
  הכש' ס
  

  '� אסעי
אפילו : רב אחא בר יעקב אמר. גזרה שמא ירבה בשבילו, ט"ואי� מזמני� את הנכרי ביו, מזמני� את הנכרי בשבת: דאמר רבי יהושע ב� לוי" – ראמג

  :)ביצה כא...". ()שהשמש מטלטל אות� להצניע הכוס( משו� שיורי כוסות, בשבת נמי לא
  .ט"י שמזמני� את הנכרי בשבת ולא ביוכרבי יהושע ב� לוהלכה  – ש"רא, "רי
  

. נטלו ויצא אי� נזקקי� לו, נותני� מזונות לפני הנכרי בחצר: כיוצא בו. נטלו ויצא אי� נזקקי� לו, נותני� מזונות לפני הכלב בחצר: תנו רבנ�" – גמרא
  .)שבת יט". (ל"קמ, והאי לא רמי עליה, )כלב(האי רמי עליה , מהו דתימא! היינו ה#, הא תו למה לי

כי מכיו� שאנו מצווי� לפרנסו משו� דרכי , כא� מותר לתת לגוי מזונות, שכד שאסור לטרוח בשביל מי שאי� מזונותיו עלי#' פ שראינו בס"אע – תוספות
  .ולכ� מותר לתת לו, לכ� מזונותיו עלינו, שלו�

  
אבל א� אי� כוונתו לאכול אלא ברור , ואי� שכוונתו לאכול אות�זה רק כשר, מה שמותר לתת מזונות בחצר לגוי – פ הסבר המגיד משנה"� ע"רמב

  .ראסו, שכוונתו לצאת
אבל לא לתת לו , אלא רק מראי� לו והוא לוקח לעצמו או שמכניסי� אותו לבית ואוכלי� יחד איתו, מחמיר שלא לתת בידיי� לנכרי בשבת – ד"ראב

  .בידיי�
  �"ר, ש"רא, תוספות

 .ני� וידוע מיד שיוציא לחו& אסוראבל א� עומד בחו& ופשט ידו לפ, גוי עומד בחצרשהככל זה שכתבנו הוא דוקא  .1
אבל , מ להוציא"לא נראה כנות� ע, כי מזונות שדר# לאכל� בבית, אבל שאר חפצי� אסור אפילו הוא בפני�, כל מה שמותר כ# זה רק אוכל .2

 .מ להוציא"שאר חפצי� נראה כנות� לו ע
  .והרואה אינו יודע של מי החפ&, מ להוציא"כי הרואה סבור שנות� לו  ע, מפני מראית העי�, א� ה� שייכי� לגויאסור לתת שאר חפצי� אפילו  .3

  
. וא� נטל� ויצא אי� נזקקי� לו, ולתת מזונות לפניו בחצר לאכל�, ]גזרה שמא ירבה בשבילו, ט אסור"וביו[ פסק כגמרא שמותר לזמ� גוי בשבת – מחבר

, וכ� דוקא אוכל. כי יש ודאות שיוציאנו, ד בחו& ופשט ידו לפני� ודאי אסוראבל א� עומ, שכל זה דוקא כשהגוי עומד בחצר ,�"ש והר"הרא, וכתוספות
, משו� מראית עי� שהרואה אינו יודע זאת, ה� שייכי� לגוי אפילו, )אפילו להניח לפניו( הוא בפני� ואסור אפיל, שדרכו להוציא� אבל שאר חפצי�
  .ליחות הישראל להוציא לו חפצי�ויחשוב שעושה ש

  ).א"מג( ועדי� ברשות ישראל הוא, וכ� משו� ששכירות לא קונה, )ז"ט(משו� מראית עי� , אסור, מבעוד יו�שאפילו א� ייחד לו מקו� , כמרדכי – א"רמ
  א"מג

וזה אסור . כי יש ודאות שיוציאו, ניואסור לית� לפ, א לאוכלו בבת אחת"א� אי� הרשות ביד הגוי לאכול את זה בחצר או שזה הרבה אוכל שא .1
 .שיאמרו שמוציא בשביל ישראל, משו� מראית עי�

אבל בחצר מותר , זה דוקא כשפשט ידו מבחו& ששייכי� לגויופרש את דברי הטור שכל מה שאסור לתת לגוי שאר חפצי� , ע"חלק על השו .2
 .שהרואה סבור שהוא של גוי, שאר חפצי� של הגוילתת לפניו 

  .ר דאורייתא אלא כרמלית"הדי� הזה שיי# ג� כיו� שאי� רה כל – ז"ט
  

מ "כי לא נות� ע, מותר – אליה רבה. ואולי הוא יוציא לרשות הרבי�, כי זו תחילת עקירה, אסור – א"מג, ח"ב :הא� מותר לתת ביד הגוי כשהוא בחצר
ר "ש ברה"וכ, שג� משו� מראית עי� אי� כא�, להקל ל"ב ובאה"פ המ"וכ. ונראה כאילו הגוי עושה עקירה מחדש ברגע שמחליט להוציאו, שיוציא אותו

  .שלנו שאינה של תורה וזו גזרה לגזרה ולא גזרינ�
  .הלא לא עשה ישראל העקירה כלל, שא� כשיוציא, מ לאוכל בחצר"ע מותר כשלוקח ע"לכו – ב"מ :גוי הלוקח מיד הישראל

  

  'סעי� ב
ונראה . ויש מקלי� לשי� לפניו והוא יקח, יש מחמירי� לא לתת לגוי את מותר החמ& שיוליכנו לחו&, שבתד בניס� ב"כשחל י – מרדכי בש� אור זרוע

  .מותר לתת אפילו ביד ואפילו ידוע שיולי# לחו&, ר דאורייתא"שלדיד� שאי� רה
את החמ& מהבית או משו� דרכי שלו� או כגו� לבער , זה רק במקו� מצוה, ר דאורייתא"כל מה שמותר כא� כשאי� רה – מ"פ הגה"הסבר הבית יוס ע

משו� , אסור, ר דאורייתא"מודה אור זרוע שאפילו לנו שאי� רה, אבל היכ� שאי� מצוה ולא דרכי שלו�, י גוי אחר"שיש גוי אל� שמותר לשלוח לו ע
  .מראית עי�

  .י גוי"או לשלוח לו ע מותר לתת לו, גוי אל� או משו�, )כגו� גוי שחלה(� ולכ� משו� דרכי שלו, י"פ הסברו בב"מ ע"פסק את הגה – מחבר
  .להוציא חמ& מביתו בערב פסח שחל בשבתכגו� , ה לצור# מצוה"ה – א"רמ

מ יש להיזהר לא לתת "ומ. ר דאורייתא ואינו אלא שבות דשבות שלצור# מצוה או דרכי שלו� מותר"וסומכי� על הדבר שאי� לנו רה – ב"מ, מג� אברה�
  .כ"ית� בפני� והוא יקח אח, וכ� יניח את הכלי שלו, אלא יניח לפניו והוא יקח, או לתת אותו לכלי של הגוי, ד הגויאת הכלי או האוכל בי

  

  'סעי� ג
  .אסור, אבל דברי� אחרי� העשויי� להוליכ� ממקו� למקו�, כי ייתכ� שיאכל אות� בחצר, דוקא מזונות מותר לתת – א"מרדכי בש� ריב

  .י גוי"מותר ע, חזיר בשבת משו� משא ומת� א� לא מפני הדחקמשכונות שאסור לה – מרדכי
כי אי� זה משא ומת� , ויוציאנו הגוי דר# מלבוש, נהגו בו היתר כאשר המשכו� הוא מלבוש או דבר שאינו מוקצה, להחלי� משכו� לגוי בשבת – רבנו ירוח�

  .א� הישראל צרי# ללובשו, וג� בישראל מותר בעניי� זה
, כי אחרת זה נראה כאילו הישראל צוה עליו להוציאו( ויוציאנו דר# מלבוש, שמותר להחלי� משכו� בשבת א� הוא מלבוש, ו ירוח�פסק כרבנ – מחבר

  .וג� בישראל מותר א� צרי# ללובשו, מ"כי אי� זה מו, )ב"וא� הוא אל� מותר אפילו בלא זה כדלעיל בס
  .שלא יראה כנושא ונות�, במשכו� החדש ולא ביש� הישראל ומו ולא יגעעצמו ויניח אחר במקטוב שהגוי יקח את המשכו� ב – א"רמ

מג� אברה� בש� . ורק כשהגוי אל� יש להקל, כי זה נראה כמשא ומת�, אסור – אליה רבה ?הא� מותר לקבל מהגוי כס במקו� המשכו� בשבת
, ב כאליה רבה"ופסק המ. א יחשב עמו כמה צרי# לתת ולא יגע ב�ובלבד שהישראל ל, כ מותר"ג, ה א� הגוי מניח מעות ולוקח את המשכו�"ה – האגודה

  .א"כדעת המג, שאז מותר לישראל לחשב עמו, כ יגיע לו הפסד מזה"אא
  

  'סעי� ד
 ת אוסר"ר, פת של גוי שנאפה בשבת – רוקח, י בש� אור זרוע"הגהות אשר, א בתשובה"רשב, ש"פסקי הרא, מרדכי, ק"סמ, ג"סמ, ספר התרומה

בני אד� שאכלו פת  ה היה מלקה"וראבי. ומגו דאתקצאי לבי� השמשות אתקצאי לכולי יומא ,בי� השמשותהיו� ונמצא שהוא מוקצה ב נטח�שמא 
  .שאפה גוי בשבת

כי , לאסור אפילו א� נטח� מבעוד יו�ואילו לפי ההמש# יש , משמע שא� היה נטח� מבעוד יו� היה מותר, ת אוסר שמא נטח� היו�"הטור כתב שר – ת"י על לשו� הטור בדברי ר"קושית הב
  ?בבי� השמשות לא היה ראוי לאכילה

  .כי משמע שעדיפי� חיטי� בבי� השמשות מאשר קמח, א לומר כ�"א, אז הרי אלו חיטי� הראויי� לכוס ואינ� מוקצי� ומותר, שכשנטח� מבעוד יו�, וא� תתר&
וכיו� , ש"ולכ� זה מוקצה אפילו לר, כא� יש לחשוש שמא נטח� היו� והרי זה כגרוגרות וצימוקי�, ש שאי� מוקצה"ל כר"שקי ג"ואע, ת אסר משו� מוקצה"ר – ת"באור הבית יוס את דברי ר

  .הרי זה כאילו דחאו בידיי� ואסור, בי� א� טח� היו� ובי� א� מבעוד יו�, כיו� שעשאו היו�, כלומר. הרי זה כאילו דחאו בידיי�, שלא עשאו מבעוד יו�
  ?שדחא� בידיי�, היה צרי# לאסור אפילו א� נטח� אתמול משו� מוקצה של גרוגרות וצימוקי�, ת תלה הטע� בשמא נטח� היו�"למה ר, כ נקשה"וא

  .יש לאסור משו� מוקצה של גרוגרות וצימוקי�, אפילו נטח� מבעוד יו�, אבל אי� הכי נמי שלעני� שבת, ט"שנקט טחינה משו� יו, ל"ושמא י
מ זה מוקצה מפני שבבי� השמשות לא היה ראוי "מ, השמשות היו חיטי� שראויי� לכוס �ת אסר אפילו א� נטח� היו� ובבי"ר – א"כ המג"וכ, ת"ור המבאר את רפרוש אחר בדברי הט

  .וזוהו נולד .היינו לח�, לאכילה כפי שנעשה לבסו באיסור דאורייתא
  .בדברי אכילה גזרו יותר, ר לא חוששי� לכ#ג שלגבי נ"ואע. בשל� ל"גזרה שמא יאמר לעכו, לאסור פת זו א הביא עוד פרוש"והמג
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  .כתבו פני� לאיסור ולהיתר – ק"סמ, ג"סמ, ספר התרומה
אפילו היה קמח או עיסה בבי� השמשות  – ר ישעיה"ר בנימי� והר"הר, שבלי הלקט בש� רב יהודאי, �"ר, ")אמר רבא"ה "ד: ז סו"ע(תוספות , ש"רא

אי� שבח עצי� , פ שתלש עצי� היו� ואפה פת"שאע, מקויוהתוספות נ. ואינה אוסרת, והטחינה והאפיה בשביל גויי� היא ,ידי אד�גמרו בכי , יש להתיר
  .כי יכולי� לאפות ביו� השני, אש השנהויש להחמיר בשני ימי� טובי� של ר. התיר זאת בשעת הדחק י"ובהגהות אשר. בפת

  ?ואפילו הכי אסור, י אד� נלקטי�"שהרי ע, הוי גמרו בידי אד�, הרי גוי שהביא דורו� לישראל מ� המחובר, מרו בידי אד�מה פרוש שג – ש"קושית הבית יוס על הרא
  .� שיאפהא לטחו� ולאפות לח� בלא אד"כ כא� שא"משא, ולכ� אפילו א� ליקט� אד� אסורי�, כגו� שיפלו מאליה�, כי יכול להיגמר שלא בידי אד�, ש� זה שונה – תרו# הבית יוס

  
  .מותר א� יודע שהגוי לא מכירו ואי� חשש שירבה בשבילו – מגיד משנה

. לחלק בי� פירות שתלש� לצור# עצמו שאסורי� משו� מוקצה ודברי� תלושי� שאפא� ובישל� שמותרי� וכתבו, כ התירו את הדבר"ג – א"רשב, �"רמב
  .י סחיטת הגוי"היינו משקי� הבאי� ע, א אסר א� הנולד"והרשב .רי�אבל בלא זה ה� מוקצי� ואסו, והוא שהיו ראויי� מתחילת� לכוס

  

  פת גוי שנאפה בשבת לצורך מצוהשימוש ב
וא� א� נטח� בשבת , ה לצור# ברכת המוציא"ונראה שה. יש גדולי� שהתירו לצור# סעודת ברית מילה, פת של גוי שנאפה בשבת לצור# גוי – ק"סמ

  .עצמה
  .ולכ� החמיר בזה, לדטחינה אסורה משו� נו – ג"בה

יש לסמו# על המתירי� , משו� שהחיטי� היו מוקצי� בבי� השמשות, מכיו� שאיסור מוקצה הוא מדרבנ� וזה החשש בגוי שאפה פת בשבת – בית יוס
  .בשעת הדחק או לצור# מצוה

  

  הלכה
או לצור# מצוה כגו� סעודת ברית או  )גר בכפר לבדוכגו� ש(בשעת הדחק ש, ק"כסמו. ש מתיר"ת אוסר והרא"ר, פת שאפה גוי בשבת לעצמו – מחבר
  .יש לסמו# על המתירי�, "המוציא"ברכת 

  .שאז עושה על דעת ישראל, אבל אסור לתת לו מעות מערב שבת ושית� לו הפת בשבת – א"רמ
כי , נאפתה כדי למכור לישראל ואסוראז , וא� זה פת פלטר, �"ב אסורה משו� פת העכו"הרי א� זה פת בעה, אי# אפשר להתיר פת זאת, ז"הקשה הט

  .�"ורוב הלוקחי� באותה עיר ה� עכו, שמדובר כא� שעשאוהו למכור, ומתר# ?כאילו נאפתה לישראל ממש ולא לעצמו
  

  'סעי� ה
מלא מי� כמו מ, יש פני� להתיר כמו שאר מלאכות שעושה לעצמו, בישל לעצמוגוי ש – ת"פ ר"הגהות מיימוניות ע, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ

כי חוששי� שמא יאמר לגוי , ויש פני� לאיסור משו� שבדבר מאכל החמירו. לבהמתו או עושה כבש או מדליק נר לעצמו שמותר לישראל להשתמש בה�
  .משו� מוקצה, אבל כשצד דגי� או ליקט פירות ודאי אסור כמו פירות הנושרי�, וכל זה במאכל שבישל לעצמו .לבשל לו בשבת

אבל כשצד דגי� או ליקט , ג כתבו את הספק רק כשבישל לעצמו"ק וסמ"אבל הסמ, אוסרי� ויש מתירי� ג� בצד דגי� או ליקט פירות הטור כתב שיש(
  )פירות ודאי אסרו כמו פירות הנושרי� שה� מוקצה

תמש לאור הנר שהגוי הדליק בשבת כמו שמתירי� לישראל להש, ה אותו השפחהתשצל אליעזר ממי& אכל מדג מלוח' ר – רבנו ירוח�, .תוספות ביצה ג
ק "ג וסמ"והסמ(שמותר  י�מוד, משמע שא� לא מכירו. כי גור� לכ# שהגוי יכיר את הישראל ויבשל לישראל בשבת הבאה, והתוספות חלקו עליו .לעצמו

 ).שמא יבשל בשבילו ג� בלא מכירו, אסרו באופ� מוחלט
  

  .בשבת שה� מוקצי� פ האוסרי� כי זה כמו נשרו פירות"יש לפסוק ע – טור
כי צידת דגי� וליקוט פירות לא משמע לאנשי� , פ שהיה אפשר להתיר"ואע. אסור, אלא ג� כשאפה פת, לא רק בצד דגי� וליקט פירות – י אבוהב"מהר

  .פילו לעצמווהכל אסור כשהגוי עושה א, מ אי� חילוק בי� צד דגי� או ליקט פירות לאפה פת"מ, כ ולכ� יש יותר לגזור בה"שזו מלאכה כ
  .באפה פת מותר – ש"רא

  
וראיית�  .אבל לערב מותרי�, אסור ליהנות מאותו מאכל אפילו בו ביו� – מ"הגה, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ: ספק א� הגוי ליקט או צד בשבת

  .דאותאפילו א� יתברר שליקט וצד ביו� בוו, ש מותרי� מיד"אבל במוצ, וכל זה בו ביו�". ספק מוכ� אסור. "משבת כד
  

אסורי� , ואפילו ספק א� ליקט� או צד� היו� או מבעוד יו�. אסורי� לישראל, שגוי שצד דגי� או ליקט פירות לעצמו, ג וכמחמירי�"פסק כסמ – מחבר
ויש , כ"אכה כדת דגי� ולקיטת פירות לא משמע לאנשי� שהוא מלישצ, א"ובאר המג .אבל לערב מותרי� מיד אפילו א� ודאי ליקט� וצד� היו�, בו ביו�

  .לגזור שמא יעשה בידיו
, שמילוי מי� מבור זו לא מלאכה קלה, ומתר#? ומה ההבדל מכא� שאסור, ש� נפסק שגוי שמילא מי� לבהמתו מותר לישראל, י"א מס"והקשה המג

  .כ חשש שיעשה אותה בעצמו"ואי� כ, ואד� לא להוט אחריה
  

  'סעי� ו
שלא יבוא  –' תוס. ט"שלא יהנה מאיסור יו –י "רש( ולערב מותרי� בכדי שייעשו, מאותו המי� במחובר אסורא� יש , גוי שהביא דורו� לישראל" – גמרא

  :)ביצה כד". ()לומר לנכרי
ב לגבי "שיח ס' ע בזה בס"וע. (הרי הוא מוקצה מחמת איסור, מכיו� שהפרי היה מחובר, אי� צור# לזה – ה"רז, �"ר. דחאו בידיי� – י"רש ?למה אסור

  )לחולה בשבת שוחט
שפט , פ שיש מתירי� לישראל אחר לערב מיד"שאע, וכתב המגיד משנה .כ אסור בכדי שייעשו"ג, לישראל אחר שלא נעשה בשבילו – רבנו ירוח�, �"רמב

  .ט וכ� משמע מדבריו כא�"� והטור בהלכות יו"כ הר"וכ, � לאסור"המימרא כדעת הרמב
שמרח& , )ה"ב מ"פ(והביא ראיה המשנה במכשירי� , בשביל ישראל וגויאפילו א� בישל הגוי , די שייעשוהדי� שאסור לישראל בכ – ספר התרומה, ג"סמ

  .צרי# להמתי� בכדי שייעשו, שרוחצי� בו מחצה ישראל ומחצה גויי�
  

,  אפילו בלא ציווי הישראל ,)ג ותרומה"סמ(שביל ישראל או בשביל ישראל וגויי� פסק כגמרא שא� ליקט וצד או עשה אחת מכל מלאכות שבת ב – מחבר
  .צרי# להמתי� בערב בכדי שייעשו

ש "אסור לכל ליהנות ממנה עד מוצ, כיו� שעשה מלאכה דאורייתא בשביל ישראל, אפילו ישראל אחר שלא נלקט בשבילו יש להמתי� בכדי שייעשו – ב"מ
  .א�וילקוט אחרי� ויבוא לכ, וזמ� זה הוא כדי שיל# למקו� שלקט מש�. בכדי שייעשו

  

  'סעי� ז
  .)ביצה כד. ("הלכה כרבי יהושע: אמר רב יהודה אמר שמואל. רב� גמליאל מתיר ורבי יהושע אוסר, ספק מוכ�" – גמרא

  .אסורי� בו ביו�, א� ספק א� ליקט בשביל ישראל או לא או שידוע שליקט בשביל ישראל ואי� ידוע א� נלקטו היו� או לא, לכ� – "רי
שמא חו& , גבי גוי שהביא חלילי�.) שבת קנא(מפני שהלכה כשמואל , וטעמ�. כיו� שהוא ספק, מותרבערב מיד , שיש ספקכ – ספר התרומה, ג"סמ

י "ש הסכי� לדעת רש"והרא. שיש לומר שממקו� קרוב הביא ומותר לערב מיד ולא להמתי� בכדי שייעשו, שחשש זה הוא לקולא י"ופרש רש, לחומה לנו
  .'טז, 'עיי� לקמ� בסעיפי� טו, ת החשש לחומרא ולכ� החמיר כא�הסביר א "אמנ� הרי .בזה

  .פרש שהחשש הוא לחומרא ולכ� יש להמתי� בכדי שייעשו, ולגבי דברי שמואל. הביא שיש חולקי� שאסור ג� פה בכדי שייעשו – בית יוס
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אסורי� בו , ראל א# לא ידוע א� ליקט� היו� או לאשספק א� ליקט� בשביל ישראל או שידוע שלקט� בשביל יש, פסק כגמרא וכרבי יהושע – מחבר
זרו רבנ� דבר שיש לו כי לא ג, כי מספק אי� צור# להמתי�, שלערב מותר מיד, ג והתרומה"א את הסמ"והביא כי. ולערב מותרי� בכדי שייעשו, ביו�

  .יקות דרבנ�כי בספק מוכ� החמירו יותר מאשר בשאר ספ, אבל בשבת אסור אפילו א� יש ספק, מתירי� בספק
  .תקטו' י בס"וכ# הכריע הב, אי� להקל רק לצור# מצוה – ג"פמ, חיי אד�. ג"יש להקל כסמ – אליה רבה ?כמי ההלכה

  .ודאי נאפתה היו� ואי� ספק בזה, ה א� הביא פת חמה"וה. כי הוא מביא מהמשובח, ודאי נלקטו היו�, א� הביא דורו� או למכור – ב"מ
  

  'ט,'ח פי�סעי
  מחוץ לתחום לעצמו הביא הגוי

ודבר פשוט . מותר אפילו בו ביו� לעצמוא� הביאו הגוי , )או בספינה( אלא רק חשש שהובא מחו& לתחו�, דבר שאי� בו חשש צידה ומחובר – מחבר, טור
  .ו מהבא מחו& לתחו� בשביל ישראל זה שמותר לישראל אחר"ק, הוא

  

  הביא הגוי מחוץ לתחום לישראל
וא� אי� . ולערב נמי אסורי� בכדי שיעשו, א� יש מאותו המי� במחובר אסור, ביו� טובלישראל נכרי שהביא דורו� : הלכתא :אמר רב פפא" – גמרא

כי תחומי� , משמע אפילו בו ביו�( מותר לישראל אחר ,)חו& לתחו�( והבא בשביל ישראל זה. חו& לתחו� אסור ,תו# התחו� מותר, מאותו המי� במחובר
  .)כה,:דביצה כ( .")דרבנ�

שבשבת אסר בי�  י"ולא כהגהות אשר. ולכ� א� הביא מחו& לתחו� לישראל זה אסור ולאחר מותר, ט לשבת"שאי� חילוק כא� בי� יו וכתבו רוב הפוסקי�
  .וג� לערב התיר בכדי שייעשו, לישראל זה ובי� לישראל אחר

אבל לטלטל� , אמות נחשבת כאשר מוקפת לדירה 4,כי כל העיר כ, בתו# העיר אמות או 4זה רק בתו# , כל מה שמותר לישראל אחר אפילו בו ביו� – �"ר
  .מחו& לעיר אסור

  ?מתי מותר לישראל שהובא בשבילו
  .לישראל שהובא בשבילו מותר לערב בכדי שייעשו – מרדכי, �"ר,  בתשובה"ש בש� רי"רא, ספר התרומה, ג"סמ
  .כי לא החמירו חכמי� אלא בדבר שנעשה בו איסור דאורייתא, רב לכדי שייעשוהבא מחו& לתחו� לא צרי# להמתי� בע – י"פ ר"ע ש"רא

  
כי ראויי� , כי אי� עליה� ש� מוקצה( מותר לטלטל אפילו מי שהובא בשבילו, שא� הביא הגוי מחו& לתחו� בשביל ישראל, פסק כגמרא – מחבר

אבל לאכול אסור בו ביו� למי שהובא , או בצורת הפתח )�"כר(ה לדירה אמות או בתו# העיר א� היא מוקפת חומ ארבעודוקא בתו#  ).לישראל אחר
  .תחומי� דרבנ� כי ,ולאחרי� מותר בו ביו�). רכב עליוא� , כמה זמ� שלוקח להגיע ע� סוס(שלערב מותר בכדי שייעשו , וכרוב הראשוני�, בשבילו

  .שג� למי שהובא בשבילו מותר לערב מיד, ש"ראי וה"רא את ה"והביא כי
  .כי אינו מפורש בתורה ולא החמירו בו, מותר לאחרי� אפילו בו ביו�, ב מיל שהוא דאורייתא"אפילו א� הביא מחו& לי – ג� אברה�מ

  .ב מיל שהוא מהתורה"ש בי"וכ, � שמותר רק לערב בכדי שייעשו"יש להחמיר כדעת הרי – משנה ברורה
  

ולכ� ימתי� ביו� ראשו� את הזמ� שהיה צרי# , כי לא רוכבי� ומביאי� בלילה, כא�" עשובכדי שיי"ש עולה למני� "א שאי� הלילה של מוצ"י – א"רמ
ש� הוא , ו גבי צידת דגי� ולקיטת פירות"אבל לעיל בס, שזה שיי# דוקא פה שמביא מחו& לתחו�, א"והמג ז"הט ווהסביר. לקחת לו להביא את המאכל

  .ש ולא צרי# לחכות ליו� ראשו�"בלילה ולכ� מותר בכדי שייעשו במוצ מביא את זה ממקו� קרוב ורגילות להביא ממקו� קרוב ג�
  .פסק כדעה ראשונה שהלילה עולה למני� בכדי שייעשו – ש"יש

  

  ספק אם הביא מחוץ לתחום או מתוך התחום
  .מותר לערב לאלתר אפילו למי שהובא בשבילו – טור

שרוי עמו בעיר שיש לחשוש שמא מחו& אינו שזה דוקא בגוי ש, � והמגיד משנה"הר, א"שבוכתבו הר .ג� בזה צרי# להמתי� בכדי שייעשו – "רי, גאוני�
  .אי� לחשוש מספק, אבל גוי השרוי עמו בעיר ופירות המצויי� בעיר, לתחו� הביאו

ט ש� כתב הטור "ועיי� בהלכות יו? ש קוד� בשמו"הרי ג� א� ודאי הביא מחו& לתחו� מותר לשיטתו לערב מיד כמו שהביא הרא, י מתיר כא� לערב מיד"י תמה על הטור למה כתב שר"הב[
  ]ל"י וג� בזה יש לעיי� ואכמ"י במקו� ר"רש

, שכל זה דוקא בגוי שאינו שרוי עמו בעיר, �"א וכר"וכרשב). א"מג –רב מותר מיד ולע(שא� הוא ספק א� הובא מחו& לתחו� אסור , פסק כטור – מחבר
כ אי� לחוש מספק ותולי� להקל "ג, ואפילו א� יש לגוי שני בתי� ואחד מחו& לתחו�, אי� לחוש מספק, אבל גוי ששרוי עמו בעיר ופירות אלו מצויי� בעיר

  .ומותר לאכול אפילו למי שהובא בשבילו
  

  'יא,'פי� יסעי
וא� בשביל ישראל  ,משקה אחריו ישראל ,מילא מי� להשקות בהמתו .וא� בשביל ישראל אסור ,שהדליק את הנר משתמש לאורו ישראל כרינ" – משנה
ד בו כבש לירמעשה ברב� גמליאל וזקני� שהיו באי� בספינה ועשה נכרי  .וא� בשביל ישראל אסור ,יורד אחריו ישראל ,כבש לירד בו נכריעשה  .אסור

  ".ג וזקני�"וירדו בו ר
וא� בשביל , משקה אחריו ישראל, מילא מי� להשקות בהמתו. וא� בשביל ישראל אסור, מאכיל אחריו ישראל, גוי שליקט עשבי�: תנו רבנ�" – גמרא

ת כבש לירד בו וירדו בו רב� שהרי גוי עשה בשב(הא רב� גמליאל מכירו הוה ...אבל מכירו אסור, בשאינו מכירו? במה דברי� אמורי�. ישראל אסור
, וכ� כבש לאחד כבש למאה(נר למאה , נר לאחד, אפילו תימא בפניו: רבא אמר). ולכ� לא כיו� לרב� גמליאל(שלא בפניו הוה : אמר אביי? )גמליאל וזקני�

  .)שבת קכב)". (אבל בעשבי� כשהוא מכירו מרבה בשבילו
  

, וכתב הבית יוס .מותר ג� בפניו משו� נר לאחד נר למאה, תרו& רבא שבדבר שאינו אוכלי�את רק  כתבו – פ הסבר הבית יוס"ע ש"רא, �"רמב, "רי
ולכ� לפי רבא אסור ליהנות מהמי� או מהעשבי� בי� א� נעשה בפניו ובי� א� , אחרת לא היו משמיטי� דבריו, שלדעתו ה� סוברי� שרבא חולק על אביי

שכתב שאסור לאכול דג מליח שצלאו גוי לצרכו שמא ירבה בשבילו כמו .) ביצה ג(וכ� נראה מדברי תוספות . וכי יש לחשוש שמא ירבה בשביל, שלא בפניו
  .במי�

. כדעת אביי, מותר, אי� לחוש שמא ירבה בשבילו ,שזה שלא בפניומכיו� כי , אפילו במכירושה� מודי�  כתב – מגיד משנהפ ה"ש ע"� ורא"רמב, "רי
ובנר , וכשלא מכירו מותר אפילו בפניו, שבמכירו אסור בפניו ומותר שלא בפניו, �"וכ� כתב הר. עשה בשביל הישראל מותרכ# מה שאי� לחוש ש, כלומר

  .וכבש מותר אפילו מכירו ואפילו בפניו
וסי� שאפילו אלא שרבא מ, כי אי� לחשוש שמא ירבה בשבילו, ששלא בפניו מותר � והמגיד משנה מוכח שה� סוברי� שרבא מודה לאביי"מדברי הר

רבנו , המאירי, א"� והרשב"� סוברי� ג� הראב"מ והר"שכמו המ, ל"וכתב הבאה .כאשר אי� חשש שירבה בשביל ישראל כמו בנר וכבש, בפניו מותר
  .מ אי� להקל בזה"א$ להלכה כתב שמ. אבל שלא בפניו מותר תמיד, שדוקא בפניו אסור, $"הרמ, ירוח�

  
כלומר אסור להשתמש , אסור לכל מיני תשמיש, ישראל או עשה מלאכה דאורייתא אחרת שאסור לישראל ליהנות מזהא� הגוי מילא מי� לצור#  – טור

  .אלא ג� לצרכי� אחרי� אסור, במי� לא רק לצור# שתיה
  

ולשתות מי� ללא  כי ג� האד� עצמו יכול היה לרדת, מותר – ת"ר ?הרי ה� נשאבו והוצאו מחו# לתחו� בשביל הבהמה, הא� מותר לשתות את המי�
, כא� מדובר משני עברי הנהר ולא יכול היה להביאה, הרי ג� הישראל יכול היה להביא לש� בהמתו בעצמו שתאכל, ולכ� מה שאסור בבהמה, עזרת הגוי

  .אסור – פ מגיד משנה"� ע"רמב, �"ר, ש"רא, י"ר. א# אחרת מותר
  

  .מותר לישראל אחר שלא מילא בשבילו, ר דאורייתא"כיו� שאי� רה – ספר התרומה, דכימר, מ"הגה, תוספות :ר דאורייתא"הדי� בזמנינו כשאי� רה
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  ההלכה כשמילא הגוי מים לבהמתו
  מחבר

והוא שאי� . מותר לישראל להשקות מה� בהמתו, שגוי שמילא מי� לבהמתו מבור שהוא רשות היחיד לרשות הרבי�, פסק כמשנה וכגמרא .1
 .כי יש לחוש שמא ירבה בשבילו, אבל א� מכירו אסור .הגוי מכירו

 .כי נעשתה בו מלאכה דאורייתא, בכל מיני תשמיש אפילו ישראל אחראסור , לצור# ישראל מילא מי�וא� , כדברי הטור .2
 .מותר לאחר שלא מילא בשבילו, וא� מילא מבור רשות היחיד לכרמלית .3

  א"רמ

ולפי זה כתב . הואיל ואפשר ליל# ש� ולשתות, � לשתות מה�מותר לאד, ר לצור# ישראל"יש מקלי� ואומרי� שא� א� הובא דר# רה .1
  .יש לאסור, שא� יש סכנת דרכי� ואי� הישראל יכול ללכת לש�, א"המג

כגו� בבהמה א� הביא מי� מנהר שאפשר לה לשתות מש� גופא או שהביא מבור , ה כל דבר שיכול היה לעשות בלא עזרת הגוי מותר"ה – ב"מ
אבל א� אי� הישראל יכול ללכת לש� מפני סכנת דרכי� אסור א�  .כ יהיה מותר"ג, להכניסה לש� בלא חילול שבתי שהיה אפשר "העומד ברה

דינו כבהמתו ואסור ג� לדעה  ,ה להדיח כלי� במי� או לעשות בה� שאר תשמישי� שלא היה אפשר לעשות ש� בתו# הבור"ולכ� ה, לדעה זו
  .זו

 .ש מותר מיד בכל גווני"ובמוצ. גדול יש להקלצור$ בורק , ע"ולהלכה פוסקי� כדעת השו
כי  ,בשעת הדחקלצור# שבת או ולפי זה כתב שאי� למחות ביד המקלי� בזה . ויש להחמיר בדבר .פסק את הכלבו שבכרמלית מותר לכתחילה .2

  .שז' כדלעיל בס, יש להקל באמירה לצור# אינו יהודי לצור#
  .התיר רק במקו� צור# – א"מג

  

  קט עשביםההלכה בגוי שלי
בעני� שלא תוכל לנטות אלא , שעומד בפניה, א� אינו מכירו מאכיל אחריו ישראל, שא� ליקט אינו יהודי עשבי� לצור# בהמתו, פסק כברייתא – מחבר

וכ� . )עד הערב פניושלא אפילו ב( וא� מכירו אסור, )וזה מוקצה, שמא יטול בידו ויאכיל, כי להעמיד את הבהמה על העשבי� המלוקטי� אסור(דר# ש� 
  .כי נר לאחד נר למאה, מותר אפילו מכירו, כגו� שהדליק נר לעצמו או עשה כבש לעצמו, שא� אי� חשש שירבה בשבילו, פסק כרבא

אוסרי� במכירו בכל , אבל האוסרי� .מתירי� רק א� הנכרי לא יודע שהישראל זקוק לו, המקלי� שמתירי� שלא בפניו אפילו א� מכירו – מג� אברה�
  .גווני

ואפילו , והמקלי� מקלי� כשלא בפניו אפילו א� מכירו, אפילו למחבר זה מותר, דע שהישראל זקוק לווא� מכירו ועושה זאת שלא בפניו ולא י – ז"ט
  .א� יודע שזקוק לו

שרבא לא חולק על , הגמרא וכ# לכאורה נראה מלשו�, שא� זה שלא בפניו מותר אפילו א� מכירו, לכאורה היה נראה לפסוק כמקלי� – ור הלכהאב
מותר בי� א� נפסוק כמקלי� ובי� א� נפסוק , ז מודי� שא� לא יודע הנכרי שהישראל זקוק לו"א וג� הט"כי ג� המג, מ"אבל באמת אי� בזה נפק, אביי

  .ג� שלא בפניו וג� א� יודע שצרי# לו ז וכמקלי� ולהתיר לגמרי"אבל אי� לפסוק כהבנת הט. כמחמירי�
לפי היש מקלי� לעיל יש להתיר אפילו א� ליקט , ומה שהותר לאכול כאשר לא מכירו כלל .במקו� הצור# יש להקל כדעת המקלי� – משנה ברורה

  .ובשעת הדחק אפשר לסמו# על זה, כאשר יכולה ללכת בעצמה ולאכול ש� או שהיו עשבי� מועטי� שאי� דר# לאכול במחובר, לצור# בהמת ישראל
  

  'סעי� יב
אסור ליהנות , והל# הגוי, א� אמר הגוי בפירוש שלצור# ישראל הוא עושה או שהוא מתק� האש לישראל, אפילו א� אינו מכירו – �"ראמרדכי בש� 

  .ממנו
  .פסק כמרדכי – מחבר

הסת�  כי תולי� שמ�, משמע שא� לא היה הול# הגוי היה מותר לישראל להשתמש תכ� משהדליק הנר א� קוד� שהשתמש בו הגוי – משנה ברורה
  .כ"ישתמש בו ג� אח

  

  'סעי� יג
  .א� ליקט הגוי והאכיל לבהמת ישראל אי� צרי# למחות בידו לפי שעה – �"רמב, מגיד משנה בש� תוספות, מרדכי, ש"רא
  .כי זו הערמה, יש למחות בידו, וי רגיל לעשות כ�א� הג – מרדכי, מגיד משנה, ש"רא

  .ש"פסק את שתי ההלכות של הרא – מחבר
א� יודעי� שהגוי   – מרדכי. כל עוד שהישראל לא מערי�, צ למחות בו"א – ש"רא: אבל בעצ� עושה בשביל ישראל ,מערי� הגוי ועושה בשבילוהדי� כש

  .כיו� שהישראל נהנה מהמלאכה הזו, והטע�, ע"א שכ� משמע מלשו� השו"וכתב המג .יש למחות בו, מערי� ועושה בשביל ישראל
  

  'סעי� יד
  .)שבת קנא". (לא יקבר בו עולמית, וא� בשביל ישראל. יקבר בו ישראל, וחפרו לו קבר) בשביל נכרי או למכור(ארו�  עשו לו" – משנה
, תינח קבר). וש� אי� דר# ישראל להיקבר וודאי לא נעשה בשביל ישראל(בעומד באסטרטיא : אמר עולא? הכא נמי ימתי� בכדי שייעשו, אמאי" – גמרא

  )ש�)". (ומוכח שנעשה לש� אותו קבר נעשה ולא לש� הישראל, של נכרי(ר במוטל על קברו "א? ארו� מאי איכא למימר
והארו� היה מונח , כי באסטרטיא אי� דר# ישראל להיקבר, מידאי� צור# להמתי� בכדי שייעשו וייקבר בו ישראל ולכ� , מהל$ הגמרא על הרישא – י"רש

  .וכנראה הוא נעשה לנכרי, על קבר של נכרי
ולכ� לא , ומדובר שהקבר באסטרטיא וגנאי הוא לישראל להיקבר בקבר שבפרהסיא ראו שחללו עליו שבת, מהל$ הגמרא על הסיפא – בש� הגאוני�� "ר

  .יקבר בו עולמית
שייעשו  ימתי� בכדי, א� נעשה הקבר בצנעה, ופסק שמת ישראל שעשו לו גויי� ארו� וחפרו לו קבר, על הסיפא פרש את מהל# הגמראג�  – �"רמב

אבל אחרי� כ� בכדי , לא ייקבר בקבר זה אותו ישראל עולמית, מפורס� לכל שנעשה בשביל ישראלשבאסטרטיא  כגו�, בפרהסיא א� נעשהו, ויקבר בו
  .שיעשו
בכדי שייעשו  אלא, שה בשביל ישראל אינו אסור עולמית� א� העוברי� ושבי� לא יודעי� שזה נע"שלדעת הרמב, תהיה� לגאוני� "בי� הרמבמ "הנפק

  .תמיד אסור לישראל לעול�, א� נעשה בפרהסיא, ולדעת הגאוני�, וכאילו נעשה בצנעא
שמא יאמר לגוי לעשות , ותר בכדי שייעשומ, אבל לישראל אחר, אסור עולמית רק לישראל שנעשה בשבילו, נעשה בפרהסיא אשרכש, �"כתב עוד הרמבו

שג� ישראל אחר צרי# להמתי� כי לא חילקו בזה בי� כשנעשה מלאכה גמורה עבור ישראל ובי� יד משנה � והמג"י ורמב"כ רש"וכ. לו וימצא הדבר מוכ�
  .צרי$ להמתי� בכדי שייעשו, בי� א� לש� ישראל זה או לישראל אחר, ואי� חילוק בעני� זה בי� א� נעשה בצנעא או בפרהסיא .עבור ישראל אחר

לו זה הכר מספיק ואי� טע� עצ� זה שאסור לישראל שנעשה בשביכי , ר לא צרי# להמתי� בכדי שייעשואח שישראל, הז� בעני� "חלק על הרמבד "והראב
  .יותר לגזור גזירות

  
  .ובשביל ישראל לא יקבר בו עולמית, אלא נעשה בשביל גוי יקבר בו מיד, ולא חילק בי� צנעא לפרהסיא, לא כתב את חילוק הגמרא בעני� זה – ש"רא

  ?ש מחילוק הגמרא"למה התעל� הרא, ס�ואמנ� הקשה הבית יו
, אלא למציאות, אי� הכוונה לאוקימתא, אלא שהוא סובר שדברי הגמרא שלא יקבר עולמית באסרטיא, ש סובר כחילוק הגאוני�"שאכ� הרא, ותר#

  .לא הוצר# לכתוב זאת, וכיו� שסת� קבר עומד כ#, ומשו� כ# לא יקבר עולמית, שסת� קבר עומד באסרטיא
  

� בש� "ר� וכ"רמבוכ .לא יקבר בו עולמית, עשאו לישראל וא�, מותר לישראל להיקבר בו, פסק כגמרא שעשה הגוי בשבת ארו� או קבר לעצמו – מחבר
מותר להיקבר בו לערב , אבל א� הוא בצנעה, כי כול� יודעי� שנעשה לפלוני ישראל, שדוקא כשהקבר בפרהסיא והארו� על גביו אסור עולמית, הגאוני�

  .י שייעשובכד
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כי אי� חילוק בזה , אבל לישראל אחר מותר בכדי שייעשו, רק לאותו ישראל שנעשה בשבילו אסור להיקבר בו, שאפילו כשהוא בפרהסיא, �"וכרמב

  .כאשר נעשית המלאכה בשביל ישראל
  .ה כל מלאכה שהיא בפרהסיא אסור ליהנות ממנה עולמית"ה – מג� אברה�

אסור רק בכדי , אפילו ה� בפרהסיא, אבל בשאר מלאכות, למית כי גנאי הוא לו להיקבר בקבר שנעשה בשבת בשבילורק בארו� וקבר אסור עו – ז"ט
  .שייעשו

  .ז"בשעת הצור# יש להקל כט – ב"מ
  

  'טז,'טו פי�סעי
  .)שבת קנא)". (התחו� #בתו(אלא א� כ� באו ממקו� קרוב , לא יספוד בה� ישראל, )בשביל ישראל(נכרי שהביא חלילי� בשבת " – משנה
אפילו ספק א� לנו בתו# התחו� תולי� להתיר ( חיישינ� שמא חו& לחומה לנו: ושמואל אמר, ממקו� קרוב ממש: רב אמר? מאי ממקו� קרוב" – גמרא

מא לצור# נכרי ש(אלמא מספיקא שרי , דקתני עשה לו ארו� וחפר לו קבר  יקבר בו ישראל, דייקא מתניתי� כוותיה דשמואל. )ש מיד"ולהשתמש במוצ
  )ש�". (הכא נמי מספיקא שרי, )עשה

  
  ?מהי חומרת האיסור שלא יספוד בה� ישראל אחר

  .כי אי� דר# להביא חלילי� אלא בשביל מת, כי מוכח שהביא בשבילו, משו� קנס לעול�אי� להשתמש בחלילי� אלו  – י"רש
  .עד כדי שיבואו, ש"משמע שלגבי חלילי� ימתי� למוצ, שייעשוכי הגמרא שאלה לגבי קבר שג� ימתינו בכדי , י"חלק על רש – תוספות

  
ומה ההבדל בי� הביא מי� שאינו במחובר למביא חלילי� למת שצרי# , א# בערב מותר מיד, אסור בו ביו�, לעיל ראינו שא� הביא הגוי מחו& לתחו� משהו שאי� במינו במחובר, ולכאורה קשה

  ?להמתי� בערב בכדי שייעשו
  .שבמת מפורס� לכל שבשבילו הביאו ולכ� החמירו בזה יותר מאשר לסת� עניי� ,ש"ותר# הרא

  
ש בדבר שנעשה בו "ו ראינו שרוב הפוסקי� אוסרי� ג� לישראל אחר מיד במוצ"לעיל בס – בית יוס. ש"מותר מיד במוצ – טור: הדי� לישראל אחר

כ "שמכיו� שכיו� לא מצוי כ, ותר#? כא� פשט כדעת המתירי�, ת האוסרי�כדע ו"מדוע הטור שסת� בסותמה , ומתירי� רק בכדי שייעשו, איסור תורה
מותר לישראל מיד , וכל שלא עברו בו איסור תורה, לכ� מ� הסת� לא עבר הגוי איסור תורה כשהביא את החלילי�, ר דאורייתא של ששי� רבוא"רה

  .צ להמתי� בכדי שייעשו"ש וא"במוצ
  

  חו� או מחו# לתחו�הדי� כשיש ספק א� הובא מתו$ הת
ואומרי� שמא לנו בתו# , ש"מתירי� מיד במוצ, שאפילו א� יש ספק ודעת שמואל, שצרי# ידיעה שזה הגיע מתו# התחו� דעת רב – ש"רא, י"רש

  .התחו�
ילו בידוע שהביא� שאפ, � כתב"והרמב .הלכו בלילה מחו& לתחו� והגיעו, שמא א� א� באו בבוקר, א� יש ספק אז חוששי� להחמיר – �"רמב, "רי

  .ר אפילו הביא� סת�"אמות ברה 4מפני שהעביר� באיסור , בתו# התחו� צרי# להמתי� בכדי שיבואו
  

, צרי$ להמתי� עד כדי שיבואו מאותו מקו� שיצאו ממנו, א� ידוע שבאו ממקו� מסוי� – א"רשב, �"רמב ?כמה זמ� יש להמתי� כשבא ממקו� רחוק
  .אי� צרי# להמתי� אלא שיעור מיל אחד בלבד – אגור בש� שבלי הלקט. פ שהוא מצוי במקו� קרוב"אע

י שלמד כ� מדברי התוספות שלא "וכתב הב. ש בכדי שיבואו"ולאחרי� מותר במוצ, אסור לו לעול� – טור :הדי� כשאמר לו ישראל להביא לו חלילי�
יש לקונסו שלא , שא� הישראל אמר לו להביא, וסברתו. היה לעול�ומשמע שא� היה מביא לישראל ממש אסור , יספוד בה� ישראל אלא בכדי שיבואו

  .� חולק על זה"י שרמב"אמנ� כתב הב .ישתמש בו עולמית
  

  הלכה
  מחבר

לא יספוד בה� לא הוא ולא אחרי� עד , בשבת חלילי� לספוד בה� ישראל) ר"מחות לתחו� דר# רה(שנכרי שהביא וכתוספות פסק כגמרא  .1
ימתי� לערב כדי שיבואו מאותו , א� ידע שממקו� פלוני הביא� בשבתש, �"כרמבו .)מחו& לתחו�( ו ממקו� קרובשימתי� לערב בכדי שיבוא

  .כ מותרי� בי� לו ובי� לאחרי�"מקו� ואח
יותר מיו� אחד , כי ג� א� המרחק יותר מזה, מ ג� א� ידוע מהיכ� הובא אי� להמתי� יותר מיו� אחד"מ – מחצית השקל בש� עיר שוש�

  .הול# ג� ביו� חול הגוי
ג� א� כול� יודעי� שחיללו , כ גנאי כשמספידי� בה�"יש לחלק כי בחלילי� אי� כ – לבוש: הדי� כשהובא החליל דר$ סרטיא ופלטיא גדולה

, ז"ט. � שגנאי הוא לישראל להיקבר בקבר שכול� יודעי� שנחפר בשבת"פ הגאוני� והרמב"כ בקבר וארו� שראינו לעיל ע"משא, עליה� שבת
 .אסור להשתמש בה� עולמית, א� הובאו בסרטיא ובפרהסיא ולכ�, וכתבו שאי� חילוק בי� קבר וארו� לחלילי�, חלקו על הלבוש – מג� אברה�

אי� צרי# להמתי� כדי שיבואו אלא , כיו� שלא נעשה בה� איסור תורה, אבל א� לא הביא� אלא דר# כרמלית, ר"כל זה כשהביא� דר# רה .2
  .דמותרי� לערב מי

והיא  ש"הרי זו רק דעת הרא, אי# אומר המחבר שא� הגיעו דר# כרמלית מותר לערב מיד ומשמע שאפילו למי שהובאו בשבילו, ז"הקשה הט
  ?ומדוע כא� הובא כסת�, לגבי הבאה מחו& לתחו� שהיא ג� דרבנ�' א בסעי� ח"הובאה כי

ולגבי הוא עצמו צרי# להמתי� , אלא מותר מיד תי� בערב בכדי שייעשושכא� מדובר שמותר מיד רק לאחרי� שלגביה� אי� להמ, ז"ומתר# הט
' אלא שלגבי אחרי� היה צרי# להיות מותר מיד בו ביו� כמו לגבי המאכל בסעי� ח. לגבי חו& לתחו�' כדעת הסת� בסעי� ח, בכדי שייעשו

שמותר מיד ע� צאת , ע"עניי� בו ביו� ולכ� כתב השו אלא שאי� מספידי� בשבת ולכ� לא שיי# כא� לגבי חלילי�, שמותר לאכול מיד לאחרי�
  .היינו שאחרי� מותרי� בזה', מותרי� לערב מיד'שסיי� בלשו� רבי� , ע"ז מלשונו של השו"והוכיח הט .השבת

נאה במה כ ה"כי אי� כ, כא� לא צרי#, א שבעינ� בכדי שייעשו"ח לגבי אוכל י"פ שבס"וכתב שאע, ז"טוחלק על ה, והמג� אברה� תר# אחרת
 .ולכ� מותר, שמביא בתו$ התחו�

  .חוששי� שמא מחו& לתחו� הובאו, או מתו# התחו� שא� יש ספק א� הובאו מחו& לתחו�, �"פסק כרמב .3
אבל א� הגוי גר בעיר ופירות המצויי� , שכל זה בגוי שלא גר עמו בעיר ואי� פירותיו מצויי� בעיר, 'ג� כא� שייכי� התנאי� של סעי� ט – ז"ט

ומותר לאכול אפילו למי , תולי� להקל שהובא מתו# התחו�, ואפילו א� יש לו שני בתי� אחד בעיר ואחד מחו& לעיר, אי� לחוש מספק, בעיר
 .שהובא בשבילו

  

  סיכום התנאים בהם מותר ליהנות ממלאכת גוי בשבת
 )ו"ס(ש לאחר שייעשה "מותר ליהנות ממנה למוצ, גוי שעשה מלאכה בעד הישראל בשבת  .א

ובמקו�  ]ז רק קבר גנאי הוא לו"אבל לט. [א ג� כל דבר שנעשה בפרהסיא"ולפי המג. שה ארו� או קבר לא יקבר בו עולמיתא� ע .1
 .שג� בשאר מלאכות שנעשו בפרהסיא מותר לערב בכדי שייעשו, ז"הצור# יש להקל כט

 .אבל לישראל אחר מותר, ג� בפרהסיא אסור רק לאותו ישראל שנעשה בשבילו .2
וא� הובא דר# כרמלית מותר . ב פסק להחמיר שג� באיסורי דרבנ� יש להמתי� בכדי שייעשו"אבל המ, )ח"ס(נ� יש מתירי� מיד באיסור דרב  .ב

 .כ מזה"כי לא נהנה כ, ו"סט(לערב מיד 
 .וי להביאי התיר בשעת הדחק או צור# לכתחילה בכרמלית לומר לג"א בס"ורמ ).ח"ס(באיסור דרבנ� מותר בו ביו� למי שלא נעשה בשבילו   .ג
 .מותר אפילו בו ביו� לישראל אפילו באיסור תורה, נכרי שעשה לעצמו  .ד

 .ואפילו בספק, )ה"ס(א� יש איסור מוקצה כגו� שצד דגי� או ליקט פירות אסור  .1
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 ).ד"ס(ויש להקל בזה בשעת הדחק או במצוה , יש אוסרי� משו� מוקצה ג� בפת או כל דבר אכילה משו� שלהוט לכ# .2
וא� עשה מלאכה כשמכיר את הישראל מותר רק ). א"סי(א מכיר את הישראל ואז אי� חשש שמא ירבה בשבילו כל זה כשהגוי ל .3

 ).כי עשה לעצמו(ש מיד "למוצ
 ).ז"פ הט"ע(פ שמכירו "אע, בעת הצור# אפשר להקל כשעשה שלא בפני הישראל ואינו יודע שהישראל צרי# לזה .4

 ).ד"רעו ס' ס(כגו� שיש נר דולק והדליק אחר , איסור תורה לצור# ישראלהנאה מועטת מותר אפילו בו ביו� אפילו כשעשה   .ה
  .י"א בס"כדעת היש מקלי� ברמ, ר כשישראל יכול ללכת לש� יש להתיר לצור# גדול"וכ� הביא דר# רה


