
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



רמדשבתהלכותטז

שבתבשבילעושהאינוהנכרימקוםמכל("חפץהואובכך)(א)בשבתיעשהשהנכרי
."'שכרולקבלכרי'מלאכתולהשליםלמהרעצמוןבשבילאלאהישראל

אחרוןקונטרס

שבתבמוצאיאליוצריךאםדאוכר]ג"רמ'כישבתכתוכפת""דלנרחפץהואובנך(א)

אליודכשצריךנשםה"ובהגד"כב"רנ'בכימבוארדבהדיא,מרויחדדישראלמשוםמיד
זהשאין,ונתןבעברדמיירילומרכללכבראואין)זולהרוחהחיישינןולאבשבתללובשומותר

,למפרעאיבודיעשהולאירויחשלאכדיללובשולאכורלידדהוהועוד.כללרבדיהםבמשמע

בהדיאמשמעוכן.(אבניםכיתותגביל7מןיש"במעיין.מקומותבכמהמצינוגוונאדכהאי בט
שתגמראליושצריךלנכרילנמרשאסרובןק"ססוף,רמי'סישמיא"ג"כקז"ש'סיז" מלאכתו

אף,להנכריכךאומראינושאםמשמע,בשבתלעשותשיצטרךבעניןמידשבתבמוצאי להצריךהואשבאמת
הנאהאלאהרוחהנקראתזוראין,כלוםבכךאיןמידשבתבמוצאי

שהמתיןלאחרשבתבמוצאיאו,בשבתלכךכשצריךשבתממעשהליהנותומותר,בעלמאי
בבירורלוידועאיןאםשבתבמוצאימידאפילואו,בשבתעשהשבאמתאף"שיעשהבכדי הראבשאכרווהרוחה.בשבתןשעשה

היינו,ז"ורמג"רמ,כינ'י"וב]'א"ומהרי"שי"והראדי" עלושתרציןשמתרווהיןנכסיוהרוחת
ממלאכהממשנכסיםרינהלישראלשישדכיון,ז'כךידי

לאבעלמאבהנאהאבל,דשבת7מאפרץכוףש"בראכמבוארבשליחותוכעושהמחזיאזיזו

כאןא"המש"ומ.אדעתיהעבירממשנככיםריוחישעצמושלו,כי1בשליחותוכעושהמחזי

להעשותתוכלשלאלפיהיוםשתיעשהמקפידהיהאםלאפוקיהיינו,'כו7פידאדאיןא"כ7 אףבשליחותוכעושהמחזיממשריוחשישכיוןשאז,לגמריזומלאכהויפכידלמחרכלל

נודנפשיהאדעתאדעביד

ויעבידדנפשיהדאדעתאלמימרוליבאכתבב"תג"רמ'שבכי,א"המבדבריעיוןצריךומיהו
אכרואמאי,הישראלריוחמשוםמחכירלאדנפשיהאדעתאדעבידדהיכאבהדיאמשמע,'כו
כששכרוהאיכורטעםכתבו"טל"בכדכאן7שדועוד.דנפשיהאדעתאדעבידבקבלנותכאן
ש"כמאכורקציצהמקריאםדאףלכאורהמשמע,ליהנידמשתרשאמשוםהמלאכותלכל

.ם"ראבשם"'מרדכיהגהותוהיינו)המתידיםטעםכתבי'1"רמ'כיככוףואילו,הלימןבראש
מבוארב"רכ'כיהתרומהבכפרמקוםמכל,התירבדליקהדדו7אדאפשרכתבט'י"שבבואף

"]ו"פמיימוניותבהגהותהיטבלמד7ד7משמעוכן.]ש"עהמלדכותלכלהדיןדהואבהדיא

.א.ם;.,שט,לצרכההמלאכהאםאף,:ם.םלקמןתר,'מבנארת צא,נמ

ראה,.ב.פקשבתתופפת.א'ק.םרב"פא.מיאלאררהנקראזהאיןמקנםמכלר'משבת' "םלקמןנםראה,.,אמר'הר,ה.רב,כא1.;א.מב'רזאתשלמראק.םא.,בקמבזאר,.בעלמאהנאה
,ד"חרגבק"מ,ש'סי,"ום,בק"ם.מיףרתז'סיא"החמחמתתות מלקמןיראה.ג

,שהתנהומהה"דרנב"ם'"ביא,דאמוראפשראופןבאהה.ה"םרנב" אחר1ןלק1נטרםם.צי1נ

רצו'עהשלחןכיאוריראהזהא"קולכללותא .ואילךצ'עמישריםכוננת.ואילך
וראה,(אק"סהחדשיםבדפוסים)וכללאה"דב ,אק"סשםכיאורים

,א"מישםולקצןג סקא"ובקוו"טך
.רצו'עהשולחןביאוריוראה.ד" א"וקוה"ס.רנב,סילקמןוראה,ט"סשםולקמןה

בשנישם."הסדברילפרששיש,ו"מקשם ,אופנים

.א"סשםולעילו ,כ,יטיהודהשאריתראהז

,א"מירנב"סדלקמןהדיעות,כבת ,שםכדלקמןט

ו"והט(יא-ט"סדלקמן)ב"הישבת'מהלו"פי ,(ב"מרמו'סידלקמן)

.(ב"סרמו'סידלקמן)לו,סיק"פסוףיא

רמג,סידלעיל)בחפריםש"ומה"דרמג'סייב .(י"מרמז,סידלקמן)רמוי"וסוס.(ק"ס
,רמוי"וסוס,רבינובספריש"ומה"דרמג'סייג כדיניםשגם,וק"סא"קורנב'סילקמןוראהיד

ריוחלבין.מתרבהרכושוביןחילוקישאלו .גומהזומלאכה
גםאםמבוארושם,ה"סרנב'וסיט"סכדלקמןסו ,כוהמודהל"הנז"הט

.(כ"היו"פד"הראבכלשון)מרויחשהישראלטז מקיז
.ט" קמו'סיבאגודהה"וכ.א"סידלקמן,תסברפוית

.וזז'סיה"ואביבשם כיט

,שםלקמןה"וכ.יפוכרולעניןה"די" לקמןהוכיחוכן.אק"סא"קורמג'סיוכדלעילכ

.(במוסגר)והאמתה"דהק"סא"קודנכ,סי 'כססוכרהואשגם,שמחהרבינובשם,ואותכא



יזרמדשבתהלכות

שהריבהעמקלוואין%כשלוהמלאכהאיןיוםשהשכיר]'יוםלשכיררומהואינו
לוואיןלגמורהמלאכהעליולאשהריהמלאכהלהשליםכריבעבודתוכוונתואין

אחרוןקונטרס

משום(נ]7"ידיד"כ7ו"רע'ובכי'ט7"ככוףב"רנ'כיא"מעיין.]]קמאפרץמרדכיובהגהות

אימיתכרלאהרוחהמשוםאבל7צץמקרידלאמשוםהאוכריםדטעםמשמע,7צץמקרידוה
ואתי,ג"רמ'בכיש"כמעיקרא"למל"דכלומרוצריך.ז]ג"רמ'בכיש"וכמ,7צץמקריהוה

,ן]7צץהרידכאןמשוםשפיראתינמיו"טו"טל"בככאןש"ומ.]]ז"רמ'כיבכוףש"משפיר
מקוםמכל,במלאכהריוחלושאיןונמצאכלוםלומנכההיהולאשנהשכירשהואמשוםאלא

דכיוןמשוםאלא,(מרדכיוהגהותהתרומהספרכמיש)י]דנפשיהאדעתאעבידמקדי יששלהישראל
לאכאלודנפשיהאדעתאולאישראלבשבילכעושהמחזיריוחאיןולוריוח

פכיד'שלאבזהשירויחל"ר,דנפשיהאדעתאדעבידלמימדוליבא"]א"המש"וז.כלל7צץ
אםאבל,הישראלריוחמשוםאכורב"ואבזהריוחלושאיןנמצא,לולשלםיצטרךשהרישכרו

דאףמבוארשםש"שבראואף.ן]שראל'בשבילכעושהכללמתחזילאריוחהיהלוגם
להמוכחדהא,שבתבערבלכתחלהליחןלעניןהיינו,ריוחשםכשאיןאלאהתירולאבקבלנות
לוכשנותןוהיינו,'כולמתזימשוםשיטתולפישבתבערבלהשכירשאטורכליסמשכירות

כשהנכריש"כ,לוליתןמותר'וה'בראבל,בשבתלעשותלוכאומרדמחזידוקאשבתבערב
פידא,ראיןכאןש"ומ.ג"רמ'בכיא"המדעתזהו.השנדשבתותבכלמאליוהמרחץמכיך

כתבהזודבבא,שבתבערבלוליתןאכורהיהבזהריוחלוהיהשאםדכוונתול"י,כויי הרמב
יני"וב]ים"שהרמבדאף.ש"עמשנההמגידש"כמ,'כונותניםראיןמתניתיןבמקום"ים" הראעלהוללים

ובשביל,לעצמוהמלאכהעושהשהשוכרמשוםהיינו,כליםשכירותגביש" לאהישראלריוח
,מודועלמארכוליאפשרלישראלשעושהבקבלנותכ"משא,כשלוחומחזי וגם

.שיז"כהראל"7יהאהכיבלאו
ש"בראמשמעוכן)משכירותלבולתגרעש"להראדאףליהדכביראעיקרוהואלומרישועוד

משכירותולאין'וא'בדאיגרותלשלוחדמותרמהא]י'וה'בדלעבדןעורותליתןדמותרשלמד
'בדלושנתןכגוןבשליחותוכעושהמחזילאאםאףלישראלריוחבההיהאםד7בולת,(כלים
,יינככיבריוחבזהלוישבשבתנעשיתשהיאשבמהכיון,בשבילוכעושהמחזימקוםמכל'וה
היוצאכגוןבשבתאלאבשבילולהעשותלהאפשרשאיבעניןהיהאםגופהזומלאכהריוחאו

ביןלושמשכירכליםבשכירותכ"משא."ילחשכהכמוךכליוונותןמידשבתבמוצאילדרך

ריוחלוואין,שדהלעניןגת"רמ'כיא"המש"כמ,יעשהיןשלאביןשיעשה

מביאירבוהזר1ם'שכר'1שאנה.רב.1-נמהאמנם.אשלאכזן1ם'בשכרההנרזה.ר.םרמנ"פל';רליב יב,ה,ק.םא.ק1שםלטלמבנארתלנמרהמלאכהקצל
.באוינהש"עי,לנרימתישבים'בלאם'שתליאד'

אחרןלקנטרםם'נ.'צ ב,.במהךמסיקאביהבמהדיישל.דיגבעצםנם. לעילשציייןנפי.,ישואללהדסיהייששיםשאין

.יא-ט"סלקמן.נ,סדמע'סי ישלנגדישנםאףל

.מהמלאנהדייי .ב,הי.,פלא
.הטח.,פלב א"סשםבשמע..רבנן.הנה"ד.דם'דסילג

.שמותרבסתם'האדעהשהביא .סיבשםלקמן.שםא,דמלד
..,סדנב"סנדלקמןלה סנדלקמןלו

.ה"סדמו" .א"סנדלקמןלז
.ה"סיגב"סנדלקמןלח שאייהשמהיאהלט

,(ב,סע,ט')ה"סהידה' .הדיןמעקימייץלענין).,סשםלעיל..סמאמ ,(שדה'כבסאושםנאה.

האומניםכמו:וכותבהשפחותבדיןשדן,התרומה אפילושאסורישראלבביתמלאכהשעושין

ה"רהק"סא"קורגב,סילקמןהוכיחוכן.בקיבולת .(במוסגר)והאמת
,עושותשהשפחותהמדורהעלה"ד,תנכרמזכב ,ובסי,ל"הנמרדכיהגהותדבריושםשםשהביאבג

ששכרוכגוןבקכולתואפילו:בדעתוכתברעו סכדעת)השנהלכל

,שםלקמןהוכיחוכן,(התרומה' ,כק"סרמג,סיא"מסלעילשהובאכמוהיינוכד

,לאסוראיןלחוריההרוחהשמטעם .הישראללריוחחוששיםאיןשקצץשבמקוםכה
,קצץהרישנהבשכירדכאןאף,ל"רבו אף,ל"רבז

.שקצץכיוןדנפשיהאדעתאעבידדמקוי ,ב"סקרמג,סיכח

אתיוהשתאה"דרמג'לסיב"במהדוש"מראהכס במהראיהזהביאורשהוספת,שפיר

,אבוהבי"



רמדשבתהלכותיח

שכרולושיתןכריהיוםכלהישראלאתלעבורכוונתואלאבהגמרהכללתיעלת
הרילפיכך

~
שכוונתושלויהיאהמלאכההקבלןאבלהישראלשליחותכעושהה

.ישראלשלכשלוחוואינושכרו'לימוזכריהמלאכהלהשליםהיאנענורתו

אחרוןקונטרס

האיכוראיןלפיכך,"השבתתבעדגםדמיםלושמרבהלושמשכירבשעהאלאהשבתמיום

,בשבתכשעושהלמחותצדיךאיןכ"אחוגם,]והע'ברמותרולכןהשכירותבשעתאלאתלוי
שבשעתבקבולתכ"משא.בשבילוכעושהולאכשלוחומחזיולאכללריוחלואיןכ"שאח

שתחשדומקופדורוצהחמץהואה~ריוחומחמת,ממנהריוחלוש'בשבתהמלאכהעשיית
התנהשאילו,פעולתולהשליםתומולפישעושהאלאבזהוקפידאריוחלואיןוהנכרי,בשבת
כיוןהלכך,זהבשבילריוחמניעתשוםלוהיהלאהשבתלאחרעדיעשהשלאהישראלעמו
,בידולמחותוצריךבשבילוכעושהמחזילנכריולאלישראלהואהשבתעשייתריוחשכל
אדעתאהיאהשבתעשייתגםאםאבלקעבידתנדנפשיהאדעתאם"עכוהמלאכהשעיקרפ"אע

ישראלבשבילבשבתכעושהכללמחזילאמשכרולומנכההיהאילומרחץגביכגון,דנפשיה
שדדאריכותגביהדיןוהוא,תידלקמןוזכוכיתוברזלמלהעושיגביהדיןוהוא.כשכילואםכי

וכייעתוד"הראבעל,שלמימתתודתת"שוקישייתנכתלקהובזה."הת"בהגא"כג"רמ'שבכי ע

וכפר]'התוכ'דבדאתי"ומאה"ודמייי"בשםשהעתיקוו"רע'בגיבהדיאמשמעוכן.ש" )התרומה

שריאיגרתדגביבעניןהיאכ"בעהרבותאועיקר,קצץאפילואכורנררגביוכיעתם" ])שכירותגביולכן.'כונהנהשגופומשוםאכורנרוגבי,לישראללידמשתרשאדלאג"בכה

ריוחלישראלשישדאף,נרותהדלקתבעדל"ור,וכךכךיוםבכללושנותןשםא"המפירש
לאשאם,ידועריוחכ"גישלנכרימקוםמכל,לנרהואצריךשבתשבלילגופהזוממלאכה

משוםלאכורואין)דנפשיהאדעתאעבירוהילכךזהלילבעדלוישלםלאזהבלילידליק
"קבלנותיוגבי.גך"רמ'בסיש"כמכקבלןדינוהמלאכהכלעליושקבלכיוןנ)יוםשכירשהוא
משוםהיאהרבותאדעיקראפשראו.והדלקההדלקהכלבעדלוכשמשלםדמייריאפשרנמי איאףאכזרבקבלנותדאףנקטדמילתאוקישטא,נהנהשגופומשוםהואטעמאדהתם,שכירות

מעשייתלישראלכשאיןשרינמיטעמאומהאי.(איגרתגבידהתיראגוונאביהמשכחתהוה
צריךראין"להאומריםבשבתאו,מידשבתבמוצאיאליושצדיך,בעלמאהנאהאלאהשבת
הפעולההשלמתמקדימתהנאהישלושגם,קעבידדנפשיהאדעתאם"שעכולפי,שיעשוכדי ולאדאפשרמהבכל

."ישראלבשבילכעושהמחוי
לטובתשעושהאףכשמרויח")ד"הראבדאכרדהאדאפשר,קצתאחרבעניןלומרישועוד)

בשבתהנכריםממלאכתהרוחהלישראלשיהיהאכורהדיןדמעיקרדכיוןמשוםהיינו,עצמו
שלאלהשתדלהישראלמחוייבמאליועושהכשהנכריהילכך,לעשותםלויאמרשמאגזרה
הנכרישלטובתולמלאותהואחייבלטובתועושהדכשהגוידהיינו,הרוחהלויהיהולאיעשה

.שםא"רישב,ב,א'ק"מויג

אחצןנטרם,לקם.נ,צי
ישראלבשבילואםה"דא,קבבנ לגרכקצץשמותראגרתכיןיטמחלק,רכב'סינא

,נהנההישראלשגוףכיוןשאסור ברמשמבוארנב

.נהנהמטעםרקאסורבזהשגםא" יוםכלכעדלוכשאמר,ד"סרמג'סיכדלעילגג

,'כוויום קונך

,א"סקשםא" נרלולהדליקסתםששכרו:שםא"בסשמפרשנח

,שיצטרךכעת מידנב'סילקמןם

.א" ,ד-שג'עהשולחןביאוריראהנו

.היאפיונח מרמג,סינדלעילנט

.ב"

'עהשולחןביאורי.ב,יטיהודהשאריתראהמא .שא

,דק"סא"קורמה'סילקמןגםראהמב סוףרגב,סילקמןהטעםנתבארזהוכאופןמג

שעושהסמהלהנכריריוחמגיעשאין:ה"ס .בלכדלהישראלאלאבשבת
.כב;כסעיפיםמד ,ז"סשםולעילמה

דלא,ד,סיסוף(תודהלחמית"שו)ב"חמז ,להשרשהחיישינן

.אסוררבינוש"ומה"דמז ,אסעיףמת

,א"סשםולקמן,בק"סמט



יםרמדשבתהלכות

,בשבתןשיעשהלויאמרשלא[ו]י'הישראלבביתיעשהשלאליזהרצריךמקוםיסכל
הנכרישיוכלבעניןכ"אאלאלויתןשלאוגםהשבתקורםן"רמיםלושיקצוץוגם

ש"עי'ב"רנבסימןש"כמלאחריואוהשבתקורםירצהאםבחולהמלאכהכללעשות
:אלודיניםפרמיכל

מלאכהכשעושהבשבתלעשותנכרילקבלןלהניחשמותראמוריםדבריםבמהב
שאינו]אחרבמקוםאון'בביתולעשותהיכולשהנכרי"'הקרקעמןהתלושברבר

אחרוןקונמרם

דנפשיהאדעתאעושהשהואלשנהנכרילוששכרישראללמשל.בשבילויעשהלאששובבענין
לולמחולהישראלמחוייב,ןמרדכיוהגהותהתרומהכפרש"כמ,הישראללושקצץשכרולקבל
בהאיןזושבמחילהלפי,""ג"המ'סירישא"במכדמשמעמשכרוכלוםלוינכהולאיעשהשלא
מתחלתלזהשכרלו7צץשכברכיוןכילחברון
:עצמומהרבההגה","יהיהשלאביןלעשותמהלושיהיהביןהשנה

תמידלנתיבבשינידאב,7ד7.מד.אינזהואשרמלאכהאוההריוחמניעתאלאבהואין
נדידאונייטעמא.היינדהתםאלא.י",שתי'למחויבאינואבל,בשבתגויממלאכתלהרויח
"י"בלע"'נ"מ"דל'משבתיתלבדשייני'ששלאכדיהגוישלטובתולמלאותמכיחולהפסיד משטעמאוהיינו,י"שבתבשכרן,י'

דשייחם- .הנהיהבאןעד."בישיאלןשליי,מדיבשייהעושהגוילמשל,בשבתעצמובמלאכתלוירויח כךכעךוכךכךלושמשלםדהיינובקבולתמלח

להפסידמחויבשאינוכיוןמקוםמכל,]ל7מןןש"כמבזהמרויחשהישראלאף,מלחוכך
ריוחלושיגיעואד,טובתובשבילשיעשהלהניחומותרכ"איעשולאאםאדלהםלשלםמכיסו
הריוחבמניעתטובתולולמלאותבידואיןוהואלטובתומחכויןשהגויכיוןכלוםבכךאיןמזה

עושהשהואואף,נכריממעשהבשבתלהרויחשאכרהואמחויבהרינתשכמניעת,כלבד
אםאבל,לטובתוהגוייעשהלאהדיןמןבהשחייבהריוחמניעתידיעלמקוםמכללטובתו

חמהלהרויחלוומותרבידולמחותצריךאיןלטובתוהגוייעשההריוחמניעתידיעלאף
הגוייעשהבפירותחלקוהישראליטוללאאםשאףשדהבאריכותולכן.לטובתועושהשהגוי חלץבשביל

לכתובלשנההמושכרנכריאבל,מהריוחלהמנעולאלמחותצריךאיןלפיכךשלו
יעשהלאאםלגמריממנהלהפטרלגוישאפשר,ליהמשתרשאזודמלאכהבעניןהואאם

הישראלחייב,כאחדשניהםלעשותיוכלולאלכתובעודיצטרךהשבתשאחרלפיבשבת
לעשותיצטרךשלאלטובתועושהשהגויואף,היוםזומלאכהלוולמחולריוחמחששלהמנע
בשבילאלאעושהאינולמחרביןהיוםביןמקוםמכל,עודיהיהשלמחריודעשאינולמחר
קצץשכברכיון,כלוםמשכרולוינכהושלאיעשהשלאלמחולהישראלוחייב,לושקצץהשכר

הריוחמניעתאלאמכילוהפסדזובמחילהאיןכןאםכלללעשותיצטרךלאאםאףהשכרלו
:(שנתבארכמוהואמחוייבזהודבר,למחרלעשותהיוכללאאםמלאכהאותהשל

.ואילךר.םיז1.פמשנהסנן.ת.]ית.ה.הא.פשבת'ר1שלמ'יד ה

איןה.רב,1''בת1םהיבא.ה.הא.פשבתשיתי,יןיתזנב"מהכרוקמן.ה.םע.,ש.א,הרשבבשםב.' '.םשםש"רא,מא'ארה"דב,כא.י"ע.עיריתניתנין.ה"ס
,הרבו"במ"מ,בג.צו'.םיסף'ובריןוראה.ג"ושא"מרמז"מכדלקמןטד .שבת'תוסטז

"מ'"ב.ובכולןה"דשםשבתן"ר,שםשנת'תיםיט.לי'סיא"פש"רא.כ"אאלאה"דא,מ' ,ידעה"דרנבלקמן.ב"מרוב'סיא"ומתע"ושומור,א"סע"שו

,(אהדת.בב)ב,א'ק"מו3ה"ורכקיםימכלה"ררמג"לםב"מהדיוראה,ו"םשם .בזההפוסקיםרעתשבירר,למהרםל"םנ"יה

אחרןנטרם.לקם.נ.צי
בזהנםשבאמתמסיך.,מיתדתמידלנתיב.נד.בש.ע"צ.מיה.ה"דלעיל.נ".שצס ,סמא

לישראלשישלמהייישינןלא.,.ללגניתצדיך.אינ.נ,סשםלעיל..ב7 .נא-כסעיףסב
.בשבת.ממלאנתדייי .א"ס.דם,סינדל7מןסדסו7,סא,במ.איל..ניסיסדין.במיילתשישסג

.ד.ססיףדמע,סינדלדל.מההשתא.ה"ד)ב,.במהדאמנם.שאסגדמביאד מ(שפיראתי

שגם(ד"הי-"פ)ם"הרמפמלשוןכיח-



רמדשבתהלכותכ

"]העיןמראיתחששכאןואיןהישראלמלאכתשהיאניכרהדברואיןהישראלרשות
שדהלקצוראו]]לישראלביתלבנותעליושקיבלכגוןלקרקעבמחוברכשעושהאבל

רואהלכלהדברניכרישראלשלשהיאלכלומפורסמתגלויהשהקרקעכיין)]לישראל
אמורתחומהבתוךאוהעירבתוךהואאםלפיכךז]הישראלשלהיאהמלאכהשגם

אצליוםשכירשהואיאמרשהרואה,]העיןמראיתמפניבשבתשיעשהלהניחו
,]הישראל
לחושישמקוםמכלישראלשלהיא11שקרקעלכלמפורמםהדבראיןאםואפילו

העיסקשהנכרייודעיםואינןשלוהיא11שקרקעידעיםשהםשכמישלהעיןלמראית
ביןבכפרדרהואאםואפילויומסשכירשהואיאמרואלאקבלןהואבמלאכה
לחושישהכפרתחוםבתוךעושהאםמקוםמכלישראלשכניםשםלושאיןהנכרים
בקרקעבשבתעוסקהנכריאתויראוח]אצלושישבתואורחיםשםלוי1דמנושמא

יודעיםשהםביתולבנילחושישוגםאצלויוםשכירשהנכריויחשדוהוהישראל
אצלכןיזםשכירהיאשהנכריאותוויחשדושלוהיאשהמלאכה

ישראלשלהיאשהמלאכהיודעיםישראלשמקצתאף(ב)תלושבדברכשעושהאבל

אחרוןקונמרם

מלצתאםאףאסורבפרהסיאהואאםי"א"המשכתבהטעםלפין"הנה.'נושמקצתאף(ב)

'סיי"הבש"כמגזרולאלרביםשנתפרסםשאירעאףבצנעאעושהאםאבל)""יודעים
ספינהכגוןפרהסיאבמקוםדכשעושהמבוארדשםל"ר,ד"בסמשמעוכןכתבזהועל,(ן"ב"רנ

'בסיא"רמדעתמבוארה~'ולא.בידולמהותצריך]שםא"רמש"כמהנהרשפתעלשבנמם
שהמלאכהג"מב"רנ'בסיע"השוש"ומ.יודעיםבמקצתאףאסורבהוכיוצאדבספינהזה

שמותרמשםמשמעיודעיםשקצתר7מפורסמתאינהאםאבל,ישראלשלשהיאמפורסמת
שאיןבדברמייריאלאדספינהדומיאמיירילאדהתםמשוםהיינו,מפורסםבמקוםשהיאפ"אע
ש"כממדינאכללאיסורראין,ישראללצורךשעשאוהקילשיצאר7עליונקראהישראלשם
י"הבשהביא]ןא"הרשבבתשובתכמבוארלשעהלרנוןלחושלהחמירשטובאלא,"]שםא"המ
,דיעבדלעניןמייריא"שהרשכואף.ז]ד"תרפ'בסיש"כמש"במשםא"המרמזואליה)]שם
שנעשהכיוןהבריותלרנוןלחוששטוב,בידולמחותלעניןהטעםוהואהדיןהואמקוםמכל

שםאיןאםכלללהחמיראיןיודעיםשקצתר7לרביםמפורסםשאיןהיבאאבל,רביםבפני .אסוריודעיםבקצתאףעליונקראהישראלששםבדבראבל.עליונקראהישראל

"פלעיניאה.נ.פקא.מלפייות,שם;.1ש1ם.ימב3ו.הק.פשםא.כק1ה.פיגב'.פלקמןיאה3א .אק"תא"קורמג,דק"מא"וסמור.שםש"ירא'בתיםי"ר3ב

,ד"מקא-תבזומג"םלעילינתבאר.א"תע"שו,הרדו"פם"רמב3ג הקרראה3ת.ה.פ

1.הל(.'.נ)ת.ער.ב,מז'ענ.ההלכנת' .מה'עלההו.שו';פוףא.ק1ראה.1בכ1לןה.רשםן.ר.שםשבת'ת1פ3ד

סי(פראג)מרוטנבורגפ"מהפו(ל"מהדי)שטובת3ט.סקר "פת"]רתבה

.א"מא-דת.תכומור,א,ב'ק-זמו]-פמגתרא.ד-ג"היי ,שםע"ושי

אחייןלקינטייםם.ציינ
.(ב,פב)יטב.שו'עהשליןביאייייאהזהא,7ילגלליהסו ,יגק"סע,קב'עמישריםכוננת

.סקיעא.כק"סמז לקמןדאהסח

.א"ד,סייעהעב,בהליש.אפיל.דהיהי7,סא,7י שמטעם

.דע.ה"דעג.ח.סיגב"סדלקמןבהלליםאסודה~ .יאק"סשםא"ומ,א"מישםא"רמעדיבנתיפירוחםדבינוממשמעותדהאודעה"דסט



כארמדשבתהלכות

איןתלוששמלאכתכלללאחריםנורעהדבראיןהפעמיםשרובכיוןיחכמיםגורולא
הפעמיםורובומפורמםגלויבמקוםשהואבמחוברכשעושהכ"משא"ןכללקוללה

איןלפעמיםאםלפיכךקוללהישמחוברשמלאכתלרביםומפורסמתגלויההמלאכה
:חכמיםגורוישראלממקצתאלאהעיןמראיתחשש

העיראנשישיכוליןהעירתחוםבתוךאוהעירבתוךהמלאכהכשעושהה~יכלב
שישראלאחרתעיראיןוגםלתחוםחוץהמלאכהכשעושהאבלבשבתלשםלילך

:]ןבשבתשיעשהלהניחומותרהמלאכהמקוםשלתחומיו.תךבהררים

והיאשראל'שלשהיארירניםויהועהמפורסמתהיאאםתלושמלאכתאפילוך

הנהרשפתעללבנותהשררךהמפינהבניןכגוןומפורממינגלויבמקוםנעשית

:העיןיימראיתמפניבשבתלעשותלהניחואמורפרהסיאמקוםשהוא

ה~דברשאומריםעליהםנקראהישראלששםמדבריםבהוכיוצאבספינה("א"בדה
בפרהסיאשעושהרקעליונקראהישראלשםשאיןרבראבלפלונישלהוא

אחרוןקונטרס

לדעתעליונקראהישראלששםדברמהו"]לקמןש"במועיין)זהבכירןא"המדעתזהו
,'כולהחמירטובשםשכתב,ג"כב"רנ'בכיע"השעל,לחלואדעתיהאמיץלאדאבתי,(א"המ

'בכיא"המדעתהואוכן,עליונקראהישראלשםשאיןבדברמיירין]דשםע"להשל"דכמשום
דומיאכ"גמיירידשםדרכוורה'דהאמתוכתב,שםע"השעלחלץ'יק"כדוףשםאבל.זה

ולכן,אכורומדינא,עליונקראהישראלששםדברדהיינודכפינהדומיאל"ר,ד"כד"רמ'דכי צ
שלמיםתודתת"בשודבריוהביןוכן."כפקבליא"המכוונתשזהוש"ע.'כוע"השועלע" ח
יודעיםכשקצתלאכוראיןעליונקראהישראלששםבדברדאףמבוארזהולפי."[ג)'כיב" דהא,לרביםכשמפורכםאלא

המלאכהאםהתנההכיואמילו,ג"בכהמייריג"כב"רנ,בכי מפורכמת
שהוכיףאלא)ל"הנשלמיםתודתת"בשופכ7וכן.'כומפורכםבמקוםועושה'כו
:(1בפניםש"כמהטעםלודרצריךכ"וע)(י]לקמןש"כמהכיל"7יולאלהקלעוד

העיןמראיתמשוםמיתכרדלאדמרחץדומיאדבעינןהוא"1הטעםנרוניוצאבספיגה(ג)

וכל,מחובראלאאכרלאדבירושלמי1נועוד.]עליו1נקראהישראלששםמפסאלא
הנעשהתלושלכלהדיןוהוא.הישראלב7ר7עשהואלפיעליוהישראלשםנקראמחובר
ברשותשאינותלושאבל,ברשותותשנעשהכיוןפלונישלזהדברעליואומריםישראלברשות
.פלוניבשבילשנעשהולא,פלונישלשהואמפורכםכןאםאלא,למחוברדומהאינוהישראל

אלא,א"המכדברילהוכיחבראיותשהאריך"ל1"הנ,מישלמיםתודתת"בשו,ועיי

מור,הרדו"פד"ומחב.שםק-סו"ב-בפגמראלב,בק"דא"קי.יראה.ב"מקא-מל י"ב.(ב,פב)ב".חיבנתבירוהטרביטמשמעותלא

.קח'עם'שר'מכובתיראה,א"מע"ושי במלאכה,אכילותענין)האשתורתבספרן"רמבלגאףמיתרבביתי'הנכרשכריעושה)ע-הה"ררגב"מ

,(ב,פב)ב"חב.נתיבריחם.נו.רב,(במיפו,כיצדאםאףאמירא.בפרהםהיאאםאבל,(שנתפרסמה ע.ר.מקצת
ק"ממוף.א"ובמ.להחמרשטוב)ג"מרנב'.ם,ד"םע"שינאמריוהוממעם.(בק"סש.רא"קו)ם' ,בק"אא"קויראה.ח"מרנב"מלקמן.(שאמיר',(גק"אא"קו)ה"סרנב"םדלקמןם'החליק

.ר"מע"שו.שםן"רמבלד

אחרןלהנטרםם.נ.צי
.שי'עהשליןביאידידאהזהא,7ילגלליהפא.נ,ס7א,7יעה 7'עמישריםגיננהשםהשמענלשיןשביהב,שםידיים.בדבינעו

.א' ..,סימי"סנדלעיל..א,כאו,עמשנהפב.אסוד:מסים.
.ח"ח.א"פשכתפג,סט''עהשולחןכיאוריראהעז סיתודהלחפיהנקראמ"בהעת

,ה"סרנמ,סיכדלקתןפי.(א,ס)ג' .ג'סי(תודהלחפי)מ"הש"תופה,גק"סא"קועט
,'כוהפעמיםשרוםכיוןפ



רמדשבתהלכותכב

שדברלרביםונתפרסם
~

נכרילוששכרישראלכגוןהישראללצורךבשבתנעשהה
הקולשיצאשאףבפרהסיאבשבתאותםועשהחרשיםכליםלולעשותבקבלנות
להיותעליהםשמונקראלאעדףמקוםמכלהישראלבשבילשעושהלרביםונתפרמם
במקוםשעושהאףלפיכךמעולםלרשותובאולאן"שערכיוןפלונישלכליםנקראים

ולמחותלהחמירמוםמקוםומכל"הריןןמעיקרבירולמחותצריךאינוומפורמםגלוי
:,בשליחותהבשבתמלאכהעושהשנכרילזמראחריוירונושלאשעהלרנוןלחושבירו

הקורותולתקןהאבניםלפסול(י)כגוןמחוברלצורךהואאםבתלושלעשותאפילון

עישה.אפילהתהומיינתוךהואאם"נידוןלמהיתצריך"בבסןלשקעםכרי

אחרוןקנטרם

אלאלהעשותלהאפשרשאיבלבדכפינהרזעליונקראישראלששםדברנקראשאיןשהבין
שםא"הממדבריאבל.שש"עפלונישלכפינהאותה,ולירייודעיםהכלכןומחמת,בפרהכיא

באולאשעדייןכיוןשמועליהםנקראלאישראלבשבילשעושהמנעליםדדו7אמבוארט"כס בהדיאמשמעוכן)לרביםידועשאיןאלאעליהםשמונקראלכובכבגדיםאבל,לרשותו

מיפרלמאלאדתלושלתלושמחוברביןשחילקופוכ7יםושארן,ן"ור",ש"וראי,'בתוכ
דברמשכחדלאכיוןשרימילתאמיפרכמאאיאףל"הנשלמיםתודתת"שובעלולדברימילתא

.(אינודוהודאיאלאמכפינהלבדעליונקראהישראלששםתלוש
י"תשםא"המש"ומ.'עליהםישראלשםנקראישראלשלשהםהניכריםהחלוקיםזהולפי ודוקא

בכליםירוחםרבינובשם"'י"הבשםשהתירומה.'כוטובשכתבע"השעל7אי,'כו
,עליוישראלשםנקראולאישראלשלשהואידועראיןמשוםהיינו,מפורכםבמקוםאףלכובכ
רקלרביםמפורכםאיןאפילוואכזרישראלשםעליונקראהריישראלשלשהואידועאםאכל

,כתםישראלשםולאעליונקראבעליושםשיהיהשצריךואפשר.]'לעילש"כמיודעיםשקצת
א"התש"מטפישפיראתייבהכי,ק"ודוי'א"ל7"כא"במש"ע)'ד"כיה"שכ'דכידומיא

:ע"וצ,"'החלו7יםדיןשכתבאחר'כוודוקא

וטורמיימוניותןוהגהותן'ג"וכמ"'ש"והראהתוכתידעתן'כןונרהאבזרםלפסול(ך)

]והכלבון,לקמןש"כמישראלשלשהואמפורכםכשאינואףלאכורודעתם,""ע"ושו

ובשעתמרובההפסדבמקוםבדיעבדעליילסמוךאלא)"א"רמהביאוולא,כנגדםהואיחיד
"חן"הבש"כמל"י,דאגןוכיון.ז"בדרבנןרביםבמקוםאיחידכמכינןגוונאדכהאי,הדחק

מור.ר.'ה1.פ1ת'מימתהנהנת.פהת.לנ.פמ.נ.פכ..."ס]~יסך".ת"",תשןיה מה"הא-רשךתעיבתלז

,ב"מע"ישורגב"מ'"בבהיבא.היא" ,ונים.יצמ"מ.י"מקרבהאליהראהלח,כק"סא"קויראה,א"מיא"ברמחיסד"סנ-שו.שם

.ב"מלבישלטשםש"רא,מא.ארה"דב,כאז-ע"ק-ספ'תוסלז

אחייןלקינטייםם.ציינ
יב.עבקמאהעצביאהזהקמאלכלליהצו.ד"ע,סדיפו ש'עהשיליןביאייי.אילך.,ניהניןאיןה"דב,יופז

כיננה.אילך.ב" '7ינ'עמישדיפ.כב'סידעת7,פפח

.אריסאה"דכ,כא1"עצו,שפז"עפט סיכדלקמןצ

.ג"מכז"דעק"פצת.ה"סרנב' .(ג,יט)מהת"לצט.דהאודעה"דצא
,נאותו"פק.בק"סרישא"וקו,כסעיףצב .כסעיףקא.ישראללפלונישנעשהיודעיםשהכלצג
,(ג,ל)לא'סיקב.דפרהסיאפיליככלה"והצד ,בסעיףקג,להחמירטובורק,מדינאפותרשכוההייתצח

.רצ,צטכללוההוראההפוסקיםכלליראהקדשצריך,ח"ססוףרנב'סילקמןש"מוראה ,סיתתואפילוה"דקח.בחלוקיםלמחות



כגרמדשבתהלכות

הישראלשלה~בניןבשבילשעושהניכרהדברשאיןבביתועושהואפילומהבניןרחוק
:עצמותכהבניןדינםהריבהבניןלשקעםשנופןכיוןמקוםמכל

הביתוכן"בבניןתלשקעםלההירישנקבלמתביטנתעשה..כירמיחהלאואםז
שמתירמישישלפי]כותלדורליכנהלהישראלמותרבקבלנותבשבתשנבנה
יוםשכירנכריאבלבריעברתיעליולכמוךהואוכראי)במחוברתואפילונכריקבלנות
אתכששכראםואפילו]תלעולםישראלשוםבויכנסשלאלהחמירנכוןבשבתשבנה

עשהאם(ו)מעצמועשהוהנכריהשבתביוםיעשהשלאעמוהתנהלימיםהנכרי
עצמולטינתנתככןאםאגל,תלעולםישראלשיםבייכנסשלאנכוןהישראללטובת
:"בשבתיעשהשלאעמושהתנהכיוןבולרורהביתלבעלאפילומותר

אחרוןקונטרס

.(העת7תיולאהילכך)מזהכללמ"נלנואין,"ת7"רעלכמכינןדבדיעבדא7י"ומזין"והט
צת,משמע'7משהשבדרכיואף.בדיעבדאלאהתירלאא"רמשאףמשמעזןשמהלבושובפרט

,אומריםישבלשוןוכתבבוחזרבהגהותיומלוםמכל,וכיעתוש"הראעלכללפליזלאדהכלבו
דבאמתאףפלילידלאע"בשולעמוככשאפשראומריםישלכתובדרכואיןהפעמיםשברוב

האיכזרשטעםלומראפשראידכאןודאיאלא."'מ7ומות7בכמההאחרוניםש"כמאהדדיפליגי ,פרכוםמשום
שהריועוד)'שממורכם7אףמותרנכרישלדבביתו]'ב7"רנ'כיי"הבכתבשהרי הרא

שחרלואיןשבתפזהתוכפתוחילוק)בבניןלשקעםבדיעבדאףאכרוע"והשוהטורש"
מדינאאיכוראיןבאיסורביתנבנהואם,(מרובההפכךהואולפעמיםלגמריהאבניםיפכידדהרי אלא

,בשבתשנבנהמקצתואלאאיכורכולואיןדהביתמשוםלומרואין)'כולהחמירשנכון
דיעבדאיסורבגמראאשכהןדלאמשוםהטעםכתבזנןו"ובט,הפוסקיםמדבריהכימשמעדלא

כ"וע.(ש"עד7צץמשוךזניא"במהטעםמבוארובהדיא,לאבניםהדיןהואכןאםשםעיין
שלשהןלמפרעיתפרכםבבניןכשיש7עםכ"שאחמשוםהאיכורעיקרדהכאלומרצריך 'ישראל7

עייןמשנהבןומגיד",ן7"הרש"כמשדהשכירותגבילמפרעחשדמצינוג"וכה.י במ
מפורכםהדבראיןעדייןשעכשיו,ישראלשלשהןיתפרכםולאיש7עםלאלכן.]ה7"כ7א" אינוממשמחוברמלאכתאףשהרי,בביתואומהחומהרחוקעושהשהואישראלשלשהן

]]ן7"והר"]התוכםשכתבוכמוהישראלכקרקעשהואמפניאלאישראלשלשהואמפורסם

:ש"עדשבת7"פבכוף

א.יכפוףשכה"פלקמןראהאבל.שם1.מ,ה.במדלהן,הש'ר,א'ב.ר.פקא.,קראה,.ב.פקומאה'אלמ ;

.ת,בקנלנאףלההמישנכן.לך'א,קוב' אפ,ה.רק.]מא

"לפא.,ק.שםלקמןראה,.א'ק.פא.מ.שם1.ממה.'.פקא,ת.ם.,העכתת'פ" מישריםכננת.ב.פקהמג"פלרירתהלהראה,.ר.פק,ס1.מ.שתא.מ,ה.במב

.,קבקבןי .נק.פא"תמז.קבב';השילהק'ר,א.ב.לוק.פשכה
,ג"ם.א-רםמזב,ץשבת'בתיםהובא.י"מת"שוהשר'בםת"רמג נותנאיןה"ר

,ובסירשםש"רא,שם"ע.ן'

אחייןלקינטורםם.ציינ
.שםביאוריםוראה.(לכתחלהדפקרי)יאק"סקיד,דק"סקו
,דק"סקטו,יבק"סוסוףיק"סקי ,יאק"סקטו,שפ,ובתום,ו'סית"שוהישר'בסקת

ג"חהלכותחקרי.פ'סיב"חיושראמריראהקיז,בסעיףקט
,שיג'עהשולחןפיאורי.א,יז,בק"סקי ,שמעינןומהאה"דז"דעק"סופקיתכללי,ט"סקיא"ורמע"שוכללימלאכיידראהקיא

.ו"הטו"פקיט.רפטבללוההוראהיס,הפוס דקים
,ח"מרמג'סיולעילקכ,ודעה" .נותניןאיןה"דב,יזקכאביאוריוראה,בק"סא"וקוכ"מסוףכדלעילקיג

.ובכולןה"דקבב.שיג'עהשולחן



רמדשבתהלכותכד

הרחובמןהובללפנותבקבלנותנכריםשוכריםשהקהלהיתרנוהגיןמקומותבקצתח
שלמדוויש(")"העיןלמראיתחוששיןואיןבשבתואפילולעצמועושהוהנכרי

עליהם
~

ולאהובללפנותבקבלנותנכרילשכורשדרךהדברנתפרסםשכברלפיתןכות
תנורמרחץלענין")ג"רמבמימןש"כמהעיןמראיתחששכאןאיןב"וא)יוםשכיר
.ש"עורחיים
וממעם

~
מקוםהואאםבשבתהכנמתביתלבנותלנכריםלהניחלהתירישה
ברובשהואכמויוםשכיריי"עולאקבלניםאומניםי"עהבתיםבניןדרךבושמפורמם
יוםשכיריהםשתהתלמלאכהעושייהאוממםקנלןהיאלנדישהאדריכלהמקומות

שישכגוןהדחקבשעתאלאלהתיראיןמקוםומכל]העיןמראיתחששישששם
אבלז)הנכריםרשעתמחמתלגמריהכנמתביתבניןהומןבהמשךיתבמלשמאחשש
מניחיםאינםשהםהנכריםבעיניהשםחילולמפנילהתיראיןהדחקבשעתשלא
בשבתמלאכהלעשותמניחיםואנואידםביוםבפרהסיאמלאכהלעשותאדםלשום

נוואיןכךכלהישראלשםעלנקראאיניהרהובכיבודאבלי)בפרהמיאביטבלנו
שםשאיןבמקוםמקוםומכלהדחקבשעתשלאאףלהתירונוהגיןלכןהשםחילול
:])הרחובבכיבודאףלהקלאיןמנהג

שיצטרךעתבכללושיארוגאולושיכתובלשתיםאולשנה(,)נכרילוששכרמימ
בתוך

~
שכותבמיוחדמופרלהםשישהשריםדרךשהואכמו"שכירותומשךמן

בשבתשיעשהלהניחומותרבמלייושבהוא.צרץוכשאיןשצריךעתכללו

אחרוןקונטרס

הרימלוםמכל,חשדאליבאדברביםמשוםהטעםכתבז]7א"שבמז]7אףנרשלמדוויש(ה)

ועודנן."]7א"7מפימןד"ביוכמבואר,זהעלחול7יןי]7ה"והרמן]7ם"והרמב]]7ף"הרי

וכן"ברורהייהלכה'ובפליי"הנשלמיםתודתת"בשובזהשהאריךכמו,המיראזרהעבודה ע

"
:]7יר

מיישבלשוןזיזד"הראבופברתבפתםם"הרמבפברתהביאע"השבדלומשנרמי(ו)
פפרשדעתובפרט)פופריםבדברילהללובפרט,ם"כהרמבדהעי7רל"דפמכלל,שאומר

פפ7וכןהטורבשם]דימשהבדרכיא"רמפפ7וכן,(פיזליהבמשתרשאלהללופיעתוהתרומה
:ליין"הנשלמיםתודתבתשובת

מיתרשנתפרסםבמקיםאם,ה'"מיםהידה'ת'שאר.ח"מקא-ממת מט

פז'.םח"אוצ"צשייתגםיראה.נ"בביהכשלאלי'אפ,ד'"מים(תיפה'לחמ)ב"חלתיש~תוצתת-ו~ ,בארוכה.בק"מלצידתהלהראהג

מענא

"
.שםא"מיד.,

,שםא"מגה'אמריראה.(א,נט)ג"םשםם'שלמתירתת"שינב

.ה"דע"ושיתיר,הכבי"פם-ימךנוע"בשיהערית.רק"מנדידתהלה,,קנ"םב"חושר' אהרוןבקוומרןער:הגלייועלה"הגה.ד"'סקא-מנו,קמוו,,השולח'איד'נ.26זןאדמיהן

'אתירהמתאה"דרמג"לםבחראמהדירא)מהרןת"שייראה.ז"מימקבת~תוספת,ה"מקם-באהגג
אחרוןלהנטרםם.נ.צי

.(ו,סד)ד'סי(הידהימי,)ב,יקל7ני'עמישייםנינהיאהזהא,7ילגלליהקכג .ב7,סקלא.אילך.
קלמןיהירההפארה.,('עהשעיהערביאהקלנ.י7,סקכד .אילך.0,2'ע.ב,מזו,עקבה

-
.כ,די1,פלג,.יא-רייפיז1,ע,דיכי .נ"ש.א,סינדל7מןקלך.7מא'סייסדבסידהיבאקכז
,גק"סקלה,דסעיףקבת ,ד,סיסוף.קל,דביםבשלשמתירשםא"הרפלדעתאףקכט



כהרמדשבתהלכות

עושהאינואם(")בשבתשיעשהלויאמרשלאשיזהררק)השבתקודםלושצוהמה
בשבתיעשהלאשאםבשבתשעושהבמהריוחלישראלשאיןלפין)הישראלבבית
זהאיןמקוםמכלמידשבתבמוצאילוצריכההמלאכהאםואףהשבתאחריעשה
אםלגמרימתבמלתהיתהשהמלאכהכגוןהואוריוחןבעלמאהנאהאלאריוחנקרא
במימןש"וכמ""בשבתשנעשיתי"עהמלאכהמרויחהואשאזבשבתנעשיתהיתהלא
המלאכהשנעשיתי"עומתרבהמתרווחשרכושואחרריוחלוישאםוכן]בן"רנ

:)"ג"רמבמימןש"כמבשבת

לאחרובמליושבהואאםכללעמומקפידהישראלכשאיןאמוריםדבריםבמהי
כשהואלפיכךשירצהעתבכללעשותהבידואלאהמלאכהלעשותלושצוה
עמומקפידהואאםאבלהישראלמחמתולאעושההואעצמולדעתבשבתעושה
שלאלולזמרהואצריךלפיכךי"הישראלמחמתבשבתעושההואהריבימולועל

הואעצמושלדעתבידולמחותצריךאינועושההואכ"אעפואםבשבתיעשה
:]"עושה

,לארוגיאולכתובכגוןמיוחדותלמלאכותאלאלומושכרהנכריכשאיןזהיכליא
לכלשכרואםאבלובמלםיושבהואהמלאכהשגמרואחרשיצטרךעתבכל
שהישראללפיבשבתשיעשהלהניחואמורשכירתוזמןמשךבתוךשיצמרךהמלאכות

מלאכותלעשותיצמרךהשבתאחרפנויכשיהיהשהריבשבת11מלאכהמרויח אחרותן

אףשהרישכרוכללקבלכדיעצמולמוכתעושהשהנכרימפנילהתירואין" כמכלוםלוינכהלאבשבתיעשהלאאם
לפיבזהגםלמתיריםוישן"ג"רמבמימןש"

לוינכהושלאבשבתלעשותמכריחואינושהישראלדעתועלמעלהאינושהנכרי
להשליםתומולפימאליועושההואאלאבשבתכלוםיעשהלאאםאףמשכרוכלום

בכללישראלשיצטרכוהמלאכותכללעשותשכירותובתחילתעליושקיבלקבלנותו
"לתרעומתשוםעליולויהיהולאמשלםשכרוכללושישלםכדישכירותוזמןמשך

י:;ך:::;ן,:ךש";:סן:];,ןן..ם: .עייתותרתעידלנתובששמרופ-אן
כמקויאר~ ~.נתיבטלאסעליויקפידשלארק)ד"חשםברמחים

,(."םוכדלקמן,מקסז-הס כדלענח

.ר"מרגב"מולקמןא"כל' אמנם.ה"סרנב'סייכדלקמן.שוכרולעניןמעה'"בנט

.ימהאודהמקוםימכלה"דסםמהדייראה בבשאף,מעמא

ן'וינלמראיתם'חיששאיןהראל"ת' '"םרנב'.םלקמןגםוראה.מעצמי;שעושהשנהבשמר

,(מאליובעושה)

תאה.אק.פא.ק1ל'מלג.1ק.פשפא.ק1.המסבפיף מכוננת

.קמא'עם'שר' רמג"לסנמהרים'כ,שםנתבארוכבר,גף'מעסיג

וח'לרחושששאעישםם"כהרמבוממץ,בוהזר של

.לעצמו'הנכרמעבודתאראל" .לך.יאקמו'עהשולחן'ביאורוראה,מקרז-טסיד

,קמה'עמגפרםכוננת.וצעפםמ"מראהמיה ילעה"ד."ב1,ס

הרמצםברעת,רכהובמוםשוכרן~

בחראנמהריראבישחזרמהילד,ד.ק"פא"מ,ס ה

,תמןלכתוב.שכרילי'אפיני' ,בתראבמהדוראבישחזרמהולפי,מזק"פא"מסיח

אצוהמלאכותלכלשנהר.ששכלפיהואהמעם וממיצאה"-הרבהאאלאה"דשםראה)כקבלןנחשב

,(ל"אתוגםה"רל"יוגםיעה דשתלפיהואזהטעה:הגלייןעלהגהה,גמעץסיט

תארבאחרוןבקונטרסושיין,אברהםהמגן לםבתראמהדורגל)

שםשנתבתהלפי,אחרמ"ט(רמג" .אברהםכשגןלא

ת-ראדשםתמס"מ'כתבכלפ"סיתוסכיהגהותע בראבל)

שם'מררכבהגהותוראה,נמצאלאראים'' בשםקמו"מבאגורהה"יכ,מאירהעתישלוב:ממים

"םילקמן,במימגר)אק"פא"קווראה,(רגז'.םה"ראבי רנב

גםכןשהשא(במוסגר,יהאמתה"ד71ק"סא"קי 'למיצ"כמהדובארוכהינתבאר.רכב'.םהתרומהממפר

וראה.התרימהיכפרה"-תשפיר'אתיהשתאה"דרמג 53ן)תתבההעיב,קמחו)מישריםכוננת.וצעפםמ"מ

וא

"
-, לפהיאזהמעםגםעא

בתראובמהדורא,א"רמדעת' 'הילאאםגםרמהמלקצץ'דדמהמעםנתבארשם
,כקבלן



רמדשבתהלכותכן

הפסדמשום)דליקהללעניןאםכי(שםשנתבארממעם)]1ולסבראעללסמוךואין
"רמבסימןש"כמאיגרתשליחותולעניןדלי"שלבסימןש"כמ

:,המעמלש"ע"א

שאינומאכלדברהניאואפילוביטנתמכסלקנל.לאסירמכסהקונהישראל:יב
שמאחששבושאיןדברוהואהתחוםמתוךשהובאכגוןלאכילהוראוימוקצה

משוםבעצמולקבללואסורכ"אעפהיוםניצרשמאאומהמחוברהיוםנלקמ
נכרילושוכראלאולן"שבסימןש"כמ"אסורימלחפציךחפצךממצואשנאמרה

לוישכורלאאבלוכךכךלךאתןדינריםמאהלכשתגבהלושאומרדהיינובקבלנות

כ"משאישראלשל.ה.כיטלהנאהרימ.ישכירהיאשכיטהנכריהשכתיליוםנכרי
."]שכרולהרבותכדימורחהואלעצמואלאישראלשלכשלוחושאינובקבלנות

לנכריאמירהמשוםב1האין]בשבתישיעשהמלאכתולוקובעשהישראלפ"ואע
1הוהרישבותהמשוםאלאלישראלאפלואיסורבהאיןהמכםשקבלתלפי)]שבות

אומריןשישואף"][1]"שבסימןש"כמהפסדבמקוםאותומתיריןשישדשבותשבות
מציהדברחשינכאןמקיםמכלשםש"כממציהלצירךלאאםהפסדבמקיםאף

בידהממוןוישתקעהשבתאחרלגבותויוכללאבשבתמהנכריהמכםימוללאשאם

"טי"קמסימןד"ביש"כמן]מידםהממוןשמצילבמהמצוהעושההואוהרי,]הנכרי
:ן]ב"ושע

כ"אעפלכתובשצריךכגוןגמורהמלאכהבולעשותשצריךמכםהואאםאפילויג
לאואםממונועלבהולשאדםלפיבקבלנותבשבתבושיתעסקלנכרילזמרמותר

לימתיריםלפיכךייכהינישכחישמאנעצמילהתעסקנא''לנכראמירהלינתיר
מןהאסורהכתיבהלידייבאשלאכדיסופריםמדברישהואלנכריאמירהאיסור
:ןהתורה

ישפחתובעבדושהתירא"מלשה"םלקמןראהעב השכיר

,בשבתלחלובלשנתייםאולשנהלום' מלקמןנתבאריהמעם

'.םלקמןיראה.יק"סא"קירגב" שאם,השכוריםושפחיתם'בעבדד"מלשה'ומי'"םרעי

אלאשדםלמחותצרןן.אמעצמןמלאכהם.עיש שלם.בחפצמלאכהכשעושים

העושה'נכרן'כד)שראל' מלאכה
ב"במהדוימביאר.(י"מרנב"מדלקמן,מעצמי מעצמיוקושהריןלהםש.ש,נמוהכיה"דרמג"לם

וראה.(שנהרית.שכשלקבלניתולהשלים)הנאהבתיבת ,שםב"הע

הגהותבדעתשוברילעטןה"ד."בב'הבכפירושעג אק"סא"קוראהאמנם.שםם"הראבשםמדרכי

(במימגר,יהאמתה"רהק"סא"קורנב'ובמי,במוסגר) ב"העווראה.ם"הראר.התבדליקהרקשלאח.שהיכ

.טס' מעיףעד

,קבב)א"ביןבה"וכ.מעצמוהעושהבנכרי,כי לקמן.א.,קכא)אמריבדליקהשדוקא(רבאה"מדא

,מעצמי.ומנושהבנכרילמחיתך.2רן.שא(י"מכשלד"ם .לםבחראבמהדיראאמנם,מלאכיתבשארכ"משא
רמג' ,מעצמיהעושה.בנכרבזההצומקיםדיעותאור.בבהארן

אלא(מלאכותבשארגם)שדולמהותצרןשאיןימםל .מהמלאכהבשבתנהנהכשהישראל

..מעיףעה םלקמןהמעםינתבארעד

.זק"מא"קירנב" עז

,יג,גה"2ע" 'סיל'לעגםוראה.ירק"סרבהה.אל,כ"מקא-מעת

,ג"מרמג גז)יעדא"כשםראהעט

שא"מ.(כתוב'שמארה' 'ב,ב,ג'ק'מתיםשלפניתהמעם)בק"סא"קי

,(וממכרמקחמשיםה"דאלגתצהברשייהמעמים םלקמןגםיראה

,הואיהעטן.ה"רחק"מא"קורמג" .י"מע"שי,ם-מרךבשםרמרז"םרשבתק"פממניפ
ל.ההיפעם,א"סכדלעילפא

-

זהנקראשזה)הם'נ'ב סילעילראה,(קבלנותוזהיוםר.שכ

א"קירכג' דהצרוהאה"דמקיא

.לפיוהנהה"רשםמהריב,ך' ,וצערםמ"מ.צר'סייסף'זכריןוראה,שםמרדהפב

מלאנתוקובעכשאיטכ"משא.רצב'עהשבתאוצר .םכדלקמןאיפןבכלמיתרבריוחהלקלוינותןבשבת
' .מהורמה

,הואוהעניןה"דחק"סא"קורמג'.םלקמןראהפג הדברמעם

יאף,נפררימם.םיר.א'משהם,סי קבלנותהצריכיעדיןמצוהממעםרה'האמשהיתרה

,כשלוחו"ה.שלא כדלעפד

,חפצךממציאממעםל' יראה,ב'ף'מעפה

.זק"סא"קי תהלהוראה.שםהמרדכידבריכביאיר,קק"מא-תפו

,זק"סלרוד חקרראהפו

,60'עתתלנב"העו.א,מ'ג"חהלכות' מקשםשיך,גדף,םפח

-

,קנדזןם.טר"מננת,כ.ראה,, .אף.מעפט

א"מ,ו"מקבמץהיבא,שם'המררכ'רברבביאורי-]צ מיילקמןוראה,שם

.בק"סא"קורמי



כזרמדשבתהלכות

הןרבהןבשבתשיגבהמהלעצמושימולהמכםאת'לנכרלהשכירלומותריכןיד
שלכשלוחוואינולעצמומורחשהואשנמצאקצובדברלישראליתןוהואמעם

למראיתחוששיןאיןבקבלנות'הנכרלוכששוכרוכן'לנכרהמכםוכיטמשכיר"שראלי' שכיריאמרשהרואההעין
עלגורולאגדולהפסדשבמקום(,)לפיאצלוהואום' ררךהרובשעלכיוןמקוםמכלמועםהפםדהואלפעמיםאםואף]העיןןמראית

גוירה'לגמרוהתירוחכמיםחלקולאבשבתותהמכםקבלתבמניעתגדולהפםדלהיות
:הרונהעלגדולהפסדשםלהיותשדרךב1הכיוצאובכלבמכםהעיןמראיתשל11

עםבהבלעהשלאבלבדהשבתומ'ללולהשכירכול''לנכרהמכמוכשמשכירמז
יטולשלאכדיבלבדלשבתלהשכירושאסורלמרחץדומהואינוהימימיישאר

'וכשהנכרהשבתביוםאףלוקנויגופושהמרחץלפי]ןבהבלעהשלאבשבתשכר
הישראלמשתכר'הרהשבתליוםלומושכרשהיהשלומרחץבעדשכרלונותן

כ"משאבהבלעהשלאלימלוואסורשבתשכרנקרא1ה'והרבשבתשלובמרחץ
כאןואיןה~ליום'לגמרלומכרו'הרהשנתלום'לנכרשכשהשכירונווכיוצאנמכם
1ה'והר1הליום'לגמרממנוקנהאלאכללשכרלונותן'הנכרשאיןכללשבתשכר

למחרשיקבלנהשבתמערב'לנכרומוכרהבשבתסחורהלושיביאושיודעלמידומה
:,שבתןשכרמשוםב1השאיןלעצמו

ב1השאיןהשבתהליום'לנכרלהשכירוכול'מהמלךהממבעששכרישראליכןמז
בשבתשלושהואדברבעדכללשכרלונותן'הנכרשאיןשבתשכרמשום

לושהשכירהואמהמלךלישראלשישנלנדשהרשותאלאהמלךשלהואהכל'שהר
במכםשנתבארד"עבקבלנות'נכרלולשכורכול'וכן"ן1הליום'לגמרלומכרו'והר

השכירושכברכיון"כלוםבכךאיןהממבעתבהכאתבשבתקולשמשמיעיםפ"ואע
:""בקבלנותליששכרואו'לנכר

אחרוןקונמרם

מראיתעלכללגזרולאפלידאדבמ7וםא"רמלשוןיי"משמעותנרגדולהפסדשבמקום(ו)

לאכ"דע,"זיי"הטש"כמבהולדאדםמזהגדולאיפוריעשהשמאחששמשוםולא,העין
מקיםמכללכתובלואומרשאינוואף,בשבתלוכשקובעמשוםאלאלזהייןמ"מהרהוצרך
ליהפשיטאהעיןמראיתאיפוראבל,הפלדבמקוםאףדשבותשבותלאבוררית"הגמדעתהרי :(העת7תיולאהלכך)בהולדאדםטעמאבלאהפלדבמקוםגזרודלא

.קמה'עם'שר'מכיננת,ב"ח)זריעאורבשם,כד"םז"דמק-טופאשרי.הגהותצא פמק

'.םח"אות"שו,ד,א.ר"פם:צ"ציראה.שםא"מצוממבעלגבי)נאיןבשםח"רבשם,(קמם"םז"ע' "רם,(187'עקלמןהידה'תפארתיראה.דלקמן

"
ביאירי,כה"םמ"חונזר,אבו.י"ממט"מ.פט,י"מ ערבויהןא"ות.אשריבהגהיתכתובה"דרתת'סיי-ךצב

.קמו'עמישריםכיננת,קעה' ,שםא"רמ.שםאטיהגהותצוהערית,א"מכלקמן,ו"מקא"קווראה.שםה-בתג

.שםא"תצת.27'עז"אדמוהע"בשו "מק,"שצג

.ו"מטרגב"םלקמןראהצט.י .שםא"רמגן,ח'ק"מא"מצד
'עהשייהןאירי'ב.ונים'וצמ"מ,ט"'םלקמןראהגדאהערית.ם'יצענמ"מיראה.ב-א".םרמנ"םכדלעילצח ע"בשו

.קפ.קעט,מגך)לחהר(,.,נ)ת"גד',28'עז"דמיה"

רמזמרדכיובהגהות,ז-רמורמזשבמרדכיקלט,קמא'צמישריםכוננתראהזהא"קולכללותקלו ,סקלח

.(ו'עמ).י7 רמוקם

.סחוא,7י.רם'סילקמןראה..הני



רמדשבתהלכותכח

)הממבעיאוהמכםקבלתבשעתהנכריאצללישב]שלוחו7אולהישראלואמוריז

אצלויושבכשהואמקוםמכלבועמקשוםלהישראלואיןלוהשכירושכברפ"אע
אתלושכרואםהעין7ומראיתמפניואמורולצרכובשבילוכעושהנראההואהרי

יכולמרובההפסדחשש(")שישכיוןהרבהיגנובשמאומתייראבקבלנותהנכרי
איןמרובההפמדשבמקום"יגנוב7שלאלשמרובעצמולישבאוישראלאצלולהושיב
:,העין7למראיתחוששים

הכלשיניחרקהנכריעלומעיןמשגיחאינוהיושבכשישראלאמוריםדבריםבמהיה
מהלידע.לעין.לאטוראגלכלוםלעצמויגנובילאהממבעאיהמכסלתיבת

עצמהשבשבתדכיון7ןה~עלחשבוןממנוליקהכדיהנכרישעושהההתעמקותהוא
דברשכלשלמחרהחשבוןבשבילעליולעיןכ"גלואמור"חשבון7ממנוליקחאמור

ש"כמהשבתאחרלעשותוכדיעצמואתולהזמיןלהכיןאמורבשבתלעשותושאמור
:ו7ן"שבמימן

נשנתאשלולעצמועושה'1הנכרמעותלולתקןנקנלנ1ת'לנכרכסףליחןמותרים
עושהשהואלרביםידועשאיןכיוןכלוםבכךאיןבפרהסיאקולשמשמיעפ"ואע
:'העין7מראיתחששכאןאיןישראלבשבל

והואשלוהואהשנהבתוךשיעשהמלחשכמהלשנהמהשרהמלחששכרישראלכ
מלאכתםרבוילפישכרםלהםוקצץלחדשאולשנהנכריםפועליםלושוכר

שלבכליםשמבשליםפ"אעוכךכךלהםנותןשיבשלומלחוכךכךמכלדהיינו
"בסש"כמכלרשביתתעלמצ11האדםשאין"'"נשנתשיעשולהניחםמותרששראל

איןשהריבשכרןלהרבותכדיעצמןלמוכתשעושיםכקבלניםהםוהנכרים]'ו7"רמ
משלםוכךשגומריןהמלאכהמכוםלפיאלאחדשיםאוהימיםלפימשתלםשכרם
.עצמןלמובתבשבתבעשחתםמתכווניםשהםנמצאלהם

אחרוןקונמרם

בהפסדאלאלהץלאיןלכך,זהעלחולץ"אהרן7תשהידלפינדמרובההפסדחשש(ח)

כשמוכחאאלאאיסורראין)גית"י,סז"ש,סיא"במעיין.]זיי"כהטשהעיץיאף,מרובה
"דתזהלפיע"שצאלא.דתמותרלשמורהכיואפילובשבתהאסורלדברעצמואתשמכיןמילתא
:ץ'7בלבדלשמור,רשיושבדאפשרמילתאמוכחאלאכאןהא,דתןמ"מהרכאןאסרלמה

'.פלקמןיאה,.הפצךממצואממעפב..פל.כרלעקח.1.פק1.מקב מרשבתק"פתורניקג

.ג"'םשז,ו"בא-רת,רמז" .אף'מעולטם'מת2רכוננת,'ק"ב.לררתהלהיראיו.כ"מקא"מקל

יראה.שק"מא-מ.לאיתפיוחייתוניותהגהותקי,כעז;כעג'ע שהת;מקץז-טקח

.קעטזלנפשריםמצנת,ב"סיס.ל'לעוראה.(מרונההפמד'נלגםר' וראה.ז'ק"מא"במהובא,ק."מל-רשתשובותקיא,ח"מקא"קו

.לנ'"מיםה"איצ"צ.ר"'םל'כדלעקד טולז

.אף'נעוחיב[נמהגתרא(ת-ותג)שםהתהלמיברעתשם" ,א"דשו"םיכדלקמן.ב,לחסירוביו"_ג-ספ

אחרוןנטרם,לקם.נ,צי
,מותרשלשמודז"הטלפיקמה,י"בבהגהותקמא ,הנכריכהתעסקותלעייןאצלולישבקמוכשמעייןוקיאיסרכזהשפתיר,זק"סקמכ

אפילומותרניכרשכשאינושםלקמןונתסארקמו.(ח"סי.כדלקמן)הנכריבהתעסקות מישריםכוננתוראה.האסוריםלחפציםכשמכוין.ג-ב"טשו,סיולקמןקמג

.קעה'עשעוברשיחשבוהעיןלמראיתוווששיםואיןקפד .חפצךממצואעל



כסרמדשבתהלכות

המלחשכרהישראלשהרילישראלהפארמגיעהיהבשבתעושיםהיולאשאםואף)
לוינכהשלאתשלומיםלהםאיןמהםבישלולאשהחצירוהימיםשנתובתוךשיבשל
כשהישראלכךובשבילהאחרתבשנהכנגרםלבשליניחנולאוגםמשכרוכלוםהשר
אחריוםאפילויבמלושלאמארעליהםמקפיר(ט)הואלשנהאולחרשפועליםשוכר

אחרוןקנטרם

שישדבריוותורף,בזהשהאריךח"ל'כימאירותפניםת"בשוזהעייןברעליהםאקפיד(ט)

אכורליהדמשתרשאדהיכאד"לראבמודהתן,ם"שהרמבמפני'אלאיכורטעמיםשני משתרשאוהכא
עלמקפידכשאינואלאד"הראבדעתלפיאףהתירלאם"דהרמב,ב,ליה

התירל"ורש,השבתותלויפחותשנתוכוףדכשיגיעמשוםביטולועלמץפידוהכאביטולו
.ד"עכתביטולםעלמץפידשאינוג"בכה

אילוובודאי,בדבריושםכמבואר)7א"המשהעתיץמהרללפניוהיתהלאל"רשתשובתוהנה
דא'פכמחמתנתיראםהיתההשואלשאלתדעיץרשםדמבואר,")7כןכתבלאאותהראה

בהולדאדםמשוםדשרילמכככללדמילאביטולועלכללמץפידהיהלאואם,דמככדומיא
.ש"עאחריםמטעמיםאלאזהדההלאל"רשואף,כללמקלידשאינוכללבהולאינווכאן,'כו

בנדוןכגון,הישראלץפידתמחמתרלעושהכשהנכריאלאחיישינןלאדלהץפדהודאיאלא
שכרוכללומשלםוהיהביטולועלמץפידהישראלהיהלאואם,לשנהששכרו])7ם"דהרמב
,בשבתותעושההיהשלאודאיכללתרעומותעליולוהיהולאבשבתמבטלהיהאםאףמשלם

אדעתאעושהשהואנמצא,בשבתגםעושההואביטולועלמץפידשהישראלמחמתרל וכךכךאומלחוכךכךבעדוכךכךלושמשלםהכאאבל,דנפשיהאדעתאולאדישראל

הידכ"שגאפשרעליומץפידהיהלאשאם,בשכרולהרבותץעבידדנפשיהאדעתאנ)ברזל7

.")7ג"רמ'כירישא"הממחלץממשג"וכה.ז)7הרבהשכרלץבלכדיעושה
בצערולאבטורחלאחפציםהיוולאבשבתנחיםהיוץפידתושלולאלהישראלידועשאםאלא
כילזהלחושראיןאפשרהכתםומן.כרצונםויעשועליהםמץפידשאינולהםלומרצריךאז
.זואמירההזכירולאההיתרל"רשכתםולפיכך,הושכרולכךשהדישכיחאדלאמילתאהוא
שהרי,כללהפכרבושאיןבדברלדבריולחושטובמחמירמאירותשהפניםמאחרמץוםומכל
פניםלבעלאףדיזוובאמירה.בידולמחותצריךבאמתץפידתומחמתרלעושהאיןבאמתאם

.שכרולהרבותעושההואעצמולדעתכ"אעפעושהוהואממנוץפידתושמכלץכיון,מאירות
דהתםמשום,באמידהדיולאלמחותדצריךביטולועלבמץפידמודהם"דדרמבלהאדמיולא
לעשותכדיאו,מלאכתולמהרהישראללטובתבשבתעושההואממנוץפידתוכשמכלץאף

שעושהבזדלומהאטובהדמה,עצמולטובתכללמחכויןאינודודאי,למחראחרתמלאכה
יקפידשמאולמחרהישראללומחלדהיום,למחרבטלישבלאכךבשבילהיוםזומלאכה
שלאומה.שכרולהרבותעצמולטובתעושהמכתמאלומוחלכשהישראלכאןכ"משא,עליו
."7ליהדמשתרשא'האטעםמשוםאכורדאבתימשוםהיינוזואמירהמאירותהפניםהזכיר
בעשייתומרויחשהישראלמשוםלאכוניישאםהשואלשלשאלתועיץרהיתהשזול"ברשועיין
ץעבידדנפשיהאדעתאדגוישרידתלושץבולתרכלכלוםבכךדאיןלוהשיבזהועל,בשבת

,")ג7"רמ'בכיו"הטכתבוכן.(י)לגמרי7להץלוכיעתוהתרומהכלפרשדעתוואפשר)

אחרוןלסנטרםם.ונ.צ

.כ"מככדלקמןקנגשיד'עהשולחןביאוריראהזהא"קולכללותקמת עפישריםכוננת,ואילך

,שטו'עהשולחןביאוריראהקנך,ואילךקפב' ,ב.ק"סקנה,ט"סוכדלעיל,ב"היו"פקמט

גפשבזהיתבארבסמוךאבל,אסורשלדעתוקנו.יזק"סקנ צ.ראהקנא

,חיישינןדלאיודהא"המ,ב"מלא'סיצ" .א"מיכדלעילקנז,שםלעילשצוייןמהראהאמנפ.ט"סדלעילקנח
א"קורגב'סילקמןשיטתםנתבארה,בק"סקנחה"ד)רמג'לסיב"במהדורבינוחזרפזהשגם ודשפיראתיוהשתא

ה"דרפג,לסיב"כמהדופסקוכוותייהו,וק"סשלאומסיק,(אםאבלה" הישראללריוחחוששיםשאין,שפיראתיוהשתא,,בובווגוערעליושמקפידאףבזהלנואיכפת

.שנהבשכיראף.לב'סיח"אוצ"צת"שוגפוראה



רמדשבתכלכותי
למתותצריךאיןכךבשבילמקוםמכלקפידתומחמתבשבתגםלעשותמוכרחיםוהם
בשבתלעשותמוכרחיםשאינםלהםשיאמרדיאלאנ'בשבת7יעשושלאבירם

מאליהםעושיםהםכ"אעפואםבירםהרשותבשבתלעשותשלאירצוואםבשבילו7יז

גדולההנאהלישראלשמגיעפ"אעכלוםלהםלזמרצריךאיןבשכרםלהרבותכרי
.[(עצמן1למוכתמתכווניםשהנכריםכיוןכלוםבכךאיןמזה
ישראלשלהואה~שבישוליורעאינושהרואהלפיהעיןמראיתמפנילאצורואין

עליהםנקראהישראלשםאיןבהםשמבעיריםהעציםוכןבהםשמבשליםשהכלים
.,ישראלהשלשהןלרניםמפורמםשאיןדהיינו
אלאמותרתאינהקבלנותשכלבשבתכןהישראלמרשותעציםיביאושלא(')ובלבד

מהראםואפילוהמלאכהלצורךלולמהורשרוצהמהכלשבתמערבלומפרכןאם
להניחםאצורשחשכהערמרשותוהוציאוםשלאאלאשבתמערבהעציםלהם

אחרוןקונמרם

דנכריהיאשכוונתו,"זןשנהשכירגביזןאבוהבי"מהרדברילדחותדישן)7שםי"הבש"מעל
דעתוכן.היטיבש"עהעיזמראיתמשוםאלאשםחלץלאהטיזואף.עבירדנפשיהאדעתא

ינכהלאבשבתיעשהלאאםדאףמשוםאלאזהיתכתרלאא"המוגם.להץל]שם7ןח"הב
מלאכתורבוילפימשתלםשכרומץוםמכלשנהשכירשהואאףהכאאבל,ז"משכרוילו

:(ן"7שלמיםהתודתבשם"ש7ן"במש"ע)לעילש"כמץעבידדנפשיהואדעתא

,בתיבנאמכייעהוהכיוע"זןץטןדמועדב"פברישמפורשזהי"7איסורנרשלאובלבד(')

להםמכראםאבל,בשבתלהםכשמוכרוהיינו.מדינאהואזהדאיכורד"כעו"טועיין
מרשותכשמוציאאיסורשםשאיןבונעשהשהמלאכההדברמעיץרעדיףדלאודאישבתמערב
ו"רמ'כיא"מעיין.ן"71"פם"ברמבבהדיאכמבוארהעיןמראיתמפניאלאבשבתישראל

אדעתאדעבידמשוםשאכור"]א7"המבשם]בן"רנ'כישבתבתוכפתש"כמולא.ו"כל עיין(נ]בפנים7ש"כמאלא)לזהמעולםניכויןלאא"והמ,=ושות77כשרואהודישראל

דאגן"]7ב"רנ'בכיש"במועיין.ש"עיילאשבתוהתוספת,בהדיאכןותמצאי]7מרדכיבהגהות
:שםעייןדנפשיהאדעתאעבידושוחץרואהשישראלאףדץבולתלןץיימא

שלאומפיק,שנהי'טכ'באפילובוהזי(אםאבלה.רת,י."תת.)]ת.,ש]"וי.שתי.ישתשתית,קי בוי;1נ11'ל;שנחפיראףבזהלנואיכפת.יק'סיא.ה

כאןש.1כ,כי .א.נק1ם'המב1אים'מ.מנונםי'להתששם'הפנ'לרבילהתש'בררהינ1,מק.פא.ק1יאהקיד
.1.פמימנ"פל';נרל.שםל.ישקטו,נ.פיש"1פא'.מ.פל'כרלעשפכי,שםד1ת'מא טכ'בשנם

ת.ש1ניאה.ז.סקן.ס.א,ב'ק.,זת].]ךותךאקטושיאל'טה'כאפנימיהרתלמלאכהשנהי' .נ,מ1ר.פפ.ב";מלא"פה.א1צ.צ,שםלעילשצניןמהיאהאבל.בש1ל1ל;מקפיר

שפיי'אתוהשתאה.ר)דמנ"לפבחיאשנמהר1יא

אחריןלקינטרםם.ינ.צ
,בספריש"ומה"דקנט ,בספריםשכתובוכהה"דשםקט

.לישראלהריוחשמלמטעםשאוסדקמא מהרשהקשהופהה"דקסם

.אבוהבי" ,ליהמשתרשאשלהחששאתקסג

,אק"סא"קולעילונתבאר,א"מיכדלעילקסד ולאמרויחכשהישראלאלאלזהחשששלא

,הנכוי ,א"סקא"קוקמה

לחשיששאין,דסי"סו(תודהיחפיכ"חקלו .ליה.למשתרשא
,שיח'עהשלחןכיאוריראהזהא"קולכללותקסז

'סישם.כ"מלא'סיח"אוצ"צוראה,א,יבקסת .ג,יאד"פס,(ב,ו)פז
.ה"סרמו,סיוכדלקמן.ט"היקמט סקע

,שפביאוריםוראה..יגק" .טק"סרגב'סיקעא
לותראפשר'גיז"ולפי,וקצץכקבלנותאפילוקעב מטעםאסורמכיתועצירכשמביאיםכאןשגם

ולא,מאליוהנכריכשבאדפיירי,א"מישםקעג,זה

,כקבילת משכראכל:שמחהרבינובשם,תגב'סיא"פקער

,למחותיוכללא'פיעסיקבעבידתיה וקו,י-חסעיףקעה
,1"וסקה"סקא"



ארמה-רמדשבתהלכות

'בסישיתבארוכמולהםמסרשבשבתשיאמרוהעיןמראית'מפנבשבתשיוציאו

שיפסידמרובההפסדמחמתלהתיראיןהעיןמראיתהשששישנעמןהואיאמניא
סמהמכיסוהרבהשמפסידבעניןהואכןאםאלאהשנהשבתותבכלהישראל

כלוםיפסידשלאבעניןהואאםאבלהוצאותיוויתרולפועליםלחשרלשלםשצריך
איןבשבתותגםהמלחבעשייתהרבהלהרויחיכולשהיההריוחשמפסידאלאמכיסו
הואאםשאףולמטבעלמכםדומהואינוהעיןמראיתשלאיסורכךבשביללומתירין
לו.התירהשנתותשלהרדהיפסידשלאמשיםאלאמכיסיכליסיפסידשלאנענין
בשבתהעובריםהסוחריםהנכריםבונתחייבוכברשהמכםלפי"'העין7מראיתאיסור
חיובקנהכברוהישראללהמלךליחנו

~
הישראלמלנו'לאשאםנמצאמהמלך7יןה

'הרמהסוחרים
~

'עוששיעשוהממבעותוכןלכיסוכברשבאהריוחכמפסידה
תלם'לאואםלישראלקנוייםהםכברשראל'שלכרחובעללמלךאשרהמלאכה
'הרהישראל

~
ן]7לכיסיכנרשנאהררהכמפסידה

העפרלמצואבהריםלחפורבידםרשותשיהיהמהשרששוכריםיישראלים:כב
משךכלותעדישבתולאולילהום'העפרוצורפיםושורפיםברזלממנושעושים

~
וכךכךשכרלהםוקוצציםלחדשאולשנהלכךפועליםלהםושוכריםשכירותםמן
שאיןבעניןהואאם"]דברילכלהמלחאתשוכרכדיןדינם'הרברזלוכךכךבעד
הזכוכיתהיתוך'בשוכרהדיןוכןש"ע]]ג7"רמ'בסישנתבארד"עהעיןלמראיתלחוש

:נדהכלצאנכלובןנ]מהשרימ7

:סעיפיםס"יובו.בשותפותיתנהגואיךובנריישראלרמה
לחרושלעמול]שניהםעלסומלשיהיה"בשותפותשדהשקיבלו'ונכרשראל'א

עבודתםבעדבפירותחלקמלו'הקצירוכשיגיעהשדהעבודותכלושארולזרוע
כנגדבפירותחלקךתמולהקצירוכשיגיעבשבתאתהעבוד'להנכרהישראלאמר'לא

כנגדבפירות'חלקואמולבחולאחדום'ה~כנגדאעבוד'ואנבשבתותגםעבודתך
'לנכרלזמרומותרעצמולמוכתבשבתבעבודתומחכוין'שהנכרפ"אעבחולי'עבודת
השדהשעבודתכיוןמקוםמכלי"ש"בםשיתבארכמולצורכךבשבתמלאכהעשה

כ"א]ה~עלום'וחציה~עלום'חציבשוהשניהםעליום.ום'בכלסומלת

,ה-דף'סעתיו .29ך:ז"ארמיהבשירךמעריתראתקיח

,קצב'עהשולחןגיאיתיראהקיט קנ

לוקיבעכאןגםה'האילי'לגב)שםל"ראת"שי שםמאירותם'פנ.(ב"'םל'כדלע,בשבתמלאכתו

שאמור,ליהמשתרשאמיר.יאטולו.בעלמקפןלגבי) כמבואר,לרעתו

.(טק"סא"בקי קבא

אמורשלרעתי)לח"סמאירותפניםתמונות'י~ א"בקיבמביאה,בשניהםמיתרדן'ילד,ובמלחבזה

,(ט"מק סעקנב

.(כ"מוכמלעיל,י'עלשמינקראשלא)סיף' .שםרית.טאשיםת"בשו'ן'מבזהשגםקנג

רמהסימן רתיר,א,מבז-נברייתאא

.'סי2" .שליבלית"דשםרשייראהב

א"מגםיראה."הםתחלתי-ב.קמו"םהתרותהתפךג ,בק"ס

,בק"סא"קי ,לפרשישועורה"דדק"סא"קיוראה,להסלףד

שכשאין,כסק"סשםדלקמןא"המטת.לשרקח"שכ ר

,האראלשלבחפציםאפילולולומרמיתרלישראליח' רייחלישראלאין'כוטוללושאמראחריכאןושגם

נזהוכאמירל"דקיה"מעשםלקמןיראה.שנתנמוהמה .אפ
ביאירי.וצעפם.מ"מיראה,שראל.ליה.רכשאיןלי ,קפד'עהשולחן

,א"סלביש.אמד'לאודהשקומליה"רשםורץי-~רה


