הלכות שבת סימן שכה
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* אם מכירו)עז()סז( אסור וכן בכל דבר דאיכא למיחש שמא ירבה בשבילו ®אבל נ ד נ ד דליכא
למיחש שמא ירבה בשבילו כנץ שהדליק נר לעצמו או עשה כבש לירד בו שבנר אחד ובכבש אחד יספיק
לכל אפילו מכירו )סח( מותר * י ב 'אע״פ שאינו מכירו)סט( אם אומר בפירוש שלצורך ישראל הוא
עושה או אפילו אם אינו אומר כן אם מעשיו מוכיחים שלצורך ישראל עושה כגון שהדליק נר בבית
שישראל בו )ע( והלך לו האינו יהודי אסור ז יג כ אם ליקט אינו יהודי והאכיל לבהמת ישראל
)עא( אין צריך למחות בידו לפי שעה )עב( אבל אם רגיל בכך צריך למחית יי י ד יעשה א״י
בשבת ארק או קבר לעצמו מותר לישראל לקבר בו ואם עשאו בשביל ישראל לא קבר בו
)יז()עג( עולמית 0ודוקא שהקבר בפרהסיא והארון על גביו שהכל יודעים שנעשה לפלוני ישראל

שם ינרנא
E
י מסות מרוט
פי״ו נשם ר״ת
נ הראישינינהטי׳
יש״ש ל שנת קנ״א
ט שה וכסי׳ הריין
נשס ״ סגאיניס
ירמנ״ם נע״ו

באר היטב
לירא שמים להחמיר[:
ונחננ יש לירא
נ״ננ ו נ ת
מחמיר נ ״
רנה מחמיר
]ונס׳ אליהו ר נ ה
ונס׳
ו):נח( אסור .אשילו שלא נסניו והייני שיודע האינו יהודי עכ״ש
שהישראל יבוא להאכיל נהמתו דאז חיישינן שירנה נשנילו ש״ז.
יעמ״א שהעלה דאס האיט יהודי מכירי ייודע שצריך לו אפילו

באומן שעושה סל המקח אסור ומיין סי׳ רנ״נ ס״ל  .עוד העלה
אפילו במכירו א״צ להמתין בכלי שיעשו כיון שאינו אלא משים
גזירה שמא ירבה בשבילו ע״ש) :יז( עולמית .וה״ה בכל מילי
דפרהסיא אשור עולמית ונ״ל דנקצן שרי מדינא אלא שנכון להחמיר

משנה ברורה

באור הלבה

אס מכירי ו ט ׳  .מדסתס המחנר )סו( משמע דאף אס שלא בפני שהתמו כל הפוסקים נזה ולא הניאו לנד לש׳׳י להם אידי נילעינן • :אם
הישראל ליקש אסור אס מכירו וכן פסקי )סז( כמה אחרונים מטרו .הנם סמתנר סתם נזה למשמע לאף אס משאי שלא בפני סישלאל
)סח( ועכ״ס בעינן שידע הא״י נשעת מלאכתו שצריך לזה הישראל אסור ינמ״ש ננ״י לק נראה למת הד״ף יהרמנ״ס ללא הינירו י נ ד אטי
המכירו לאז שייך למגזר שיכוין להרבות בשבילו )ספ( ויש פוסקין לצריך בפניי ליקא ישנן נלאה לפת התיהפית ניצה לף ג׳ וללא ניעת סר״ן
המחמירין שסוברין דאפילו אס כבר עשה הא״י ולא ידע אז שהישי־אל והמ״מ שנתט ליוקא נפניו אסיר דאז שייך למיגור יקא מינוין להרנות נשטלו
בשעת עשייתו יק המתיקו הע״ז והא״ל ונאמת כלעת הרץ והמ״מ נמצא
צריך אסור אס מכירו דאף דאין בזה חשש שירבה בשבילו בשבת זו פול כמם לאשונים שכתבו ק בפשיעות גצי כוס חילק ]והיא נסבלת אטי
גזרינן דכמה שיהנה ממלאכתו ירגילו להרטת בשבילו לשבת אחרת שנגמרא ונראה להם לגה לנא לא פליג עליו גוה ונ״ל לק משמע כלברהם
ולעת הצורך יש להקל בזה) :סז( אסור .הייט רק עד הערב וא״צ מלשץ הגמרא רנא אמר אפילו תימא גפניו וט׳ משמע לגס היא מוד לשלא
להמתין בכדי שיעשו ]מ״א[) :סח( מותר  .לאף להסוברץ לאסור גפניו אין לאסור כלל אלא לכאן מנש אפילו גפניו מותר משוס ני לאחי נר
משוס שבת אחרת )ע( לא חיישינן בזה שיעשה בשביל ישראל עצמו למאה עיש[ והוא יפת היאנץ המינא נמיא וסרשכ׳א נחילושיי וק
לשכת אחרת דדוקא כדבר שיעשה לעצמו חיישינן שמא ירבה בשביל המאיר ויבינו ידחם והימין המובא בנימ כולם כתט ליוקא אם
ישראל אבל לא שימשה בשביל ישראל לכדו) :סט( אם אומר בפירוש .משאו גפיי אסיר ולכאורה היה אפשר לסמיך להקל על לפת כל הני רביית f
ר״ל ואסור אפילו אם השתמש מתחלה בעצמו ג״כ ובדלעיל בסעיף נפלס לנהרמכים ]והדיף[ לא יוכר נהליא להיפוך יהמימ מסתפק לאפשר
לגם סוא סיל ק חלא למימ אין להקל נזה לסתוספית סלא סמט עצמם על
זי״ו) :ע( והלך יכו׳ .ולא נשתמש בי מאומה ומשמע דאס לא היה התיספתא שנת למיכח נהליא לאף שלא גפניו אסיר לאף לאין לתיש שמא
הא״י הולך היה מותר לישראל להשתמש תיכף משהדליק הנר אף ילבה בשבילו נמלאכס זו חיישיק שמא ירגילו לשקת אחרת עייש יסיבאו לנדהם
קודם שהשתמש בי הא״י משוס דתלינן דמסתמא הדליק אדעתא בא!*ז וגס נרטס ירוחם ססטס ללעתס ]אלא ללעת דיי לכאורה סותל איע
שישתמש בו אח״כ ועיין בעו״ש ובבה״ל בס״י ד״ה להשקות  :למתחלס נתנ נפשיסית ללוקא גפניו אסיר ואתיה מגיא יפת התוספות נשם
)עא( א״צ למחות בידו) .עא( מללקס ולהאכיל לבהמתו כיק שאינו ,התוספתא ללספס זם אף שלא גפניו אפוי משוס שנת אחרת ונגר עמל נים
עישה זה בצווי ישראל אלא מעצמו ואמריק דלאו להנאת ישראל מכוין י המיא[ ע'נ אין להקל גיה ונסתימת האחלוניס הגיל ונאמת אין נ״מ נזם
אלא אדעחא דנפשיה עושה כדי להרויח ולכן א״צ למחות מ וכדלקמן לדינא לאפילי אס נפסיק כהני לכיותא להקל הלא כתג המיא ללוקא אם איני
בסימן של״ד סכ״ה לענק דליקה שא״צ למחית בא״י כשבא מעצמו יולע האיי שהישראל צריך לו ואליה אסיר לטיע אף פלא גפניו יעיקר הנועם
לכבות משא״כ בסי״א שהישראל בעצמו מאכיל אשור כיון שנהנה בידים למצלט בפניו הוא נ ד שילע שהישראל צריך וירנס נשנילו וא'נ נשיולע
האיי שהישראל צדך אשור אף שלא בפיו יבאיני יורע גה להטי! יאיר סותר
וה״ה כשהא״י מאכיל בצוויו ג״כ )עב( אסור אף שליקת מעצמו ]ואף למשמע מהעיו וסוגר ולופת המקילץ נשצא גפיו מותר ננל גווני אין
מתחלה) :עב( אבל אם רגיל יכו׳ .יהיא )עג( רק הערמה בעלמא נראה להקל שתי קולית נהלי הדלי[] .סגיה ולנד המיא נפלאו ממי להא
ואסור) :ענ( עולמית .ואע״ג דבכל מלאכות שנעשה בשביל ישראל נכנש של ייג הלא ידע הא״ שצרכים להכנש לירי ט ואפיה קאמר אני•
איט אסור רק ככדי שיעשה הכא דהוא מילתא דשרהסיא וכדלקמיה ללפיכן מיתרם לילל משוס לשלא גפניו משאו וגס מפשעות לנד סיאשייס
המקילץ משמע וווקא גפניו אסיר ושלא נסניי מותר נכל טוני וסברא גלולס
כיא לעגיל לכמה שייע האיי שצרך הישראל איני מוכרח שיטץ נשנילו לאמי יטין נשניל כל מטרו ורק נשייוע שצריך יגס היא נסיו טתן יעחו
לטין בשבילו ועיין נסיגיא שם למקש׳ הגמרא ממרק ופירש רשיי יחילושי הלין לגס לאביי מקשי ׳לחשינ שלא » י י אף דד» טואי שצריך לישלאל
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)סו( הגריא) :סי( סין ואיר יק משמע מיגריא) :סח( ס״ז וא׳׳ר וגס המ׳א הסכים  pנעצם לץ זה ]אף דשיטתם מרזחקץ ״  rנפמ״ג[ אן דלמתי
במתי מזה דאפילו אס בפניו ליקע איני אסיר ב״א ביירע שצריך לו והס״ז יא״י לא טארי דעתם נזה לסקל אי להחיל) :סס( ב״י לדעתו ]אן מס
שכתכ והמ״ט שכתב היפך זה אזיל לשיטתו קשה והמעיין שם נמגיי משנה יראה שועתי ולנו״ע בפיק שייע שצדו לי[ יק משמע ממס שהניא ב״י בשם
הגהות אשר״י נשם או״ז ולו״ה אס נישל או אפה מני ישראל נשנת אפילו לצורך מצמי ואפילו נשנת ראשונה ונפעם ראשונה שאין הענד יודע אס אדוניו
יאכל מזם אס לאו אס״ה אסור והעתיק שם באו״ז הטמס מסתיספתא מפני שמרגילו לשנת הנאה ומשמע מסתימת לשיני ואפילו אס לא אפה גפניו אסיר
ימטעס יה גיפא אך לפלא על הא״ר שבסק״ס העתיק מב״י דברם חלו לדינא וכסקכ״ה העתיק וווקא כשייוע שישראל צדך אח״כ להאטל לכהמתו ואולי
ושפחה חיישיק טפי שהוא מתכיץ נשכיל אדוני נכל גווני) :מ( מ״א) :פא( כ״ס נהרא״ש ) :עב( ק נראה לי ניץ וכאמת הליקיט הים נשכיל
וכעכי
 ) :ע ( "יק נמ״א נשם הרא״ש יק משמע ג״כ נהרשנ״א נתידיביי וכ״נ יניס ירוחם ומה :כזב לצזהשי׳ ע מוכח כמרדכי א״י מנל'? ואלרנס
הלא הלשין זזה כתיב;״? נעיר ינדציר מסקי הלא״; ימיכח >י\:יו:
ב

