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א "מותר )א( לזמן איי בשבת )ב( ומותר ליתן מזוגות י ) ג ( לפגיו)א( בחצר )ד( לאבלן ואם מס״ש  aשנת י״ס
נטלן ויצא אץ גזקקץ לו ודוקא שהא״י בחצר יאבל אס עומד בחוץ )ה( ״ופשט ידו לפנים שידוע  1לקנ״ס שס ונתנ
הוא שיוציאנו )ו( יאו ליתן לו שאר חפצים )נ( שדרך להוציא אסור אפילו אם עומד בפנים היה שהיא מםירוכל׳
ד תוספות והראיש
והרץ נריש שנת ה תיש׳ שם ייס ייאיש והרץ והמרדני שס

שכה א״י שעשה מלאכה בעד ישראל .וגו ט׳׳ז סעיפים:

באר היטב
י
רש״י:
ב ״ ח ) :יא( לסלק מפני שיש שנמאס ואינו ראוי לאכילה
)א( נחצר .דחשינ מזונותיו עליך דמפרנסין אותן מפני דרכי שלום
ואם אק הרשות נידו לאכלו נחצר או שהוא הרנה שא״א

לאכלס שס אסור ליתן לפניו ש״ג מ״א ) :נ ( שדרך ו ט ׳  .עט״ז
שהעלה לללילן לנוהגי! להקל לשליח א ש י ' ל נ ת ח ל ה חון לעירוכ
כמ״ש רמ״א סעיף יו״ל אין אנו חיששין נלכריס הנזכרים כאן אלא

באור ה ל כ ת

משנה ברורה

האבוס .שגירסין אותו )לג( שלא יתערב העפרורית שבאבוס בתבן
• לפניו נ ח  -ר  .מיץ מ י נ מה שכתבתי נשם הפוסקים לאסיר אם מתן לו
גידי ישהאיר חולץ עליהם ומה שסמט ל נ ר ה ס מ ד נ ד המרדני
ובשעורים שגותנין לסניו ויקיץ במאכלי ) :ט ( דאתי לאשווי גומות.
נשם התוספות שכתכו לאסור ליתן כיל משים עקירה פירש האיר דהייט ליקא
הייני לשם רגילות היא שמטין לאשויי כלי שלא יסלי השעורים
בשהאיי עימל נתין לאו  4י ן לומר לעישס הישראל עקירה משאיכ כשהאיי
בהגומית ]תוספות[ ולכן גזרינן גריפה אפילו באבוס שבכלי)לד( אבל
בפנים והוא וידו נרשית אחת מחיי אח*כ כעושה סאיי עקירה מחדש ומיתר
מיתר לגרוף תיבה בשבת מן הפסולת הנמצא בה דלא שייך לגזור:
ומשמע לגאולה מלגרי דלהמרדט אף כשטתן לי ע'מ להוציא מותר ייסו
) מ א ( לסלק התבן ו כ ו ׳  .דבשהוא רב )לה( רוצה לסלקו כדי שלא
דוחק לממס שסיים המרלט אחיכ י ק לתת לו משטנו וכו׳ לרך מלכיש הלא
ידרסנו השיר כרעי יאסור משוס דבודאי יש בו מה שנמאס כבר
•טל להכניסו כפנים וליתן לו מוכח מיה ל נ ס להמרלט סיל לאף באיפן יה
אסור לאף לאין וה ככלל עקילה ליסיס אסיל לישלאל מטעם לעושה חצי
במלרס רגליו ולא חזי לטלטול:
המלאכה נעצמו מ'מ ניץ לנותן לו ומוציאי מחזי בשלותו נוס וכמו שכתבו
) א ( לזמן א״י בשבת .אף דביו״ס אסור לזמן א״י לאכול עמו גזירה
הפוסקים ומ'מ נערמו נלעיל לענין מזימת כשנותן לו סתם אפי׳ גילו שיש להקל
שמא ירבה לבשל בשבילו כדלקמן בסימן תקי״ב בשבת דאין לחוש
כהאיל לאף לפי לפת הניח ישיא נפילוש לכלי המרלט מימ לא משמע
לזה )א( שרי ) :ב ( ומותר ליתן וכוי .אף לאסור לטרוח בשבת בשביל
נ מ ל ל ט לאסור מטעם עקילס או מטעם למחזי כשלוחו אלא בילופ שיוציא
מי שחין מזונותן עליו כללעיל בסימן שכ״ל אינו יהולי חשיב מזונותן
לחץ דש מתירץ כריס לילן או ספני לרט שלים ועיי כתג לכתיספית כתט
מליו לטנק )ב( שמותר לטרוח בשבילו משוס למסרנסין)ג( עניי א״י
]או כסי גירסת הניח יתי ע״ש[ לאסיר מטעם עקירה וימס שנתג סכית
]תיס׳[ ). :נ ( לסניו בחצר ,.כ .ת ט
» ס פניי ישראל מסני לרכי .שלום
ומתון מה שנתנ האויז נלאה מנואל יוכו׳ איני יולע מנא ליה[ ו ק מוכח שם
. .
נעצמו שרי אכל ליתן
הפוסקים ללוקא ליתן לסניו והוא יקחס בעצמו
) ל ( הסוסקיס
לאוסר נמשנימתיט׳ להייט נאופן זה שלוקח עימ להוציא אנל נ ל נ ל שניתן
לית!
מימ לאנול ומעצמו מוציא אץ שוס סעל כל> משם לאסור משוס סקילה ללא
למסרע להישראל עשה העקירה
לידו אסור לשמא יוציא לר״ה ונמצא למפרע
לידי
מרה״י •לאסור וכדלקמן בסימן שמ״ז .ולעת הא״ר דמותר ליתן לו
שיין מהירה לישראל גיה י ק מחזי כשליחי ג ' נ אץ שיין לנלנר אכילה תליק
למסתמא יאנל טיל נמו שנתנו ספוסקיס אס לא שיולע שיוציא ומהנדיתא
אף בילו כשהוא בחצר כיון שאץ נותן לו ע״מ להוציאו דכיון׳דהא״י
לנקט ניתנין לפניו ג'כ אין לאיס לאפשל למשיס סתנץ לסר כלניס נקט
מומל בפנים כשיוציא לחון חשוב עישה בעצמו העקירה ויש להקל בזה
בלשץ וה או אירחא למלתא נקט לכשמומנין אותי ניתק לפיו י ק הוא לשין
כלבריו ובמ״ש בבה״ל ואס הישראל אינו מוסר לילו אלא הא״י לוקח
הרמנ״ס מימנין א״י ינותנץ לפניו ונירישלמי הונא בהגה״מ והניאו הנד־א
מיד הישראל)ה( לכו״ע מותר 'כשלוקח ע״מ לאכול בחצר לאף
משמע בהליא ללאו לוקא לפרו לה״ה בילו ל נ ת ג אץ מתנץ מיונית לעי״ג
כשיוציא הלא לא עשה ישראל העקירה כלל ) :ר ( לאכלן .אפילו אם
מ״מ להוציא ומשמע לרק מ״מ להוציא אסיר אבל בלא ע״מ להוציא מותר
אינו מפרש לו שיאכל ג״כ שרי למסתמא יאכל שם אלא בא לאפיקי
ליתן לי בכל גווני ללא היניל לפניו נלל וע״ב קשה על האחרונים שהעתיקו
אס אק רשות ביילי לאכלן שם או שהוא הרבה שא״א לאכלן שם
בפשיטות לאסול ציתן נידי א ק מ ל נ ד הש״ג על המרלט שהניא בשם
אסור ליתנם לפניו להוי כאלי נותנו ע״מ להוציא ויש בו משוס מראית
התוספות והעתיקו המ׳׳א משמע לאפילו ממונות אסיר ליתן ט ח ]וסנה
בתיספית שלפניט לא נמצא לנר  itולפנ״ל שהוא מ ל נ ד התוספות לף נ ׳ ע״א
העין שיאמרו שמוציא בשביל ישראל ובשליחותו וכמבואר בסימן רמ״ז
ל״ה נכא עי״ש והכינה שה כשהוא עימל כחין ופישס ילי לפיס יה״ס כשהוא
]מ״א בשם ש״ג וכן הוא באו״ז[ ) :ה ( ופשס ירי לפנים .ובזה
אפילו לא יתנם הישראל ל י ד ו ) ו ( אלא יקבלם מיד הישראל לאין • -עימד נפנים וניתן לי ע״מ להוציא אנל משעחיית ד נ ד הש״ג לא משמע ק [
שוב מצאתי באור ורוע שהניא דש שהיו רוצים ללקלק מהנדיתא ללוקא
מושה הישראל שוס עקירה אש״ה אסור דכיון שילוע שיוציאנו יאמרו
לפניי ] 5ftגס ללילהו אימ מבואר משוס עקירה ונלאה שלעתס היה לנילו
דבשליחותו מוציא וכ״ש למסור לידו לאשור משום העקירה וכדלקמן
אסיר משום מ״ע[ והוא נ ת נ לאין לאיה וגמ״ש למעלה ]ולס להמפ״ן באי״ו
יניח
בסימן שמ״ז) :ו( או ליתן לו .ואסילי לא יתנם לידו אלא
גיסא ילאה נלטל ל ג ד ם נמה שהועתק במרלט הי״מ השני בשמו וביאור
לפניו בחצר כיון שידוע שיוציא אשור דיאמדו לנשליחותו מוציא וכנ״ל
בל ל נ ד האו״ז מונח שם בהדא במי שניאר הני׳י נמפקנתו ע״ש[ ילדנא
נלאה ליש לסמין לסקל נלעת הא״ל לאין בוס משים פקילס וגס משים מ״ע
אץ כאן טון שאינו נותן לו מ״מ להוציא וכלמשמע מהירושלמי כנ״ל ינ״ש נר״ה לילן לאינו אלא גזירה לגזירה י ״ ש כאיי׳״ י פ ״ ל להקל מטעם ים
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)לג( ישי•) :לל( המיג ו מ מ ט ) :לה( רשיי) :א( ואין לאסור מפני שיטלטל הישראל ה ט ס שיש נו סיריד פת שכיה איי גיי! לנאסר בשתייתו ללא
געשה נסים להפירידן נטלי להניס ]תוספות והגיאו המיא נסימן שניג ואף לפי המסקנא חס לאיסור הנאה תמיר׳ אפשל לריניל לא סיל ק [ ) :נ( לצעק
נישיל ט י י ס להוא מלאכה דאידיתא חשיב אץ מזוניתן עליך לאסיר להרנית נשניצו כמניאר נסימן תקי*נ ]תיס׳[) :ג( ולאו דוקא עיים והיה בל איי
מ פ י לרט שלים ]מחהיש נשם שיך'יין סוף הימן קניא[ ) sל( כיח ימ״א נשם השיג גשש התיפפית ישיא יעיין נ ה י ל ; )ה( הגרי! יפשיט) :ו( לקגק
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