י

'מלכות שכת סימן שכל,

t p

נאי הצילזי.

בשנ־לו * )מב( מותר לערב מיד י׳והא דשרי לישראל לטלטל אפילו כשהביאו דא״י לעצמו דוקא
)מג( בתור ד׳ אמות או בתוך העיר אם היא )מד( מוקפת חומה )מה("והוא שתהא מוקפת לדירח
דה־יט שישבה ולבסיף הוקפה וסתם עיירות מוקפות לדירה וסתם מבצרים איגס מ ק פ י ם לדירה !  c׳  p׳  S £־ « ׳
)מו()ועי ן לקמן סימן מיא( ז ט )מז( אס הוא ספק אם הובא מחוץ לתחום )יג( )מח( אסור יכיכ הרץ נפ״נ
י וחקא בא״י שאיגו שרוי עמו בעיר אבל א״י השרד עטו בדר ופיחת המצויים בעיר )מט( אץ לכיצה ינפכ״נ
לחוש מספק )נ( ואפילו אם יש לא״י )יל( * שני בתים ואחד מהם בתוך התחום תולץ להקל ומותי " ״ י'״ °״ ״ '
לאכול אפילו לטי שהובא בשבילו :י * 'אינו יהודי שמילא מים לבהמתו מבור שהוא רה״י לרה״י "כ״ב משגה י שם
מותר לישראל *להשקות מהם נהמתו יוהוא )נא( שאץ הא״י מכירו דליכא למיחש שמא ירבה נדיתא ח הרץ
ה
לניצה
בשבילו ואם מילא לצורר בהמת ישראל אסיר )גב( בכל סיני תשמיש )גג( *פילו ישראל אתר בפ״ג
יאימ ים
י
?™מלית מותר לאי' 4שלא טילא בשבילו .הגה רש מקילז
הראיש

שם ב״ס וכ״כהמרלט ונפכינוש״ס

באר היטב
פסה כסברא ראשונה ועמ״א) :יג( א ס י ר  .ילס״ז אפי׳ הסק אם
הינא בשביל ישראל ועיק ס ״ ז  .זהאי אסיר פי׳ בי ט י ס אבל לערב

ת רץ

מותר מיל נמ״ש ס״ז ס״ח מ ״ א ) :יל( שני נמים • ע יין ט״י
שהעלה לאם יש לי כ׳ בתים מ ק צתחום זאמל תוך התחיס לאשי;

משנה ברורה

באור הלבה

בס״י ]ואם הביא גס לרד ר״ה עיין לקמו סי״ל סקע״ה[ ואשילו

דימן שאני אנל לדינא אף אם גיסא דהסמ״ג ניקל גס ט ה מ״מ ד לג1

»״״!

^
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 £סידת

אפשר ואץ להקל והלא סממני משמ» ופסק נלא״ה נדמה סראשינם ואיטית
בקרא לא החמירו ט ]מ״א נשם ™ ״ י : , ? i l " , ' " 0 3
אף נספק נמיר  • :מיתי לפרג מ י י  .מיץ נמ״נ ונתנ המ״א ג״ל דאץ
) מ ב ( מיתר לערב מ י ל  .ד ס ״ ל ) מ ד ( לבאי&ורי לרנגי א צ ל ה ח מ י
יפיץ
הסתם לא
שירן ל מ
מה שיין
אלא מה
להמתין אלא
צרך
יכג יפיץ
לא רננ
מן הסתם
גלילה מן
ט גלילה
גייס ט
לרנגג גייס
צרך להמתין
בכדי שיעשו אף למי שתובא בשבילו ולדינא יש להחמיר כסבר״
והכל
נא״י
מונרחץ והיל
ונריו מונרחיי
ואץ דגרו
יכתנ ו א ז
ניס וכתנ
יגתו״שסארן ניס
וצ״ע יגתו״ש הארך
שנתנ  rr ooוצ״ע
נא׳ד שנתנ
ראשונה ]א״ר בשס ב״ח ומהרש״ל וכתב )מה( שכן משמע מסתימת
מנתי! יש
שמצדד דאס י
השו״ע לקמן סימן תקס״ו[ וכ״ש בתחומק די״ב מיל די״א דהוא
סייי שני גתים מנתון
ס״ו שמצדי
מ״ן ס״י
לפי הימן * :עני גתים .מיין
לאסור י מ ג יקריב הילנץ אחר הרוג ילפי מה שנתב הני׳יא דהמעס ניס
לאורייתא ) :מ ג ( כתור ל׳׳א  .דכל דבר שיצא חון לתחום אסור
לטלטל חוז ל ל ״ א א ף שמותר באכילה במקומם אס לא בעיר שמוקפת משים כאן נמצאו וכאן סיו וסייגו טו! ממצאי נתון המיר אמריק דסיי שש
מחיצה לנחשב כל העיר כד״א  ) :מ ד ( מוקפת ת ו מ ה  .וה״ה כ ש נ ת ר ן יש לומר דניה אף אס היי שני גתים מחין לעיר מותי דנא! נמצאו מדיף
7
צי
א
S
׳
^
־
™
^
ש׳ נ ; ת י ״
בצורת הסתח דחשינ נ מ י נ ^ ה ע י י  ,נ י "
מ ^ א ^ י ת ר יק ־שמלאי לצירן עצמן |אבל לציין ישי^ל אסיר ובעינן ? 5 3
®
כל ההיקף כל״א ) :מ ה ( והוא שתהא מוקפת יכו׳ לאם אוינה
ב נ ד שיעשו כמו נא״י פמ״ג[ אן •ס נראם מ ד ף מא״י דאפילו נמנירו
לדירה או שהניח הא״י בשדה אין להחפז רק ל״א ואם ס ל »ל א ״ י
מיתי דלא ח״שינן נהי שמא דנה בשבילי * :לה»קות מסס בהמתו .במשנה
אחר אמה או שתים שוב אין רשאי אחר לטלטלו רק על תשצוס ל א
איתא משקה אחרי ישראל יפילש״י סא לנקש אחרי לניכל ימילא הא״י
]מ״א יתז״ש יש״א[ ) :מ י ( יעיין לקמן סימן ת ״ א  .היינו לשם כתב
לצורך עצמו והטאו נחילושי לפ״א עי״ש עול ונראה פשוט ללש״י איילי
לכאורה היפר זה חכל הס״ז כבר יישנ שס ללא סתרי אהללי ע״ש:
נסתמא ללא ילעיט טנתו ומיה יש היכל שעשה לנתחלה לציין עצמו ושר אנל
)מז( אס הוא ספק ובו׳ .ואף לשסיקא דרבנן לקולא אסור ביה
משוס דהוי דבר שיש לו מתירק דאפשר להמתין ער ערב ו נ נ ״ ל אי ייעינן שעשה לצורך עצמו מיתר לישראל תינף ליהנות מיה יגיה יחא מם
]רמב״ן במלחמות פרק כ״ב והה״מ וכן העתיקו האחרונים[ ) :מ ח ( אסור .ס ת ס בזה כדעת הגאונים.דאיסרין בספק ו ק ס ת ס
בסעיף ס״י לודלא כדעת המתירין המובא בב״י והוא לעת הי״א שבסעיף ן׳[ והנה אף לללעתס אף במי״ש אס!ל בזה .בנדי שיעשה
מ״מ הסכימו האחרונים דלענץ מו״ש אין להחמיר בזה להא אפילי בולאי חון לתחום יש אומרים לא״צ להמתין בכלי שיעשה וכנ״ל
בס״ח ע״כ בספק עכ״ס יש לסמוך על המתירין ) :מ ט ( אין לחוש משפק .שהפירות האלו הביאן חץ לתחיס דאדרבא דאמרינן )מו( כאן
נמצאו כאן ה י ו ) :נ( ואפילו ו כ ו ׳  .ואף דבזה יש לספק שהביא מהבית שיש לו י חין לתחום מ״מ תלינן.להקל דעד כאן לא אסרינן
מספק אלא בא״י שאין לו דירה כלל בתוך התחום חיישינן דשמא חין לתחום הביאו בשבת אבל בזה שיש לי בית נתיך התחים לא
מספקינן כלל שמא הביאו מחין יאמרינן כאן נמצאו כאן היו היינו בהבית שבתוך התחום) :נא( שאין הא׳׳י מ כ י ר י . .דבמכירו או<
שהא״י עשה לעצמי אסיר דגזרי שמא ירבה הא״י לדלות בשבילי יעיין לקמיה בס״ק ס״י דאסילי דלה שלא בפני ישראל אסור ואי
עכ״ש בעינן שידע הא״י שהישראל צריך לאותה המלאכה דאז נוכל לומר שיכוין להרבות בשבילו במכירו וע״ש עוד מה שכתיב ב ו י •
) ג ב ( בכל מיני תשמיש .היינו דלא מבעיא לשתיה דעקרו עומד לבך בודאי אסור אלא אפילי שאר תשמישין נמי אסור להשתמש בס 1תיס׳'[ •
)•נ( אפילו ישראל אחר  .דכיון )מי( דאתעביד בהו מלאכה דאורייתא בשביל ישראל אשיר לכל ישראל יכנ״ל בש״י ואסילו לערב
נמי״ש יהיה אסור על בכלי שיהיה שהות לדלות חלשים וכנ״ל) :גד( לכרמלית .לאינו אלא )מח( מלאכה לרבנן מותר לישראל אחר

שער הצק
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הישיש להקל יכאד ראשונים לא נתנו זאת כלל להצריך בכיי שימשו גייס ;ויקא ( » ) :נ י ץ ®יק אין צדן כתג המעש נשם הרמכץ משום יתחימץ אץ
שיה לכל למה שלזה הוא חון לתחומו לזה הוא תוך תחומו ועיכ לא אסרי לאחדם) :מל( כן משמע נראיש ניצי ילאי ליקא נהתומץ רסיס נשאר איסור
ויכמ ) :מה( הייט מללא הזטר כלל שם ללעה זו ווה יש צהשינ קצת לשם לא לצה להקל ינלאיה הקיל שם למיתי כלילה אף שהיא מיס שני אנל האמת
היא ק וכל הפוסקים הריף והרמנים וסהית ופמיג יסמיק ומרוט ורמנץ נמלחמות פלק שואל ולשניא המונא בניי סימן תקמיו כילם ססקו להחמד
וכפשמיה וסוגיא לעין חלילץ ויפת ריי והראיש יחייאי ניגהו לגנייהו ) :מי( הגריא נשם כמם ראשיים ונדישב מה ונרי המחבר ולא נויני .שנתקשס
נ ו ס ; )מו( לטש ושיו) :מח( וסתם גיס ללא גסיש מי שאומר שהינא גרץ ליוקא נתתונק התירי לישראל אתר יצא נשאר אישירא לרנק וללא כהעו׳ש

