot Maimoniyot 
disagree with Rambam and limit this prohibition to "evil dogs."

▪ Shulchan Aruch (Choshen Mishpat 409:3) rules in accordance with the opinions which 
limit the prohibition to an "evil dog". The Achronim almost without exception accept 

these opinions as well.  Rabbi Yaakov Emden appears to be the lone authority who 
believes one is forbidden to own any type of dog.

▪ The question, though, is how to define an "evil dog". Rashi (explaining why the 
Mishnah (Baba Kama 79b) forbids raising a dog unless it is chained) writes "it bites and
it barks, thereby causing pregnant women to miscarry." Rashi can be interpreted in one 
of two ways (since he uses the Hebrew letter vav which sometimes means "and " and 
sometimes means "or"). The first possibility is that an evil dog is one that both bites and 
barks, and the second possibility is that it is one that either bites or barks. Rabbi Shlomo 
Luria (Yam Shel Shlomo Baba Kama 7:45) is inclined to adopt the second possibility and
suggests that a dog is considered to be "evil" if it barks, even if it does not bite. The 
reason for this, the Talmud recounts, is that a dog's bark may cause a woman to 
miscarry, the Talmud (Baba Kama 83a), in fact, records two incidents of women who 
miscarried because they were frightened by dogs. Therefore, Rabbi Luria suggests that 
the only dogs one may own are the kofri dogs that Rabbi Yishmael explicitly asserts are 
permitted. Rabbi Luria seems to indicate that one is permitted to own these dogs even if 
they bark. Apparently, since people are aware that these dogs are not harmful, they know
that they need not fear these dogs' bark.

▪ Nevertheless, Rabbi Luria limits his ruling to "G-d-fearing individuals" and concludes 
his discussion by station "therefore, we must excuse the Jewish people (i.e., those who 
own dogs which bark but do not bite) but praised is one who is careful [to limit his 
ownership to kofri type dogs] and blessings should be conferred upon him." The 
implication is that there is some halachic justification for those Jews who own dogs who
bark but do not bite. The justification seems to be based on an interpretation of Rashi's 
description of an "evil dog" as one which both bites and barks. Accordingly, only a dog 
which bites would frighten a woman with its bark and possibly cause a miscarriage.

▪ Shulchan Aruch Harav (Hilchot Shmirat Guf V'nefesh, number three) adopts a similar, 
albeit somewhat more firm, stance on this issue. He notes that Jews commonly own 
dogs that bark but do not bite and that some authorities justify the practice by limiting 
the definition of an evil dog to one that bites. Shulchan Aruch Harav asserts, however, 
that this view is rejected by the consensus of halachic authorities and that the category 
of "evil dogs" includes those dogs which bark even though they do not bite. Therefore, 
he concludes that "all G-d-fearing Jews should be certain to keep their dogs that bark 
tied up in iron chains while people are awake, even if their dogs merely bark but do not 
bite. On the other hand, Knesset Hagedola (Choshen Mishpat 409:4) notes that common
practice among Jews is not to accept the stringent view of Yam Shel Shlomo and 



Shulchan Aruch Harav. He indicates that the custom is to own dogs which bark as long 
as they do not bite.

▪ Although Knesset Hagedola writes that common practice among observant Jews is not 
to follow the opinion of Yam Shel Shlomo, it appears proper to follow the latter's 
opinion. First Shulchan Aruch Harav, which is recognized as a major halachic work, 
supports Rabbi Luria's position. Second, the Talmud considers a dog's fearsome bark to 
be a public nuisance. Hence, if one chooses to own a dog, one should be certain not only
that the dog does not bite, but also that the creature does not frighten people with its 
bark. However, if one finds it absolutely necessary to raise a dog that may cause harm 
(for protection, for example), one must be certain that the animal is tied up securely at 
times when it may do damage either with its bite or its bark.

▪ Rabbi Yaakov Emden (Sheilat Yaavetz, number 17) adds a further restriction to the type 
of dog one may own. He writes that one is permitted to own a dog if the creature serves 
an economic or protective purpose. However, he strongly condemns ownership of a dog 
as a pet as being a waste of time and precisely the [abhorrent] behavior of the 
uncircumcised."

▪ Nevertheless, Rabbi Emden does not marshal sources to support this position and 
appears to constitute a minority view. Shulchan Aruch and most authorities limit the 
talmudic prohibition to ownership of "evil dogs". The clear implication is that one may 
own a dog for any reason, provided it is not an evil dog. Moreover, the Talmud indicates
that Jews used various animals for recreational purposes. The Mishnah (Shabbat 90b) 
relates that children used to play with a certain type of locust. The Talmud (Baba Batra 
20a) tells of a certain type of bird known as "kalanita", which can be used by a child to 
play. These two passages seem to demonstrate that the Mishnah has no objections to 
keeping animals for enjoyment contrary to the position of Rabbi Emden. Rabbi Emden 
might respond that these passages do not discuss dogs and do not prove that one may 
keep a dog as a pet. Rabbi Emden might agree that one may own a pet which does not 
require much attention. Perhaps he believes that only keeping a dog as pet mimics "the 
abhorrent behavior of the uncircumcised."

דס•

מתני' יוצאה אשה בחוטי שער בין משלה בין משל חבירתה בין משל בהמה ובטוטפת ובסרביטין בזמן שהן◦
 במוך שבאזנה ובמוך שבסנדלה ובמוך שהתקינה לנדתה בפילפל ובגלגל מלחובפאה נכרית לחצרתפורין בכבול 

וכל דבר שניתן לתוך פיה ובלבד שלא תתן לכתחלה בשבת ואם נפל לא תחזיר שן תותבת שן של זהב רבי
מתיר וחכמים אוסרים:

והנה בשלטי הגבורים כתב, שנ"ל להתיר לנשים נשואות לצאת בפאה נכרית, וכדמוכת ממתני’ … אולם▪
הגאון ר’ יששכר בער איילנברג … האריך לדחות דברי השלטי הגבורים הנ"ל בדברים נמרצים … שהדבר

פשוט דמתני’ מיירי בפאה נכרית אשר תחת השבכה ועליה רדיד כנהוג, …



והעיקר שיש לאסור כדברי הירושלמי והראשונים. וכמו שהסכימו רוב ככל האחרונים. … והעיקר כדברי▪
רוב ככל האחרונים הנ"ל לאסור בזה, ומצוה רבה לפרסם האיסור ברבים, ובפרט לספרדיות שנהגו לאסור

מימות עולם ומשנים קדמוניות … )שו"ת יביע אומר חלק ה’ אה"ע סימן ה’(

רבני הספרדים כולם אוסרים את הפאה פה אחד, כמה מגאוני עולם הספרדים כתבו בפירוש שאישה כזו▪
שמה "פרוצה", וצריך לגרשה בלי כתובה! ויש עוד חבילות חבילות של פוסקים, למעלה משישים-שבעים

פוסקים, בין חסידים בין ליטאים, שאוסרים. איני אומר שום דבר מדעתי, הכל מדברי הספרים. וכי אנו
רוצים להכביד על בנות ישראל לחינם? כולם יודעים שהמגמה שלנו להקל לישראל בדבר שהוא על פי

ההלכה, אסור להכביד על ישראל! אך כאן זהו דין מפורש בגמרא לפי דברי הערוך שחי לפני תשע מאות
שנה, וכל הפוסקים שנהרו אחריו. איפה היראת שמים? אדם צריך לחוש לדברי גאוני עולם, שכולם אחד

אחרי השני כתבו שזה אסור. למה לעבור על דבריהם? בשביל מעט יופי? וכי חסרים כובעים יפים? חסרות
(מעדני מלך משם ר’ עובדיה יוסףמטפחות ראש יפות, משי, רקמה? … )

יש פוסקים רבים שהתירו לאשה נשואה ללבוש פאה, יותר ממאה ועשרים פוסקי הלכה בכל הדורות, מכל▪
החוגים והעדות )תוכלי לראות בקובץ המצורף למטה(. אין זו מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, כי יש

(פהמהאשכנזים שאוסרים לבישת פאה, ויש מהספרדים שמתירים. )מ

אמר רב כל שאסרו חכמים לצאת בו לרה"ר אסור לצאת בו לחצר חוץ מכבול ופאה נכרית רבי ענני בר ששון◦
משמיה דר' ישמעאל אמר הכל ככבול … ורב מאי שנא הני אמר עולא כדי שלא תתגנה על בעלה …

ופסק הרי"ף כרב, וכן דעת הרמב"ם בפי"ט▪

וכתב שם הרמב"ם דהא דאסור בחצר דוקא כשאינה מעורבת וכתבו ה"ה והר"ן שהרשב"א והרמב"ן חלוקים▪
בדבר דבחצר שאמרו לאו דוקא דה"ה בבית דכל שהוא דרך מלבוש או תכשיט אסור לפי שאין דרך לפשוט

תכשיטין כשיצא חוץ לבית ובבית נמי איכא למיחש וכל שכן בחצר מעורבת

אבל התוספות כתבו דנראה דהלכה כרבי ענני בר ששון דמתיר בחצר ואפילו אינה מעורבת וכתבו שע"פ▪
זה מותרות נשים שלנו להתקשט בטבעות ותכשיטין שכל ר"ה שלנו כרמלית היא שהרי אין המבואות

רחבים י"ו אמה ולא ס' ריבוא בוקעים בו

והקשה ר"י דבפרק כל כתבי משמע דטפי חמיר כרמלית מחצר שאינה מעורבת ואומר רבינו ברוך כיון▪
דלדידהו ה"ל ר"ה גמורה לא מדמו כרמלית לחצר שאינה מעורבת ואסרינן כרמלית משום ר"ה אבל אנו

שאין לנו ר"ה כלל אין להחמיר בכרמלית כ"כ

וה"ר שמשון מצא כתוב בשם רבינו שר שלום דדבר שהוא רגילות להראות זו לזו אסור ובשאינן רגילות▪
מותר ונשי דידן אינן מראות תכשיטיהן וטבעותיהן ומש"ה מותרות לצאת בהם וסוף דבר אמרו הקדמונים

דמותרות לצאת בהם דמוטב שיהו שוגגות ואל יהו מזידות עד כאן לשונו

גם הרא"ש והר"ן העלו כן דמדינא אסורות אלא שכיון שלא ישמעו מוטב שיהו שוגגות ואל יהו מזידות:▪
(ב"י סימן ש"ג)

כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים אסור לצאת בו לחצר שאינה מעורבת חוץ מכבול ופאה•
נכרית דהיינו קליעת שער שקלעה בתוך שערה

ויש אומרים דכל שאסרו לצאת בו אפילו להתקשט בו בבית אסור וכל שכן לצאת בו לחצר המעורבת•
חוץ מכבול ופאה נכרית

ויש אומרים שהכל מותר לצאת בו בחצר אפילו אינה מעורבת•

והאידנא נשי דידן נהגו לצאת בכל תכשיטין•

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%92
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ויש שאמרו דמדינא אסורות אלא שכיון שלא ישמעו מוטב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידות•

ויש שלמדו עליהם זכות לומר שהן נוהגות כן על פי סברא אחרונה שכתבתי שלא אסרו לצאת•
בתכשיטין לחצר שאינה מעורבת והשתא דלית לן רשות הרבים גמור הוה ליה כל רשות הרבים שלנו

כרמלית ודינו כחצר שאינה מעורבת ומותר:

הגה: ויש אומרים עוד טעם להתיר דעכשיו שכיחי תכשיטין ויוצאין בהם אף בחול וליכא למיחש•
דילמא שלפא ומחוי כמו בימיהם שלא היו רגילים לצאת בהן רק בשבת ולא הוו שכיחי )תוספות פרק

(שו"ע שג:יחכ"ב והגהות אלפסי פרק במה אשה(: )

ובחידושי רע"א כתב דאף שאין למחות בזה שיש לו על מי לסמוך מ"מ בעל נפש יחוש לעצמו◦
שלא לצאת בטבעת כלל והיינו חוץ לעירוב: )מ"ב ס"ק ס"ה(

משמע דאין סומכין על היתרים הללו כ"כ ורק שלא למחות להן משום דמוטב שיהיו שוגגין וכו'◦
]אחרונים[: )בה"ל ד"ה כי בזה(

סעיף ט'ויש שכתבו דנשי דידן אינן מראות תכשיטיהן וטבעותיהן. ויש להסביר הדבר, דהנה ב◦
נתבאר דכלילא שרי מטעם דמאן דרכה למיפק בכלילא - אשה חשובה, ואשה חשובה לא שלפא

ומחוי, ונשי דידן כולן חשובות הן.

ועוד טעם יש בזה לעניות דעתי: דהנה ידוע דבימיהם היו הנשים יושבות בביתן ולא היו יוצאות◦
תדיר לרחוב, וכשיוצאות לפרקים היו יוצאות עטופות בסדיניהן, וגם לא היה להם בתי כנסיות של
נשים. אם כן לא ראו זו את זו רק לפרקים ומעט שנכנסו אחת לבית חב]י[רתה, והיה החשש גדול

שבפגען זו את זו בשבת בהלוכן ברחוב שלפי ומחוי. אבל עכשיו הנשים הולכות הרבה תדיר
ברחובות ובשווקים, ונכנסות זו לזו בבתיהן ורואות זו את זו בבית הכנסת של נשים, אם כן

ממילא שיכולה להראות לה תכשיטיה בבתיהן ובבתי כנסיות. ובוודאי שאין מדרכן לפשוט ברחוב
תכשיט ולהראות לחברותיהן, והרי אנו רואין בחוש שגם בחול וביום טוב אין עושות כן ולמה

(ערוה"ש סעיף כ"בנחוש בשבת, וזהו היתר נכון וברור. )

• Nowadays, it is the prevailing custom of women to wear jewelry on Shabbos even in
a public domain. Concerning men, however, the Poskim write that a conscientious 
individual should avoid wearing jewelry outdoors on Shabbos. (The Shabbos Home, 
pp. 134-35)

• Several recent authorities, following in the footsteps of Aruch HaShulchan, feel that 
the lenient approach to jewelry has been sanctioned by generations of pious Jewish 
women and great poskim; thus, women need not hesitate to wear jewelry on Shabbat.
Others maintain that a conscientious woman (ba‘alat nefesh) should refrain from 
wearing jewelry on Shabbat anywhere it is forbidden to carry—or, at the very least, 
in an area that could be a reshut ha-rabbim.

• If a woman wishes to adopt the stringent view, may she wear jewelry in a place 
where there is an eruv, but one upon which she does not rely? If she refrains from 
carrying therein as a stringency—to avoid any possibility of a Biblical infraction—it 
seems she may rely on the eruv vis-à-vis the rabbinic prohibition of jewelry. 
However, she should not wear jewelry there if she believes the eruv is completely 
invalid. (R. Yaakov Hoffman)

https://www.torahmusings.com/2019/09/jewelry-on-shabbat-pretty-or-prohibited/
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%92#%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%A9%D7%92_%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_%D7%9B%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%92#%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%A9%D7%92_%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%92_%D7%99%D7%97


סה•

ובמוך שהתקינה לה לנדתה: סבר רמי בר חמא למימר והוא שקשורה לה בין יריכותיה אמר רבא אע"פ שאינו◦
קשור לה כיון דמאיס לא אתיא לאיתויי

(שו"ע שג:טויוצאת ... ובמוך שהתקינה לנדתה: הגה: שלא יפול דם עליה ויצערנה: )▪

אבל אם אינה עושה אלא בשביל אצולי טנוף להציל בגדיה שלא יטנפו אסור וכמ"ש סימן ש"א סי"ג:•
)מ"ב ס"ק מ"ה(

◦ [It] is permitted to wear articles whose function is to prevent physical 
discomfort. This includes, for example, sanitary napkins, nursing pads and 
underarm shields, which prevent the wearer from discomfort by absorbing 
secretions. However, such articles cannot be considered bona fide garments, and 
accordingly, they may be worn only to prevent discomfort, but not for any other 
purpose. Thus, Hagaon R` Moshe Feinstein zt”l ruled that it is forbidden for a 
woman to wear a sanitary napkin outdoors during the final part of her period, 
when her secretions are very light, if there is no risk of discomfort and the 
napkin serves only to protect her undergarments from becoming soiled. 
However, this does not pertain to adhesive sanitary napkins. Since these are 
attached to the underwear, they may be worn at all times. (The Shabbos Home, 
p. 108)

◦ Question: On Shabbos, can a women wear a sanitary napkin with an adhesive 
back to protect her clothing for staining when she is in reshus harabim?

◦ Also, on shabbos, if a women's period stopped for a day but a lot of times comes 
back, can she wear a tampon in reshus harabim, in case it was to come back (and
it would embarrass her) ...

◦ Answer: A woman may go out to reshut harabim (a public domain, where 
carrying is prohibited) on Shabbat wearing a sanitary napkin or tampon in order 
to prevent bodily discomfort and irritation, even if she is not sure there will be 
bleeding.

◦ If the bleeding really does seem to have ceased, it is more difficult to permit this.

◦ If the sole purpose is to protect the woman's clothing, the sanitary napkin should 
not be worn. But generally speaking, most women are also concerned about 
discomfort or irritation. Embarrassment may be construed as a type of 
discomfort.

◦ On yom tov, there are more grounds to permit carrying, so this would not be an 
issue. (Nishmat)

אבוה דשמואל ... ועביד להו מקואות ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי … ועביד להו מקוה ביומי ניסן מסייע ליה◦
לרב דאמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת סבר שלא ירבו הנוטפין על הזוחלין ופליגא דשמואל דאמר

https://www.yoatzot.org/questions-and-answers/1627/
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%92_%D7%98%D7%95


שמואל נהרא מכיפיה מיברך ופליגא דידיה אדידיה דאמר שמואל אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי
תשרי בלבד:

וטבילה בנהרות - בהא איכא פלוגתא דרבוותא, רבינו תם התיר לטבול בנהרות כל השנה, ור"י היה אוסר▪
לטבול בהן כל החורף עד אחר זמן הפשרת שלגים, וכן כתב הר"ם מרוטנבורק שאין לטבול בהן בשעת

טור יו"ד סימןהגשמים ולא בשעה שהם גדולות מהפשרות שלגים, וכן היא מסקנת אדוני אבי הרא"ש ז"ל. )
(ר"א

מי מעיין מטהרין אף בזוחלין )פירוש זוחלין נמשכים והולכים ואינן מכונסים( מי גשמים אין מטהרין אלא▪
באשבורן )פירוש מקום עמוק שמתכנסים בו המים ונקרא אשבורן( )אבל על ידי זחילה פסולין מן התורה

אם הם לחוד בלא מעיין(

היו הזוחלין מן המעיין מתערבים עם הנוטפין שהם מי גשמים הרי הכל כמעיין לכל דבר ואם רבו הנוטפים▪
על הזוחלין וכן אם רבו מי גשמים על מי הנהר אינם מטהרים בזוחלין אלא באשבורן לפיכך צריך להקיף

מפץ )פי' כעין מחצלת( וכיוצא בו באותו הנהר המעורב עד שיקוו המים ויטבול בהם:

הגה: וכן נכון להורות ולהחמיר, אבל יש מתירים לטבול בנהרות כל השנה אף בשעת הגשמים והפשרת▪
שלגים ורבו הנוטפים על הזוחלין משום דעיקר גידול הנהר הוא ממקום מקורו, וכן נהגו ברוב המקומות

במקום שאין מקוה ואין למחות ביד הנוהגין להקל כי יש להם על מי שיסמוכו.

מיהו יש ליזהר מלטבול בנהר המתהוה לגמרי ע"י גשמים וכשאין גשמים פוסק לגמרי אף על פי ששאר▪
נהרות שופכים לתוכו בשעת הגשמים ומתהוה על ידן מ"מ הואיל ופוסק לגמרי בשעה שאין גשמים אסור

לטבול בו דרך זחילתו עד שיקוו המים שבתוכו אבל בנהר שאינו פוסק אע"פ שבשעת הגשמים מתרחב
(שו"ע יו"ד רא:בומתפשט על כל גדותיו מותר לטבול בו בכל מקום לפי סברת המקילין ולפי מה שנהגו: )

 פ"ה מפני הטיט שלא יהיה חציצה ונותנות המפץ תחת רגליהן ורבינו תם פירש שהיוומפצי ביומי תשרי.▪
נותנות מפצי זקופות שלא יראו אותן העולם ויתביישו מהם ולא יטבלו היטב: )תוספות ד"ה ומפצי(

• TEVILAS KEILIM IF MIKVA IS INACCESSIBLE

• In many communities the keilim mikvaos are closed. What should be done if one 
bought new utensils that require tevila?

• If one has the ability to toivel their utensils in the ocean, this is also a valid mikvah. 
Regarding rivers or lakes, Rav Belsky zt”l ruled that for tervilas keilim these are also
adequate provided that it has not rained in several days. Rivers and lakes are flowing
bodies of water. If the majority of the water in the river or lake is spring water then 
it is acceptable as a mikvah even if it is moving. If the majority is rainwater then 
it must be contained and cannot flow.  Rav Belsky said that if it has not rained in two 
or three days, one may assume that the majority of the water is spring water and is 
suitable for tevilas keilim. (OU Kosher)

• As previously noted, the Cheryl Stern Community Kelim Mikvah at YISE and the 
Kelim Mikvah at Sam Kugler's House of Linens are CLOSED until further notice.

• It would seem the ideal option at this time for Tevilas Kelim is: Burnt Mills West 
Special Park. … Please remember not to Tovel there if there has recently been a 
significant rainfall. (YISE Cyberbrief, Mar. 23, 2020)

https://oukosher.org/passover/articles/covid19-and-pesach-related-issues/
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%93%D7%A2%D7%94_%D7%A8%D7%90_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%93%D7%A2%D7%94_%D7%A8%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%93%D7%A2%D7%94_%D7%A8%D7%90


סו•

מתני' הקיטע יוצא בקב שלו דברי ר' מאיר ורבי ורבי יוסי אוסר … סמוכות שלו ...]ההתחלה בדף סה:[ ◦
ויוצאין בהן בשבת ... כסא וסמוכות שלו ... ואין יוצאין בהן בשבת ... לוקטמין ... ואין יוצאין בהן:

אין הקיטע יוצא בקב שלו דהיינו שעושה כמין דפוס של רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו בתוכו ואינו▪
עושה זה להלך בו שעל כל פנים צריך הוא למקלו אלא כוונתו כדי שלא יראה חסר רגל אלא נכה רגל

(שו"ע שא:טו)כיון דאינו צורך הילוכו אסור 

היינו דע"כ חיישינן דילמא משתליף מרגלו ואתי לאתויי ד"א )מ”ב ס”ק נ”ו(•

]קיטע שאינו יכול לילך כלל על שוקיו אלא יושב על כסא וכשנעקר ממקומו נסמך על ידיו ועל שוקיו▪
ונדחף לפניו ועושה סמוכות של עור או עץ לראשי שוקיו או רגליו התלוים וכשהוא נשען על ידיו ועוקר
עצמו נשען גם על רגליו קצת אין יוצאים בהם בשבת דאיידי דתלוים ולא מנחי אארעא זמנין דמשתלפי

אבל בכסא וספסלים הקטנים שבידיו מותר לצאת. קטע בשתי רגליו ומהלך על שוקיו ועל ארכבותיו ועושה
([שו"ע שא:טזסמוכות של עור לשוקיו יוצא בהם בשבת: )

חיגר שאינו יכול לילך בלא מקל מותר )דכיון דאינו יכול לילך כלל בלא מקל הו"ל כמנעל דידיה – מ”ב▪
ס”ק ס”ג( לילך בו אפילו אינו קשור בו. אבל אם אפשר לו לילך זולתו ואינו נוטלו אלא להחזיק עצמו

(שו"ע שא:יזאסור. )וחולה שעמד מחליו דינו כחיגר(: )

 וכן זקן ההולך בביתו בלא מקל וכשיוצא לחוץ נשען על מקלו מחמת תשות כחו':אבל אם אפשר וכו•
ואינו נוטלו אלא להחזיק עצמו אע"פ שגופו מתנענע אסור דהוי המקל אצלו כמשוי ]ועיין בבה"ל ד"ה

אבל[ כיון דבביתו הולך בלי מקל אבל אם הזקין כ"כ דא"א לו לילך כלל בלי מקל מותר: )מ"ב ס"ק
ס"ד(

 וכשאדם הולך במקום שיש חשש שיפול מחמת שירדו גשמים והמקום משופע או':ואינו נוטלו וכו•
שהולך בחורף על המים הנגלדים ]שקורין איי"ז[ ומפחד שמא יפול מותר ג"כ לצאת במקל דדמי

לחיגר ]כ"כ הט"ז[ ואליהו רבא כתב עליו דאין דבריו מוכרחים וגם בעוד אחרונים ראיתי שדעתם שאין
להתיר בזה רק במקום שיש עירוב: )ס"ק ס"ה(

• Concerning the use of a walking stick by a blind person, a Halachic Authority should
be consulted.

• There is a dispute among the Poskim whether a person who cannot walk is permitted
to go outside with a wheelchair which he himself pushes by turning the wheel. Some
Poskim rule that the wheelchair isl similar to a cane and can be considered a 
substitute limb for the person. Others, however, maintain that a wheelchair differs 
from a cane in this regard, because whereas a person actually walks with a cane and 
uses it in the fashion of a limb, he merely sits in a wheelchair and is transported 
along with it. By wheeling the chair, he transports it four cubits in a public domain. 
One should consult a Halachic Authority concerning this matter, and also concerning
the matter of whether he can have a gentile push the wheelchair. (The Shabbos 
Home, p. 147)

סז•

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%90_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%90_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%90_%D7%98%D7%95


מתני' יוצאין בביצת החרגול ובשן שועל ובמסמר מן הצלוב משום רפואה דברי ר"מ וחכמים אוסרין אף בחול◦
אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכיגמ’ … משום דרכי האמורי: … 

האמורי הא אין בו משום רפואה יש בו משום דרכי האמורי …

ופירש"י יש בו משום רפואה - שנראית רפואתו כגון שתיית כוס ותחבושת מכה. אין בו משום רפואה -▪
כגון לחש שאין ניכר שיהא מרפא.

וכתב עליו הרא"ש ולא נהירא דלעיל בשמעתין איכא כמה לחשים שהיו עושין אלא מיירי בשעשה מעשה▪
ואינו ניכר שיהא בו רפואה כלל כגון אילן שמשיר פירותיו שסוקרו בסיקרא וכן כתב שם הר"ן ז"ל כל דבר
שיש בו משום רפואה בין לחש בין כל דבר כיון שאנו יודעין שהוא מרפא והכי מוכח בתוס' וכך הם דברי

רבינו

וכתב עוד הר"ן שם וז"ל ואפשר דאף לחשים שאין אנו יודעים אם יש בהם משום רפואה מותר בהם מספק▪
ולא אסרו אלא אותם שבדקו ואין מועילים וכתב הרשב"א שכן נראה שפירשו בתוספות אלא שראיתי

(ב"י סימן ש"אלה"ר יונה שחשש בכל קמיע שאינו מומחה משום דרכי האמורי עכ"ל: )

ולהרחיק מכל מעשי הכשפים הזהיר מלעשות דבר ממנהגיהם, ואפילו ממה שתלוי במעשי הפלחה והרעיה▪
כלומר: כל מה שאומרים שהוא מועיל, ממה שאין העיון הטבעי מחייבו, אלא נוהג לפי דמיונםודומיהן, 

, מפני שהםבדרך הסגולה, והוא אומרו: ולא תלכו בחוקות הגויי, והם שקוראים אותם ז"ל דרכי האמורי
, והם מושכים לעשיית הכשפים אשר הםלפי שהם דברים שאין הגיון טבעי מחייבםענפי מעשי המכשפים, 

נשענים לדברים כוכביים בהכרח, ויתגלגל הדבר לרוממות הכוכבים ועבודתם, ואמרו בפירוש, כל שיש בו
משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי, כוונתם שכל מה שמחייב אותו העיון הטבעי הוא המותר, וזולת

זה אסור. ...

כי אלה באותן הזמנים חשבו בהן שהוכיחםואל יקשה עליך אותן שהתירום כגון מסמר הצלוב ושן השועל, ▪
שכל דבר שנתאמת ניסיונו כגון אלו, ואף על פי שאין ההגיון מחייבו … הניסיון, ולכן נעשו משום רפואה

מורה נבוכים חלק ג’ פרק ), והרי הוא ככל המרפים את המעיים.מותר לעשותו, והרי הוא משום רפואה
 נתקשה הרבה בביאור שיטת הרמב”ם, ומהר”ם ן’ חביב ביאר  תי"ג  סימן   א’   חלק   שו"ת הרשב"א , ובל"ז

דשיטת הרמב"ם דרפואה סגולית מותרת אף אם איננו יודעים טעם הדבר, כל שהוציאו אותה הרופאים דרך
נסיון, אבל כל שהוציאו אותה האמוריים מכח דתם ועבודתם והם דברים זרים אסורים.(

יוצאין בביצת החרגול ובשן של שועל ובמסמר הצלוב בין בחול בין בשבת ואין בו משום דרכי האמורי וכן▪
בכל דבר שהוא משום רפואה אבל אם עושה מעשה ואין ניכר בו שהוא משום רפואה אסור משום דרכי

האמורי אבל כל לחש מותר ולא אסרו אלא באותם שבדקן ואינם מועילים

(שו"ע סעיף כ"זויש מי שחשש בכל קמיע שאינו מומחה משום דרכי האמורי: )▪

ואם החולה הוא דבר שיש בו חשש סכנה נראה דלכו"ע שרי בכל גווני: )מ"ב ס"ק ק"ז(•

]מאגניטיזירען ב נפל למשכב ויעצוהו לבקש תרופה על ידי הפעולה שקורין ו איש צדיק וחששאלה –•

magnetiseur, i.e., the practice of “animal magnetism”; mesmerismשעל ידי הפעולה זו ]
נעשה החולי כישן בלי הרגשה ועוד כפי הספור נעשה שינוי גדול בחולי שנהפך לאיש אחר ומספרים
נפלאות שמתוך שינה יודע מה שנעשה ברחוק מאוד ממנו ומספר מה שנעשה בחדרי חדרים וכדומה.
אכן בשביל זה לב הצדיק מהסס אם יתעסק בדבר זה שנראה לעין שפועלים בזה כחות רוחניות חוץ

לטבע ויש לדאוג שח"ו יש בזה פעולות כחות הטומאות אשר כל שומר נפשו ירחק מהם ואחרי אשר
…הצדיק על פיו דמר נ"י ילך לכן יורנו רבנו מה דינו? 

אין לחוש דכל שעושין משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי אף שהםתמים תהיה וגם משום •
אשרמאגניטיזירען דברים שאין להם מבוא בטבע כל שכן שאין חשש להתרפאות על ידי דבר ה
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העוסקים בו אומרים שהוא דבר נהוג על פי הטבע אף שעדיין לא באו עד המקור לידע הענין על
(שו"ת בנין ציון סימן ס"זבוריו )

סח•

גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינוכלל ]ההתחלה בדף סז:[ ◦
חייב אלא חטאת אחת היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת היודע

שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה העושה מלאכות הרבה מעין
מלאכה אחת אינו חייב אלא חטאת אחת:

גמ' … רב ושמואל דאמרי תרוייהו מתניתין )דפטר בחד חטאת( בתינוק שנשבה לבין הנכרים )ולא ידע שבת◦
מעולם( וגר שנתגייר לבין הנכרים אבל הכיר ולבסוף שכח חייב על כל שבת ושבת )הוה ליה כשוכח שהיום

שבת ויודע עיקר שבת וחייב על כל שבת ושבת(

מי שאינו מודה בתורה שבעל פה אינו זקן ממרא האמור בתורה. אלא הרי זה בכלל האפיקורוסין ]ומיתתו▪
בכל אדם[: ...

במה דברים אמורים באיש שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו ובדברים שנראו לו. והלך אחר דעתו הקלה▪
ואחר שרירות לבו וכופר בתורה שבעל פה תחילה כצדוק ובייתוס וכן כל התועים אחריו. אבל בני התועים

האלה ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגדלו אותם על דעתם. הרי הוא כתינוק
שנשבה ביניהם וגדלוהו ואינו זריז לאחוז בדרכי המצות שהרי הוא כאנוס ואע"פ ששמע אח"כ ]שהוא
יהודי וראה היהודים ודתם הרי הוא כאנוס שהרי גדלוהו על טעותם[ כך אלו שאמרנו האוחזים בדרכי
אבותם הקראים שטעו. לפיכך ראוי להחזירן בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה:

(הלכות ממרים ג:א-ג)

ענין תינוק שנשבה לבין העכו"ם נזכר במס' שבת. נראה שכתב רבינו זה ללמד זכות על הקראין אבל▪
הנמצאים בזמנינו זה אם היה אפשר בידינו להורידן היה מצוה להורידן שהרי בכל יום אנו מחזירין אותם

למוטב ומושכין אותם להאמין תורה שבע"פ והם מחרפין ומגדפין את בעלי הקבלה ואין לדון את אלו
(רדב"ז שםבכלל אנוסים אלא כופרים בתורה שבע"פ וכבר הארכתי בתשובת שאלה על ענינם: )

אמנם דברי הרדב"ז שנויים במחלוקת גדולה, ובדור שלאחריו כבר נחלקו בדבריו. עיין בשו"ת רבינו אליהו▪
מזרחי סימן נ"ז שדחה שיטת הרדב"ז … והנה דעת השו"ע והרמ"א נראה כדעת הר"ש גביזון והמזרחי ולא

כשיטת הרדב"ז, … סוף דבר נחלקו גדולי עולם בשאלה זו, ובשו"ע וברמ"א מבואר שדין הקראים
והצדוקים כדין תינוקות שנשבו, ומדברי הש"ך נראה שדעתו להחמיר, ויש עוד לעיין אם חילוני זמנינו

(ר’ אשר וייסדומים לקראים ולצדוקים שבימיהם. … )

אבל לפושעי ישראל שבזמנינו לא ידענא מה אדון בהם אחר שבעוונותינו הרבים פשתה הבהרת לרוב עד▪
שברובם חלול שבת נעשה כהיתר ... ומה גם בבניהן אשר קמו תחתיהן אשר לא ידעו ולא שמעו דיני שבת
שדומין ממש לצדוקין דלא נחשבו כמומרים אף על פי שמחללין שבת מפני שמעשה אבותיהן בידיהם והם

שו"ת בנין ציוןכתינוק שנשבה לבין עובדי כוכבים … והרבה מפושעי הדור דומין להם ועדיפי מהם … )
(  סימן כ"ג  סוף   החדשות 

ותינוק שנשבה בין העכו"מ דינו כישראל ושחיטתו מותרת שהוא בחזקת שאם יודיעוהו וישתדלו עמו▪
כשיעור ההשתדלות שהוא ראוי לשוב לא יזיד לבלתי שב, אמנם אחר שהשתדלו עמו והוא מזיד וממאן
לשוב דינו כמומר, ושיעור ההשתדלות תלוי לפי התבוננות הדיינים כאשר יופיעו ברוח קדשם בהכרעת
דינו, ומה שנחלקו אחרונים ז"ל בצדוקים בדורות האחרונים אי חשיבי כאנוסים היינו בהכרעת שיעור

הידיעה שיודעים ממציאות ישראל ושאבותיהם פירשו מהם ונותנים כתף סוררת, אי דיינינן להו כשיעור
ידיעה למחשב מזיד או לא ואכתי אנוסים הם, ובאמת צריך לדון על כל איש ואיש בפרט ...וכמו כן אותן
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שאבותיו פרשו מדרכי הציבור והוא נתגדל ללא תורה, דינו כישראל לכל דבר, ונמי צריך למוד שיעור
(פהידיעתו אי לא חשיב מזיד, ואותו שדיינינן לי' כאנוס זוכין עירוב עבורו. )חזו"א, הובא 

וידעתי שיש אומרים שבזמנינו, עידן התקשורת ההמונית, שאין לך אדם שאינו יודע שמצווים אנו עפ"י▪
תורתנו הקדושה בשמירת השבת שוב אין לך תינוק שנשבה אלא כל המחלל שבת בפרהסיא דינו כמומר,
אך לענ"ד היא הנותנת, ואדרבה, ומסתבר שבזמנינו שכלי התקשורת נותנים תמונה מעוותת ושלילית של
שומרי גחלת הדת ומסיתים נגד הדבקים בתורה והחינוך הנכרי משריש בלב התינוקות זלזול מוחלט בכל
קדשי ישראל, מסתבר טפי שדינם כתינוקות שנשבו, שהרי לדעת החולקים על הרדב"ז וכן לדעת החזו"א

(ר’ אשר וייסאין גדר זה תלוי בידיעת המצוות אלא בהכרה ובחינוך, ודו"ק בזה. )

סט•

אמר רב הונא היה מהלך )בדרך או( במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחד חייא בר◦
רב אומר משמר יום אחד ומונה ששה במאי קמיפלגי מר סבר כברייתו של עולם ומר סבר כאדם הראשון …

אמר רבא בכל יום ויום עושה לו כדי פרנסתו ]בר מההוא יומא[ וההוא יומא לימות דעביד מאתמול שתי◦
פרנסות ודילמא מאתמול שבת הואי אלא כל יום ויום עושה לו פרנסתו אפילו ההוא יומא וההוא יומא במאי

מינכר ליה בקידושא ואבדלתא

. אבל להלך יכול כל מה שירצה רק ביום שמשמר דאי לאו הכי לא יגיע לעולם ליישובעושה כדי פרנסתו▪
והא דקאמר במאי מינכר משום דאין זה היכר שבת במה שיושב ואינו הולך

)תוספות( ביום שמשמר הולך כמו שרוצה והשתא לא מינכר אלא בקידושא. הרב פור"ת: לואי נמי אפי▪

ההולך במדבר ואינו יודע מתי הוא שבת מונה שבעה ימים מיום שנתן אל לבו שכחתו ומקדש השביעי▪
בקידוש והבדלה

ואם יש לו ממה להתפרנס אסור לו לעשות מלאכה כלל עד שיכלה מה שיש לו ואז יעשה מלאכה בכל יום▪
אפילו ביום שמקדש בו כדי פרנסתו מצומצמת

(שו"ע שמד:אומותר לילך בו בכל יום אפילו ביום שמקדש בו. )▪

 - וה"ה אם נשבה בין העו"ג ונשכח יום שבת ממנו ]ירושלמי[ אך לפעמים בזה יכולההולך במדבר•
לברר מחשבונותם באיזה יום חל שבת שלנו: )מ"ב ס"ק א’(

 - ר"ל מיום שנפל בלבו הספק מתי הוא שבת ואותו היום גופא הוא יום א' למנין ששתמיום שנתן וכו'•
ימי החול: )ס"ק ב’(

 - היינו אפילו אין לו כ"א לחם בעלמא שוב אסור לעשות מלאכה אצל בני השייראואם יש לו וכו'•
להשתכר בשביל תבשיל דהלא אין כאן פקוח נפש: )ס"ק ד’(

 - דהיינו מכספו שיש לו או שיוכל למכור איזה חפץ או שיוכל להשיג בהקפה מבניממה להתפרנס•
השיירא עד שיגיע למקום ישוב או במתנה מאצלם: )ס"ק ה’(

 - אכל יום נמי קאי שאינו רשאי להשתכר ממלאכה יותר ואפילו ביום הששיכדי פרנסתו מצומצמת•
שלו כדי להכין על יום השביעי שלו שלא יצטרך לעשות בו מלאכה ג"כ אסור דשמא היום הוא יום

שבת ולמחר יהיה יום חול ואיך יחלל בדבר שאינו נוגע לפקו"נ אבל כדי פרנסה מותר שנוגע לפקו"נ
שאם לא יעשה מלאכה ימות במדבר ברעב. ובדיעבד אם הרויח ביום אחד יותר מכדי פרנסתו אסור לו

למחר לעשות מלאכה עד שיכלה מה שיש לו ]תו"ש[: )ס"ק ז’(

 - אפילו כמה פרסאות שאם ישאר במדבר לעולם יחלל שבת וימות בארץ גזרה: )ס"ק ח’(ומותר לילך•

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%93%D7%9E
https://www.torahbase.org/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95/
https://www.torahbase.org/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95/


 - כדי למהר לצאת מן המדבר אבל שארי איסורים אפילו אינו רק שבותאפילו ביום שמקדש בו•
דרבנן אסור לעשות ביום השביעי שלו ]מ"א[ ובא"ר מיקל בשבות אפילו ביום הז' שלו כיון דהוא רק

ספיקא דרבנן: )ס"ק ט’(

 וה"ה אם שכח באיזה חודש עומד או מנין הימים של חודש בניסן סיון תשרי':ההולך במדבר וכו•
ויצוייר זה בימים שאין הלבנה נראית וכדומה דזה ג"כ א"א לידע ולהכיר הימים טובים ואינו יודע מתי

חל המועדות צריך לנהוג מספק בקדושה עד שידע שיצאו הימים טובים ]פמ"ג במ"ז[ )בה"ל(

 כתב בתו"ש דאם יכול להתענות יום אחד בלי סכנה אסור לו לעשות מלאכה':ואז יעשה מלאכה וכו•
באותו יום דאין כאן פקו"נ ועיין בספר בגדי ישע שחולק עליו וסובר דאין צריך לסגף עצמו בתענית

כדי שיוכל למהר לצאת מן המדבר ועוד האריך עי"ש )בה"ל(

ולענין תפלין נלענ"ד דחייב להניח בו דהא רוב הימים הם ימי חול וצריך למיזל בתר רובא ומה•
שעושה קידוש הוא רק לזכרון בעלמא ... ואפילו לדעת המגן אברהם דס"ל דיום שביעי אסור אלו

אפילו בעניני שבותין כמו ביו"ט שני זהו רק לחומרא אבל לא להקל ...ואך בעת התפלה של שבת לא
יניח התפלין כדי שלא יהיה תרתי דסתרי. … )בה"ל(

סיום
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