
  קניינים בשבת
  סי' קצו ס"זשוע"ר 

  .איו הה אלא משל בעל הבית ,אף אם יאכל זה מפרוסה שחתך זה לצורך עצמו ...אם אוכלים משל בעל הבית 

  סי' רמד סי"בשוע"ר 
אעפ"כ אסור לו לקבל  ...אפילו הביאו דבר מאכל שאיו מוקצה וראוי לאכילה  ,אסור לו לקבל מכס בשבת

  .חפציך אסורים כמ"ש בסימן ש"ומשום שאמר ממצוא חפצך  ,בעצמו

  שוע"ר סי' רנב סי"ב
 בהקפהבת כרי העושה על המקח למכור לכל מי שיזדמן לו אם היא עיר שרובה כרים מותר ליקח ממו בש

  .בלא פיסוק דמים על דרך שיתבאר בסי' שכ"ג

  שוע"ר סי' רסא
אסור לערב  בלא...  מותר לערב עירובי חצרות בבין השמשות ... להטביל כלים בבין השמשות ... לעשר פירות ב

עירובי תחומין בבין השמשות אפילו לדבר מצוה וצורך גדול והפסד מרובה ... שעל ידי העירוב קוה שם שביתה, 
מצוה והפסד מרובה לא התירו לקות קין אפילו בבין השמשות ולצורך והרי זה כקוה קין בידים בשבת, ו

  .(ששבות זה לקות קין הוא חמור משאר כל השבותים) (שאיסורו מפורש בדברי קבלה בחמיה סי' יג)

  קונטרס אחרון סי' שא ס"ק ב
  .איסור מקח וממכר כמ"ש התוס' ורא"ש פט"ו ם כןדמהתם פקא לן גממצוא חפצך, 

  שוע"ר סי' שו
  .גזירה שמא יכתוב ,וכן לשכור או להשכיר בשבת ,אסור לקות או למכור ד
  .בהקפהבדרך המותר אפילו לדבר הרשות דהייו שבשבת עצמה לא התירו לקות אפילו לצורך מצוה, אלא  ז

שאסור ליתן שום דבר במתה לחבירו בשבת  ,ן כלים במתה לחתן הדורש לא יפה הם עושיםהוהגים לית טו
  .כמ"ש בסי' שכ"ג ותקי"ז מאכל ומשקה שלצורך היוםאלא מיי  ,ויו"ט

  שוע"ר סי' שז
אין חוששים  ... ןשהשאלה היא חוזרת בעי ...לא יאמר לו הלוי אלא השאילי  ,השואל דבר מחבירו בשבת יח

 ,וכן האשה מחברתה ככרות שאין חוזרים בעין ,ואפילו אם שואל מחבירו כדי יין וכדי שמן .שמא יבוא לכתוב
  .אעפ"כ כיון שאומר לו לשון שאלה הרי ותן לו רשות שיוכל לתבוע ממו לאלתר כדין השאלה

  סי' שכגשוע"ר 
ואין בזה משום  ...ואשלם לך אחר השבת  ,בשבת מלא לי כלי זה משקה פלוי והשקיי מותר לומר לחבירו א

  .קוה קין בשבת בשביל כך
שמותר ליתן מתה בשבת כשהיא  , ויחזור וישאלו ממו, ואז אין צריך טבילה כלל,ויתן הכלי לכרי במתה ח

  ., כמ"ש בסי' ש"ולצורך השבת

  סי' שלטשוע"ר 
  .מה למקח וממכר כמ"ש בסי' ש"וואין מעריכין ולא מקדישין ולא מחרימין שום דבר לגבוה מפי שד ז

  סי' תמדשוע"ר 
כיון מכל מקום עיין שם, שאין בה צורך השבת כמו שתבאר בסי' ש"ו  סור ליתן בשבת מתהואף על פי שא ט

מותר שהוא עושה כן כדי לבער החמץ מרשותו שלא יעבור עליו בפסח בבל יראה הרי יש בתיה זו צורך מצוה, ו
  .כמו שתבאר שם ליתן מתה לצורך מצוה

  סי' תמחשוע"ר 
שמכירה זו שבת לא ימכרו לכרי בשבת ... אעפ"י ערב פסח שחל בשבת ושכח ולא מכר חמצו להכרי בערב  טז

גמור לא  שמקח וממכרכמו שתבאר בסימן ש"ו  ,לא התירוה חכמים בשבת ,היא לצורך מצות ביעור חמץ
  .לצורך מצוה התירו כל מקוםמ ,בשבת מתהואע"פ שאסור ליתן ...  אפילו לצורך מצוההתירו 

  סי' תקיזשוע"ר 
ל ומשקה ביום טוב, ובלבד שלא יזכיר לו סכום מין, ולא שם מדה, ולא שם מאכ מותר ליקח מן החוי מיי א

 כמ"ש בסי' שכ"ג. כשאלהשלא יהא ראה כמקח וממכר אלא דמים, כדי 

  תקכז 'שוע"ר סי
 ,יתן במתה גמורה לאדם אחר שעירב ...אין לו תקה אלא שהקמח שהוא צריך לאפות מי שלא עירב ...  כח

  .המתה בקין גמורוהוא שיקה את  ,מדליק את הרות ומכין כל צרכי שבת לזה שלא עירבוהוא אופה ומבשל ו


