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באיזה  חפצים  מותר  לדבר   –המשך  סימן  שו  

 בשבת



שלהם  בכתב  שלהם  דאינו  אסור  רק :  הגה

מדרבנן  ומשום  ישוב  ארץ  ישראל  לא  גזרו 
 :)אור זרוע(


ומותר :  הגה

להתיר  חרמי  צבור  בשבת  אף  על  פי  שאינו 
לצורך  שבת  הואיל  והוא  יום  כנופיא  לרבים 

  אבל )אגור(י  לדבר  בם  הוי  כעסקי  רבים  דשר
אין  מחרימין  בשבת  כי  אם  מדבר  שהוא 

 :)ג"אגודה פרק כ(לצורך שבת 



וכן  אסור  להכריז :  הגה

 :)ל"מהרי(יין בשבת דהוי כמקח וממכר 
   

    



) ועיין  לקמן  סימן

 ):'ח סעיף י"שכ

–
 





    

ובני  אדם :  הגה

שסיפור  שמועות  ודברי  חידושים  הוא  עונג 
להם  מותר  לספרם  בשבת  כמו  בחול  אבל  מי 

שאינו  מתענג  אסור  לאמרם  כדי  שיתענג  בהם 
 :)א"תרומת הדשן סימן ס(חבירו 











 





 



וכן מותר ליתן לו בגדים למכור : הגה

בית  יוסף (לבד  שלא  יאמר  לו  למכרן  בשבת  וב

  מי  ששכר  אינו  יהודי  להוליך )ג"בשם  סמ
סחורתו  ובא  האינו  יהודי  ולקחה  מבית 

ישראל  בשבת  אסור  והיו  עונשין  העושה 
 :)ב"רבינו ירוחם חלק י(











הגה :
ז  פסק  להתיר  ועיין  לעיל "ולקמן  סימן  תקפ

מקילין  אפילו  במלאכה ו  דיש  "סימן  רע
 :'דאורייתא ועיין שם סעיף ג





 

    

     


 





     





     
    



וכן לא יאמר אעשה דבר :  הגה
ש  פרק  השואל  ועיין  לעיל  ריש "הרא(למחר  פלוני  

,  )הסימן
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הגה :

וכשלוה  בשבת  ואינו  רוצה  להאמינו  יניח 
משכון  אצלו  אבל  לא  יאמר  לו  הילך  משכון 

בית  יוסף  בשם  אורחות (דהוי  כעובדא  דחול  

כשם  שאין  לוין  בשבת  כך  אין  פורעין .  )חיים

 :)ו"ש סימן קנ"ריב(בשבת 






    

 ואפילו
ן  פרק "ש  ור"הרא(לעיין  בהם  בלא  קריאה  אסור  

)השואל  וטור


 
    




 





 



    


 


     




    

    

ונראה  לדקדק :  הגה
הא  דאסור  לקרות  בשיחת  חולין  וספורי 

מלחמות  היינו  דוקא  אם  כתובים  בלשון  לעז 
וכן  נראה  לי  מלשון (אבל  בלשון  הקודש  שרי  

שכתבו  התוספות  פרק  כל  כתבי  וכן  נהגו 

 ):להקל בזה



  

  ) ולהפכה  ולטלטלה

 ):ח"כדלקמן סימן ש


 


)נחל  או פירוש  

)  אגם  מים   

    


ולכסות  סחורה  או  פירות  או  דבר  אחר  מפני (
).  'ה  סעיף  ז"ן  שלהגשמים  עיין  לקמן  סימ





) ועיין  לקמן

 ):ד"סימן של



 




אבל  מותר  לומר  לו :  הגה

 'הגהות  מרדכי  פרק  ה(לעשות  מלאכה  לעצמו  

 :)ן פרשת בא אל פרעה"ורמב





הגה :
כל  דבר  שאסור  לומר  לאינו  יהודי  לעשותו 

בשבת  אסור  לרמוז  לו  לעשותו  אבל  מותר 
אור (לרמוז  לו  לעשות  מלאכה  אחר  שבת  

אינם  יהודים  המביאים  תבואה  בשבת .  )זרוע
לישראל  שחייבים  להם  והישראל  נותן  לו 

מפתחו  לאוצרו  והאינו  יהודי  נותנו  לשם 
ומונים  יש  מי  שמתיר  משום  דאינו ומודדים  

יהודי  במלאכת  עצמו  עוסק  ואינו  של  ישראל 
עד  אחר  המדידה  ושיחשוב  עמו  אחר  כך  וכן 

אינם  יהודים  העושים  גבינות  בשבת  והישראל 

רואה  ויקנה  אותם  ממנו  דמכל  מקום  האינו 

יהודי  אדעתא  דנפשיה  קעביד  ואף  על  פי 
שהישראל  עומד  בעדר  חודש  או  חדשים 

 :מכרם לישראל קא עביד שריואדעתא ל

–
 





    

    


ואפילו  תחובים  בנדן  עם  שאר  סכינים :  הגה
.  )ל"מהרי(אסור  לטלטלו  

    
והוא  הדין  כלים  המיוחדים :  הגה

בית  יוסף  בשם  מיימוני (לסחורה  ומקפיד  עליהם  

 :)ז" והמגיד פרק כ'פרק ה



 


ואם  נשתמש  לאיסור  בבין  השמשות  כגון  נר (

)  ט"שהודלק  עיין  לעיל  סימן  רע

     


    




כל :  הגה

מוקצה  אינו  אסור  אלא  בטלטולו  אבל  בנגיעה 
  ליגע בעלמא  שאינו  מנדנדו  שרי  ולכן  מותר

במנורה  שבבית  הכנסת  שנרות  דולקות  עליו 
או  בתנור  שדולק  בו  אש  וכן  מותר  ליקח  דבר 

מרדכי  פרק  כל (היתר  המונח  על  דבר  מוקצה  

ג  והמגיד "הכלים  וריש  ביצה  ורבינו  ירוחם  חלק  י

ז  וכל  בו  סוף  דיני "ה  ותרומת  הדשן  סימן  ס"פרק  כ

  וכן  מותר  לטלטל  דבר  מוקצה  על  ידי )שבת

וי  טלטול  אלא  כלאחר  יד  ולא נפוח  דלא  ה
 :)ו"תשובת מהרי(מיקרי טלטול 

 



 


