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,1"סרמז'וסיא"סרמד,סילקמןזהטעםנתבאר הוכיח(שפיראתיוהשתאה"ד)ב"במהדואמנם

,אופןככלקבלןנקראמיוחדתלמלאכהשנהששכיר אלאה"ודיוםשמירושאניה"ד)שםנתבאר1"ולפי

ש"עיי,לכדומתחשביוםכלאםשתלוי(דבהא ,האותכס,סיח"אוצ"צת"שוגםוראה,בארוכה

,א,עא"בקוכ"העוראהזהא"קולכללותא .ואילךרצא'עהשולחןביאורי
:י"וכמת.ליוםוכךככףהגויאתשכר,אסעיףב שיתעסקלואמרשלאפ"שאעמשמעזהמלשון

.בשבת דוהושהישראליאמרושמאהואדהחשש:י"בכתג

לעשותצוהולאאםאבל,דוקאבשבתלעשות אםכשלוחומיחזילאלימיםששכרואףבשבת

.בשבתמעצמועושההנכרי .בשבתמלאכהלולעשותהגוישכר:ג"היו"פך
הגבוריםשלטי.האותההלכהשבתז"ריאפסקיה ידועשכרלושנותן:מלאכהכלוכןה"ד(א,ף

,-יוםבכל .ואפילורבינוש"ומה"דו
כקיבולתאמוריםדבריםבמה:ה"הא"פשבתז .קמא,עחייםמחשבותוראה,אסוריוםבשכואבל
לתוספתכיאורים.א"מסכט'סיח"אוצ"צראהת ,אק"סשבת

א"סרמו,סילקמןה"וכ,ד"סשםלקמן.בסעיףט .כ"וש

לעשותמצוהשישראלכמיודומה:ישראלה"די



רמגשבתכלכותי

יניחנוולאבירותלמחותצריךבשבתגםומתעסקהולךמעצמווהנכריבשבתת

בערלושקצץהשכרלימולכריעצמולטובתמחכויןשהנכרישאףבשבתלהתעסק

אחרוןקונמרם

בל,דהתםמשוםקבלןמקריגוונאדכהאי,גני"כז"רמ'בכיש"משפיראתיהטעםזהולפי
ומשלםלשנהשכרואםבמרחץי'הדיןודוא.הדרךבאמצעיחזורלאשבודאי,המלאכהכלעליו
וכן."'שבתתוכפתבעלדבריצדקיבזה,יכילמתיעמומקפידיאינויהיכלהיכלכלבעדלו

,הצריכותמלאכותכלעליושקיבלרליוםכלבעדאלאהיכלכלבעדלומשלםאינואםאפילו
זהאבל,בלבדהיוםכללעמולאלאהמלאכהלגמורעליוקיבלשלאיוםלשכירדומהאינו

לושמשלםואף,דבקבלנותלגירכאן'י"בבכמבוארקבלןנקראזההריהמלאכותלגמורשקיבל
לפי]ש"הראהוצרךולהכי,ג"כז"רמ'בכיש"כמבהכיקבלןמתורת,נפילאיוםכלבעד

כפרכשהתירווכן."]יוםשכירמשוםולאשבתשכרמשוםלימיםכששכרולאכורזוגירכא
כללעשותעליושקיבלהיינובשבתשיעשהשנהלשכירלהניחנ]מרדכיוהגהות]]התרומה
."]הכיל"קיילאאחרדמטעםאלא,]]ד"רמ'כיי"הבש"כמשנתובתוךלושיצטרךהמלאכות

מועלתאינהשהבלעה,בהבלעהלשבתשכירשהואמהמועילהיהלאכקבלןהיהלאאםאבל
.ן][ו"רמ](ה"רמ)'בכישיתבארכמובלבדשבתלשכראלא

אלאשוכרושאינוכיוןן]מטבעגבי"]אשריהגהותעלי]ה"רמ'כיי"הבש"משפיראתיובהא
,וסיעתוהתיומהכספיל"דצלומהאפשרהיהלחודשאולשבועשוכרוהיהשאםל"י,'כולשבת
.שכירותוזמןמשךבתוךהמטבעבביתהמצטרכיםוהעכקיםהמלאכותכלעליוקבלנמידוה
המלאכותלכלששוכרולודיולא,מאהמכללושיתןמככגבימי"מהרדהצריךוהא

ואין,עצמהמצדכללוהפכךגמרלהאיןהצריכהשהמלאכהלפיהיינו,יוםבאותוהמצטרכות

היוםשכשיצא,היוםגמרהואמלאכהגמראלא,תקבלמכלוכךכךלומרידועוככוםגבוללה

שבתהואזהשיוםוכיון,לוששכרוביוםאלאחיובוואין,עודמלהתעכקהואפטורלוששכרו

המלאכותלכלכששכרוכ"משא.מרובההפלדבמקוםאפילוואכורממשלשבתשכרוהרי לחדשהצריכות
לשנהשכורהואוהרי,וחדשהשנהגמרהואהמלאכותככוםשגמר,לשנהאו

מכללוכשאומראבל."לקבלןידומההואוהרי,בהםהמצטרכותהמלאכותכללעשותולחדש

.נ.וטנ.םל"כרסמ"פ,א.םימר"פכדלקמן,ת,בקנלננםר,אםשאזיט .ר.םרכב
אחריףלקינטייםם'ינ'צ

תהלה.ואותשםצ"צוראה,1"סשםולקמןטז .א"סקלרוד
.'כוט"וכ:י"בכתיז הסעיףנידוןבכעיןשהתיר,יבכללרמז,סיית

,באותשםצ"צוראה,שלפנינו סייט

מותרהלכךרבינובספריש"ומה"דרמג' .בפניםכאןג"שבמההלכהשהיא.בקבלנות
.זה.סימןסוףבטורהובא.כהסיז"דעק"פכ :י"ובכתכא

אפילומדינאאסורבמרחקןמ"ומ" שעושההמלאכהכוןריוחשנוטלמאחרג"בכה

להנכרישמשלםכ"אא,שבתכשכרמיחזיבשבת שאםאלאיסיקמתיעמומקפידואינוהיסקכלבעד

קיבולת1"ההיסקכלכעדוכךכךלויתןיסיקנו העיןמראיתמשוםמ"ומ,הדיןמןומותרגמורה

מפרשזהשבנוסחוהיינו,"להשכיראפילואסור .שפשבתכהכספת

.רכב"סכב הראכשטתסברמזבג

,פ"סיתמד,סייכדלקמן.מ" ,גוילושוכרולעניןה"דראהכל

,סיכדלקמן,11מלאכהמרויחשהישראללפיכה אתיוהשתאה"ד)כ"במהדואמנם.א"סתמד

לחשושאיןוסיעתום"הרמבשלדעתהוכיח(שפיר דבהאאלאה"ד)שםביארלכן.,הישראלמרוח

המלאכותלכלשנהשבשכיר(דברוממוצאה"וד וסיעתוהתרומה,סשלוהטעם,קבלנותנקראאינו

מטעם(שפיראתיוהשתאה"ד)שםביארהמתירים .כןל"קיילאולדידן,קצץ
ה"ד)ב"במהדואמנם.א"סשםולקמן,אסעיףבו לשכירקבלןביןשהחילוקביאר(שכירושאני

ולכן,לאואולעצמונחשביוםכלשכראםהואום' מאחר,מותרשנהשבשכירהטעםשםביאר

,לבדםהחולבימותלהתקייםיכולהשהשכירות .אשריבהגהותכתובה"דבז

.כד,סי1"דעק"ספכח לשבתלנכריוהשכירומהמלךהישראלששכרכס

שאם,שםי"ובב,(ז"סטרמד,סיכדלקמן)מותר ,אסורלשבתנכרילושכר

'סיוכדלקמן,(לעילשהובא)ז-רמורמזשבמרדכיל

,כ"סירמי 'עהשולחןכיאורי.ביטק"סיוסףזכרוןראהלא

,ואילךתפו,רצד



יארמגשבתהלכות

אינהלהתעמקששכרוישראלשלדבורומחמתכןעושהשהואכיוןמקוםמכליוםכל
הריימים

~
בשבתלהתעםקלואמרלאשהישראלשאף"הישראלתבשליחותכעומקה

מחמתהואמתעמקבשבתשמתעמקהנכרימקוםמכלמתםימיםלאינהשכרואלא
ישראלשלשכירושהואהיוםברעתווהריתךימיםלאינההישראלששכרוהשכירות

מועילה~איןעצמומוכתבשבלשעושהאףלפיכךהישראלשליחותעושהוהואהיום
השליחלמובתעושהביןהמשלחלמוכתעושהביןלחלקאיןשליחותשלענין)תכלום
:תהואשלוחוכךוביןכךבין

בשבתלהתעםקוהניחובירומיחהולאעבראםלשנההנכרישכראםאפילוה
ביוםשקיבלשכרלוהביאשלאפיעלאףלהישראלהשכראתהנכריוהביא

אחתבבתלושהביאכגוןהימיםשארעםבהבלעההביאואלאעצמובפניהשבת
כמושבתשכרמשוםאיסורבנהשאיןביניהםהשבתויוםימיםוחמשהארבעהשכר

ביוםהנכרישקיבלהשכרמןליהנותלהישראלאסורכ"אעפא"יבסעיףשיתבאר
:1חכמיםשקנםוהו(ב)"תהשבת

אחרוןקונטרס

וזה,בשבתהמאותנכוחלושקובעאלא,המאותיילנכוםשכורהואהריוכךכךלךאתןמאה
:ק"ודופנידאמשתהתירו

.עיןמראיתעלאלאעברלאאםאףלהחמיר"אי"ורמייז"הבדעת)יהנה'נושקנהוהו(ב)
דמיולא."יהדיןמעיקראיגורשעשהבכאןמודהייח"הבדעתשהעתיץיןא"הסואף

דיש,תו"הטכמשמעותיוםבשכיראףהדיןמעיקרבדיעבדאינורראיןיןג"בד"רמ'בגיש"למ
זוקציצהדאיןכאןכ"משא,מדינאשריד7צץדכיון"תא"ל7"נה"של'פיא"המש"כמלומר

כ"גלימיםוכששכרו.~תא"המש"כממקציצתוכלוםלוינכהלאיעשהלאאםשאףכיוןמועלת
:שתי"עשניהלגירנא)ית"הבש"כמשבתשכרמשוםהכיבלאובדיעבדאבור

כיטל1ה1'הז'מ.:'.1בכת.א.פל';1כרל.א.פע.,שמא ל;קבלשלאכבןבשבת1שה;ש.כ

המלאכה1' נשקדו.,דמההמעם..עוטההואיטיאלומלאכתלמזי

ולקמן,'לנכרכלרר'משכן'לשב,פרמו"פלקמןנתבאר פ

ש.הראלרעתקצץשלאקבלנותן'נ;לה.פרמז" 1ם'ר'בשכההנדרה.'נמ'אה.רב.1-מהוראה.קת1'1פ

,אק.פא.נק1מבוארתלנמורהמלאכהנל'קשלאכרן פולקמן

ה"רב.1-נמהאמנם.1.פרמ"1פא.פרנה" כלאם'שתל1וביאר,זהאנר'מזבוהזר1ם'שכיר'1שאנ

.בארוכהש.י;,לנרומתחשב1ם' המלאכותבכל.להתרפקששכרו,נ.גלסלכ.משאמב

בתראבמהדוראאמנם,קבלנותנקראולכןלם למלאכהשנהשכירכיןהואהחילרקשעיקר

נתבאר,מיוחדתלמלאכהיוםשכירלביןמיוחדת ד)שם

שכרואםתלויגופאשבימים(לפיוהנהה" ,המלאכהסכוםלפימשתלם

.ט,עא"כקוכ"העוראהזהא"קולכללותלג .רצד'עהשלחןביאורי
,בהשיביהנחיבה"דלד .בסעיףלה
,הק"סלו דלז

מפנישכשאסור,נטרונאירבש"עי"בכתב.ה" ,בדיעבדמותרשכרוהעיןמראית

אירםם'ממעמשםשאפיראלא)קנקניהקיא)'ניה'ר~ה כב,(שםל.כרלע

ן.צ1'ושם.אק.פא.1,בשתבאר' .בחיאנמדיויאבושדוימהלשהדלוקמעם
';ם'שי'מכננת.'.'1אנ.גשםצ.צת.ש1יאהמג .ואילךמא

.57';כ.הש.לק1.פהאות1פף'זכיוןיאהמד .במה
.ב.פ1פא,ךת.ם'יגא1נבתיט1ב1תכתובה.ר' שבמהריב,נ"פפוףלעלבמצייןיראה.קיאיראה

לכן,המןמראיתמשוםאלאאפזרשאינווהפיקבוהזר יהשנעבראם

.נ"פנרלקמן,'נר)מההשנבלקנלמיהרר' .ב.פלביםמז

והסיקחזרכ"שבמהדוצוייןוכבר,ג"מכדלעיללת מותרב"וא,העיןמראיתמפנירקכאןשאסור

,בדיעבד סשםולקמןלט
,להחמירנכון:ז" .דק"סשםמ

,יאק"סרמד,סיגםוראהמא שםלעילצוייןוכבר.ג"סוכדלעיל.כק"סכאןמב

בדיעבדב"וא,זומסבראגםחזרב"שבמהדו ,מותר

,אכלש"ומה"דמג ,ד"סוסקלדודתהלהראהמד

אחריןלקינטרםם.ציינ



רמגשבתהלכותיב

שירצהאימתבכל'הנכרבושיעבוד'לנכרהמרחץלהשכירהישראלרוצהאםאבלן

קצובדברלהישראלשיתןרקלעצמוהשכרכלוימול"בעבודתומוכרחהיה'ולא
'שהנכרשאף"מותרתהיההדיןמןימיקנולאאושימיקנוביןחדשבכלאושנהבכל

'שהרעצמולמובתאלאהישראללמוכתבעבודתומחכויןאינו'הרבשבתבועבוד' הישראלהיהאםואףמשכרותןכלוםלהישראלינכהלאבשבתימיקנולאאםאף

למובתרקשעושהנמצאלהשתכרכדיממיקוהיהכ"אעפממיקוהיהלאאםלומנכה
נקראהישראלששםלפי]העיןמראיתמפני"כןלעשותחכמים.אמרכ"אעפ)עצמו
שמרחץורעים'שהכלנ)המרחץעל

~
רוחציםשנכריםוכשיראושראלף'שלהואה

אצלום'שכירהואה~'שנכראמרו'במרחץמתעמק'ונכרבשבתשראל'שלבמרחצו
בשבתלהתעמק'הנכראתשמניחבמהמופרים'דברעלשעוברויחשדוהו")הישראל

'נכרלושכרשהואהישראלאתחשדו'אפשראו)
~

ואף("בשבתבמרחצושיתעמקה

בחולגםהמתעמקהואה~'שנכרוראובחוללפעמיםבתוכורחצוהישראליםשגם
השכרכלשימולה~'לנכרהמרחץהשכירשהישראלדעתםעליעלהלאמקוםמכל

'ונכרלעצמו
~

רובדרךשאיןלפיהישראלבשליחותשלאעצמולדעתבומתעמקה
ממפיקהשכרואין")מועםושכרומרובותשהוצאותיולפיי)המרחץלשכורהעולם
מרחושכרעליתרחשובמךלוושישתיירהמרחץלבעלקצובדברליחןלהשוכר
וכלבושיתעמקפועללושוכרמרחץלושישמישכלהעולםדרךלפיכךועמלו
:המרחץלבעלהואהשכר

יהיהולאשירצהאימתכלעבודתהשיעבודן)'לנכרשדהלהשכירמותראבלז
ןשנהבכלקצובדברלהישראלשיתןרקלעצמוהפירותכלוימולבעבודתומוכרח

ואיןבשבתאפילועובד'והנכר"זן~שדהמפירותלושיתןביןמעותלושיתןבין
לעבודששכרואוהישראלאצלהואום'שכיר'שהנכרשיאמרוהעיןלמראיתלחוש
דהיינונ"לארימבאריסותהשדהליתןהואהעולםרובשדרךלפי]בשבתןאדמתו
מחצהעבודתובשכרוגומלעבודתןכלולעבודולזורעןלחורשןהשדותהמקבלאדם
עובד'נכרכשיראוהמתםמןלכןי"השדהלבעלוהשארהפירותרביעאושלישאו

בארימותהשדהולימן"ןהישראלשלאריסושזהואמרו'שראל'שלבשדהבשבת
עושהשהאריםבמלאכההנאהלהישראלשישפ"אע%כאיסורשוםבואין'לנכר

.קלו'עהשילחן.איר.ביראה,כ"מרמד"םכדלקמןמז .א"נקא"ממת

,ב"מרמי'.םלקמןיראה.והנהה"דאביהב'"מהרמט יכרלקמן,שבתבערבלהשכירואמורזהשמטעם

_ד".ם בד.סץכדלקמןנ

.ם'ארן' טור.ב"עשםבבריתאג"משב,א,מאז-נטשנהגא

.א"פע"ושו רגב

ח"ב.שםאבותם'מהא.רעב,כאז"עא"מב' ,מקיאז"א.למירקיאיכא.ה"מור

.שםהריעתיר,שםובריתאמשנהגג דרכגד

,ידעים'הכלן'כשאכ"משא,אק"ממשה' .נ"ועי"מטברוקמן

יכמביאריק"מרמוי"םא"הסריש'לפ,שםע"שוגה
ה"סרגב"מלקמןגםוראה,אק"מ2"רא"בקי ,נ"יש.הק"סש'רשםא"וקי

,א"פרמח"מע"ישג"ת:"פם-]הרתפשטנותנו

'איר'ב.ונים'יצמ"מיראה,ג"ושושםשםא"בקויכמביאר עהשולחן

,פזוזך.נבזךם'מה2רכימת.קלח' .ם'וצענמ"מוראה,ע"ושוטור,שםעץגמראגז

ה"ר."בבהיבא,מיתא'ארה"ר(ב,מי)שבתן"רנח בממ'התיםכתבו

.,'רעק" .רשותמור.שםו'גאדאנט

ן"ר,(להשכיר'שד)שדהואבלה"דשם."ורשגמרא,ס "בבהובא,שמעינןומהאה"דשםז"יבעשםבשבת

' .גרמינן.ה"מור

ההוכרבמעיתהשוכר)ב"הפיו'דמאתימפתאא"ס בפ

'סימ"חיע"שי,נן.גרםה"דח"בבהובא.(רית' _א"פשב

,נ"ועי"מל'דלעהאיפניםכשטסיב .ע"ושומור.שםגמראסיג

הואיאם,א"סא"רמ,שרהואבלה"דשם'"רשסיד צ"צת"שראהבמעותחלקונוטל

,פחלגל"םה"אי ,שםלבוש.שםן"ור'"רש,שםז"עחננאלרביטה"ס



יגרמגשבתהלכות

שהנכריכיוןמקוםמכלהישראלשלהםהשדהשלהפירותרובשהריבשבתבשדהו
חלקשיטולעצמוטובתבשבילאלאהישראלטובתבשבילבמלאכתומחכויןאינו

שינהררק,ןכלוםבכךאיןהישראלנהנהשמאיליופ"אעהשדהמפירותלוהמגיע
:"בשבתשיעשהלויאמרשלא

באותהלשדהוהצריכותהמלאכותכלשיעשהלשנהשכירנכרילושישמיאבלח
להנאתהנכרישהרי""בשבתשדהולעבודלהניחומותרהיההדיןשמןפ"אעשנה
לאאםאףלוישלםשהישראלשאףלושקצץהשכרשיטולכדימתכויןהואעצמו
שכרושהריאחרניומלעשותהיצטרךהרימקיםמכלביטנתמלאכהאותהיעשה
שלאכדיבשבתאותהעושההואלכךהשנהכללשדהוהצריכותהמלאכותלכל

מטעםיוםשכירכמוישראלשלכשלוחונראהאינווגם)אחרהביוםלעשותהיצטרך
"בידוללמחותהואצריךהעיןמראיתמפנימקוםמכל(דל"רמבכיסןשיתבאר
שכירשהואדעתועליעלהלאישראלשלבשדהבשבתעובדהנכריאתשהרואה

.~ליוםשכירשהואלוידמהאלאשנה
ליחןהעולםרובשדרךלפיהעיןמראיתמפנילאכזראיןשדהשבשכירותאמרוולא

11שדהבפירותכות~לוישהעובדה~שנכריהואכןכשהאמתאלאבאריכותהשדה

השדהלבעלנותןואינושלופירותיהוכלאצלוהיאשכורהשהרימאריסויותרכאריכ
חלקלווישהואשאריסלזמריתלובשבתעובדאותוכשיראולפיכךקצובדבראלא

אםהקצירבעתאחריוויחקרובעבודתומתכויןהואעצמוולטובתהשדהבפירות
לייששנאמתימצאיכןהואהאמת

~
שכירשהיאבנכריכ"משאהשדהבפירותכיח

להםיתבררהשדהבפירותכלוםלושאיןיראוהקצירבעתאחריוכשיחקרושנה

חוץהיאהשדהאםמקוםומכללנהיהום'ששכירויאמרואריכהיהשלאלמפרע
:ש"עד1"רמבכימןשיתבארכמוהעיןמראיתמפנילאכוראיןלתחום

ויתעכקשיעבודלחדשאולשנהלנכרילהשכירםשמותר"לכשדהדינםהרחייםכן

קצינדברלהישראלשיתןרקלעצמיהשכרכלטיל.1רצה.שאימתכלבהם
העולםרובדרךהרחייםשגםלפיהעיןלמראיתלחושואיןבשבתאפילועובדוהנכרי
יותרלנכרילהשכירושאכזר,כמרחץלדינוהתנוראבלשדותכמובאריכותליתן

שיאמרוהעיןמראיתמשוםבוישבשבתהנכריבושכשיעכוקלפיהחולימימלששת
ולאלהשכירוולאיוםשכיריידיעלבולעכוקהתנורדרךהואשכןהואיוםששכיר
.לימרחץכמומועטושכרומרובותשיציאותיולפיבאריכותליחנו

.א"פא-ות.שם1"1סין מכדלקכןמז

וראה.נ"רט(קבלנות;.לעג)א"מרכת" .נו'עלנכריאמירה'בלל,גה'עמיסריםכוננת

.ומהאה"ד(ב,ו)ז"ע.ולעניןה"ד(ב,מי)שבתן-יסיח "פת-ת

'דברומכללה"דרמר"מ'"ב,י"הטי _ם"הרמב

שכתיבומהה"דאבוהקי-תרך,מקבא-תסיט "בבהובא.ם.במפר

אמנם_נו.רבבמפריש"ימה"ר' בושחזר,שפיר'אתוהשתאה"דבחראמהדוראראה

בלאיאףנא'מדומותר,אביהב'"ימהרא"כמדלאוממץ ומ,טעמא.הא

.כדלקמןן'העת.מראממעםאמירמ" ,ט"סרמר'סילקמןגםוראה

.אף'מעע .םלקמןראהעא
,ומיהוה"דז"מא"קוונב'

ענין)האדםתורתבמפרן"רמב.ר-הרגפיומ-רמתעב ן"ר,(ט,בם,לצדבמלאכה,אכילות

מהרפא,טס' רמר"מא"מוראה,א"מרמר'.םע"שי.בכלוהנהה"ד

א"וקומידלעילנתבאר:,ם'מ'לששכרידהחנו,ג"מק .א"מק

.ו"המשםתשנהתגיד,שםשבת1.1.שםן"רמבעג מא"מ

א"קורמר'.נלקמןגםיראה,ה"הרמך" .רק"ססוף

.גף'מעעד יץעה

תיר,כה"םשםש"בראהיבא,א"פקוףז"עץ~ .א"מוםע'ושר

.שםע"ושיסיר,שםש"רא.ן"רמבעו )שבתן-רעז

וברלעיל,מרחץלענין,"גרםה"ד(ב,מי



רמגשבתהלכותיד

להשכירהעיראנשירובשדרךשבמקומותפהמדינהמנהגלפיהכלמקיםיסכל
מותרום''שכירדי'עלבהםלעסוקולאבאריסותליתנםאוהמרחץאוהתנור

העיראנשירובדרךשאיןובמקומותבאריסותיילוליתנםאו'לנכרשםלהשכירם
אמורום''שכירדי'עלבהםעומקיםאלאבאריסותליתנםולארחייםלהשכיר
:באריסותלוליתנםאו'לנכרשםלהשכירם

אום"רחאותנוראומרחץלהשכירהעיר'אנשרובדרךשאיןבמקומותואףי
שנהבאריסותנתנםאושהשכירםאדםשםש'אםמקוםמכלבאריסותליתנם

ליתנם.אלהשכירםאלאפועליםלשכורדרכושאיןלרנימשנתפרסםעדשנהאחר
:יבאריסותלוליתנםאו'לנכרלהשכירםלומותרבאריסות

החול'מ'מלששתליותרותנורורחיםמרחץ'לנכרלהשכירשמותרבמקוםאףיא
ום'אתלוכשהשכיראלא"]השבתיוםבעדלוהמגיעהשכרלימוללוהתירולא
בעדלושאמרלחדשאולשנהלושהשכירכגון]]הימיםשארעםבהבלעההשבת

יכךכךליתתן1]ימים'נכלאוימים'גכלנערל1.אפאווכךכךליתתןשבועכל
כ"ואחאחריםימיםעםבהבלעהאלאעצמובפניהשבתליוםלוהשכירשלאשנמצא
בעדאומים''גכלבעדאווכךכךשבועכלבעדמשלםהשכרלומשלם'כשהנכר

אלאעצמובפניהשבתום'שלשכרלומשלםשאיןנמצאוכךכךימים'בכל
:אחרייוםעםבהבלעה

ובעדלחדשאולשנהלךמשכיראנילושאמרנפרדיםלימיםלוהשכיראםאבל:יב
עצמהנפם'להנכרמושכרהשנתשיוםנמצא"]וכךכךליתתן1ם.11ם.כל
(חדשאושנהבאמצעבולחוורויוכל)עצמובפנישכירותהואויוםום'כל'שהר

שכרלימוללואמוראחתבבתהימיםכלבעד'הנכרלומשלםכ"שאחפ"אעלפיכך
כלבעדלוומשלםנפרדיםימיםמכוםעמומחשב'הנכר'שהר"השבתותלימיהמגיע

שכרלימולואסורבהבלעהשלאעצמובפניהשבתיוםבעדשמשלםנמצאויוםום' וממכרןמקחגוירתמשוםנשנתמשתכריםן.שאבהבלעהשלאשבת
":

עבראםהעיןמראיתמפניורחייםתנוראומרחץ'לנכרלהשכירשאסורבמקומותיג
אלאהדיןמעיקראיסורעשהשלאדכיון'מהנכרהשכרכללקבללומותרוהשכיר

:אדתונטקדנסיןאיןהעיןמראיהמפני

שבתבערבלושכירם'לאורחייםתנורמרחץ'לנכרלהשכירשמותרבמקוםאףיד
:המעםש"עון"רמבסימןשיתבארכמולכןקודםאלא

,ומהאה"דב,כאעץ,.פירנולעניןה"דשם1.רעח "פתשנהתגיד

ש"וא.שםם"הרמבברעתהפוי .ן"הרמבכתבה"ר,"ב.שם
,ב"מע"שיעט עש"ראפ

-

ע"ותו.שםי"ב.האירבבשתושוךשם .שם

,וממכרמקחמשוםשהואה"סשי"מלקמןראהפא נתירוחםרבינו,שםש-ראפב

.(נ,פב)הצבנ'נ' ש"ומובדיהרביניבמפריש"ימה"ד."בבהיבא

.ח"משי"מ.א"מרמי"מלקמןה"יכ,אבל עמישריםכיתתראהפג

,מז'

,ג"ממס"מה"איצ"צ.מ"סשו"םלקמןראהפד ש"ראפה

.א"מקא"מ,שםירוחםורביני .מ"משי"מלקמןראהפי

מ"מיראה,ב"מא-דת,רמו"מדשבתק"פמהכיפז .יצענים

,מג'עלח'חו(ק.נ)גדית' מח'עם'שר'מכיננתיראה.ח"משו"מכדלקמןפת

.לך'יא "כמהובא,נאיןנטרונאירבנשאהגאוניתתשובתפט

' '"בכהבה"דח"ב.הגאוניםבחשוביתכתובה"ד

,ה"מקא-ת,'נמרינארב.ש"ע .ב.מעיףע



סורמד-רמגשבתהלכות

כשנקראאלאאכרולאלנכריורחייםתנורמרחץלהשכירשאכרובמקומותאףמן
מתעכקאותושראוישראלשלשהםלרביםומפורכםשידועעליהםהישראלשם

ולאורחייםתנורמרחץמנכרישקנהישראלאבלהחולבימותפעמיםכמהבהם
לאשעדייןלפימותרה~הריאחרלנכרימידוהשכירוחוראלאכללבהםהתעכק
:"'העיןמראיתחששכאןואיןהישראלשםעליהםנקרא

מרחץישושםבתוכהדראינושהואאחרתבחצרדירהביתלישראלישאםיכןכזז
רקמרחץבאותהלרחוץישראלשוםדרךאיןהחולימותכלאםהדירהבאותה

מראיתהששכאןואיןבאריכותלוליוגהאולנכדילהשכירלללמותרהדירהשכיני ]העיןן

ה~שמרחץיודעאינוהחולבימות%כמרחץבאותורוחץשאינומישכללפי
באותהדרישראלשוםואיןעצמובפניבחצרעומדשהואשכיוןישראלשלהוא

הישראלאצליוםשכירהנכרישאיןהןיודעיןבחולבהשרוחציןהמרחץושכיניחצרם

לונתנואולוהשכירואלאלישראלהנכרינותנוהרחיצהבעדשנותניםהשכרוכל
ישראלשוםדרךאםאגללהנכריהיאהרחיצהנערשנותמןהשכרוכלבאריכות
שלשהואיודעבוונכנכיוצאשהואמתוךבחולבולרחוץהמרחץמשכינישאינו
אתיחשודבורוחציןנכריםויראהבשבתלפעמיםשםכשיעבורכךואחרישראל
אצליוםשכירהואבשבתבמרחץהמתעכקשנכרילזמרהמרחץבעלישראל

:הישראלה

ב"בובוהישראלבעדלעשותהנגריינולמלאנותאיזורמד
:מעיפים

שעושהפיעלאףבשבתלישראלמלאכהשיעשהלנכרילהניחשאכזרפיעלאףא
לוואמרהשבתקודםהישראלששכרוכגוןיוםשכירבתורתעושההואאםבשכר

גםשיעבודלואמרשלאפיעלאףוכךכךלךאתןלישתעבודויוםיוםכלבעד
אבל"ג"רמבכיסןשנתבארכמובידולמחותהואצריךעובדהואמעצמואלאבשבת

בין]וכךכךשכרבעדוכךכךלעשותעליושקיבלקבלנותבתורתעושההואאם
שנתןכגוןנהמלאכהלעשותסמהלושנתןהישראלמשלשעושהביןמשלושעושה

לארוגעליושקיבלביןבגדלולארוגחומיןלושנתןאושכרילווקצץלתפורבגדלו
ואמהאמהכלבעדלושקצץאלאהבגדכללארוג%כעליוקיבלשלאביןהבגדכל

לוליחןמותרלכתחלהואפילובשבתמלאכתוכלשיעשהלהניחומותר]שיארוג
שיודעפיעלאףבי"רנבכימןשיתבארדרךעל,לחשיכהכמוךשבתבערבאפילו

.ג"מקא-מ.ב"מא"רמ.גאוניתושת[ו-ו")שם."נעא פבסיףשבתמרדכיצל
ה"רי-1.חיא"םכתביכל' .עודונתבה"דא1וה1י-חרךבשם,ותאיןכתב

אזךבשם,מקבתשהדרתי.ב"מע,שז"עח-רמ~ב .מקידא-ת'פי.שםרוע,

.שח'עליהר(.'.נ)גרית'.גק"מלדודתהלהראהצג עלחחף

.כס'עהשולחן'ביאור.תלםמ"מ,מה' .פהוום'שר'מכינת

.פול,ם'נועדכוננתוראה,שםא"מצד

רמדסימן .דשלףא

טור,א"מע"שו,ה"הא"פרישלמי'.ב,יזשבתשנהב מושיזיע

.מזדשםלקמן,ב"מרגב" ה"-מהרנו"סי-1,רכב"מת-מה.ב"היפיומ.רמ1ג

שדוקא,מ"מרנב"מוכרלקמן.הריקחכתבש"ימ קצץולאבפניו

גםוראים.ישראללשלשלין.בחילוק2" ,ג"מרעו"מלקמן

בסוףוכרלקמן.א"מע"שו,ב"'הלכהי"פם-יתןד .ף'המע

.ג"מילצמןנםוראה,תר'הלעמן,ה"ד."בה השומור,(מ1דף)שםתשנהו
.שםע" ,דמעיףז


