
  מתנה ומכירה בשבת לצורך מצוה
   ב- א"ס, רסא' סי

  .יג' שאיסורו מפורש בדברי קבלה בחמיה סי... לצורך מצוה ... לא התירו לקות קין אפילו 

  ק ב"שא קונטרס אחרון ס' סיר "שוע
  .ו"פט ש"ורא 'התוס ש"כמ ,וממכר מקח איסורם כן ג לן פקא דמהתם, ממצוא חפצך

  ר סימן שו"שוע
   .ות או למכור וכן לשכור או להשכיר בשבת גזירה שמא יכתוב אסור לקד

 בשבת שיעשה , או לישראל חבירו, אבל כשאומרים לו... ס" אמירה לכרי לעשות בשבת היא שבות מדה
 וכן . התירו לצורך מצוה... אלא שאסור משום ממצוא חפצך , אין בזה משום שבות,לו מלאכה למחר

  . שאמר חפצך חפציך אסורים חפצי שמים מותרים,זו התירו לצורך מצוה הזמה ...להחשיך על התחום 

 ולא . כגון ספר תורה או עטרה או טס לספר תורה,אסור להקדיש בשבת לבית הכסת שום חפץ ידוע יד
 שאותו החפץ יוצא , ויש שלימד עליהם זכות שלא אסרו אלא להקדיש חפץ למזבח או לבדק הבית.הגו כן

 אבל כשמקדיש חפץ , ודומה למקח וממכר, שאין לו עוד שום זכות וחלק בו,שות גבוהלגמרי מרשותו לר
 שיש להם זכות בהקדשות של בית הכסת למכרם ,לבית הכסת יש לו חלק וזכות בו בתוך כל אשי העיר

  . ואיו דומה למקח וממכר שיוצא המקח לגמרי מרשות מוכר לרשות לוקח,ג"ק' ש בסי"כשיצטרכו כמ

 שום דבר במתה לחבירו ליתן שאסור ,עושים הם יפה לא הדורש לחתן במתה כלים ליתן הגיםהו טו
והקדש  ,אסרו לגבוה להקדיש אפילו שהרי  ...היום שלצורך ומשקה מאכל מיי אלא ,ם טובבשבת ויו

  .דומה למתה

 מצא ,ת להחזירו מכל מקום כיון שקוה אותו על מ,ביום ראשון של חג שצריך לקות גופו של אתרוג יז
 אפילו אם ,ם טובות לגמרי את האתרוג או השופר ביו אבל אסור לק.שאיו קוה אותו אלא מצותו בלבד

  . שאין דוחין שבות גמור מפי מצות עשה,אי אפשר לו לקיים המצוה בעין אחר

  שכג 'סיר "שוע
 בשבת מתה ליתן שמותר, ואז אין צריך טבילה כלל, ויחזור וישאלו ממו, ויתן הכלי לכרי במתה ח

  .ו"ש' ש בסי"כמ, השבת לצורך כשהיא

  שלט' סיר "שוע
  . ו"ש' ש בסי"אין מעריכין ולא מקדישין ולא מחרימין שום דבר לגבוה מפי שדומה למקח וממכר כמ ז

  תמד' ר סי"שוע
 ואף על פי שאסור ליתן בשבת מתה .רורין גדולים צריך ליתם לכרי במתה גמורהאם שארו לו פי ט

 מכל מקום כיון שהוא עושה כן כדי לבער החמץ ,ו עיין שם" כמו שתבאר בסימן ש,שאין בה צורך השבת
 ומותר ליתן מתה לצורך מצוה , הרי יש בתיה זו צורך מצוה,מרשותו שלא יעבור עליו בפסח בבל יראה

  .כמו שתבאר שם

אין שום מצות עשה דוחה מצות עשה דהשבתת חמץ שהרי כל רגע ורגע שאיו מבער החמץ הוא עובר  טז
  .על מצות עשה של תשביתו שאור מבתיכם מה שאין כן בשאר כל מצות עשה

  .ז בשם המרדכי"י תקכ"י סס"ש הב" כמ, שאסור אם לא לדבר מצוה,התירו ליתן מתנה בשבת :ב א"קו

  תמח'  סיר"שוע
פ " אע... לא ימכרו לכרי בשבת ,ערב פסח שחל בשבת ושכח ולא מכר חמצו לכרי בערב שבת טז

ו שמקח "שמכירה זו היא לצורך מצות ביעור חמץ לא התירוה חכמים בשבת כמו שתבאר בסימן ש
פ " ואע...רי  אלא כיצד יעשה יתו במתה גמורה לכ,וממכר גמור לא התירו אפילו לצורך מצוה עיין שם

  .ו עיין שם" לצורך מצוה התירו כמו שתבאר בסימן שכל מקום מ,שאסור ליתן מתה בשבת

  מרדכי ביצה רמז תרעו
 להחזיר ל מנת מתנה על ידי וכן לולב ואתרוג יוצאין בהן כל העם ע, משום מצוהם טובהתירו להקנות ביו

  .ואפילו בשבת... 


