
  בהמה ונכרי  אוכל נפשלצורך
  

  א, אביצה כ
 שומע אי אפילו פש בהמה , ממשמע שאמר לכל פש,תיא אך אשר יאכל לכל פש הוא לבדו יעשה לכם

 לכם ולא לעובדי ...ולא לכלבים   לכם, תלמוד לומר לכם, כעין שאמר ומכה פש בהמה ישלמה,במשמע
  .כוכבים

  שכה' ר סי"שוע
 משום גזרה שמא ירבה לבשל בשבילו יום טובפ שאסור ב" אע, לביתו לאכול עמו בשבת מותר לזמן כריא
  . אבל בשבת אין לחוש לזה,ב"תקי'  בסיו שיתבארכמ

  תצח' ר סי"שוע
 , ואיו כשוחט גם בשביל הכרי, בהמה שהיא חציה של ישראל וחציה של כרי מותר לשחטה ביום טובכב

  .טה מצאת כל השחיטה הוא צורך הישראלדכיון שאי אפשר לכזית בשר בלא שחי

  תקיב' ר סי"שוע
 ולא לצורך ,כרי אבל לא לצורך אכילת ,כל מלאכות אוכל פש לא הותרו אלא לצורך אכילת ישראלא 

  . לכם ולא לבהמה,םכרי לכם ולא ל, שאמר הוא לבדו יעשה לכם,אכילת בהמה

 .כרישמא ירבה לבשל עוד קדרה אחרת בשביל ה גזרה , שיבא אצלו לאכול בביתוכרילפיכך אסור לזמן 
  . דכיון שאיו מזמיו לביתו אין חוששין שמא ירבה בשבילו,אבל מותר לשלוח לו מאכל לביתו

 דאסור להוציא מרשות לרשות , אפילו שולח לו על ידי כרי,רק שיזהר שלא ישלח לו דרך רשות הרבים
  .וי לעשות וכל שאסור לעשותו אסור לומר לכר,בשביל כרי

 ואין , מותר להאכילו עמו, וכן שליח ששתלח אליו,וכן כרי שבא מאליו לבית הישראל שלא הזמיו כללב 
במה דברים אמורים כשהישראל  . שהוא רוצה לכבדו, אלא כשמזמיו לביתו,חוששין שמא ירבה בשבילו

אפילו כבר בישל ותיקן כל ותן לו לאכול בלי שום הזמה והפצרה אבל אסור להפציר בו שיאכל אצלו 
  .צרכי סעודתו דכיון שהוא מפציר בו ורוצה לכבדו יש לחוש שמא יבשל עוד קדרה אחרת בשבילו

 מכל מקום לצורך ,ג"תק'  ועל דרך שתבאר בסי,אף על פי שמותר להוסיף בשר בקדרה לצורך החולג 
 מכל מקום כיון , שמותר להאכילו עמו וכמו שתבאר,פ שאיו מזמיו" אע,הכרי אסור להוסיף כלום

שה  ומצא עו, יש לחוש שמא יבשל בשבילו עוד קדרה אחרת,שהוא רוצה לכבדו ומוסיף בשר בשבילו
  . בשביל הכרי בלבדיום טובמלאכה ב

ט דכיון שאיו "אבל מותר להוסיף בשר בשביל עבדו ושפחתו או בשביל כלבו בקדרה שמבשל בה לצורך יו
תן להם לאכול בשביל כבודם אלא מחמת שמזוותם עליו אין לחוש שמא יבשל עוד קדרה אחרת ו

  . להם בשר יותר ממה שמוסיף בשבילםבשבילם כיון שאיו רוצה ליתן

במה דברים אמורים כשמוסיף בשר בקדרה קודם שתה אצל האש דמצא שכל מלאכת הבישול דהייו ד 
ת ואיו מוסיף שום מלאכה בשבילן אבל לאחר שתן הקדרה אצל תית הבשר אצל האש עשה בבת אח

  .האש אסור להוסיף בה בשר בשביל עבדו ושפחתו

 אם אין מקפידין כשהישראל ותן פת אחד לתיוק ,בי החיל שתו קמח שלהם לישראל לאפות להם פתו 
שהרי אם לא יאפה להם  . שיתן פת אחד מהם לתיוקל ידי ע,ט" מותר לאפות להם ביו,מהפת שאפה להם

  מצא שכל האפייה היא לצורך אכילת התיוק, כיון שכל הקמח הוא שלהם,כל הפת לא ייחו ליתן לתיוק
 וכבר תבאר ,ם טוב שהרי איו ותן הפת לתיוק אלא כדי להתיר לו לאפות ביו,פ שזו היא הערמה" ואע...

 שקשה להפטר מבי ,הדחק התירו לו להערים מכל מקום מחמת .ז שאסור להערים באפיית הפת"תק' בסי
  . ואין ללמוד מכאן לשאר מקומות... ולפיכך התירו להערים ,החיל שיש חיוב מחוק המלכות לאפות להם

 אפילו ,ובלבד שיזהר שלא יעשה שום מלאכה בשבילה  ...מותר לטלטל מזוות שאין ראויין אלא לבהמהז 
  .חיד לכרמלית וכיוצא בזה כגון להוציא מרשות הי,שבות של דבריהם

   


