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חגיגה כ:



  

 כ:-דף כ.

 בענין בגדי שבת‘ סוגיא א

 היתר נכנס ויוצא‘ סוגיא ב

 ‘ק יא“ס‘ ח תקנא“ערוך השולחן או •

 עולת יוסף חגיגה כ.  •

 וההערות שם ‘ ק יז“ס ס“מהגי חת •

 ‘נב‘ ג עמו“חוט שני שבת פ •

 ‘ב סימן יא“ת מנחת חן ח“שו •

נתקשה במנהג העולם   בערוך השולחן  •

שלובשים בגדי שבת בשבת חזון הגם 

שיש מנהג קדמון כנגד זה. ותירץ דבזמן 

הקודם היה בגדי שבת ובדגי חול חלוקים 

רק בשווים ולא בדמותם ולכן לא היה 

כ בזמן “ כ שלבש בגדי חול משא “ ניכר כ 

הזה שחלוקים גם בתמונתם. והעיר 

שלנו ‘  שכן משמעות גמ   העולת יוסף 

ז דייק “ שבקל נתחלף הבגדים. וכעי 

 כ.“שלנו ג‘ מגמ ס“ההגות על מנהגי חת

שהיה   ס “ במנהגי חת ועוד מבואר שם   •

מקפיד להחליף כל בגדים לכבוד שבת 

 בחוט שניואפילו הבתי ידים. אכן  

לא נאמר דין זה רק על ‘  התעורר שלכ 

בגדים יקרים שאדם מתכבד בהם אבל 

בשאר בגדים לא. וכן חקר שם לענין 

 מנעלים. 

מה ‘  ובאריכות הענין של בגדי שבת ע  •

 במנחת חן. שהוא 

 בענין בגדי שבת‘ סוגיא א



  

 ערוך השולחן

 עולת יוסף



  



  



  



  



  



  



  



  

 בענין היתר נכנס ויוצא‘ סוגיא ב

 ‘א‘ ד קכט“ע יו“שו •

 ‘יב‘ ע שם קיח“שו •

 ‘רנט‘ י עמו“ירחון האוצר ח •

 ‘סימן לג‘ נהרות איתן ב •

 ‘מז‘ ד א“אגרות משה יו •

דידן שאם ‘  הביא דין גמ ‘(  )קכט   ע “ בשו  •

מירתת הגוי שיבא אצלו לא נאסר היין. 

“ נכנס ויוצא. ” והיתר זה קרוי בפוסקים  

לענין שפחה ‘(  )קיח ע  “ בשו וכן הובא  

 בבית של יהודה.

הביא הנהגת   ובכתב עת ירחון האוצר  •

 א בענין שפחת ביתו.“א וייס שליט“הגר

הגדיר דין זה לגבי חליבה  ובנהרות איתן  •

ם שצריך שהוא ירא שיבא יהודי “י עכו“ע 

בכל שעה ממש ולא התיר שיבא היהודי 

 פעמים בעת החליבה. ‘ רק ג

 מ הביא היתר נוסף שידיעה נחשב “ובאגר •

 ל נכנס ויוצא. “כראייה אכן אינו מדין הנ •



  



  



  



  



  



  

 ירחון האוצר 



  



  

 אגרות משה


