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כשמאיןאלאבפירושכןאמרלאואפילויב ,'כולחשבון

.ז"היי"פיג ,לחשבוןבאוואם.ועלה"דיד
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כןאמראםשכןוכלשויםחלקיםלנושיהיהעדלימלאעז'צבשבתנמלתיואני
הןבלבדולהנכריהשבתשכרשיהאבתחלהשהתנוהתנאישנמצאח]להנכריהישראל

בעדגםבשבתהתעמקהנכריאלאן]בעלמאהערמהאלאהיהלאמעםהןרב
כ"אחחולקיםהםלכךהנכריבעדגםבחולהישראלהתעםקזהובשבילהישראל
אתלומזכירשהריבהבלעהשלאוגומלושבתשכרגומלהישראלשגםונמצאבשוה
כלשכרירצהאםלעצמושימוללהנכרישיניחצריךלפיכךבפירושהשבתיום

:בשוהעמויחלוקכ"ואחהשבתות

עמולהליקיבילידועאינואםאכלידועהשבתשכרכשהיהאמוריםדבריםבמהה
יוםשכרכנגדלבדולואחדיוםשכרשיהאעמושהתנהכיוןןבשוההשכרכל
כלחולקיןלפיכךלהבירושוהאחדיוםשכרהמתםומןלבדוהנכרישימולהשבת
:"1בשוההשכר

הישראלאמרלאשנשתתפואחרוגםשנשתתפובשעהבתחלההתנולאואםן

מעצמו'הנכראלאנחולאחדיוםה~כנגדתעסק.1ה1אנשנתשיתעמק'להנכר
שמתעסקפירששלאמתם)בחולאחדיוםהתעםקבלבדווהישראלבשבתהתעםק
עמולחלוקהנכרינתרצהכ"אחאם]ן(בשבתבלבדוהתעםקשהנכריבעבורבלבדו

לוהזכירלא(ב)הנכריוגםהישראלעמושיחשובבלאמאליו)יבשוההשכרכל
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בשםן]י"בכתבוכן.בהבלעהאלאשרידלא]]מבוארא"תא"במי]הנה'נוהזניהלא(ב)

יחדהשבועכלשכרעמויחל71כןאםאלאהשבתכנגדשכרליטולתקנהראיןי]ש"הריב
אלאהשבתשכרכנגדלעצמואחדיוםשכרלתםשיטולתלנהמצאולא,בהבלעהשיהיהכדי יאמרשלא

ודאיאלא,ן]ג"כלא"במשהעתיץ"]ירוחםרבינומלשוןלכאורהכדמשמע,בתיוכן
תלנהת"רעשהשלא"י'בתוכבהדיאמשמעוכן)יבהבלעהשלאשבתשכרמשוםאצוררזה
דרכיבשםכתב)יג"כלירמס'גיא"במדהא,ם"דדרמבאליבאמיירידהמם]ילומרדאין.(זו

.שרהלקניןב.פל'כרלעלנ'.בבהנבא.נאנןשינאיבבשםית),א)התשובתבת 'ה1אושריקא,בפיקקראיאהין.באוואםה.רשם1.;יאביר.שכת.תל.11ה.ר
שבתשכי 1ם'שכימאלינמל'שהנכד.ככ.משא,ה;ברנל.ב.פקא,ת.ן.ריכתבה.רק.].1.רעק.פפן.ביהובא

'ה1,הול1ם'שכינמלשיאל'1המעםהןיבהןהשבת.אק.פא.ק1ויאה.כ.פקרצד'.סד.,.]ן.ס .שםר.יאבנט
"פכדלקמן,הכל'לרבי1אפ1יבהבלעהשלאשבתשכי

א'נע'אב1הנם,שרהלעניןשםלעילכ.משא)א.'פימו.קצה';הש1להן'א1י'ביאהי .(פשמא'ארלאצ.צויאה.].סקפוףא,ת.קו"פק.]ךית.ש1יא
צ.באותלך"פה.הא1

אחרןלקנטרםם'נ,' ,ישראלה"דבג

כד,עא"כקוכ"העוראהזהא"קולכללותכד ,ואילךשכב'עהשולחןביאורי.,ואילך

שרילאכחןשגםרואיםומזה,ז"סדלקמןהדיןכה דהויבשוההשכרכשחולקיםאלאלהמתירים

,בהבלעה .הסימן.בסוףבו
,קנא'סי?כ שקיבלווגויישראל:(ב"מע,פב)ב"חייבנתיבכת

בלאבשבתהגוילקחמסתמאואם,מזשרה לעצמושלוקחלכאורהמשמע)מותרישראלאמידת

,(שכתשלהמלאכהולא,שבתשלהשכר

,בתרווייהודפליגיוסייםכס כחלקורקהמחלוקתבפניםכאןהובאהולכןל

,נהכלעהדהוי,כשוה עלא

לוקחהנכרישהיהדמיירי,לאה"דא,כבז" ת"רהתירלאמ"ומ,בתמרהשבתיוםשכר

,י"מלקמןגםוראה,כשהתנואלא(מאליובלקח) ,כתחלתודק"סא"וקו

שרבינו,הבלעהכלארקהיאהמחלוקתדאדרבאלב כהראמתירירוחם

(כהי"סוסא"פז"ע)ש" בהבלעהמ"משא(ו"היו"פ)ם"כהרמבאוסרש"והריב

,הכל.לדברימוחד שםולקמןלג

.ד"סי



הרמהשבתהלכות

שכרמשוםאיפורכאןאיןשהרי"ןמתיריןישיימתםעמוחלקאלאכללהשבתות
כלשכרלהנכרייניחאלאייאומריםויש,ןהימיםשארעםבהבלעהשגומלוכיוןשבת

בשוהעמויחלוקוהשארהשכרשביעיתלויניחידועהשבתותשכראיןואםהשבתות
היהשלמפרענמצא(נ)שבתמשכרהישראלויהנהבשוההשכרכלעמויחלוקשאם

אחרוןקונמרם

מותרדכתמאש"הראעלכמכינןדאו,מרובהבהפכדאלאש"הריבעלכמכינןדלאיימשה
ייי"ובהתרומהיןבכפרפירשובשדה,"בשדהידמייריירוחםברבינוועיין.משהבדרכיש"ע
לפיאףבכתמאתזהולפי,'כובשבתיתעמלךכנגדהקצירבשעתהיינוכשכתדטול"אי"ומ

אפילוהחולכנגדלישראלוהניחהשבתכנגדלקחמעצמושהנכרידהיינוירוחםהרבינופירוש

דגלילחשבוןבאואםעלשפירש"תי"מפרשלהדיאכמבואר,כללשבתשכרמשוםבואיןהכי
כשהגויאלאשבתשכרהוהדלאמשמע,ל"עכשקיל7אשבתושכרהוהשלוחודגוידעתיה
שלוחוהוהדלאכיוןהכיבלאואבל,לחשבוןכשבאדעתוהישראלכשגילהוהיינו,שלוחוהוה
אלא,בשבתבחלקוהגוישעבדהעבודהבעדשכרנוטלאינושהרי,כללשבתשכרכאןאין
היההנכריכןאםאלאכללשבתשכרזהואין.]עבודתוןבעבורהנכרישנטלהשכרבעד

במלאכהבשותפיםכ"משא.בשבילוהנכרישעבדעבודהבעדהשכרהישראלנוטלשאז,שלוחו
לוהשכירכאילוזההריהשבתיוםשלהשכרכלנוטלשכשהנכרי,ומרחץורחייםותנורוכחודה
א"בתשהביאהתוכפותייש"כמ,מחלקוזהעלשכרלונותןוהנכריהשבתליוםחלקוהישראל

לפיכך,(בחל17תזלעבודשהניחובעדשכרלונותןשהנכרילומדשייךלאבשדדאבל)ג"כק

וכחורהדמלאכהאלונדוניםלפידכתמאבעיאוהיינו.ש"הריבש"כמבהבלעהאלאהיתראין
שפירשתןי"לפירששבתשכרמשוםאינובשדדהאיורורדצך,"תדשדדמחטיאונלמדת,ודומיהם
הואשהאיכורלומרישירוחםרבינולפירושאבל)בהבלעהוהיינובשוהשחולקיםהיינוכתמא

:שםעייןבפניםלקמןכמישהואבמחמאהאיסוראלא,("לקמןש"כמשבתשכרמעזם

מותרבעצמןמלאכהבועושיןשאיןדבתנורתןא"המשכתבהממה'וגושלמפרענמצא(כ)

הואם"הרמבשלשטעמומוכחמזה,בכתםדאוכר)ם"הרמבלדעתאףל"ור,כתםלחלוץ
משוםמיתכרדלאערלהגביבכתמא")שםד"ביוך"השדאוכרוהא.כשלוחודהוהמשום

שהואך"השש"ומ.שבתבשכרכמודהבלעההיתרשייךלאערלהרגבימשוםהיינו,שליחות

ראה,.ר.'פ,רם"פכרוקמן,.קנא"פש.רנת.,שיולאה.רשם'פ,בתת.ר.שםפשמא'ארלא";בלד רמיר)

.ננ';1.התנוה'רנוקבץ.בק.פא.,ק.(מלאכיתבשאראףהפוניה' מ,מקא"פשםש"ראלה

.א"מע"שי.שםמ.רמךלז,א"מא"רמ,בשמישוך,כה" אחרןלקונטרהם.צי1נ

חלקואםשהתירבמהחולקיםדיש:וק"סשפלד .סתם

לדבריאסורהבלעהשבלא,לומרצריךאלאלה התירירוחםשרביתומה,(מלאכותפשאר)הכל

ולכן,בשדהדמייריכיוןהיינוהבלעהבלאאפילו טלעילהובאה

הן)פשתיהןהמחלוקת(שדהגבי)ב" הימיםפעראחדכלכשנטלוהןבשוהכשחולקים

.7מי.,:% ,הסימןבתחלתלז

,מ"מקלת דמייריירוחםכרבינומפרשיםהםגםהרילט

חולקיםואין)מלאכתוימימנגדלוקחשהנכרי .(כהתלעהכשוה
,בסתמאשםהגמראשלהאיבעיאמ .אסורה"רשםז"עמא

,עצמולצורךהנכרישעפרמס

כמשכירליהוהוה:אלחנןרביתבשםשמימג .בשבתתנורו

'עהשלחןביאורי,קמא'סייוסףזכרוןראהמד .שכר

בסתמאהואשהאיבעיאזהפירושדלפימה עלגםזואיבעיהחלה,בשוהכשחולקיפ

כ"משא)לשדלפזהשדומים,וסחורהמלאכה בעדכשמטלהואשהאיבעיאירוחםרבינולפירוש

.(וסחורהבמלאכהאסורודאימנה,מלאכתוימי ,סתמאה"דשםז"עמז

.ג"מקא"קומז עא"בקוב"העוראהזהא"קולכללותמת
כס' .ואילךשכו,נהשולמןמיאורי.ואילן

.בוק"סרצד'סינא



רמהשבתהלכותין

"שלוחותהיהכאילובשבילועובדהנכריוהיהבשבתותהנכריבעבודתחלקלהישראל
:שנתבארתכמוהראשונהמבראעללסמוךיששאןגדולתבהפסדלאאםעיקרוכן

שותפיןשהיוכגוןמלאכהשוםנולעשותצריךשאיןברנרשותפיןהיואסאגלז
עמקכללעליהםסומלואיןשכרלהםנותן.בואופההתנורשמסיקמישכלבתנור

בתחלההתנושלאפ"אעבשוהשניהםעלמומלהשכרקבלתעמקרקהתנורהימק
שכרלעצמושיקבללבדוהנכריעלמומלהשכרקבלתעמקשיהאשנשתתפובשעה
להנכריאמרלאכ"אחאםלבדולהישראלאחדיוםושכרמעםהןרבהןהשבת

אלא"אחרתיזםשכרלקנללנדוהואישיתעמקהשנתשכרלקבללבדושיתעמק
אחרביוםהתעמקלבדווהישראלהשבתשכרלקבללבדוהתעמקמעצמוהנכרי
לדברימותרה~הריבשוההשכרכללחלוקמאליוהנכרינתרצהחלוקהבשעתכ"ואח
הנכריבעבודתחלקלהישראלהיהשלמפרעשנמצאמשוםלזמראיןשכאןהכל

שכרשקיבלרקכלוםהנכריעבדלאכאןשהריבשבילועובדהנכריוהיהבשבתות
ושכרהשבת

~
:]תהימיםשנשארבהבלעההישראלממנונוטלוה

עושההישראלאיןאםמלאכהבולעשותשצריךבדברשותפיןהםאםואפילוח
בשוהמתעמקיםהםהחולימותכלאלאבשבתעושהשהנכרימהכנגדבחול
אוביחדשניהם

~
שהנכריהשבתמיוםלבדיוםוזהיוםה~אויוםחציוזהיוםחציה

הכלתילדבריבשוהתזהשכרכלעמולחלוקלהישראלמותראזילבדובומתעמק
ה~כנגדעובדאינושהריבשבתעבודתובעדכלוםלהנכריפורעהישראלשאיןדכיון
כדינלנר.עצםלמונתמתכויןהואלנדוביטנתהנכרישעינדמהכ"אכלוסבהול

מגיעכ"שאחואף"כללתבשבילועושהשאינוהישראלשלכשלוחוואינולהשתכר
להנאתנתכויןלאשהנכריכיוןכלוםבכךאיןבשוהעמושחולקמנההנאהלהישראל
.,תעצמולמוכתאלאהישראל

אחרוןקונטרס

הנכריכשלקחהיאדהבעיאז)ירוחםרבינובשםא"המש"כמל"דצל"י,])איפשטאדלאמבעיא
מפרששהנכריהבלעהכאןראיןגוונאבכהאיומיינני,לישראלזהכנגדוהניחשבתבשביל

כשבאודעתיהדגליבעינןדדוקאאמרינןאיהיאוהבעיא,השבתכנגדשכרלושנותןלהישראל
כשנוטלומ,ממכלדעתיהגלילאאפילודילמאאו,שבתשכרכאןאיןהכיבלאואבל,לחשבו
היהשהנכריכיוןשבתשכרואיבא,(")בפניםש"כמ)ז)'כושלמפרענמצאהשבתכנגדשכר

דהא,"בשוהמ"כ,לחלוכשבאואפילו,האיבעיאצדדי'בלפיאמורבערלהוממילא,כשלוחו
:,"ודומבעיאמוכחך"השש"וז,הבלעהשייךלאבערלה

.א-סקא-תמברצד'בסי)ד"עך-~'פי.א-סקא-התממנותלת מזפ"מוובשבת.ז"דעק"מופו-רמג,ג"מקא"בקוומתבאר.ק.ודובוק"מ

ה"ר(ב,למי ,א"סא-רם,וישראל,א"סא"רמלט

.הרןכתבה"רח"ב,ימרחץה"ד."בראהמד.ד".םרמו"ם.ז".םלקמןה"ה,(בשדה)ב"מל'גמ לעהמביארממעםאמירדההמא

.ז.,'ממלקמןגםוראה,שםן"רמהג"מרמג"םל' ,ה"מקא"מ,שםן"רסו.קצם'עהשלחןגיאיריוראה,(במימגר)

אחרןנטרם,לקם.נ,צי
בשדהד"שכבובסעיף,הטעםבביאור)וסעיףנחגבידסתמאמבעיאמוכחבערלהסתמאשאיסורנב שכתכשכילהנכריכשלקחגס,ל"כנשיהטעמםשאיןאף,שכת

.('כי -לחומראאולקולאפסקינןבשבתאםביןנו,בק"סא"קולעילשצוייןגג

אפילובערלהאסור,שכתכשכילהנכריבנוטל,תרסו'ועשבז'עהשלחןמיאוריראהנד .בשוהלחלוק



זרמהשבתהלכות

פ"אעהימימתןשארעםבהבלעהאלאהשבתשכרלחלוקשלאינהרמקיםיסכל
במלאכתכללחלקלהישראלאיןשהרישבתשכרמשוםאיסורכאןאיןהדיןשמעיקר

לפילאסורישמקוםמכללושנותןהואמתנהבשוהעמושחולקומהבשבתהנכרי
שהנכרידברבאותוחלקלושישכיוןי"שבתשכרגומלהואכאלוהדברשנראה
:בשבתהמלאכהבועושה

שירצהמילכלויאפהשיםיקנולנכריונותנושלושכולותנורלושישישראלוכןמ
השבתותשכראףעמולחלוקיכולביוםיוםמדיבשוההשכרעמוויחלוקלאפות
הישראלשל.כשלוהואיתעצמולמונתנשנתנענודתומתכייןשהנכרילפיבהבלעה

הישראלאיןוגםתןלבדוהנכריעלרקהישראלעל%כסומלתהמלאכהשאיןכיון
נהנהוהישראלעצמולהנאתעושההואמעצמואלאבשבתןשיעשהלומצוה
."~מאליו
שםשמותריםבמקומותאלאבשבתבתנורולהתעסקלכתחלהיניחנולאמקוםומכל

שםחוששיןואין]~נשנתותאףנתנזרם'מתעטקוהנכריםלנכריםתנורלהשכיר
מפנילכתחלהאסוראחריםבמקומותאבל)~ג"רמ'בסישנתבארממעםהעיןלמראית
:שכירותלעניןשםשנתבארכמוהעיןמראית

.וחנותיורחייםבמרחץהדיןוכןי
אחדיוםשלהשכרכלאלאבשוההימיםכלשכרהנכריעםחולקהישראלאיןאם

לואםור(י)מעמהןרבהןלהנכרי'ביוםשלהשכרוכלמעםהןרבהןלהישראל

אחרוןקונמרם

לימוזלואטור(ר)

לאלמהכ"דאל,"בשבתיאתהטולבפירושלואמרשלאפפ"אע'נו'
:לעיליש"מועייןזותלנהן~ת"רעשה

בגוףגמורלניןמשמע)לנויהתנורשיהאשהתנומהמהנידלאשכתב""י"אשרבהגהותעיין
ש"ומ.ל"עכבשבתלעולםשלושיהאבתנורחלץלומלנהכןאםאלאבשבתלנכרי(התנור
לכלמתנדשמדלהחמדמנתעלמתנדל"7ידהא,עדעולמיעדעולמיתמלשוןאינולעולם

ועוד)"ח"תמ'פיא"מעיין,שבתיו,מהלו"פמיימוניותהגהותש"כמ,חמץלעניןברמילי דבתוכ
אלאלעולםבשבתותלנכרילניןאיןן"מאחרש7בלוהדשדהועוד.""הכללזכרולאז"' ,שנהכלותעד

ודאיאלא.לישראלכולוהתנורישארמהזמןכשלאחרהכאלןאיכפתומאי

.נ.'פכדלקמן,בשותףהעק.שםא.רמ.שםן.רמז ,ממעיףגג,ו"מקא"מ,שםן"רמח

;.,בשכמבואר,לסלהאמרבכללתנורשוהשרעםנד.,."סא"תמט בארנםשאפורנ

הובא.נ.'ה1.פ'רמאפפתא,בתמבוארמרחץ)א.פראה,.1.פפוףרמנ"פל';כרל,פ' מלקמן

,ח"רבשםשםז"עש"בראמבואררחים,שםז"ע'בתים,ג"ושא"מרמז" יהמשך,(ד"םל.ולעהרז1"מם"ברמםמבוארחנית.נ"יששםכרלעילנא

,בתנור'מחרב-א"'םלקמן,ף'המעת'למראחוששיןשאין,ח"מלעלכ"משא.ג"תא-מיב

אחרוןלקונטרסציונים

.פאותסבשכח'עהשולחןביאוריראהזהא"קולכללותגז .יאיין
."7,סכי .לאה"דא,כבו,עכדאלאדסהמאהיהד.,סלעילהיבאלאלכן.נח

.לפ~לעלןשיקנהכה.כשדישכוכשחלקן היסא,כבו,ענט
מהדמהניבסחנהבאד.,א"סבפופדלעיללי.לאה"ד' כ

.לשנהד7שחבלנהאף,.שההן.סחבא,7י ,כד'סיז"דעק"פמא



רמהשבתכלכותלח

השכרכלימולשאם"~לעצמוהנכרישנמלהשבתיוםשכרכנגראחריוםשכרלימיני היוםבאותובתנורלהתעסקהנכרישמרחנמצאהשבתיוםכנגרבחולאחריוםשל

אחרוןקונטרס

נקראוזה,בשבתתלולנוייהיהיכיףשלאביןבחוללישראלשיכיץביןל"רלעולםש"דמ

יכיףאםאלאיכיףשלאביןשיכיץביןחלץלומקנהכשאינולאפוקי,בתנורחלץלושמקנה

שהואכיוןמקוםמכל,י"אשרהגהותלשוןכמשמעותקניןנקראהואשבאמתאף.לוקנויהוא

לאבשבתמכיףהיהלאשאם,השבתבמלאכתומרויחשכרנוטלהואהריבחולשיכיץבתנאי
ואינו,שבתשכראיורורלעניןלשכירותדומהזההרי,ו"בכקא"המש"כמבחוללומכיקהיה

כתבזהועל."דן"רמ'כיכוףא"המש"כמשבתשכרמשוםבושאיןגמורלקניןדומה
,י"אשרהגהותלשוןכמשמעותבתנאילושהקנהדהיינו,התנואםמותרדבהבלעהן"א"המ
היכףבעדלשבתממשלוהשכיראלאבתנאיאפילולוהקנהשלאדהיינוהתנולאאםאבל
ויהיההחובלקבלת"רצוה,לב.בתוכמותןכמתארבידיםפועלמעמידכאילוזההריהחול
לייהיהשלאכאומרליהדהוה,בשבתשיטולעמוויתנהילונוכךואחרהנכרישלכולוהתנור
מעמידכאילומחזילאואזבשבתהנכרישלשכולוונמצא,"]י"הבש"כמ,בשבתבתנורחלץ
ש"ומ.]]שלובתנורכשעושהלאאבלישראלשלבתנורכשעושהאלאהכיאמרינןדלא,'כו

דהתםמשום,בשבת'להנכדשיקנהבמהדיולא,לאחרלמכוראלאתי17ןראיןנ]ע"בשו
מדרכיבאחדלולהאותצוהולא,החובלקבל"]שצוהומה.ךשניהםעלמוטלתהמלאכה
עלגםפניםכלעלשעבודלוש'לוומלוהוחוזרממנושכשמקבל,ן]הישראללטובת,האייה

שעבודשוםלוהיהלאהחצילומקנהוהיהלומלוההיהלאאםכןשאיןמה,הנכרישלהחצי .התנורםבגבייתאבופרעשכברעליו

היהאםאבל,בשבתבתנורמעולםלהישראלחלץיהיהשלאכדיכןעשהת"שרלפרשישועוד
טולשאזמרכיון,'בזמעמידכארזל"רבתוכםשהשבתלימיםלושמקנהואף,שלומתחלה

.בשבתאףשיעשהלואומרכאילוהריימיםשלשהזהכנגדאטולואניימיםשלשהאתה
בשרלנותןרדמי,בשבתהמלאכהבעשייתלישראלהנאהישאםאיכורשישמשיטאובאמירה
מה.שלוהתנורלושנותןכיון,(ן]א"במש"ע)"ז"שבכימןשיתבארכמובשבתלושיבשל
בשלךעשהלוכאומרל"וה,משלוכלוםלונותןאינומעולםבוחלץלוהיהכשלאכןשאין
דאףז"ש'בכישפירשא"המלדעת,לישראלהנאהבזהשישאףאמירהאיכורמשוםבזהשאין

בכלשריבשלךעשהלודכשאומרמכלל,מזההנאהלוכשישאלאאיסוראיןלוכשנותן
מחזילאמשלוכלוםלוומקנהנותןכשאינומליםמכל,א"המדעתכןאיןאםואף.~גוונא

.(בתאר,שיד)נק.םא.מ.אישןהיךשת]אמר'לאה.רא,כב'הס,.כר"םשם.שי"וקת"נח

אחרןלקנטרםלנים'צ

עלמוטלתהמלאכהתהיהשלא)השותפותתחלה .להתנות_כ"ואח(שניהם
.'בתוסת"רעה סגילנכריאמירהאיסורמחמתאמנם,כןציורעז

יה'שכיזכהולקמן.עכשיולננטשמקנהבמה שנוסףאלא.כ"סיבפניםלקמןנפסקוכן.א"המדעת

,"(מתחלה)הנכריעםלהתנות"במוסגרשםלקמן .ת"רבדעתלקמןשמבארהשניהפירושי"עפוהוא
ת"שר,זהפירושלפייתבאר(ועייןה"סד)ולקמןעז גוףלעניןרקדתנורלמעשהשותפותמדיןלמד

התנאיזמןלעניןלאאבל(להתנותשצריך)התנאי דתמרובמעשה,מתחלהלהתנותצריךשבשותפות)

.עכשיחולהתנותלהקנותיכול .להסעיףעת
.כסק"סעט .שםוכדלקמןפ

.א"מיבפניםכמבוארסו סמת
,ו"מטשםולעיל.יהק" ,להתנותת"רהתירזהובאופן:גק"בסכאןסט

שמקנה)להתנות,שניהםשצריךב"סילקמןה"וכ ,והבלעה(התנודבגוףחלקלו

.דתנורבמעשהאפילואסור.ט"דמה,ת"רבשםע בתחילתעא

דמיון,בהתנקזדשרינןואהאה"ד)'בסי שלאהתנהכאילו'כואתהטולואמרשהתנה

,ג"מבפניםוכדלעיל,'כוחלקלויהיה ,עצמושלמלאכהלעשותלנכריבאמירהנמועב

נכרישלבחפניםהואשאם,ה"סלשז"סדלקמן ,לקמןויתבאר,מותר

.(שדהגבי)ו"סטלקמןה"וכ.גסעיףעג ברשכמבוארעד
לאה"ודשקיבלוה"דשםן"ורי" ולא)א"סבפניםוכדלעיל.א"סלבוש,יאמר

לבטלצריךולכן,(בידיםפועלמעמידכאילומטעם



טרמהשבתהלכות

שהואה~ממורחהישראלנהנהוהרילעצמוכולושנמלהשבתיוםשכרבערחולשל
:"בהבלעהשלאשבתשכר

אחרוןקונטרס

אף,בכחורהשותפיןגבילהתנות]עו"והשןםוא"הרמבשהתירוומה.בידיםפועלכמעמיד
,שבתבמעשהריוחשוםלישראלאיןמתחלהשכשהתנובעניןמיירידהתםל"י.משלולושנותן

לדעתאמירהמשוםאיכורבזהואיןבחולתחלץייפכידלאבשבתהגוייתעכץלאאםשאף
כמעמידמחזילאריוחלושאיןדכיוןל"י,ז~ז"רצ'כיד"ביוך"השלדעתואף,ז"ש'בכיא"המ

השכרתלעניןווי"רמ'כיברישויתבאר,ן~דשבתק"פכוץש"הראכתב"~גוונאוכהאי)פועל
ירצהשאםרשותלוונותןלושמשכיר,ההשכרהבשעתאלאהריוחאיןדהתםאלא.כלים

,כלוםלוינכהלאבשבתותיעשהלאאםשאףליהאיכפתלאכ"אחאבל,בשבתאףשיעבוד
שכשמגיעכאןאבל,שבתבערבכשמשכיראלאאיכוראיןלכן,"~ג"רמ'כירישא"המש"כמ

שאמרשליחותוכעושהמחזילכך,בחולכנגדולושיכתלישראלריוחישמכילוהגויהשמת
מהוכן,'כוטוליאמרלא'ששנינוברייתאדההיא,(ן~ד"רמ'בכיש"מעיין,'כואתהטוללו

במעשהריוחלישראל,'שאגומאבכהאיסייריהכל,'כוומרחץבתנור"'המוכץיםשהוכיפו
נ'שניהםעלמוטלתשהמלאכהלפילטעםהוצרכוולהכי,]"בוטוללושאמרלאחרשבת
שותפיןששניהם"'ממרחץולמד,התולעילדעתשניהםעלמוטלתכשאינהאףשאכרת"ור
שירשודשותפיןדומיא,ריוחלישראלשאיןאףכמעמידהוהדלעולםי'ל"דכל"אתאף.ן'בו

מכל.דרדורכמעשהשניהםעלמוטלתהמלאכהשאיןאףן'וגמ,"'כללתקנהלהםשאיןמרחץ
פ"עכמיהו,דוץאשניהםעלדמוטלתמשוםהאיכורטעםהמפרשיםכהפוכץיםל"ץיאנןמץום

."7בזה'התולעלחולץמצינולאריוחכשישאבל,7לישראלריוחכשאין
ת"רכןעשהאםדאף,]7בשבתמעולםחלץלישראליהיהשלאבעינןדלאאפשרזהלפיומיהו
כמו,בידיםכמעמידל"דדמעזםאכזרמזחכשאיןדאףל"דכמשוםנו..ה,;התוכםלדעת

.ד"מקא"קויראה,שםא"מ11

אחריףלקינטייםם.ציינ
אובמלאכההגויעםהמשתתף:ו"היו"פפא אף,,כובתחלההתנואםבחנותאובסחורה

,הישראלשלסחורהחציהיתההתנאיעתשעד ,ג"ובמ,(ם"הרמבלשוןשהעתיק)אסעיףמב

שמבטליםבמהדסגי,בסחורהבשותפין ,ומתניםומשתתפיםוחוזייםהשותפות

מסיקזאתשבעבור,ח"דרבעובדאכ"משאפג ,הישראלבשבילבחולהתנוראת.הנכרי

בלאאפילואמירהאסורהישראלדבשל,דק"ספד ,ה"סלשז'סילקמןפסקוכוותיה,לישראלריוח

ריוחלישראלויש.לשכשמקנהשנתבארזהפה מצינו,פועלכמעמידמחזיבשבתמהמלאכה

,'כותונאכהאי ,לו'סיעז

,בסעיףפז ספח

,אק" .עיקרוהואלומרישועודה"דא"סק.א"קופט
אי,כבז"עצ מרישכדלקמןצא

.ג"ושי" איןטולשאמראחרבשדהשגם)א"סכדלעילצב

שייךלאב"וא,(שבתבמעשהריוחלהישראל ראהאבל,בידיםפועלכמעמידמחזישלהטעםבזה

שלהטעםהביאבזהשגם,הסעיףבסוףשםלעיל .'כוכמעמיד

.משלולושנותןאף,בתחלהכשמתניםסגיובזהצג

כלהתנורמסיקשהנכרי,ת"רבדברישפירשצד דלא)שלוהריוחכלשכשבתרק,השבוע

,שותפיםשהיובדבריושפירשוהתרומה'וסש"כש ,(וכללומן

,שם,בתוםכמבואר,ג"היי"פדמאישבתוספתאצח שהמלאכהממקוםללמותאפשראיךולכאורהצו

באינה)פועלכמעמירלדין,שניהםעלמוטלת ,(שניהםעלמוטלת

הואהטעםשותפיןגביבברייתאשגם,ת"לרצו למעשהמשםלמדולכן),כומעמידכאילו

גםכ"וא,(שניהםעלמוטלתהמלאכהשאיןדתנור .דתנורבמעשהכמומשלולוכשנותן.אסורשם
החובלקבל)ת"רשלהתקנהבזהשייךשלאצת ושכטל1"סטדלקמןהתקנהימייךלאיגס,('כו

שלוחלקוישארשהרי,(מחדשולהשתתףהשותפות .,כופועלכמעמידמטעםואסור
כשאיןגם'כוכמעמידמטעםלאסורמזהלמדצט כומוטלתהמלאכה

'. שנותןאף,והתנוונשתתפובחזרושםסגיולכןק

.משלולו ולהתנות'כוהחובלקבלצריךלדידןגםושםקא

.(במוסגרב"סיכדלקמן)מתחלה שםכדלקמן)עתהשיתנהדתנורבמעשהוסגיקב

,(המוסגרבלי,בפנים .'כוהחובלקבלשצוהדתנורבמעשהקג



רמהשבתכלכותמ

מועיל1האיןהתנורבשכרעמושנשתתףקורםמתחלהכןעמוהתנהשפילויא
המלאכהבושעושההדברבגוףחלקלהנכריכשישאלאמועילהתנאישאיןכלום

להישראלאחריוםושכרלברולהנכריהשבתשכרשיהאמתחלהעמוכשמתנהשאו

אחרוןקונטרס

מוטלתדהמלאכההאל"כלאוגםריוחכשאיןדאףלהורות,בידיםתיבתלכתוב'התוכשדץדץו

מהמועילאיןהילכך,בידיםממשכמעמידדהוהמשוםלומרצריךכרחךועל,אשרה"אפ'כו

ומץנהבשבתלעשותממשכאומרליהדהוהכיון,בהבלעהאפילולשבתותכ"אחלושמץנה

שאיןפיעלאף,שםך"הששהביאסיעתםהתוכפותיילדעתשאכור,לעשותבמהלו,ונות
מוטלתשהמלאכהמשוםאלאמיתכרלאריוחדכשאיןל"דץילדידןאבל.מזהלישראלריוח
מחזיאו'כוכאומרמחזיריוח17דכשישאלא,לעשותממשכאומרדהוהל"כולא,77'כו

,ישראלבשלכשעושהאלאהכיאמרינןדלאאפשרכ"א,דיי"רמ'בכיש"כמבשבילוכעושה
ולאלוכאומרמחזילאבתנאיאפילולוכשהץנהאבל,לשבתותלוהשכירואלאלוהץנהשלא

ל"כ,'כוהחובלץבלצוהת"שרזןהתרומהבכפרש"ומ."בשלוגשעושהכיוןבשבילוכעושה

איןלכן,שניהםעלמוטלתהמלאכהב"וא,'7ש"הראש"כמתנורחצישגבההיהדהמעשה
'כהתוכל"כדלא].א7"להמואף."'שם7מדבריובהדיאמשמעוכן,כ"אחשמץנהמהמועיל
מבוארי"אשרדבהגהות,י'דלעיל7הראשוןכפירושל"דכנראהיותרמ"מ,שםך"הששהביא

,התנוראתישראלץנייתבשעתמיירילאכ"וע,לעולםלוהץנהודלאמשוםהתנומהנידלא

כתבהכיואפילו,'כוחלץלויץנהלשוןשייךלאוגם,זוץנייה,'מענכללשםנזכרלאשהרי על
כשלאכלללומראפשראיועוד.שריובהבלעהשבתשכרמשוםאלאמימכרדלאא"המזה
כתבו'התוכהרי,שבתשכרמשום'התוכבשםא"המשאכרהואמעולםחלץלישראלהיה

במץנהדיא"המדלדעתודאיאלא,ש"ע'כוכמשכירליההוהישראלשלהתנורכלבפירוש
.(ז'7בפניםש"וכמ)כ"אח

כמעמידמחזימשכורתושכשמחליף,הואת"רשצוההתנאיטעםשפירששבחינןבתוכפתועיין
השותפותבתחלתכשמתנהאבל,כמחליףל"דהמשוםעליומוטלתהמלאכהשאיןאף,פועל

א"המכתבדבהדיאע"וצ.ש"עהתנורבגוףכלוםלושאיןאף,ושריבהבלעהכמשכירל"ה

נוטלהיהדמתחלה,כיושכתבע"צועוד.כמחליףליהדהוהכתבולא,כמשכירליהדהוהי"כל לאופההיהבתחלהשאףמבוארדבתוכפות,'כומשכורתוהחליףכ"ואחויוםיוםכלשכרחצי

.ליטוללושהיהאלאעדייןנטלשלאמלשונםדמשמעועוד.וכךכךולישראלימיםוכךכך
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