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 דיני שבת התלוים בדיבור –ימן שז  סהמשך











     



וכן  לא  יאמר  אעשה  דבר  פלוני :  הגה

, )ש  פרק  השואל  ועיין  לעיל  ריש  הסימן"הרא(למחר  





     

 



 

     
 






וכשלוה  בשבת  ואינו  רוצה :  הגה

להאמינו  יניח  משכון  אצלו  אבל  לא  יאמר  לו  הילך 

וסף  בשם  אורחות בית  י(משכון  דהוי  כעובדא  דחול  

כשם  שאין  לוין  בשבת  כך  אין  פורעין  בשבת .  )חיים

 :)ו"ש סימן קנ"ריב(








 ואפילו  לעיין  בהם  בלא  קריאה  אסור

)ן  פרק  השואל  וטור"ש  ור"הרא(


 

    



 





 





 









ונראה  לדקדק  הא :  הגה

דאסור  לקרות  בשיחת  חולין  וספורי  מלחמות  היינו 

דוקא  אם  כתובים  בלשון  לעז  אבל  בלשון  הקודש 

וכן  נראה  לי  מלשון  שכתבו  התוספות  פרק (שרי  

 ):כל כתבי וכן נהגו להקל בזה




     
) ולהפכה  ולטלטלה  כדלקמן

 ):ח"סימן ש


 


)נחל  או  אגם פירוש  

)  מים



) ולכסות  סחורה  או  פירות

ה "או  דבר  אחר  מפני  הגשמים  עיין  לקמן  סימן  של

).  'סעיף  ז



) ועיין  לקמן

 ):ד"סימן של
     


 




אבל  מותר  לומר  לו  לעשות  מלאכה :  הגה

ן  פרשת  בא  אל "  ורמב'הגהות  מרדכי  פרק  ה(לעצמו  

 :)פרעה





כל  דבר  שאסור :  הגה

לומר  לאינו  יהודי  לעשותו  בשבת  אסור  לרמוז  לו 

רמוז  לו  לעשות  מלאכה  אחר לעשותו  אבל  מותר  ל

אינם  יהודים  המביאים  תבואה .  )אור  זרוע(שבת  

בשבת  לישראל  שחייבים  להם  והישראל  נותן  לו 

מפתחו  לאוצרו  והאינו  יהודי  נותנו  לשם  ומודדים 

ומונים  יש  מי  שמתיר  משום  דאינו  יהודי  במלאכת 

עצמו  עוסק  ואינו  של  ישראל  עד  אחר  המדידה 

ינם  יהודים  העושים ושיחשוב  עמו  אחר  כך  וכן  א

גבינות  בשבת  והישראל  רואה  ויקנה  אותם  ממנו 

דמכל  מקום  האינו  יהודי  אדעתא  דנפשיה  קעביד 

ואף  על  פי  שהישראל  עומד  בעדר  חודש  או 

 :חדשים ואדעתא למכרם לישראל קא עביד שרי


