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באיזה  חפצים  מותר  לדבר   –ימן  שו    סהמשך
 בשבת









      


  : ואם  אי  אפשר  לו  אלא
אם  כן  יזכיר  לו  סכום  מקח  מותר  בכל  ענין  דהא 

  ויש  אוסרים )'הגהות  מרדכי  פרק  ה(צרכי  מצוה  הוא  
ן  ומרדכי  פרק "בית  יוסף  בשם  הר(קר  בכל  ענין  וכן  עי

 :)ו" ופרק כ'כירה והגהות מיימוני פרק א








) ואם  שכרו  לחודש  והתנה  לשלם  לו

ן  סוף  פרק  אף  על "ר()  כל  יום  כך  וכך  מקרי  שכיר  יום

 , )פי


ואם  שכרו  לשנה  או  לחודש  לכולי :  הגה
 :)דברי עצמו(עלמא שרי 






הגה :
יש  אומרים  דבמקום  שנוהגין  ליתן  לקורא  בתורה 

בת מי  שברך  ונודר  לצדקה  או  לחזן  דאסור  בש
  והמנהג  להקל  דהא )אור  זרוע(לפסוק  כמה  יתן  
 :מותר לפסוק צדקה




      

    
 




 





 


     
)ה"ועיין לקמן סימן שכ:( 


הגה :

שלהם  בכתב  שלהם  דאינו  אסור  רק  מדרבנן 
 :)אור זרוע(ומשום ישוב ארץ ישראל לא גזרו 


ומותר  להתיר חרמי :  הגה

  אף  על  פי  שאינו  לצורך  שבת  הואיל צבור  בשבת
והוא  יום  כנופיא  לרבים  הוי  כעסקי  רבים  דשרי 

  אבל  אין  מחרימין  בשבת  כי  אם )אגור(לדבר  בם  
 :)ג"אגודה פרק כ(מדבר שהוא לצורך שבת 




ריז  יין  בשבת וכן  אסור  להכ:  הגה
 :)ל"מהרי(דהוי כמקח וממכר 






)ח סעיף י"ועיין לקמן סימן שכ':( 

–
 





הגה :
ובני  אדם  שסיפור  שמועות  ודברי  חידושים  הוא 
עונג  להם  מותר  לספרם  בשבת  כמו  בחול  אבל  מי 

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











 



     

 



וכן  מותר  ליתן  לו  בגדים  למכור  ובלבד  שלא :  הגה

  מי )ג"בית  יוסף  בשם  סמ(יאמר  לו  למכרן  בשבת  
ששכר  אינו  יהודי  להוליך  סחורתו  ובא  האינו 
יהודי  ולקחה  מבית  ישראל  בשבת  אסור  והיו 

 :)ב"רבינו ירוחם חלק י(עונשין העושה 



     




      

ז "ולקמן  סימן  תקפ:  הגה
ו  דיש  מקילין "פסק  להתיר  ועיין  לעיל  סימן  רע

 :'אפילו במלאכה דאורייתא ועיין שם סעיף ג
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