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הלנות שבת סימן שנה

דאף אס הובא לרן רה״ר לצורך ישראל מומר לאים לשמות מהם )גה( הואיל ואפשר)נו( לילך שם ולשמיח
)מור בשם ר״ה()מו()גז( ויש מתירין אף לכתחלס )כל בו( וכן נהגו היתר לומר אף לכתמלה לאינו יהולי
להניא שנר )נח( או שאר דבריס )גט( לרך כרמלית או בלא עירוב )ם( ואנג״ם שיש להחמיר בדבר מ״מ
)סא( אין למתות ביז המקילין )סב( לצורך שבת )סג( ובשעת הלמק להא יש להקל באמירה לאינו יהודי
לצורך כמו שנתבאר סי׳ ש״ן וכ״ש בכה״ג :י א 'ליקט אינו יהודי עשבים )סד( מ ו ר ך בהמתו
אם אינו מכירו)סד (.מאכיל אחריו ישראל "שעומד בפניה בענץ שלא תוכל לנטות אלא דרך
שם דאילו להעמידם עליהן אסור דחיישינן שמא ימול ביה ויאכילנה והס מ־קציס )סו( אבל

באר היטב
ע״ש ) :מי( ויש מתירים פי׳ נכרמלית וממ״א שהעלה לאין להקל

אלא לצורך נמ״ש רמ״א וליתן לו מעות בשנת אסיר לכ״ע מ ״ א .

משנה ברורה
וכנ״ל בש״ח ג ) נ ה ( הואיל יאפשר .ללא חשיב נ מ ה ממלאכת הא״י
בשנת כיק לאפשר לי לירל לתוך הבור ילשתית בהיתר בלא חילול
שבת ללוקא בבהמתו אסור לא״א לה לשתות מתוך הבור
)מט( ובבהמה נמי אם הביא מים מנהר שאפשר לה לשתות משם
גיסא אי שהניא )נ( מנור העומל נרה״י שהיה אפשר להכניסה שם
ולהשקותה כלא חילול שכת ג״כ יהיה מותר לאף להא״י הניא לרך
ר״ה נאיסור לא חשיב נ מ ה ממלאכת שכת כיון לאותה ה מ א ה היה
יכול ליהנות בלא חילול שבת )נא( אבל אס נפעם הזה הניא הא״י
מים לנהמתו מנור שהוא רה״י העומל נר״ה לאלו המיס א״א
להשקותה נהיתר וכנ״ל אף שיש ישם גס נהר שהיה אפשר להשקותה
משם אסיר לעכ״ס מיס אלו הביא ממקום שא״א לה לשתות בהיתר:
)גי( לילו ש ס  .ואס אין הישראל יכיל לילך שס מפני סכנת
דרכים )נב( אסור גס לדמה זי יפשיט לה״ה להליח כלים בהמיס
או לעשות בס שאר תשמישין שלא היה אפשר לעשות שס בתיך הבור
דיני כבהמתו ואסור גס לדעה זו ולעני! דינא העיקר כדעה ראשונה
להוא לעת )נג( נל הראשונים יכן משמע מהגר״א ותו״ש ורק לצורך
גלול או לצורך שבת )נל( יש לסמוך ע״ז להקל )נה( יבמו״ש יש
להתיר מיל נכל גווני ) :גז( ויש מתירין .האחרונים נלחקו מאל
בטעם הלבר להא אף היש מקילין לבסמוך לא מציני שהקילו רק
לענק ליעבל אבל לא לכתחלה להתיר אמירה לא״י אפילו בכרמלית
וכ״ש בר״ה וגס מה שציין המציק ע״ו נלנו כתב המ״א ללא נמצא
זה בכל בו ו מ ר ״ א כתב להוא למת ראבי״ה המובא בכ״י כסימן
ש״ז ע״ש  ) :נ ח ( או שאר ל ב ר י ם ) .נו( היינו לכר שהוא צורך שבת
קצת ) :ג ט ( לרך כ ר מ ל י ת  .ובד״מ משמט מ ה ג ו להקל אף בר״ה
לילן ) :ס ( ואע״ס שיש להחמיר .למעעם שבות לשכות )ני( אק

מתירק לכתחלה רק בצורך גלול או ללגר מצוה גמורה כגון שהוא
צריך המשקה לקידוש או להביא התבשיל החס שהיכן לסעוחת שבת:
) ס א ( אי! למחות .וטכ״פ לא ית! מעות לא״י מ״ז ]מ״א[ יגס לא
ית! לו הכלי לידו ולא יקבלם מידו במת הבאתו כדי שלא יטשה
הישראל הפקירה וההנחה ]אחרונים[ ) :ס ב ( לצורך שבת .כתבו
)נח( האחרונים דמ״מ אין להקל אלא בשכר יכיו״ב מהדברים
הצריכיס בשבת שא״א להיות בלמדם אלא בדוחק קצת אבל דברים
שא״צ כ״כ ע י ! פ י ח ת יכיי״כ אי! להקל ואפילו אס הוא רוצה להתענג
כהס לכבוד שבת )נט( ולא יפה עושי! המשלחק ע״י א״י מ ג מ ו ת
לאורח ולחתן חון לעירוב ) :ס ג ( וכשעת ה ד ח ק  .היינו אי כשעת
הדחק ]כ״מ בד״מ[ ) :ס ד ( לצורך בהמתו .ולדעת )ס( היש מקילין
הנ״ל אף כשלהטן לצורך בהמת ישראל מותר כיון שיכולה לאכול
במחובר )סא( יוס לא שהיה בעבר הנהר שאינה יכולה לאכול משם
אי שהיו העשבים מועטין שאין לרך להאכיל במחובר אבל שארי
פוסקים לא חלקו בזה והעיקר כמותם וכנ״ל אך אס היא שעת
הלחק שאין לישראל עשבים כתכ הח״א ליכול לסמיך על לעת היש
מקילין מ י י ל ) ס ב ( ולומר לא״י שיאכילנה לבהמתו אפילו אס ל ק ק
לצורך ישראל יכן כמילא הא״י מיס מן מ ה ר כמקים שיכילה הבהמה
בעצמה לילך ולשתות ואין לו מיס אחרים ליתן לה׳ אמ״ג שמלאן
א״י בשביל ישראל מותר )סג( אבל לומר לא״י ללקס עשבים בכל
מנין אסור להוי מלאכה לאורייתא וכן לומר לא״י למלאות מיס
)סל( מן הביר שהוא רה״י לר״ה בכל מנין אסור אך אס סביכ
הבור הוא כרמלית מתיר שס בבלל ס״ב ע״י א״י משוס צער בעלי
חייס ודוקא סעס אחד ביום ולא יותר וע״י ישראל למולם אסור:
) ס ה ( מאכיל אחרמ ישראל .דמוקצה)סה( מותר בהנאה •־)סו( אבל

שער הציון
וסחיא שהניאו ליעם וי יהיא נגד סתימת המתנר וכני הקשה על סעייש נזה נספר מאמר מייני) :מט( מיא נשם מרדם וכיס מתוספות) :נ( סשוגז
לדעה זו) :נא( סיא נשם כמס ראשונים וכיכ סתויש ישיא דלא כעייש) :נכ( מיא ישיא ועץ איר ) :נג( ר״ נתוספות והראיס והרץ יהריסניא
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לסרנה סוםיךם יניס נתיא") :נס( חיא ) :ם( כ'מ מסגריא) :ס( אחרונים) :נח( סגר״ו) :נס( חיא ) :ס( מיא) :סא( תוספות ועיץ נפמיג שכתנ
דסיה אס ירא לסיליכס שם שלא יגננים גינ אסגר לכייע  :י)סב( והים שיעמיד נפנים שלא תלך אנס ואנס ותלך לעשנים) :סג( עיי כתכ שם נח׳א
דאם אין לנסמס שים לנר לאטל לא שטלת שיעל אי שאר תגאס אץ למחית נאלי שאומדס לאיי לקצור עשנים דמיטנ שיסיו שוגגץ ועוד משים צער נעלי
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עשטס אביר מתר ממס שצרי* לאטל סיא ביום בלבל וע" ישראל לעילם אסיר עכיל) :סל( לבכרמלית כבר כתב לעיל בעצמי נכלל סיג לץ ח״ת למיתר
משוס צעניח וע*כ לטנתו הכא נכלל סיג שכתב לאיפור לוקא מרס״ לריס ואמנם באמת לבר זס איט מבורר לל* סברתו משים צער כעיח למה לא סקיל
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