
  זש' ס
  

  'א �סעי
הרהור , דבור אסור. שלא יהא דבור� של שבת כדבור� של חול –ודבר דבר )... ישעיהו נח(וכבדתו מעשות דרכי� ממצוא חפצ� ודבר דבר " – משנה
  :)קיג�.שבת קיג". (מותר
  .אקנה מחר ולכ! אסור לומר דבר פלוני אעשה למחר או סחורה פלונית, דבר מקח או חשבונות אסור לומר – טור, י"רש

כ בשבת "לכ! פרש שלא ירבה לדבר כ"! ממצוא חפצ�"י כי זה משמע מ"תוספות דחה את רש – ג"� וסמ"רמב, � בש� הירושלמי"ר, ש"רא, תוספות
  .ובטורח התירו שאלת שלו%, שיחות בטלות כמו בחול

  .יש חשש איסור לאלו שאינ% מתענגי%, וא% לא, % מותרא% מתענג בסיפורי, ב"לספר שמועות מענייני מלכי% ושרי% ומלחמות וכיו – תרומת הדש�
  

ולכ! אסור לומר דבר פלוני אקנה מחר או אעשה למחר או סחורה פלונית אקנה , שלא יהא דיבור� בשבת כדיבור� בחול, פסק כמשנה וכטור – מחבר
  .שאפילו בשיחת דברי% בטלי% אסור להרבות, וכתוספות, למחר

אסור , אבל מי שאינו מתענג, בחול מותר לספר% בשבת כמו, א שסיפור שמועות וחידושי% הוא עונג לה%"שבנ, דש!פסק את דברי תרומת ה – א"רמ
  .ולכ! אסור לספר בשבת דבר שמצטער בו .ויש בזה חשש איסור, לאמר% לאלו שמתענגי% מה%

  ".זכור את יו% השבת"או שבת טוב לקיי% , לו שבת שלו%אלא יאמר , בוקר טוב: לא יאמר לו כדר� שאומר בחול ,רו בשבתאד% המבקר את חב – ה"של
נכו! להחמיר לכתחילה כשאי! צור� לזה בדיבורו  – ב"מ. מותר – אליה רבה. אסור – א"מג :או תפלי� אמירת דבר מצוה כגו� למחר אכתוב ספר תורה

  .אלא א% מתיירא שיתרשל בדבר, היו%
  

  'סעי� ב
  ...".לא יאמר אד% לחברו לשכור לו פועלי%ו, לא ישכור אד% פועלי% בשבת" – משנה
  .)שבת קנ...". (חבר נכרי: אמר רב פפא? מאי שנא חברו, מאי שנא הוא" – גמרא
אלא , לא רק שאסור לומר בשבת לגוי לשכור לו פועלי% – �"רמב, ספר התרומה, ג"סמ, מרדכי, �"ר, א"רשב, בש� רב סעדיה.) מ נג"ב(י "ש ונמוק"רא

ורק אז זה מותר כי אי! , נות! כיסו לנכרי, מההלכה שמי שהחשי� לו והוא בדר�, ! הוכיח זאת"והר .לו לפני השבת שיעשה זאת בשבתאסור אפילו לומר 
  .א� בסת% אסור לומר לנכרי, אד% מעמיד עצמו על ממונו

  .וי לעשותהכ אסור בשבת לומר לג"ג, ש"אלא במוצ, פ שאי! הישראל צרי� לאותה מלאכה בשבת"שאע, �"והוסי! הרמב
  

, )ב"מ(בשבת ואפילו לא לאחר השבת  ולא לומר לגוי בשבת לשכור לו פועלי%, שאסור לשכור פועלי% בשבת, %"ש וכרמב"פסק כמשנה וכרא – מחבר
שישכור  ואפילו לומר לו בערב שבת. אסור לומר לגוי לעשותו, לישראל מצד הדי� כי כל מה שאסור בשבת, השבתפ שהישראל צרי� למלאכת% אחר "אע

  .אסור, פועלי% בשבת
  .מותר לומר לגוי לעשותו, דבר שמותר שאסור לעשותו בשבת מדי! חומרא בעלמא – מג� אברה�

  

  רמיזה לגוי שיעשה מלאכה בשבת
ונו פ שמבי! מתו� דבריו שרצ"אע, למה לא עשית בשבת שעברה מלאכה זו או דבר זה, התירו לומר אחר השבת לגוי – ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ

  שיעשה זאת בשבת הבאה
  .אסר את הדבר – טור
שהיא רמז לגוי לכבות את השרפה וזה התיר הטור , "כל המכבה לא הפסיד"מה ההבדל בי! זה לבי! אמירת , למה אסר את הדברהקשה על הטור  – ז"ט

  .ק"ג והסמ"ח להתיר כדעת הסמ"לכ� פסק הב !שלד' בסבעצמו 
פ שמבי! מתו� דבריו שצרי� לעשות כ! בשבת "אע, מר לגוי אחר השבת למה לא עשית דבר פלוני בשבת שעברהשמותר לו, ק"ג וכסמ"פסק כסמ – מחבר
  .ח"פ הב"וכ .הבאה

  .אלא אפילו בשבת עצמה מותר לומר לגוי לעשות מלאכה, ש מותר לרמוז לגוי לעשות מלאכה בשבת הבאה"לא רק במוצ – ח"ב
אבל מותר לרמוז לו  .ז"פ הט"וכ, לרמוז לגוי לעשות שו% מלאכה בשבת שאסור לומר לו בפרוש לעשותפסק שאסור  –) ב"כ' ס( ז"פ הבנת הט"ע א"רמ

  .לעשות מלאכה אחר השבת
וכל זה כשרומז בשבת , אסור לרמוז לגוי לעשות שו% מלאכה בשבת שאסור לומר לו בפרוש לעשות – א"א והגר"המג, פ הבנת  הפרי מגדי�"א ע"רמ

  מותר, השבת למה לא עשית כ� וכ� אתמול אבל א% רומז אחר, עצמה
  

  'ד� 'ג פי%סעי
  .קח מעות וקנה לי כ� וכ�, אסור לומר לגוי מערב שבת – רבנו ירוח�, ש"רא

כמו , קנה ממ� לאחר השבתואני אצטר� א, אבל יכול לומר לו קנה לעצמ�, ולומר לו לקנות לו בשבתלכ! אסור לומר לתת לגוי מעות בערב שבת  – מרדכי
  .מ אסור להגיד לו לקנות בשבת"בכ, ואי� חילוק בזה בי� יו� השוק ללא יו� השוק .שראל וגוי שהיו באי% בספינהחמ' י

וכ! שמותר למסור לו בגדי% , ובלבד שלא יאמר לו שיקנה בשבת, פסק שמותר לתת לגוי מעות בערב שבת לקנות מה שירצה – ק"וסמ ג"מרדכי בש� סמ
  .אלא שיאמרו לו מכור ותקנה לכשתחפו', ור בשבתא� שלא יאמרו לו שימכ, שימכור

  
  מחבר

אבל יכול לומר לו , מ שיקנה לו בשבת"ע )או אפילו מתחילת השבוע(בת שב שאסור לתת לגוי כס� מער, ש וכרבנו ירוח% וכמרדכי"פסק כרא .1
 .כי עכשיו קונה לעצמו, כ מותר"גכ "שאפילו א% מבטיחו שיקנה ממנו אח, ב"וכתב המ .וא% אצטר� אקנה ממ� אחר השבת, שיקנה לעצמו

  .א# שלא יאמר לו שיקנה בשבת, שמותר לתת לגוי מעות בערב שבת לקנות לו, ק"ג והסמ"פסק כמרדכי בש% הסמ .2
  .ורק שלא יאמר לו שימכר בשבת, שמותר לתת לו בגדי% למכור או סחורה, הוסי� – א"רמ

וזה נחשב כאילו אמר לו מפורשות , ידוע שמחר יו� השוק והוא ודאי יקנה אז א�, אסור אפילו לא אומר לו לקנות בשבת – ז"ט, מג� אברה�
  .לקנות עבורו בשבת

פ עשה הגוי "כי עכ, מ לא יהנה הישראל ממנו באותו שבת"מ, שג% כשמותר א% נות! לו כס� ולא אומר לו לקנות בשבת, ז"והוסי! עוד הט
  .מלאכה בשבת בשביל הישראל

מותר אפילו לא קצ' , וא% אפשר לקנות ולמכור עוד לפני שבת. שקצ' לו שכר עבור זה כדי שיעשה על דעת עצמווכל זה ב – ב"מ, מג� אברה�
  ). ל"באה(
  .אסור, כיו! שאומר לו שיקנה בשבילו, חושש לאסור אפילו לא נות! לגוי כס� – פרי מגדי�

  
אסור אפילו א% קצ' לו  – מג� אברה�. אסור, לקחה בשבת מבית היהודימי ששכר גוי להולי� סחורתו ובא הגוי ו – א"רמ :לקיחה מבית הישראל בשבת

  .ב"פ המ"וכ. פ שמפליג בשבת מחו' לתחו% מותר"אע, אבל א% לקחה קוד% השבת, כיו! שלוקח בשבת, שכר על זה
  

  'סעי� ה
אמר . נייתו ליה חמימי מגו ביתאי: מר להו רבהא). שהכינו לו מי% לצור� מילתו ונשפכו ועכשיו רוצי% למולו(ההוא ינוקא דאשתפי� חמימה " – גמרא

  :)ערובי! סז". (נימרו ליה לנכרי ליתי ליה! הא לא שתפינ!: אמר ליה. אמר ליה ניסמו� אשיתו�! והא לא ערבינ!: ליה אביי
  

  שיטות הראשוני� בדי� מצות מילה ישוב אר$ ישראל
  .אבל מלאכה דאורייתא אסור, שה� שבות מדרבנ�זה רק מלאכות  מה שהתירו במילה לומר לגוי לעשות בשבת – ש"רא, �"רמב, !"רי
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  .משו% שזו תועלת לכל ישראל שלא תחרב האר', לגבי יישוב אר' ישראל מותר לומר לגוי לכתוב שזו מלאכה דאורייתא – �"רמב, תוספות

  .ר"שרבה התיר לומר לגוי להעביר דר� רה ובמקרה של הגמרא מפרש, מלאכה דאורייתאמותר לומר לגוי ג% לגבי מצות מילה לעשות  – ג"בה
  

  שיטות הראשוני� בשאר מצוות ובמצטער
, מותר לומר לגוי לעשותו לצור� הישראל בשבת, )דרבנ!( דבר שאינו מלאכה ואינו אסור לעשותו אלא משו� שבות – ה"ראבי, פ הגאוני�"ע �"רמב

לעלות בשבת באיל! או לשוט ולהביא לו שופר או לולב או סכי! למילה או ומר לגוי א, לכ!. מצוההרבה או לדבר והוא שיהיה ש% מקצת חולי או צור� 
ולא (אבל לומר לו לעשות מלאכה דאורייתא אסור בכל גווני  .ב"להביא מחצר לחצר שאי! בה ערוב מי% חמי% לרחו' בה% קט! והמצטער וכ! כל כיו

  )ה שהובאו לקמ!"כבעל העיטור והראבי
ה לכל המצוות "וה ,)שש% התירו משו% צער ולא משו% מצות המילה( מילהמכשירי % למד די! זה מהגמרא לעיל לגבי "בשהרמ, וכתב המגיד משנה

  .ל שבות דרבנ� לצור# חולי או מצוהשמותר לומר לגוי לעבור ע
התירו לומר מכשירי מילה ולכ� , להה שבת להידחות אצל מיכי ניתנ, מילה שונה משאר מצוותו, אי! מדמי% שבותי% זה לזה – א"רשב, תוספות, �"רמב

לגוי לעבור  אבל לשאר מצוות לא התירו לומר .או במקו� חולי גמור :)ח גטי�(וכ� התירו משו� יישוב אר$ ישראל , כשהדבר אינו מלאכה להביא� גויל
כגו! , ודבר זה אסור אפילו במקו% פסידא. ו�שזהו חולי כולל בכל הג, אלא רק בחולי שאי! בו סכנה, ואפילו במצטער זה אסור, אפילו על שבות דרבנ�

  .ג% אסור, שזוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה, י גוי"לכבות דליקה ע
צוה שמתיר לומר לגוי לעשות מלאכות דאורייתא לצור# מ, ג"סובר כבהכי הוא , מותר לומר לגוי להדליק לו נר לסעודת שבת – � בש� בעל העיטור"ר

  .שמותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה גמורה, ובעל העיטור מרחיב זאת לכל דבר שיש בו צור# מצוה, י"ישוב אג לגבי מילה ו"כמו שיטת בה
  

 והוא מצטער א� יש מקצת חולי, מותר לישראל לומר לגוי לעשותו בשבת, אלא אסור מדרבנ!, שדבר שאינו מלאכה, פ הגאוני%"% ע"פסק כרמב – מחבר
וכדוגמאות , )דוקא צור� גדול –א "מג( כגו! מכשירי מילה או צור� הרבה או צור� מצוה) ג% ישראל עושה מלאכת שבותשאי! בו סכנה כי בחולי גמור (

  .עיי! לעיל, %"הרמב
א� לפי רוב הפוסקי% , ז זה דרבנ!"לכתוב בכתב שלה% שלפי דעת האו(י מותר א� לומר לעבור איסור תורה "שמשו% מצות ישוב א א פסק"שו סי' ובס

  .ז"פ האו"כתב שרק איסור דרבנ! מותר ע א ש�"והרמ, )דאורייתא זה ג%
' ס(אפילו מלאכה דאורייתא י "או יישוב א) כגו! להביא איזמל מחצר שאינה מעורבת( שלא התירו חו' ממכשירי מילה תוספות� ו"רמבוהביא את דעת 

 המחבר תקפו פסק' ובס .אסור לומר לגוי אפילו באיסור דרבנ� י� אפילו במצטער ובמקו� הפסדראבל בשאר דב, שהיא עצמה דוחה שבת, )א"שו סי
  .להתיר

לסעודת  נר קיללהד פ זה נהגו רבי% להקל ולומר לגוי"וע, הביא את דעת בעל העיטור שהתירו לומר לגוי לעשות ג% מלאכות גמורות לצור� מצוה – א"רמ
 ח"כ ג� הב"וכ, כי רוב הפוסקי� חלקו על דעה זוזה במקו� שאי� צור# גדול ויש להחמיר ב. והפרט בסעודת חתונה או מילה ואי! מוחה ביד%, שבת
  .א! לצור# גדול בזהה החמיר "ב שהשל"וכתב עוד המ .א שאי� לסמו# על דעה זו אפילו לעני� מילה"כ ג� המג"וכ, ז להחמיר"והט
  .ר� מצוה דרבי%וכדאי בעל העיטור לסמו� עליו לצו, שלתק! הערוב מותר) ב"רעו ס' ס( ב"מ כתב המ"מ
  

, ואי! להקשות מזה, י או מכשירי מילה מותר"או יישוב א, ולכ! מה שהתירו כגו! מקצת חולי, השוני%' שבותי%'אי! לדמות את איסורי% ה – מג� אברה�
נה שאסור ליהנות ממנה כגו! כיבוי שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה או גוי שהביא מת, למה אסור לומר לגוי לעבור על שבות אפילו במקו% פסידא

  .�"י עכו"ורק במקו� הפסד גדול יש להתיר שבות ע. 'וכו, בשבת
  

ובי! א% היא  בי� א� היא דאורייתא, מותר לומר לגוי לעשות כל מלאכה שהיא בבי! השמשות –) א"רסא ס' ס( מחבר :אמירה לגוי בבי� השמשות
  .כי אמירה לגוי היא שבות ולא גזרו שבות בבי! השמשות, עליהונחפז רוד מדרבנ! א% זה לצור� מצוה כגו! נר לצור� שבת או מלאכה שט

מותר בכל  – ז"ט. ל"די! טלטול מוקצה ככל איסור דרבנ! שמותר רק לצור� מצוה או צור� וכנ – אליה רבה, מג� אברה� :אמירה לגוי שיטלטל מוקצה
  .ג שהתיר לומר לגוי לטלטל נר"רעו ס' א בס"פ הרמ"ע, עניי!

ש בדבר "וכ, מקל בזה – חוות יאיר. אי! הבדל בזה בי! א% אומר לגוי לעשות מלאכה או שאומר לו לומר לאחר – גרשוני :לגוי שיאמר לגוי אחראמירה 
  .במקו% הפסד גדול יש לסמו� על המקלי% – ספר החיי�. שהוא רק אסור משו% שבות

  

  'סעי� ו
ושל ) כגו! הרוצה לבנות בית כ� וכ� צרי� להוציא בו, שאי! לו בה% צור�', ל��מה'ל עצה של ש(חשבונות של מל� : אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

  .מותר לחשב% בשבת, )כגו! כ� וכ� הוצאתי על בני! זה, שהיו לצור� ועברו( מה בכ�
ואי! , ושבי% חשבונות שאינ% צריכי%ח: ורמינהו. מותר לחשב!, של מל� ושל מה בכ�. אסור לחשב%, חשבונות שעברו ושעתידי% להיות: תניא נמי הכי

: אבל לא יאמר לו, כ� וכ� דינרי% הוצאתי על דירה זו, כ� וכ� פועלי% הוצאתי על שדה זו: אומר אד% לחברו? כיצד. מחשבי% חשבונות שצריכי% בשבת
  ?כ� וכ� הוצאתי וכ� וכ� אני עתיד להוציא

  :)קנ�.קנשבת ". (הא דליכא אגרא דאגירא גביה, גביה הא דאיכא אגרא דאגירא, אלא! קשיא ל� היא גופא, ולטעמי�
אבל א% פרע את , ודוקא ששכר הפועלי% עדי! אצלו, כגו! כ� וכ� הוצאתי על דבר פלוני, פסק כגמרא שאסור לחשב חשבונות אפילו א% עברו – מחבר

  .ומותר בשבת, כי אלו כבר נקראי% חשבונות שלא צרי�, מותר, שכר% כבר
מצד , שיש להימנע מכל זה, ז"מ כתב הט"ומ. כי אז זה חשבו! שצרי� ואסור, אבל א% הוא מסופק אסור, אי יודע שפרע את שכר%מדובר שוד – ז"ט

  .שיחה בטלה בשבת
  

  'סעי� ז
   ...ולא יאמר אד% לחבירו לשכור לו פועלי%, לא ישכור אד% פועלי% בשבת" – גמרא
אפילו תימא חבירו : אלא אמר רב אשי �! אמירה לנכרי שבות: מתקי� לה רב אשי. חבר נכרי: פאאמר רב פ � ? מאי שנא הוא ומאי שנא חבירו" – גמרא

כרבי יהושע ב! , ומתניתי! מני .אבל אומר אד� לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב, לא יאמר אד� לחבירו שכור לי פועלי�: הא קא משמע ל�, ישראל
אמר רבה ? אומר אד% לחבירו הנראה שתעמוד עמי לערב: רבי יהושע ב! קרחה אומר? עמי לערב לא יאמר אד% לחבירו הנראה שתעמוד: דתניא ,קרחה

+ ישעיהו נח+ :דכתיב, מאי טעמא דרבי יהושע ב! קרחה: ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ!. הלכה כרבי יהושע ב! קרחה: בר בר חנה אמר רבי יוחנ!
  .)שבת קנ". (מותר –הרהור , אסור –דיבור ; ממצוא חפצ� ודבר דבר

  
  ?"הנראה שתעמוד עמי לערב"מה הכונה כשאומר 

אבל הוא רק רומז , מ לשוכרו לפעולתו הוא מזהירו"ושניה% יודעי% שע, עכשיו נראה א% תעמוד עמי לערב לכשתחש�, הכונה שכאילו מתגרה בו – י"רש
  .והרהור מותר, ולא מפרש בהדיא

  .עיני� שתוכל לעמוד עמי לערבהנראה טוב ב, מעי! שאלה – י"ג בש� ר"סמ
  .כי זהו דיבור ממש, "לערב] לי[היה נכו! עמי "לומר לו  אבל אסור – �"רמב

  
פ שמתו� כ� מבי! שצרי� לו לערב "אע, "הנראה בעיני� שתוכל לעמוד עמי לערב"שמותר לומר לחברו , פסק כגמרא וכרב אשי בפרוש המשנה – מחבר
  ".נכו! עמי לערב היה"שלא יאמר לו , %"וכרמב. לשכרו

  .כי זהו הרהור שמותר בשבת, % ובי! לישראל מותר לומר זאת"בי! לעכו – מג� אברה�
שכא! זה רמז , ב"ותר$ המ? ואי� כא! רומז לו, א שאסור לרמוז לגוי לעשות שו% דבר בשבת שאסור ליהודי"ב פסק הרמ"הרי בסעי� כ, ולכאורה קשה

  .ב"א בסכ"אסור כפי שכתב הרמאבל רמז לצור� שבת גופא , ש"לצור� מוצ
� "ובי� לרמב, י שאוסר אמירה לגוי משו� שנהיה שלוחו"הרי זה אסור בי� לרש, אפילו רומז לו, שכשאומר לנכרי לעשות לו בשבת, ויוסבר הדבר

ולכ�  "מצוא חפצ#מ"לא שיי# לאסור מטע� שליחות או גזרה אלא משו� , ש"אבל כשאומר לנכרי לעשות במוצ, משו� שמא יבוא לעשות בעצמו
  .כי דיבור אסור הרהור מותר, כשרומז לא עובר ג� על זה
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  'סעי� ח
סוכות שומרי% שכל אחת מובלעת בתו� (שא% יש בורגני% , מותר לאד% לומר לחברו לכר� פלוני אני הול� מחר: אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

  .הול�, )שבעי% אמה וארבעה טפחי% של חברתה ולכ! לא יוצא מהתחו%
לימא שא% יש ש% מחיצות , אלא להביא פירות, בשבת לא מצי אגר, בשלמא לשכור פועלי%. אי! מחשיכי% על התחו% לשכור פועלי% ולהביא פירות: תנ!

  ).הי שו% תקנ"א לקצצ% בשבת ע"וא( משכחת לה בפרות המחוברי�! )מותר בחשיכתו, וכיו! שמותר באמירתו, מחיצות בורגני% כמו בהליכה( מביא
שהוא ( בתיבנא סריא? היכי משכחת לה, אלא תב!, משכחת לה במחובר, בשלמא קש. אי! מחשיכי% על התחו% להביא תב! וקש: והתני רבי אושעיא

  :)שבת קנ". ()י מחיצות אסור להביאו"מוקצה ואפילו ע
  .י בורגני%"ע יכול לומר לו שהול� אפילו למקו% שאי! התר, מכיו! שא% יש בורגני% יש התר בשבת – י"רש

 ,"לכר� פלוני למחר ]עמי[ ל� לי: "ה אפילו חברו יכול לומר"ה, כתב שכמו שיכול לומר לחברו – א"רשב, �"מגיד משנה בש� רמב, �"ר, ש"רא, תוספות
  .שיכול לומר שהוא הול� מאותה סיבה
, וכ� יכול לומר לחברו עשה לי דבר זה למחר, ה זה למחריכול לומר אעש, שיכול לעשותו בשבת, שכל דבר שיש בו צד התר, ש את הכלל"והוסי! הרא

אעשה דבר זה למחר או לומר לחברו עשה לי  אסור לומר, אפילו אי� בו אלא איסור מדרבנ�, ודבר שאי� לו התר לעשות היו�. ובלבד שלא יזכיר שכירות
  .למחר

  
  .)שבת קנ". (ומביא פירות בידו, אבל מחשי� הוא לשמור" – משנה

  .כי עיקר מחשבתו לא היה כ�, ויכול להביא פירות בידו, ותר בשבת לצאת לשמור פירותיו א% היה בתחומומ – י"רש
  

  מחבר

כי יכול ללכת היו% , ל� עמי לכר� פלוני למחר: וכ! מותר לומר לו, לכר� פלוני אני הול� למחר: )או לגוי( שיכול לומר לחברו, פסק את הגמרא .1
יכול לומר לחברו , ה כל דבר שיש בו צד התר"שה, וכראשוני%, )ז"ט –מותר , כיו! שאפשר למצוא התר, עאפילו אי! ש% כרג(י בורגני% "ע

  .ובלבד שלא יזכיר שכירות, שיעשנו מחר
' כי נפסק בס, "אפליג למחר" מרשמותר לו ובערו# השולח� הוסי! .אסור, אסע מחראל� בקרו! או אבל לומר ארכב מחר או  – משנה ברורה

  .יש היתר להפליג בספינה בשבתג ש"רמח ס
, כי בלא זה אי! תועלת בדיבורו, כל עוד שלא מתייע' ע% אחרי% שיזמינו לו סוס לרכב עליו, מותר – �"רמב: די� אמירת דבר זה אעשה למחר

ילו בינו לבי� וזהו אסור לומר אפ .א"פ הרמ"וכ, "אני ארכב למחר"כגו! , אסר ג% אמירה סתמית – ש"רא. מ בבית יוס! בש� הרוקח"וכ
  .עצמו

אסור לומר , א להביא% היו%"כיו! שא, כגו! שיש לו פרות מוקצי% חו' לתחו%, אפילו אי! בו אלא איסור דרבנ!, אבל דבר שאי! בו צד התר .2
 אבל מותר להחשי� בסו� התחו% כדי. שאסור לו להחשי� בסו� התחו% כדי שימהר בלילה לקחת% מש%, וכמשנה. לחברו שיביא% לו למחר

  .כי אפילו היו% היה יכול לעשות כ! א% ה% בתחו%, לשמור עליה%
כי אינו יכול , אז ג% א% ה% נמצאי% בתו� התחו% אסור לומר לחברו שיביא% לו למחר, הרי כיו! שהפרות מוקצי%, הקשה על זה – ז"ט

  ?להביא% היו%
אסור לומר , אבל לעניי� אמירה, דלא מינכרא מילתא, לערב מותר להחשי# כדי לתלוש פרות, שא� ה� בתו# התחו�, א"והמג ז"הט ולכ� כתב

זה אגב מה שכתוב בהמש� שאסור להחשי� כשהפרות חו' , ע כתבו דוקא חו' לתחו%"ומה שהטור והשו .א לעשות היו�"דבר של חול שא
  .אסור ג% כשה% בתו� התחו%, אי! הכי נמי, אבל לגבי אמירה, לתחו%

א חלקו עליו כפי "ז והמג"א� הט .מותר ג% לומר לחברו, ! שמותר להחשי� א% הפרות בתו� התחו%שמכיו, ע"פסק כפשטות השו – ח"ב
  .שראינו

  

  'סעי� ט
אבל בתו� , כי מוכחא מילתא, התחו% בסו�לא אסרו אלא במחשי� , ב"להביא פירות מחוברי% וכיו – א"רשב, �"רמב, מגיד משנה בש� תוספות

שצרי� לעבוד , וכ! אסור לעשות כ! בשדה ניר. תו ולחורבתו שבתו� התחו% להחשי� ולתלוש פירות ועשבי% מותרכגו! לגינ, התחו% שלא מינכרא מילתא
  .דמינכרא מילתא ואתי לידי חשד, בה

יאמרו , כי א% הוא תלמיד חכ%, מ לתלוש לערב"כי בעירובי! ראינו שמותר להחשי� בסו� התחו% ע, ע על הסבר התוספות"נשאר בצ – מג� אברה�
  !וא% כ! לא מינכרא מילתא, יאמרו שנאבד לו חמור, וא% הוא ע% האר', ול� לחזור על שמועתושה

  .אסור להחשי# על התחו� להזמי� את עצמו לכ# לערב, שכיו� שאסור לו לתלוש פרות היו�, י"פ פרוש רש"א שאסור להחשי# ע"לכ� פרש המג
  .מ בש% התוספות"פסק כהסבר המ – מחבר

  .כי אחרת מינכרא מילתא, ובר שלא עומד ממש בתו� הגינהמד – ב"מ
  

  'סעי� י
  ".ואני אשמור ל� פירות שבתחומי, שמור לי פירות שבתחומ�, מותר לאד% לומר לחברו: דאמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא
  .ואי! זה כאילו ששוכרו .פסק כגמרא – מחבר

  

  'סעי� יא
שבת ". (מניח טליתו אצלו ועושה עמו חשבו! לאחר השבת, וא% אינו מאמינו. ובלבד שלא יאמר לו הלויני, !שואל אד% מחברו כדי יי! וכדי שמ" – משנה
  .)קמח
ויש לחשוש שיבוא המלווה לכתוב בפנקסו שהלווה חייב , "סת% הלוואה שלושי%"ובמסכת מכות כתוב ש, כי לשו! הלוואה משמע לזמ! מרובה – י"רש
  .לו
  .'ת! לי'צרי� שיאמר ', הלויני'ל' השאילני'שאי! בה הבדל בי! , שו! לעזא% אומר לו בל – ג"סמ, �"ר

  .שזהו מעשה חול, היל� טליתי אצל�: אבל אסור לומר לו, הכוונה שמניח סת%, מניח טליתו אצלו, מה שכתוב שא% אינו מאמינו – א"רשב
  

ושאלה ( 'השאילני'אלא יאמר לו , ויש לחשוש שיבוא זאת, ע לזמ! מרובהכי זה נשמ', הלויני'לא יאמר לו , שהשואל דבר מחברו, כתב את המשנה – מחבר
  .'ת! לי'צרי� שיאמר , שבלשו! לעז שאי! הבדל בי! הלשונות, !"וכר. )זמנה לאלתר

  .כי העיקר שלא יאמר לשו! הלוואה', ואחזיר ואת! ל�'ה שמותר ג% לומר "ה – ז"ט
וא% אמר השאילני לזמ!  .כ לא יאמר לשו! הלוואה"ה א% לווה ספרי% ג"וה. כי לא פלוג רבנ!, עטולא מהני א% מתנה שמלוה לו לזמ! מו – פרי מגדי�

  .ג א% מותר"מסתפק הפמ, מרובה
  .'הלויני'מותר לומר , כ לאלתר ולא לשלושי% יו%"שלשו! הלוואה היא גבמקו% שנוהגי% , כ"א – מג� אברה�

  א"רמ

  .כי זה עובדי! דחול, אבל לא יאמר שזהו משכו!, יניח משכו! אצלו, שא% אינו מאמינו, א"כרשב .1
  .אסור, אבל דבר שאינו לצור# שבת, ודוקא יי� ושמ� ודברי� שה� לצור# שבת – מג� אברה�

 )א"מג. (כי נראה כפורע חוב, ולכ! אי! עושי% פדיו! הב! בשבת .כ� אי! פורעי% חובות בשבת, ש% שאי! לווי! בשבתשכ, ש"ריבכ .2
  

  'סעי� יב
  ...".אבל לא מ! הכתב, מפיו )מיני מעדני%(נה אד% את אורחיו ואת פרפראותיו מו" – משנה
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אביי ). ראה שלא הכי! מספיק אוכל וימחק אות% מהרשימה שלא יזמינ% השמש(גזרה שמא ימחוק : רב ביבי אמר? )לא מ! הכתב(מאי טעמא " – גמרא
למא! , איכא בינייהו דכתב אכותל ומידלי? מאי בינייהו .)כדלקמ! מקח וממכר ושטרי הדיוטות אסורי% משו%( גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות: אמר

  ".חיישינ!, למא! דאמר שמא יקרא, לא חיישינ!, דאמר שמא ימחוק
ולכ! ג% א% , משמע שאי! הלכה כרב ביבי, מכיו! שהלכה כרבא שאסור לאד% לקרוא לאור הנר אפילו גבוה שתי קומות מעליו – ש"רא, �"רמב, !"רי
  .חוששי% שמא ימחק, מקו% שזה כתוב גבוהה
  

וכי תימא טבלא ופינקס בשטרא לא ? ליחוש שמא יקרא, )שלא חוששי%( ולמא! דאמר שמא ימחוק...אלא איכא בינייהו דחייק טבלא ופינקס..." – גמרא
. אבל לא מכתב שעל גבי פנקס וטבלא, כותלוכמה מנות עתיד להניח לפניה% מכתב שעל גבי ה, מונה אד% כמה מבפני% וכמה מבחו': והתניא, מיחל�

וקתני מכתב שעל גבי , )ואי! חשש שימחוק, י סכי!"חקוק בע' ע(דחייק , אלא לאו? מאי שנא הכא ומאי שנא הכא, אילימא דכתיב מכתב, היכי דמי
  ?!!)משמע שכ! מחליפי% בי! טבלא ופינקס לשטרי הדיוטות(אבל לא מכתב שעל גבי טבלא ופינקס , הכותל

דרבה , )שאסר אפילו הכתב בגובה שתי קומות(ודקא קשיא ל� דרבה , )לרב ביבי ואי! לאסור משו% שטרי הדיוטות(אלא לעול% דכתב אכותל ומידלי 
  .)קמט�:שבת קמח...". (תנאי היא

כי , על טבלא ופינקס אסור חקוק או כתובאבל א% , ולכ! מותר לקרוא א% חקק בכותל, שכותל בשטר לא מחליפי%, מסקנת הדברי% – טור, ש"רא, !"רי
  .בי! א% הכתב למעלה ובי! א% הכתב למטה, לי% להחלי� בי! זה לשטרי הדיוטותעלו
  .מותר לקרוא ממנו אפילו מטבלה ופינקס, בכל מקו% שהכתב חקוק ואי! חשש למחיקה – �"רמב

  .כי חוזר החשש שימחק, א% הוא בולט אסור אבל, זה רק כשהוא שוקע ואי! חשש שימחק, מה שמותר כשחקוק בכותל – רבנו ירוח�
  

אסור לקרותו בשבת אפילו , שא% זימ! אורחי% והכי! לה% מגדי% וכתב בכתב כמה זימ! וכמה מגדי% הכי! לה%, פסק כמשנה וכגמרא וכאביי – מחבר
, וכרבנו ירוח%. לעיי! בה% בלא קריאה אסורשאפילו  )שטרי חובות וחשבונות(שו% גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות מ, ג כותל גבוה"א% הוא כתוב ע

  .כי מיחל� בשטר, מ"ובטבלא ופינקס אסור בכ, כי כותל בשטר לא מיחל�, שא% חקק בכותל חקיקה שוקעת מותר
  .כי זה בכלל חפצי שמי%, י שמש"כשהסעודה היא של מצוה יש להקל בקריאה ע – משנה ברורה

  

  'סעי� יג
מפני מה אמרו : אמר רבי נחמיה. נצר� לפסוק מביא ורואה בו. אבל שוני! ודורשי% בה%, הקודש אי! קורי! בה%פ שאמרו כתבי "אע: דתניא" – גמרא

  :)שבת קטז". (ש בשטרי הדיוטות"בכתבי הקודש אי! קורי! וכ: כדי שיאמרו, כתבי הקודש אי! קורי% בה%
  .גזרה שמא ימחק – �"רמב". ממצוא חפצ�"משו%  שה% כמקח וממכר ואסורי% – ש"רא, י"רש ?מדוע אסור לעיי� בשטרי הדיוטות

  
  ?"שטרי הדיוטות"ב מה�
  .פרש שטרי מקח וממכר. ובד� קמט, כא! פרש שהכוונה לשטרי חשבונות או אגרות השלוחות למצוא חפ' – י"רש

לא צרי� את מה שכתוב הדיוטות ו שאינ% שטריאבל אגרות מותר , ולכ� הכוונה רק לשטרי מקח וממכר ,כתב שנהגו העול% לעיי! באגרות – תוספות
  .�"� ורמב"מ בש� מהר"בהגה, י"ובהגהות אשר כ בירושלמי והמרדכי בש� אבי עזרי"וכ. בה% ולפעמי% יש בזה ג% עניי! של פקוח נפש

כי ה% נחשבי% , שותג% באגרות הר לעיי� ג� הכריעו לאסור – ר בנימי�"שבלי הלקט בש� הר, �"ר, בנו יונהר, א"שבר, ש"אר, � בפרוש המשנה"מבר
  .כשטרי הדיוטות

והאיסור לקרוא בשטרי הדיוטות הוא  שטע� המתירי� לקרוא באגרות שלו� הוא משו� שבאגרות שלו� לא שיי# כלל חשש שמא ימחק, ז הסביר"הט
לא , מעלה ולא מגיע אליוומה של, האיסור לקרוא מהכותל הוא שמא ימחק לרב ביבי: ומחלוקת הגמרא בי! אביי לרב ביבי תוסבר כ�, שמא ימחק

  .אבל באגרות שלו% לא שיי� כלל שמא ימחק. כי חוששי% שמא יקרא בשטרי הדיוטות ואות% ימחק, פ שלמעלה אסור"אע ולאביי, ימחק
  .כ ג% באגרות שלו% אסור"וא, שלא יעשה כמעשה חול ,"ממצוא חפצ# ודבר דבר"אסורה משו�  באגרות שלו�וטע� האוסרי� הוא משו� שקריאה 

  
א% יודע מה כתוב בה אסור משו% שטרי , ומה שאסור זה רק כשהשתלחה לו קוד% לכ! ויודע מה כתוב בה או שנשתלחה לו בשבת, רבנו ירוח% רצה לחלק שאגרת שהובאה לו בשבת מותר[

  ]אול% לא משמע כ! מדברי רבנו יונה שאסר בכל גווני, הדיוטות
  

ואפילו לעיי! , אסור לקרות%, )ת"לא כר( היינו שטרי חובות וחשבונות ואגרות של שאלת שלו%, יוטותששטרי הד, פסק כגמרא וככל הפרושי% – מחבר
  .אסור, בה% בלא קריאה

  .ש"ע, ז כתב שא% אגרת השלו% היא בלשו! הקודש מותר לקרוא בה"לקמ! בסעי� ט – א"רמ
  

  'סעי� יד
אבל לעיי! בו בלא לגעת בו ובלא , שהוא מוקצה, י"והסביר הב. רק שלא יגע בו ,מותר לקרוא בכתב שהובא לו בשבת – אור זרוע, � מרוטנבורג"מהר
  .מותר, לדבר
  !?והלא קריאתו היא הנאתו, למה מותר לקרוא בו, כי א% אסור לגעת בו, תמה על דבר זה – טור

  .התירו לטלטל את אגרות השלוחי% ממקו% למקו% – מרדכי בש� אבי עזרי, תוספות
  .ולא יקרא בפיו אלא רק יעיי! לחוש לדברי האוסרי% וג% לא יגע בה%, יר לקרוא בה% א% אינו יודע מה כתוב בה%פסק להת – בית יוס!

  קריאה באגרות שהובאו לאחר והוא לא יודע מה כתוב ש�
  .יכול לקרוא, אגרות שלא הובאו בשבילו – ת"ר

% לקרוא בכתבי% שלא יודעי% למה הביאו% ואולי יש בה% צור� הגו� ואי! פ שיש מתירי% היו"ואע. תמה אי� התיר את הקריאה בשטרי הדיוטות – טור
  .מ כתב הטור שהטע% לא מספיק להתיר"מ, ה% דומי% לשטרי הדיוטות

  
שאגרת ' ג% לעיי! ולא לקרוא וג% קולת תוס, ג"שתי הקולות מסי( מותר, באגרת השלוחה לו והוא לא ידע מה כתוב בה עיי!של, %"כמהרפסק  – מחבר

  .כי שמא הוא דבר הצרי� לו ולא נקרא שטרי הדיוטות, )ו% אינה כשטר הדיוטותשל
  .כל עוד שזה לא צור� ממונו, דבר הצרי� לו הכונה אפילו צור� גופו – משנה ברורה

  
  אגרת שהובאה בשבילו מחו$ לתחו�

  ).ב"מ(הנכרי שיפתח אותה והוא יעיי! אלא יבקש מ, טוב להיזהר שלא יגע בה משו% מוקצה, וא% הובאה בשבילו מחו' לתחו% – מחבר
גזרה שמא יאמר לגוי שיביא לו מחו' , ל שאסור ליהנות ממנו למי שהובא בשבילו"פ שדבר שהובא מחו' לתחו% קי"שאע ,א"וכתבו המג� אברה� וגר

  .הוג% לא נחשב הנאה כי לא נהנה מגו� המלאכ, שאינו יודע מי ישלח לו, כא! באגרת לא שיי� לומר כ!, לתחו%
  

וודאי שאגרת של שטרי הדיוטות היא . (כי ראוי לישראל אחר ליהנות ממנו, וכתבו שאי! בזה משו% מוקצה כלל, חלקו על המחבר – א"גר, מג� אברה�
ג% שא% זה לצור� גדול יכול , ל"והכריע הבאה. מ יש להחמיר בזה שלא לקרוא ולא לעיי! בה%"מ, פ שלא החמירו בנגיעה באגרת"אבל אע. )מוקצה

  .לקרוא בה% ולסמו� על המקלי%
  משנה ברורה

כי יש לחשוש שמא יעשה הישראל את גמר , ג קרקע או שולח!"אלא יאמר לו להניח אותה ע, לא יקבל אותה מידיו, א% הביא הגוי את האגרת .1
 .ההוצאה מרשות לרשות

  .אבל לא יאמר לו בפרוש לפתוח, מז ויפתחויבי! מהר, אומר לגוי שלא יכול לקרוא אותה כל זמ! שהיא חתומה, א% האגרת חתומה .2
  

  'סעי� טו
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  .)שבת קמט". (אסור לקרותו בשבת, ותחת הדיוקנאות) שיש תמונה וכותבי% תחתיה מה היא(כתב המהל� תחת הצורה : תנו רבנ!" – גמרא
דוד וגלית וכותבי% זו צורה פלונית וזה דיוק! כגו! מלחמת , רי% בכותל חיות משונות או דיוקנאות של בני אד% של מעשי%ייצמכגו! בני אד% ה – י"רש

  .שמא יקרא בשטרי הדיוטות, אסור לקרותו בשבת, פלוני
כגו! מלחמת דוד וגלית וכותבי% זו צורת פלוני וזו , שכותל או וילו! שיש בו צורות חיות משונות או דיוקנאות של בני אד%, י"פסק כגמרא וכרש – מחבר

  .גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות, שבתאסור לקרוא בו ב, דיוק! פלוני
  .בחול מותר – א"מג
  

  'סעי� טז
  .י אוסר משו% מושב לצי%"חול ריו% וג% ב, כמו כתב שתחת הצורה אסור לעיי! בה% כי זה, אות! מלחמות הכתובות בלשו! לעז – י"תוספות בש� ר

  .וא� בחול לא ידוע מי התיר זאת משו% מושב לצי%, בשבתאסור לקרות% , כתבי מליצות ומשלי% של שיחת חולי! – ר יונה"ש בש� הר"רא
  

וא� בחול  ,שמליצות ומשלי% של שיחת חולי! ודברי חשק כמו ספר עמנואל וספרי מלחמות אסור לקרוא בה% בשבת, ש"פסק כתוספות ורא – מחבר
 ,א הדגיש"והמג .)ב"מ –ה א% מוכר אות% "וה( ומי שהעתיק% מחטיא את הרבי%, "אל תפנו אל האלילי%"ועובר משו% , אסור משו% מושב לצי%

  .אז עובר על לאו זה, שנוהגי% שזה דוקא כשהדברי% כתובי% לש% עבודת אלילי%
  .ה הליכה לטרטיאות וקרקסאות ה% מיני שחוק שזה מושב לצי% א% הול� אליה%"ה – א"מג
  

. אבל בלשו! הקודש מותר, מלחמות זה דווקא א% כתובי% בלשו! לעז וא בשיחת חולי! וסיפורירשזה שאסור לק, נראה לדקדק מדברי תוספות – א"רמ
  .שלפי זה מותר ג% לקרוא אגרת שלו% הכתובה בלשו! הקודש, ב"והמ א"המג בווכת. ונהגו להקל בזה

ול לספר דברי% של חול כמו שיכ, אבל הלשו! בעצמו אי! בו קדושה, נכתב רק כסימ! לספרי המלחמות" לשו! לעז"שתוספות כתב , א"חלק על הרמ – ז"ט
, וכ� שכל שאסור לקרוא בו בשבת .וכ� עיקר, מה ג� שזהו מושב ליצי�, ז שאי� חילוק בי� לשו� הקודש ללשו� לעז"ח והט"לכ� פסקו הב. ק במרח'"בלה

  .אסור לטלטלו
  

אוסר א�  – ח"ב. אוסר כשהוא כתוב בלשו! לעז – ה"של. כי יכול ללמוד ממנו דיני גט, מותר לטלטלו אפילו כתוב בלשו! לעז – א"מג :טלטול גט בשבת
  .כשהוא כתוב בלשו! הקודש

  .אבל הרבה אחרוני� חולקי� ואוסרי�, מקל בזה שבות יעקב :קריאת עיתוני� בשבת
  

  'סעי� יז
, ה"� בש� הרז"הר כ"וכ. ואפילו היה בחכמה מ! החכמות אסור, ט זולת בספר הנבואות ופרושיה!"אסור ללמוד בשבת ויו – � בפרוש המשנה"רמב

, שח' י בס"וכתב הב .משמע שאסור לקרוא בספר שאי! בו סר� קדושה. שבכתבי הקודש או כל ספר שיש בו סר� קדושה מותר ללמוד בו כל היו% כולו
  .אסור אפילו לטלטל%, שלדעה זו שאסור לקרוא בה%

  .כמה היא ולא דומה לשטרי הדיוטותוכ! מותר בספרי רפואות מפני שח. ללמוד בספרי החכמות בשבתמותר  – א"רשב
שמתירי% , א"א את הרשב"והביא כי. ואפילו בספרי חכמות אסור, ט זולת בדברי תורה"שאסור ללמוד בשבת ויו, % בפרוש המשנה"פסק כרמב – מחבר

  .� אוסרי�"� והר"כי הרמב, א# האליה רבה כתב שירא שמי� יחמיר על עצמו, ב שנוהגי� להקל"כ המ"וכ .לקרוא בספרי חכמות
  

  בכתובי�קריאה 
". מפני ביטול בית המדרש? ומפני מה אי! קורי! בה%...בי! שקורי! בה% ובי! שאי! קורי! בה%, כל כתבי הקודש מצילי% אות% מפני הדליקה" – משנה

  .שהכתבי% שקוראי% בה% ה% נביאי% ושאי! קוראי% בה% ה% כתובי%, ומבואר בגמרא.) שבת קטו(
  .וא% יקראו בכתובי% לא יבואו לשמוע את הדרשה שנמסרת בבית המדרש העוסקת בדיני איסור והתר, מושכי% את הלב כי כתובי% – י"רש

אפילו שלא בזמ! : ושמואל אמר. קורי!, )לאחר האכילה(אבל שלא בזמ! בית המדרש , )קוד% האכילה(לא שנו אלא בזמ! בית המדרש : אמר רב" – גמרא
  :)שבת קטז...". (בית המדרש אי! קורי!

  .הלכה כרב – ש"רא, !"רי
  .ואי! אומרי% שצער הוא לו, מותר ללמוד בשבת א� דברי% שלא רגיל בה% – אור זרוע

  

  'סעי� יח
  .מותר בשבת, לשאול מ! השד בשבת משו% רפואה מה שמותר לשאול ממנו ביו% חול – רבנו ירוח�

  .פסק כרבנו ירוח% – מחבר
  .משו% דברי% אחרי% דוקא משו% רפואה ולא – מג� אברה�

  

  'סעי� יט
אלא " כל המכבה אינו מפסיד"שלא התירו לומר , אסור לומר לגוי להוציאה, י גשמי%"סחורה הנפסדת בספינה ע – ספר התרומה, ג"סמ, אגור, א"רשב

  .ש"ע: וכ! משמע בכתובות ע .בדליקה
שההתר הוא רק , וייתכ! לומר .יכול לומר לגוי להוציאה ג% מפני הגשמי% ולכ!, אי! חילוק בי! דליקה לשאר איסורי שבת – ש"פ הרא"וכ, ק"סמ, ג"בה

  .כי הקריאה לגוי היא איסור דרבנ�, פ הבית יוס! להקל בזה"וכ. בדבר שיש בו הפסד ממו!
, תר לקרוא לגוימו, או חבית של יי! שהולכת לאיבוד, שסחורה שנפסדת מגשמי% או דבר אחר ומפסיד ממונו, ק"ש וכסמ"ג והרא"פסק כבה – מחבר

י טלטול או לכרמלית מותר אפילו לצוות "כי בלא זה ע(ר "י לרה"רה מרהבי מלאכה דאורייתא כגו! הע"ע פ שיודע שהוא יציל בודאות את הממו!"אע
כמו בדלקה שאומר ) 'דא% תציל לא תפסי'אבל לא (, "כל המציל אינו מפסיד"וכ! מותר לומר , )כי יש כא! צור� גדול ה"מפורשות לגוי מותר כדלעיל בס

  ".כל המכבה אינו מפסיד"
  .ולא בהצלת ממו! אחרת מהפסד, שזה מותר רק בדלקה דוקא, א והתרומה"א את הרשב"והביא כי

  .מקל בזה לא הפסידהפסק כלבוש ש – מג� אברה�
  .בוא להציל בעצמו ולעשות מלאכה דאורייתאי, א% לא נתיר לו אפילו באופני% אלו, שמתו� שאד% בהול על ממונו, הסיבה שמותר היא – משנה ברורה
  .א מותר"אפילו לדעת הרשב ע מותר"לכו, א% רק קורא לגוי ומראה לו ולא אומר לו כלו% – משנה ברורה

  

  'סעי� כ
  .כי קנסו אותו, אסורה לו אותה מלאכה לעול�, ועבר משו% שבות, ישראל שאמר לגוי לעשות מלאכה בשבת – רבנו ירוח�

  .י"פ הב"וכ. בכדי שייעשוליהנות מאותה מלאכה לערב אחר שימתי! מותר  – �"רמב
  

וכ! מותר לטלטל את . כי זה קצת דומה לחולה שאי! בו סכנה, מותר לומר לגוי לעשות מאכל מקמח ומי% לתינוק בשבת – י מולי�"אגור בש� מהר
  .ואפילו היה קמח או עיסה בי! השמשות ג% מותר, המאכל הזה

וא% הוא קר יחממנו כנגד האש במקו% שאי! , אבל א% יש לו יאכילו מאחר, שכל זה כשאי! לו תבשיל אחר להאכיל את התינוק, ואפשוט ה – בית יוס!
  .היד סולדת בו

שכה ' וכתב המחבר בס ".בכדי שייעשו"לאחר זמ! של , מותר ליהנות בה לערב, % שישראל שאמר לגוי לעשות לו מלאכה בשבת"פסק כרמב – מחבר
  .אסור לעול% אפילו עשה הגוי מעצמו בשבילו, אבל א% נעשה בפרהסיא שהכל יודעי% שנעשה בשביל ישראל, כל זה כשנעשה בצנעאש, ד"סי
  .ולכ! אי! להחמיר בעת הצור�, חולק ואומר שתמיד אסור רק בכדי שייעשו –) ש%( ז"ט
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  'סעי� כא
שמרבה לו שכר , כי הישראל נהנה, אבל אסור לומר לו חסו% פרתי ודוש בה( .'�עשה מלאכת'מותר לומר לגוי בשבת  – מרדכי ,)טז;יב(� בשמות "רמב

  )ודאי שמותר, אבל חסו% פרת� ודוש בה, במה שחוסמו
  .כי היהודי לא יכול לעשות זאת בעצמו, קח בשר זה ובשל אותו לצרכ�, ר לואסור לומ, א% אי! מזונותיו עלי� – ש"רא

  .ואפילו אי! מזונותיו עלי� בשבת היל� בשר זה ובשל אותו לצרכ�שאסור לומר לגוי , ש"פסק כרא – מחבר
  .כי הבשר מעול% לא היה שיי� לישראל, שמותר לומר לו לעשות מלאכה לעצמו, ! בפרשת בא"כמרדכי וכרמב – א"רמ

אבל אסור לתת לו בשר , בה דליקת�מר לו בשל בשר של� או כולכ! מותר לו, % לעשותו"מותר לומר לעכו, דבר שאי! הישראל נהנה ממנו – מג� אברה�
  .נבלה שיבשל לעצמו אפילו בשאר ימות השבוע

  .אסור לומר זאת לגוי אפילו בערב שבת – אליה רבה
  

  'סעי� כב
ליק וכ! מותר לומר לו להד. מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בבי! השמשות לצור� מצוה או א% היה טרוד והוצר� לעשר פירותיו בי! השמשות – רבנו יונה

  .הנר
  .פסק כרבנו יונה – מחבר

  א"רמ

  .אבל מותר לרמוז לו לעשות מלאכה אחר השבת, אסור לרמוז לו, כל דבר שאסור לומר לגוי לעשותו בשבת .1
 .ה שאסור לומר לו דבר שיבי! מתו� כ� שיעשה מלאכה"ה – מג� אברה�

משו% שגוי , יש מי שמתיר זאת, ותנו ש% ומודדי% ומוני%והגוי נ, והישראל נות! לו מפתח, גוי% המביאי% תבואה לישראל שחייבי% לו .2
 .והתבואה לא שייכת ליהודי אלא לאחר המדידה ויחשוב עמו כ�, במלאכת עצמו עוסק

פ שהישראל עומד ש% חודש או "ואע, מ הגוי עושה על דעת עצמו"שמ, והישראל רואה וקונה אות% ממנו, ה גויי% העושי% גבינות בשבת"ה .3
  .כ את התבואה"שהגוי ימכור לו אחחודשיי% וברור 

שכא! , ב"ותר$ המ? א לרמוז לו"ואי� כא! אוסר הרמ, הרי בסעי� ז פסק המחבר שמותר לרמוז לגוי בשבת אפילו בדבר שאסור ליהודי, ולכאורה קשה
  .ב"א בסכ"אבל רמז לצור� שבת גופא אסור כפי שכתב הרמ, ש שמותר אפילו בדר� ציווי"זה רמז לצור� מוצ

אבל , כדי שיבי! שיסיר הפח% מראש הנר, כגו! שיקנח חוטמו, כל מה שאמרנו שאסור לרמוז לגוי בשבת זה בדר� ציווי – פ המג� אברה�"ע ברורה משנה
  .מותר, שהנר אינו מאיר יפה כדי שיבי! שצרי� לתקנו, לומר בדר� סיפור בעלמא

  
� "ובי� לרמב, י שאוסר אמירה לגוי משו� שנהיה שלוחו"הרי זה אסור בי� לרש, אפילו רומז לו, שכשאומר לנכרי לעשות לו בשבת, ויוסבר הדבר

ולכ� " ממצוא חפצ#"לא שיי# לאסור מטע� שליחות או גזרה אלא משו� , ש"אבל כשאומר לנכרי לעשות במוצ, משו� שמא יבוא לעשות בעצמו
  .כי דיבור אסור הרהור מותר, על זהכשרומז לא עובר ג� 
  ".ממצוא חפצ# ודבר דבר"כי אי� כא� לא שליחות ולא , מותר אפילו בשבת, ולא בדר# ציווי וכרומז בדר# דיבור

  
  .שה' עיי! בס: אמירה לגוי לחלוב בהמה בשבת

  .שו ושיא' עיי! בס: אמירה לגוי בשביל מת


