קעו באר תולה

הלבות שבת סימן שיד

הדרם דהיינו פת הונין( אבל).ס( איפנא )יב( שרי :ד יטצילץ)יג( מיוה״ב לשבת אבל לא משבת ו  etח י הרץ
ח
אבל מיוה״ב למוצאי יוה״ב מצילין )יד( מוץ סעודה א ח ת » .י»5עית הגמרא
ליוה״ב ויו״ט ולא לשבת הבאה
י ה 0מצילץ )טו( לחולה ולזקן ולרעבתן ,בבינוני :ו יהא דאין מצילץאלא מזץ ג׳ סעודות י׳ייני ריק* ן ״ ס ״ נ י ג DM
בשני כלים אבל בכלי א׳ מצילין אפילו יש בו מאה סעודות ניאפילו )טז( פירש )ז( טליתו וקיפל הרשניא  0היס שם
והביא לתוכו וחזר וקיפל והביא לתוכו מיותר כיון שמוציא הכל בפעם אחת  5ז למותר להציל * כלי נשם הייושלמי
בוש
 ,גמ *ז
תשמישו וח( 0הצריכים לו לאותו היום )יז( כגון כוסות וקיתוניות • ח 5ולובש כל מה שיכיל י ל
ומוציא ופושט )יח( וחוזר ולובש ומוציא ופושט )יט( ?ויש מי שאומר שאינו לובש ומוציא אלא פעם לשם משנה מ״ם
אחת בלבד  :ט עואומר לאחרים )כ( בואו והצילו לכס כל אחד מזון שלש סעודות )כא( ויכולים נרש׳ינשסכמש;׳
ללבוש כל טה שיוכלו ללבוש אם רוצים זוכים בו מן ההפקר • )כב( 6כיון ) (pשאמר הצילו לכם יסיל יי™ היל
׳)כג( ואם אינם רוצים לזכות אלא רוצים להחזירו לקבל שכר על הצלתם הרשות בידם )כד( ולא הוי !  ,״ י ! ^ ״
שכר שבת ; י ) כ ה ( כל הצלה שאמרנו ׳יאינה אלא לחצר אחרת המעורבת אבל לא לשאינה מעורבת רמניסיסיל לדברי
רבי יוסי הס ותיק פליג פליה והלכה נתיק ע שם נמשלה וגמרא ם פיריש לשיי שם  tשם נמשנה וכתיק יניס רסנים נפכיג
באר היטב
המילית טס״ס יכ׳׳כיהרנ׳׳י לאשילו'יש לו מה יאנל רשאי להציל
מ״א) :ה( איסכא .וה״ה בשר ורגים או שאר ב׳ מינים שיכול לומר
כמין השני אניחסז ש״ג מ״א) :ו( ליום הכשורים .כגון שחל יוה׳׳נ
נא׳ כשנת להא לא אניל על לאורתא ולאורתא ליטרת וליתי .נ״ל
לאע״ג ללא מקלע יו"כ ושנת סמונים להללי נתבו לין זה לאשמעינן

לאם י1״כ ניוס ה׳ ויודע שלא ימצא לקנות ניוס ו׳ מצילין מ״א :
)ז( טליתו .אסי׳ היה המזין נכלים ומטרה איתן לתוך המלית שרי
חנלגלהגיח הרנה כלים מלאים תוך הטלית ולהוציאם נ נ ת אחת אסור
כיון שהם נלים מחולקים מ״מ ור״ן) :ח( הצריכים  .סי׳ לצורך
סעולה ) 2ס( שאמר • אנל אי לא אמר לא הוי הפקר כיון שיכול

משנה ברורה

אמ?

א נ

באור הלבה

כשנישאו שלא כררך הוצאה » :כלי תשמישו וטי .טין נמ־נ י>ח ניץיש
לאין כאן שייכות ערמה לומר פת הלראה ניחא ל י  ) :י ב ( ש ר י
לכלי שתיה יטל להציל לצורך כל היום • :כיון שאמר הצילו לכם .מייזנמיב
מפני שיכול לומר מחמת נהילותי שכחתי ולקחתי סת ה ל ר א ה א ב ל
״ ״ ^ i™ ™,J" .״< A , r 1*1ה י ב ו 1 1ה< 1,פ ת והוא מלנרי סמיאונית וסנה וה פשוט ללפת סטשיע יק מסתנר לאס לא .
י
ה
אסל כלל הצילי לכס לא היי הפקל ממילא ללא למי לזישי של ים וכמי שכתב
t f
2
™
^
הניח למצייילסציל עיי איי אי פי׳ אנשים ישראלים שמצילים ימתיירס לנעליהם
ה ד ? א ה י א ח כ ? ה י ™ \ \  0ר  J * . t B . t °,?JJ״ ״ ״ י ״
אנל אס אמר ניאו והצילו ולא אמר לכם אמא׳ אינס ׳כיליס לוטת נו לטלאי
הציל כ נ ר מין אחל ינול לומר נ מ ק ^שני אט חפן ]אחרונים• 1
לא היה לעתי שיצילו נשנילי והיא יתן להם שכר טרחא לזה אסיר סיא טין
)יג( מיוה״כ לשבת .להא ביום השבת לא יוכל להכין משא״נ מ ש ק
שכנר הציל מזק גיס ]ודברי הניח במק זס לא זכיתי לסנין[ אעיכ ליצילו
ליו״ט להא יובל להכין ביו״ט גופא ונן משנת ליוה״כ וכגון שחל
.
•
,
יוה״כ נאחד נשנת ג״נ אסור דהא לא אכיל על לאורתא נמוצאי
יוה״ב ולאורתא ליערח וליתי ואע״ג דלא מקלע לדידן יוה״כ ושבת סמוניס להדדי נ ת נ השו״ע זה הסעיף )ה( לאשמועינן דאם יוה״כ
חל ט ו ס ה׳ ויודע שלא ימצא לקנות על השבת כיוס זי״ז מצילי!) :יד( מזין סעודה א ח ת  .מ פ ג י ! ה ס כ נ ה שיתענו עוד כשלא יזדמן
להם מה לאכול )ו( ומ״מ נשכת לא רצו להתיר מה״ע למוצאי יוה״כ לחמירא ) :טו( לחולה ולזקן וכוי• ללא ,חלקו חנמיס בשיעור ג״ס
בק להקל בין להחמיר) :טז(־ פירש טליתו .ואפילו )ז( אם היה המזין כנמה נליס ומערה  .אותן לתוך המלית שרי אנל להניח ה ר נ ה
נלים מלאים חיך העלית ולהוציאם בבת אחת אסור ביק שהם כלים מחולקים ) :יז( כגון ביסות וקיתיגיות .זה״ה שאר כלים הצרינים לו
לצורך סעולותיו כגון כפות וסכינים וכלומה ]סמ״ג[) :יח( וחוזר ולובש .והא ללא שרינן נאוכלק ומשקין לחזור ולהוציא )ח( משום
דהתס חיישינן שמא ישכח שבת ויכבה אבל הכא כיון שלא התירו אלא לרך לבישה רמי אנפשיה ומלכר )ס( ואה״ג ללהוציא מלטשים
בילי אין מותר נ״א מה שצריך לו לאותו יוס כאוכלין ומשקין) :יט( ויש מי שאומר ו כ ו ׳  .והלכה)י( כדעה קמייתא ) :כ ( בואו י
והצילו ל כ ס  .אבל אין יכול לבקשם שיצילו בשבילו ללא הותר לו כ״א ג׳ סעורותיו הצריכיס לו לשבת וכתב בח״א לאפשר למעצמם יכולים
להציל בשבילו אפילו יותר מג׳ סעולות והא ללא התיר בשו״ע להם כ״א ג׳ סעולות )יא( היינו לוקא כשהם מצילין בשביל עצמם :
) ב א ( ויבולים ללבוש ו כ ו ׳  .ונזה יכול לומר נואו והצילו ממי דהיינו נשנילי דבמזונות משום דלא חזי ליה כי׳א ג״ס לכך הוכרח לומר
הצילו לכם משא״כ בלבושק דקחזי ליה לכולי יומא ]גמרא[ ומש״ב ואם רוצים וכו׳ אמזון קאי ופשוט דגם הם .יכולים לפשוע ולחזור
וללטש ולהוציא כמותו ) :כ ב ( כיון שאמר הצילו לכס  .אבל)יב( אי לא אמר הצילו לכם לא הוי הפקר שהיה יכול לומר אני הייתי ממ$יא
לי אנשים ישראלים שהיו מצילים לעצמם ומחזירים לי גס שהייתי יכול להציל ט ״ י א״י כמ״ש סכ״ו  ) :כ ג ( ואם אינם רוצים לזכות.
י •ופני שיודעים שלא מרצונו הפקירו ) :כ ר ( ילא הוי שכר שבת .דמעיקרא )יג( צאו אדעתא דשכר פעולה נחתי ומהפקירא קזנו .אס החזירו לו
ואח״כ מבקשים שכר בחול בודאי צריך לשלם לו אבל בשבת יש סברא לומר להוא שכר שבת אחרי שכבר החזיר לו מעצמי שוב לא יטללומר
מהפקירא קזכינא לעצמי וכשניטל שכר שבת הוא נוטל מיין במ״א מש״נ בזה בשם שלטי הגבורים ועיין בא״ר שמפקפק מ ל י ו  .והנה סל מיז
שכתב השו״ע לזונה מן ההפקר נ ת נ המ״א עיין נח״מ סימן דנ״ס ישי׳ שס״ח ללינא דמלכותא דלא מהני יאוש זאפשר דהנא שאני כיון
שאמר הצילו לכם  .איתא נגמרא לחשיל לא ימול שכר ליש לו לוותר משלו בכל לבר שיש ט נ מ ו ל עבירה ) :כ ה ( נל הצלה וכי׳ .היינו
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