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הלכות שנת ס י ק שנ.1
)ז( אפילו אם החפצים של א״י שהרואה אינו יודע שהחפצים של א״י .הגס ואפי׳)נ()ה( בייתל לו
מקום מגע״י יש להחמיר )ממני ס״ק לשבח( י ב יהינא דאינא )ט( משום דרני שלים )י( או בא״י
ארם )ל( סוחר לתת לו או לשלוח לו ע״י א״י) .יא( והיה לצורך סצוה כגון להוציא )ינ( מ ק מטחו
כפסח )מילט( * ג יטותר להחליף משכון בשבת אם הוא מלבוש דוציאגו )יג( דרך מלבוש ני אץ
זה משא ומתן וגס בישראל מותר בענין זה אס הישראל צריך ל ל כ ש ו  .הנה )ה( וסוב שהא״י יקח
המשכון עצמו)יד( ויניס אחר במקומו )טו( ולא יגע בו הישראל שלא יהא נראה כנושא ונוסן)אגולה(
ומיל סי׳ ש״ז בסופו מלין א״י סמכיא בשבת איזה לבר אם מותר לקבלו :ד "פת שאפה אינו יהודי
•לעצמו י בשבת •)טז( יש )ו( ]א[ אוסרים )יז( ®ויש מתירים )יח('וכשעת )ז( הדחק או לצורך

באר היטב

עערי תשובה

במילי לשייך בו משא ומתן אבל אכילה ישתיה נוהגים להקל והשמה
]ה[ איסדס .עיין נאהיט ועיין נשיי סימן •ינ שכתנ דוניס ישמו לא לימא
שהוא צורך שבת וא״א לישראל לילך אחר זה והוי כמי לצורך מציה
יתסי מיטתם על עצמותם יכל מי שיש בילו צמחית נוס ט׳ ד־ויאיתי
הנזכר בסמוך ע כ ״ ל ) :ג( ביימל .לי״א לשכירות לא ק נ י א  .ועמ״א שהעלה לאס הח5ן הוא של אינו יהולי ואינו ממושכן כלל לישראל
לכ״מ שרי ע״ש  ) :ד ( מותר ל ת ת  .ומ״מ אסור ליתן כידי ממש כמ״ש ס״א ופשוט לאשילי הכלי של אינו יהולי לא יתנו לידו משוס
עקירה מ״א ע״ש) :ה( ו ט ו ב  .יכתב באגודה דה״ה אס האינו יהודי מניח המעות וניטל המשכון נמי שרי יבלבל שלא יחשב עמו יכתכ
שס שצוה להם להתענות למחר ירמ״א לא חש לזה כיון שרי״ו מקיל לגמרי .כתב הסמ״ע בח״מ סי׳ קל״א ס״ק יו״ד דאס בא אינו
יהודי ליטול משכונו מישראל נשנת מותר לישראל להיות ע ר ג ונפרס נ ץ השמשית וכי׳ ע״ש ומ״א כ ת ג ול״נ דאסור משוס ממצוא חסצך
ועסי׳ ש״ו ס ״ ל ע״ש ) :ו( אוסרים  .לה״ל נולד והיש מתירין ס״ל כיון דגמרו כידי אדם לא הוי מוקצה ועיין מ ״ א  .ועיין
נתשונת שנות יעקנ מ״א חא״ח הלכות שנת אי שרי לשתות הקאוו״י נשכת ככית המשתה של איני יהולי ע״ש) :ז( הלחק  .כגון שלר
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נכל גווני אלא דמסייס דאין טדי להקל מניעם וס נלנד אם מתן ע״מ להוציא
לק היכא לאיכא משים ללט שלים  • :ל ע * ט ו  .סאי לעצמי לאו דיקא לאם
היינו יודעין שהיא לעצמו איילי נחיל אסיר לישראל ל>?/יל מ מ ®7 °׳׳ל »י«
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מנוי מת חחר כלל אלא מ ״ ד נפת שמישה למטר והיא עיר שלינהN..1
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מענה ברורה

בסק״ ד ) :ז( אסילו אם החפצים של א ״ י  .נ ס ו ר איתא אי אפילו
וכו׳ )ז( ופירשו דאדלעיל קאי דהא״י עומד בחיז יסושס ידו לפנים
לבזה אפילו אס החפצים של א״י יש מראית פין שיאמרו לשל הראל ה ם
 Vשמוסר לידו אבל כשעומד ב ח צ ר ) ח ( מותר לתת לפניו ללא גזרינן
—!,
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נולי האי נחפציה של א׳ י ואמרינן להרואה אותו שמוציא אח״כ ילע

שהחפצים של א״י ה ס  ) :ח ( נייחל לו מ ק ו ם  .הייט אם היה החסז
 Pס פ י שמא נאשס ר צ ת ״ ״ ״ ,
] א ח ר י ט . . . [ 0
לכאירה נראה
ממושכן אצל ישראל אף שייחל לו מקים על החפץ שיטא ייטלט כל
]ס״ט כלי קדמת פנים ינננדמן מ״ד ש״ה( יש להקל הואיל דש מתירץ ככל
זמן שירצה אס״ה אסור להניחו שימלט נשכת ) ס ( לחפץ הממושכן
מנץ ונפץ מה שספק הלמ״א בסימן לנ״נ ס״ל ע״ש נמ״א סקי״ג * :יש
אצל ישראל הוי כשלו ומה שייחל לי מקום לא מהני לשכירות לא
אומדן יכו׳ .הנה כעץ סלוגתא וו סליגי נמי הלאשורס כא״י שעשם מנעלים
קניא ומדיין כרשות הישראל היא ואיכא משוס מ ״ ע ) :ט(• משוס לרכי שלום) .י( כנין א״י שחלה ישלח אחר מאכל ישראל) :י( או
נא״י אלס  .ומנקש חפציי )יא( ואף שאין חשש סכנה נ ד נ ר ) :יא( וה״ה לצורך מצוה ) .י נ ( ואף דאסור ליתן לא״י אם יודע
שיוציא החפצים מביתו לר״ה בשבת אף שלא בשליחות ישראל וכ״ש כשהוא בשליחותו מ״מ התירו ככל א ל ו ) י ג ( משים דלדיק להרנה
פיסקיס אין לנו ר״ה דאורייתא ואינו אלא שבות דשבות והתירו במקום מצוה או מפני דרכי שלום ו כ ה ״ ג ) י ד ( ומ״מ צריך ליזהר ככל אלו
שלא למסור ליל א״י ליעשה הישראל עקירה להא אפשר לבקש להא״י שיקחנה ב ע צ מ ו ) ס ו ( ואפילו אס הא״י מבקש שיתנו לתוך כליי יש ליזהר
שיעמידנו בבית ואחר שישפוך הישראל לתוכו יקחגו ) :י ב ( ממן מ ב י ת ו  .כגון ע״פ שחל בשבת ]מרדכי[) :יג( לרך מלבוש) .טז( לאל״ה אסור
כשאר חפצים של ישראל כיון שממושכנין אצלו דיאמרו דהישראל צוה להוציאו וכנ״ל בסק״ח מיהו אס הא״י אלס ואיני רוצה לקחת בדרך מלטש
מיתר בכל גווני וכנ״ל •י)יד( ויניח א ח ר  .כתב באגודה ה״ה אם הא״י מניח המעות ונוטל המשכון נמי שרי ובלבד שלא יחשב הישראל עמו
ולא יגע בס ]מ״א ותו״ש[ ובא״ר משמע דהוא סובר דכשמניח מעות מחזי כמשא ומתן ולדידיה אין להקל בזה ) ח ( כ״א כשהא״י אלם ומ״מ
נראה לאס יוכל להגיע לי מזה ה פ ס ל כגון שאין משכין שיה הכסף וכלימה יש לסמוך על המ״א ותו״ש ) :ט ו ( ולא י ג ע  .בשים )יח( אחל
מהמשכונות לא בהישן ולא כהחדש )יס( מיהו בישראל כה״ג יש להקל שיגע בו רבישראל לא מחזי כמו״מ אלא כמשאילו)כ( ואם בא הא״י
ליטול משכונו ואין הישראל מאמין לו אין ישראל אחר רשאי לערב עבורו דאשור משום ממצוא חפצך •י ) ט ז ( יש א ו ס ר י ם  .שמא )כא( היתה
ניה״ש קמח או עיסה שאיט ראוי לכוס ואיתקצאי לכיה״ש ואפילו אס נאמר דהיו אז חסים דראוי לכוס מ״מ אק ראייס לאכול באותו ענץ
שנעשי לבסוף לאחר שנעשה כו אישורא דאורייתא שנעשה לחם )כב( והו״ל נולד ויש שאוסרק מסעם אחר שמא יאמר לא״י לבשל ואע״ג דא״י
שהדליק נר לעצמי לא מ ר י ק כמ״ש סימן רע״ו במילי לאכילה דלהוס כיותר גזרינן ססי זכתב המ״א בסימן תקי״ז למדברי המחבר שם
משמע דס״ל נ ט ע ם ה ז ה ) :יז( ויש מתירץ  .דלא מחלקי נין מידי דבר אכילה ללאו בר אכילה כיון שמ״מ עשהו בשביל עצמי ולענין
מוקצה ס״ל כיק שהיה יכולת גיד הא״י לגמרו אין ע״ז שם מוקצה ונולד .כ ת ב נ״י נשס או״ז שלדנרי הכל אס נישל או אפה ע נ ד
ישראל בשבת אפילו לצורך עצמו ואסילו בשבת ראשונה ובפעם ראשונה שאין העכל יודע אס אדונו יאכל מזה אס לאו אפ״ה אסור מפני
שהוא מכירו ומרגילו לשבת אחרת ע״ש שהביא לזה ראיה מתוספתא ועיין לקמן בסי״א מה שנכתוב בזה  ) :י ח ( ובשעת ה ד ח ק  .כגון
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שמ׳ז וכ׳» מתוספות ולאיש
המיא יתייש ולשיטתם א!צי דביד
גיס ככל גיור כניל) :ט( כיג ן
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ועיין לעיל נסימן שיו ס י ה  (V) :מיח ותויש ושיח והחיל מנלל גס כי? גזקג  t ; 1־  ,••j> tמ מ > ?;njvנידחי נכין גייהל־ כמ־ש שיא
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להא א::ר לו כאופן ההיתר לטיע) :עו( מיא ללא כעויש) :ע!( מיא ותייש) :יי( ל ס ד כתב להרמיא ואגודה לא פליג׳ ובאכילה מוכח נהליא
למייר׳ נאלם עי; ) :ית( '7מ נש? אנילה ; )יש( לבוש והעתיקי ה ז י • ; ; )כ( מיא יתיי; ללא ככמיע; )נא( היאיש יזעדקי הגריא ; )כג( מיא

