
רמושבתהלכותמד

:סעיפיםס"יובו.בשבתלנבריוהשברההשאלהדינירטן

מלאכהבהםעושהשהנכריפיעלואף"לנכריולהשכירםכליםלהשאילמיתרא
הנכריבהםיעשהשלא]שלנוהכליםשביתתעלמצוויןאנושאיןמפניבשבת
ולענין))ב"רנבטיסןש"כממאליהבשבתמלאכהבהןתיעשהשלאאובשבתמלאכה
.(גי"רמכימןעיןפרהכיאשלדברלהשכיר
אולשבועלוהשכיראםכגוןבהבלעהאלאהשבתשכרימוללאהשכרוכשגומל
לימיםלוהשכיראםאבלבומובלעהשבתששכראףהשכרלימוליכוללחדש
כמו]השבתלימיהמגיעשכרממנוימוללאוכךכךויוםיוםכלבעדנפרדים

בהםעושיםשאיןכליםישראללוהשכיראםואפילושםעין,ג"רמבכיסןשנתבאר
עין)"בהבלעהאלאשבתשכרימוללאבולדורחדרלוהשכירואפלוכללןמלאכה

להשכירםשמותרבמקוםרחייםכגוןמלאכהבהםשעושיםשהכלים'אומריםישבג
אסוראומנותכלימשארבהןוכיוצאומחרישה"'ג"רמ'בכישנתבארכמולנכרי
לנכרינשכריםשהכליםבמהלהישראלריוחשישדכיוןשבתבערבלנכרילהשכירם

לומשכירהיהאםלחדשאולשבועלושמשכירםאףהואידועכיהשבתביוםגם
לופוחתהנכריהיהבשבתגםמלאכהבהםלעשותרשאיהיהשלאמשבתותחקן
לפיכךבשבתגםלעשותרשותלווישכתםלוכשמשכירעכשיושנותןמשכירותמעם

נראההרישבתערבדהיינולושהשכירםליוםכמוךבשבתמלאכהעושהכשהנכרי
שישכיוןאתמוללוכשהשכירםבשבתלעשותשצוחוהישראלבשליחותעושהכאלו
:]'עיקרוכןבשבתלעשותרשאישהואבמהלישראלריוח

כמוךשבתבערבאפילומותרמלאכהבהםשעושיםכליםלולהשאילאבלג
איןבשבתבהםלעשותרשאישהנכריבמהלישראלריוחשאיןדכיון)'לחשכה

כליהנכרישישאילנומנתעלבתנאימשאילואםואפילובשליחותוייעושהכאלונראה
מכלבשבתגםלהנכרישמשאילבמהלישראלריוחשישונמצא,השבתילאחראחר
:י"חכמיםגורולאה~בעדממששכירותנוטלשאינוכיוןמקום
לחשיכהכמוךהואאםשבתבערבואפילובשבתילנכריחפץשוםלהשאילאכורך

להוציאלנכרישהותשאיןעדכךכל
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.שםא"מח מעט

,מף' ושור.לי"מא"פשבתש-בראהובאיונהרדינוהרךי

שגם,וק"מא"קירגב"מלקמןיראה.א"מע-וזו

לרשותהישראלשלביתומפתחהחפץ

שנהר'שכ'גבההאראליח.לרחיששיםשאיןהפוסקים לעראה)

ממקנתא.השכן,שםובמצוין,ג"מרמגל' ,שלפניניהדיןעלחלקו.לא,(בחראבמהריראנו'רב

,טמעיףיא _א"פא"רמיב
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בשםובהבה"דח"ב.י"פת-חגבשםא מרדנהנהית
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,א"מוםלבוש.ידוקאה"רי-בטז ,ב"מע"ושוטוריז



מהרמושבתהלכות

מביתיוצאהנכריאתשהרואההעיןמראיתמפני"'להשאלואמוריוםמבעורהרבים
ה~נכריי"עבשבתחפציושולחשהואהישראלאתיחשורבירוישראלוחפץהישראל

בהשאיןבעירואפילון'עצמולצורךמוציאווהואלושהשאילרעתועליעלהשלא
לתוכהלהוציאלישראלאפילותורהשלאיסורשאין]כרמליתאלאהרביםרשות

לצורךשלאנכריי"עאפילולהוציאאמורמופריםשמדבריכיוןכ"אעפהיהירמרשות
:מופריםדבריעלעוברשהואיחשרוהוכןאם]]נ"ש'בסישיתבארכמו"]מצוה

(א)אם)]בשבתאפילולהשאילומותרבתוכהלטלטלשמותרהמעורבתבעיראבלוץ

מעורב.שאיננמקיםרראפילואונוזזלמלמלשמיתרהמעירנבמקוםדרהנכרי
כגון)ישראלשל.מביתיוצאאותוהרואהשלהעיןלמראיתלחוששאיןבעניןאלא

מביתויוצאאותושהרואהבעניןמעורבשאינוממקוםכךכלרחוקישראלשלשביתו
(,]מעורבשאינולמקוםיוצאכשהוארואהאינוישראלשל

,]בשבתלהשאלואמורלתחוםחוץהיוםיוליכנושהנכרי(ב)לוידועאםמ"ומ
~
י

אחרוןקונטרס

אבל,]אכורהכידאפילולאמרדלרבותאלדחוףיש"א"המבלשוןבאמתנרדרהנגרי(א)
רבית[רבא]'כיהתרומהבכפרמבוארדבהדיא,בפניםש"כמלומרצריך)ו"הטבדעת

'דראליבאהללובית,העיןלמראיתחיישינןהרביםברשותבהולכהדאףלהוזכביראשמאי
וכן.ישראלמביתיציאהבשעתאלאהעיןלמראיתחיישינןדלאלהוכביראיהודה'בריוכי ברמבבהדיאמשמע

משעהאחריואחדשילךחיישינןלאדהתםלזמרצריךכ"וע.ש"ע"ם" בלאלהמשכחתהכאאבל,מהזמןשהוא,חשכהשיהיהעדיוםמבעודישראלמביתשיצא

:בפנימיש"וכמכללמהזמןאחריושילך

אלאן."אלש7רמ"רעםבזההכביםלאהי"ש'כיכוףא"המהנהנריוליננוישהננרי(ננ)

אפילווהיינו,'כולהכקוראל"המוליכהשהנכרידמה'מרדכיהגהותדבריהעתיץבתחלה

כךואחר)'משהודרכי]'י"וב'מרדכבהגהותוכמבואר,"'[ב]"כ1"ש'בכיש"כמעצמהבשבת
אבל,דאורייתאמילב"יתחומיןדאמרלמאןמילב"בימחמירז'שהלבושעצמובפניעניןכתב

מדהתירל"ור,'כודכתבאלש7רמ"ברמשמעוכןא"המכתבזהועל,מתירמרדכיבהגהות
,מדאורייתא[מיל]ב"ידאמרלמאןחיישולא,בטעותםמנהגשהואלפיהמחמיריןלמקומות

.הלבושניכדעתדאורייתאבתחוםבהמתותחוםעלמצווהאדםאםאכור'אביוםאףכןואם

.שםא"תבגראה,שםע"שו,ה"זבאליבאת"לר[ב]"עיחבת~ית מלקמןגם

.מקיאא"בקו'ועי,ג"מימקז"שנד.ג"מרגב'סי,א"מרבה" ,שםא"קויראה.ה"מקשבתתימצותראהבהע"זי,(ב,ש)מהת"לג-טת.רכא"םהתרותה'סיט ,
ם"מהךותובותשאלות,ה"סקתתז'סיז"שנו,טס ק"משהי-סוסא-ת'פי.וחבתא'סיאלאשקך.ג"מקז"עיראהה"מקא-ח3

,ח' 3

,ליעהבהמהלעמןח"מליטםלקמן,"אפאיש"ומה"דשנה"סש'רי.]1* ע"מוזמר"מלקמןגםיראאה,ב'מעף3ב

אחרץלקעטרטצרמם
נ-מב"סתלטלטלומותרחומהמוקפתהעיראם11ק"סא כדלהלךרקהואדברהאתשהביאמהטשרקבכולה

.תקסה"סקידושיןידלקמךחולקץהישלדעתכ "סיולקמןיאאיסורשאץהמקוםבתוךדרם"העכואם:גק"סג

ך"סלטה' מרדכןבהגהותכתובה"דשה"סיכ,מותרודאיטם'להוליך

,ה"לסקה"בהגהיגסבורברטבתגחבידישראלטל'כליואתדהרואהד .בגק"סיד.להוליכועצמהברטבתלונתןההישראל,
,השבתלפסלהםכשמסרסווחפץבשבתמביתוהגיכשיצא.:ט"היו"פה סלקמןכןפסקלכןטזבידךישראל

חוץשאף,ח"מלשה" בהמתהתחוםעלמההראעומילא"לי.רם"סיסףוכרץראהו

,יחק"סז



רמושבתהלכותסו

דהיינובשביתתושביתהאצלוקנוהשמשותבביןברשותושהיוישראלשלשחפצו
שאינוכמוכליותחוםעלמונהרארםשאיןואףיותרהולארוחלכלאמהאלפים
אלפיםאלאלהםואיןאצלושביתהשקנוכיוןמקוםמכלח]כליושביתתעלמצווה
מותראבלנכריבירשמוהרוי"עלתחוםחוץשיובאוביריםלהםלגרוםלואמוראמה

מתיריןןוישן]בירימלומנמרםשאינוכיוןמעצמושיסלםלוולומהלולהראותם

אחרוןקונטרס

נכריידיעללתחוםחוץלהוציאאלאאכרדלאשםמבוארח"כ'כיח"רלבבתשובותועיין
התשובחובכוף,איכזרשוםאיןלעצמולתחוםחוץמוציאוהואלהשאילואבל,אמירהדהיינו

.היטבשםעייןשריאמירהדאףמהןדמוכחהראיותאותןעלאלא,מרדכיהגהותעלהשיגלא
ס"י7"כו"ת7ט'בכיא"והמ"'ה"תרנ'ובכיי'ו"ת7פ'כיבכוףהאחרוניםש"ממ7צתמשמעוכן

מכתימתומשמע,דשבותשבותדהוהמשוםלתחוםחוץנכריידיעללשלוחמצוהלדברלהתיר
האכורההמכירהדהיינואחדשבותכאןישאלש7רמ"ורו"הטולדעת,לולמכורדמותרלשונם

.ן'אמירהבלאאף
חוץלהוציאבפירושכשאומראלאאכורהאינההכללדברימכירהבלאבלבדהאמירהאבל

.אמירתוי"עיוצאההיאנ"וה,קריאתוי"עבאהוהיאלהמקוראגרעלאהכיבלאואבל,לתחום
ליהוהוה]ו"פמיימוניותבהגהותש"כמלחומראלנכרישליחותדישהכאדשייךלומרראין

ואף,מוליכההואומעצמולתחוםחוץלהוליכהלואמרלאשהרי,אינודוה,בידיםכמוליכה
."]כמותושלוחובהאאמרינןלאבישראל

כהגהותדלא,אכורהדאמירהל"ד7ילדידן)]]לדברתלחושישאלש7רמ"רבנדוןומיהו
חוץשירענהוידועלרעותהלושאומרדכיון,(ז]ה"ותרנו"ות7פו"ת7ט'מכיכדמוכחנ]מרדכי אע,לתהום

לחתוםתוץשירעהמהאבלהתהוםתוךלרעותאלאשלוהגיהיהשלאשדעתופ" ,בידולמחותרוצהשאינואלאלזהשלוחושיהיהמככמתהישראלדעתואין,מעצמוכןעושה

תוךשירענהבפירושלואמרשלא,1'כ"]דבריםואינןשבלבדבריםליההוהמקוםמכל
מזהאלאמזהבלבוהיהשלאפ"אע,לווהביאהחלוןמןליהבאלאומרממשרדמי,התחום

חוץאיכורשישיודעוהכאשוגגהיהדהתםואף.ן]דמעילהו"פבריששבלבדבריםל"ה
ט"מדףד7ידישין'בתולעיין.כלוםמועילזהאין,י]'כוליהניחאדהתיראכהדיואנן,לתחום

מזריג"דבכה,בפחכלוםאומרכשאינואלאן]ח"תמכימןע"ושוהטורכןכתבולא."]ב"ע
לצורךלתחוםחוץמוציאושהנכרידירןבנידוןכאןאבל."ידינוהטורלמדשמשם,יבהשואל

גיז"ורכבינ"רנ'בכיש"במועיין)]די"פמרדכיבהגהותש"כמשלוחוהוהדלאפשיטאעצמו
:התרומהכפרבשםיןי"בעיין.העיןדמראיתטעמאלילמהכ"דאל,("יה"ש'כיכוףועיין

.שםך"איאשתהמתת,],תש~שאלתנט.נ.פ"ש"פכדלקמןבז מא.מבת

.שהס.,סא,ךת.תקפה"פקרנסןתזלפיהנמתי.ה-1.פלשה"פלקמן.ר.פקשן"

אחצןלק1נטרםם.1נ.צ

סוק"סדטאאליה.ה"בהגא"מכלבוששםראהיז .כסק"סרכהוגליה
,בק"סו"וטא"רמשפראהיה מ"כמהרדלא)עיקרוכן:בפניםסייםלכןיט

.(אלשקר .א"סרמג,סיוכדלעיל,כאותכ
כשמוסרורקהאוסריםבדעתבפניפנתבארולכןכא .לנכריביד
לחוששטובח"מלשה'סילקמןפסקלכןכב .לדבריו
.ב1העליושחלק,ח"רלבמתשובתכדלעילבג .לעילשצויידכד
,ב,מטקידושיןכה

.א,כאבו .ב,צומ"בבז
מהדיבאנןסנישלאדבדיפשיש,דביםה"דכח .דעהחליינםצדיך.
.ד-נ,סשםלקמן..בסעיףכט .שםמ"בל
.אמידהשההלדיעהכשמסדכ"משאלא .הנט'סילב
.סלהא,7ילג מקמאלד

"
.ח סעיףלה

.לי .אסודבשבהמ"מ.ה"דכאןלו



מזרמושבתהלכות

עצמולצורךמדעתולתחוםחוץהמוציאןהואשהנכריכיוןבידיםלולסמוראפילו
."1עיקרוכןבעלמאגורםאלאאינווהישראל

כלעל]1הולקיןויש
~

במקוםכ"גדרהנכריואפילו,.המעורנדנעיר.שאפילאיסרים.ה
ביתומפתחיוצאשאינוכלשבתבערבאפילואובשבתלהשאילואמורהמעורב
יאמרבידוישראלוחפץבשבתישראלמביתיוצאאותושהרואהלפייוםמבעוד
חפץלושמכר

~
נקראתשהיאיום'מליותרדהיינו)מרובהלמןלוהלוחואובשבתה

יאמראו)11"שבמיש"כממועםלומןשהואשאלהאלאבשבתהתירוולא(הלואה
לושנתנויאמר.איישםש"כמנישנתמשכוןליחןיאפירלמשכיןלושנתנו(הרואה)

אפילומלאכהבולעשותדברשוםבשבתליתןואמורמלאכהבוולעשותלתקנו
.שבתמערבעמוקצץואפילו]1בקבלנות
לומכראםאבל,ןהראשונהכמבראהצורךבעתבשאלהלהקלישהלכהולענין
למשכוןלושנתנואויוםמשלשיםיותרמרובהלומןלושהלוהואושבתבערבאפילו

עירהיאאפיליייממנעירביתימפתחשיצאצריךמלאכה,נלעשיתשנתניאי מכרושהישראלישראלמביתיוצאאותולהרואהיודעשמאלחוששישלפיהמעורבת

ויחשרהוהאמתהואשכןכיוןמלאכהבולעשותלונתנואומשכנואוהלוהואולו
ידמהאםאף%כחשדכאןאיןהאמתלוכשיודעבשאלהכ"משאבשבתכןשעשה

:בשבתןלהשאילמותרשהריבשבתשהשאלולו

וכלן
~

ובאישראלבידמופקדיםשהיונכרישלחפציםאבלישראלשלבחפציםה
היס"שכבמימןש"כמהרביםלרשיתציאני,שיפ"יאע"ליתניןיכילנשנת,ליטל

:אלודיניםתשלוםש"ע

גםבהעושהשהנכרימפנימלאכהתבהלעשותלנכריבהמתולהשאילאמורז
ואףוחמורךשורךינוחלמען]שנאמרת"בהמתותשביתתעלמצווהואדםבשבת
ואפילו]השבתתקודםימיםהרבהשמשכירהפ"אעהתורהתימן)אמורתלולהשכירה

'הנכראיןכימועילה~איןלווהבמיהבשבתכלוםבהיעשהשלאעמומתנהאם
:ש"עהתן"ש'בסישיתבארממעם,כךתעלנאמן

מנכריבהמהששכרישראלאבלישראלשלהבהמהכשגוףאמוריםדבריםבמהח

(לרמהבהמהלדנין)ה.פלשה"פלקמןואתיא לרברלהוםמנב):שספים

א.)בקק)ל'ההנתבאר).)' .בק.פ

ע.)שעלרגמתראה).).פקא,ת.מ.'ה).פת.]יתלב לפהשמתבתששה(אבליא.לר)פפההל

.תמר" ,ה'פרףיג

.כפרץלד פכרלקמןיה

.נ.וסא.פרמ" .שםא,תיו
כעין).נ.פשםלקמןה.יב.-.סו])ך'.סא-תלז ;רלהפברא

רגב"פלקמןתתבאר.ה.פרמנ"פל' .והאמתה.דהק.פא.קו

שאפיי,ה.פלשםלקמן),א.פכשן'.סע.,ש,סנןיח
סיאל-שלחפציםמלאכהלעשתבשבת'לנכילימי 'לנב).()צמ;בשלכ.משא))כשלהשניאה)צם;ל'שב'ב

,"בידישראל'וחפץ"(ם"מהרמב)ד"םלעילראההיצאה םא"מ

.שםא"בקיונתבאר,ג"משםלקמן.דק"משכה" ,גסלףלט

.ג"מע"חשיתיר.א-~שוז-מגמראט ,ג"חכ"פם"רמב.שאלהמשיםגזרהה"דשםרשיימא

ולענין,א"משה"מלקמןגםיראה.שם.ע"ושיסיר םלקמןראהמהמר

,ר"מרמי" ב,נא'תוס,ג"חה"סשבתרושלמי'.ב',בגשמותמב

.בהמהבמהה"ד תיר,שםז"עגמראמג
.שםע"ושי .גק"מא"קייראה,ח"מקא"ממד

,ג"מלטש)מירמה .םהתרומה'סמד
מלאכהבהעשה.שמביראם)רבא' ,ג"מא-רם,(ג,ש)מהת"לג"ממ.(בישיבת

,לומעץמז



רמושבתהלכותמח

אינושלוהבהמהגוףשאיןרביוןאחרלנכרילהשאילהאוולהשכירהלחווריכול
."תשביתתהעלמצווה
הישראלששכרההשכירותי"עשמא)להסתפקשישלפילהשאילהשאוסרתןמיויש

כךיריעללונקנהמלאכהבהלעשותרשאישיהאכריבערהלהנכרירמיםשנותן
בהעושהוהנכרילנכריומשאילהוכשחוורמהנכרילוששכרהאלולימיםהבהמה
לנכריומשכירהכשחוורכ"משאבהמתושביתתמשוםהישראלעוברבשבתמלאכה
ואיןממנוששכרהלנכריכ"גנקנהלישראלהבהמהגוףנקנהשאםנפשךסמהמותר

:])לרנרי1לה1שיטיבו""שניחתהעלמצווההישראל

אחרוןקונטרס

,להחמירישכתבא"לנ'כיד"ביויןובהגהות"ימשהבדרכיא"שרמייאףנרלחיטוטוב(ג)

ישרובכמו,בדברחיובאיןאבל,ית"אשרהגהתכלשוןלהחמירשטובכ"גשכוונתואפשר
דעבודהחומראמשוםאפשראו."תיתשכחדו7גמורחיובשהואהאחרוניםשבדברילהחמיר

דישראלמההיא]יא"המש"כמכללקניאלאדשכירותודאיהעיקראבל,טפיהתמירזרה
מכל,הכהןעלכשמזונותיהדמייריי"רבשםפירשוזרהתזבעבודה'דהתוכש"ומ)כויששכר
ץ'ב"עו"כדףביבמות'והתוכדתרומותתןא"יפרץב"והרעש"והרא]שמיי"רשהרימקום

.הישראלעלכשמזונותיהאףדמייריפירשוכולם
והןלתנימישםביבמותכפראכדרבטעמאלמימרמצידהוהל"י,המרישאפריךדלאוהא
ישראלנמיוהכא,בתרומהאכלישלוראינןג"אע,ופחתאבכחשא,באחריותןוחייבהואילשלו

שבתלעניןאבל,7ניאשכירותאיאפילובתרומהאכלההכהןעלופחתאדכחשאמכהןששכר
לפיבעלמאמינהילפינןולא,'כוהואיללתניבתרומהדדו7א,שלובהןאלאבאחריותתלילא
ד"לעהניחאבפשיטותפריךב"ע'הדףבפכחיםדהא,ואבידהגניבהאחריותדהיינודתן"הכ

,ש"עימצאלאדכתיבהכאושאני,דמיכממוןדלאור"כמ]ל"7ייואנןדמיכממוןלממוןגורם

כשאין])דבכעיףהאוכרימשלטעמןוזהו.")ופחתאדכחשאבאחריותלמכ7נאהדיןוהוא

,ש"ע'ככימן))ב"חשלמיםתודתת"שובעלתמיהתמעליהםונכתל7ה,להוציאהיכולהנכרי וגם
הגמראנגדשאינו,מכהןששכרישראלגביז)'י'כימאירותהפניםעלתמיהתובזהנכתל7ה

.ק"ודו
,כתיקי,ישראלשלכשכולהאףלהקלזה'כיכוףא"רמש"כמאלאהכיל"7יילאאנןמיהו
.שםר"והגמשםא"הגכהטמעותנ.א.עשו,.ע]הגמראות~חחשתח"מקא"חמח םא"פז"עאשרי.הגהותמט

,א"הגמת.לששםא"חגאם'אפרנו'רבבשםכב" יראה.'"םקנא'סי]-דיוא-רת,שם'אשרהגהותגב.ן'רוב'דעק"מופ'מררכהגהות,(שםא"בסהיבא)

.גק"סא"קו"םד"יויעקבגל',רמי"לםמפתחותלרירתהלהוראה .וציוניםמ"מ.גאותמה

אחריףלקינטייםם.ציינ
שלט'עהשולחןביאוריראהזהא"קולכללותלז ,ואילך

.באותלת עלענין,יסעיףלט

,מנכריששכרבביתז" .ליזהרטובשכתב,ב"סכז"דעק"פמ
,קלב-קכטכלליםוההוראההפוסקיםכלליראהמא סמב

,חק" יאכילנהמכהןפרהששכרישראל:א,סוז"עמג

.תרומהכראייני .ישראלה"דשםמד
.יאכילנהה"דמה .טמשנהמו

.ישראלה"דמז

דמיירינאמראם)שםז"בע'התוסכדמויךמת שםא"במש"וכמ,(ישראלעלשמזונותיו

.(קניאלאשכירותלקולאדאפילולהוכיחישדמרישא) ,שםיבמות'בשמט

וראה,ו"הב"פגניבה,הלם"רמכ.ב,עאק"בנ צת"שוגם

א'סיב"חו,האותמט'סיח"אוצ" .דאות

.כשלודהוילשבתמתרומהילפינןדלאל"י.נא מקבלשהנכריבמהסגידלא,כאןע"כשונב

.הבהמהעלאחריות הנקראגג

,(א,פה)תודהלחמי להאוסריםמודהא"הריצבשגםשכתב,השנינך

,אחריות.הנכריבקיבל



מטרמושבתהלכות

השבתיקורםלוירנה~שיחעמוולהתנותלנכריבהמתולהשאילאולהשכירמיתרם
בינוהישראליפקירנההשבתקורםהחוירהולאועיכבהתנאועלהנכריעברואם

אחרוןקונטרס

א"הסנמשךואחריו,"ה"רמ'כיי"בבכמבואר,דבכעיףכהמתיריןל"דכ")א"ריצבתשובת
'כישלמיםתודתבתשובתועיין)דבכעיףאףלהקלא"רמשדעתש"מש"ע,י)זה'כיבכוף
משוםהואהמתיריןוטעם.(""י"הבעלןמאירותופניםן)למלךהמשנהקושיתשתירץ")ל"הנ

ולפי,שיעבודמידיומפקיעוחמץהקדשאתיגוביינאדמחוכראדכיוןרבאמכילשםדביבמות

,הדיוהוא,וחמץהקדשלעניןאףכשלוהןאלא'כושלווהןקתנידמיכפראכרבל"כלאזה
כשאחריותאפילוהיינושעבודמידימפקיעדחמץדהא.מחמץשבתשנאדמאי,]"שבתלענין
כשאחריותלרבותימצאלאדכתיבמשוםמיתכרדלא,לומשועבדשהחמץמיעלהואהחמץ

שפירשז"י"ובפרשש"ע,שםבעצמורבאכדמפרשגוביינאדמחוכראמשוםאלאישראלהעל

דמריךהאגבי""שעהכלפרקבכוגיאהיטבועיין,'כוכשהרהינורבאמוקיר'כושהלוהבנכרי
לרבאאכורהנכריעלשהאחריותאףהרהינודבלאש"ע,'כולאבייבשלמא'כושהלוהנכריתנן

ש"כמימצאלאב'דכתהאחריותמשוםאכורלאבייאףהכידבלאו,מעכשיולואמרכשלא

היינו,האחריותמשוםאכורהרהינודבלאבמלקנאש"הראש"ומ,שאיש"וראהתוכפותיי מעכשיולוכשאמר

,מעולםהנכרישלהיהלאהחמץדהמם]אלא.ן","ודוהיטבש"ע"" עלבלבדופחתאוכחטא,ואבדהמגניבהעליושאחריותואףאצלוגוביינאמחוכרמקריהילכך

נקראאינושלהשהיהלחתןשהכניכהבשוםכ"משא,הנכדיעלכשהכלאפילואו,הישראל
כפליההוההכיובלאו,בעלהעלופחתאכחשאאחריותגםכןאםאלאגוביינאמחוכר

-

דון

כשאחריותאבל1ושחרורוחמץהקדשלעניןגםקאידבריהברשותאדאיתיהדהיכאושאלה
מקריולהכי,מעולםשלההיהולאהשוםזהבעלהלהשיעבדכאילודמיעליוופחתאכחשא
,בעלמאכשעכבתיירידהתם,לטעמיהרבאלימרשייךהאיך'הכתימאלאדאי,גוביינאמהוסר
מידי,מפקיעיוחמץדהקדשואמררבאביהדמיירילשעבודממשדמינמידהכאודאיאלא

,גוביינאדמחוכרכחןשלושהןמשוםאלא,שיתבארכמוימצאלאדכאיםמשוםולא,שעבוד
והוא.אצלהגוביינאדמחוכרמשוםכשלוהןעליוופחתאכחשאכשאחריותהכאהדיןוהוא
דמחוכרמשום,שבתלעניןכשלוהןהנכריעלופחתאכחשאכשאחריות]]דירןבנידוןהדין

.דרבאהמכקנאלפילישראלגוביינא
ז]דתנןדכא,ושבתושהרהרהמץהקדשכגוןדבריםלשארתרומהביןלחלקלנואיןננה~ולפי

.ראשיהבהגההג"רא"רמגג

אחצןלקנטרםם.נ,צי
י"בבומובא.אאותנ"פמיימוניותשבהגהותנח .רמהסוסיי

,ישראלואםה"דנו סגז

,א"מיבפניםולקמן.טזק" .ב,פזגת
,ז"הטו"פנט .לעילהנזכרס
א"הריצבמדבריהוכחתומהי,רמהי"סוסמא ,המתיריןכדעתשסובר

הנכריעלהואהאחריותשאפ,המתיריןלדעתסב בהלעשותהנכרייכולגוביינאמיחסרוהישראל

דסגי,בסמוךשיתבאר,בחמץכמודלא)מלאכה ,(שלו'יהישלאלחודגוביינאדמחוסרבטעם

עלהאחריותהיהשאם)ב,הבפסחיםכמבוארסג דכהוסרגהטעתכלעאפילונאסרהיההישראל

,(גוביינא דסד

שאינו,הנכריאצלבשהרהינושדוקא)חמץה" .(בהנאהמותר,גוביינאמחוסר

,א,לאפסחיםסח סדב"עשםסו

,שקונהה" .י"מב"פמז
אפילומותרמעכשיולואמרוגפהרהינושאםסח ,ב"טתמא'סיכדלקמן,הישראלעלכשהאחריות

,ר,כאיהודהשאריתראהסט החילוקטעםע

בטעםדסגי,לחמץדבריםשארביל ,(דאחריותהטעםבלא)לחודגוביינאדמחוסר

,,בורהתם פערכין'הלם"רמבעא

ד"יוע"ושוטור,ב"הבו" ,ז"סרנה'סי

לעניןהבהמהלנכריכשהקנה,א"מילקמןעב .אחויות

לדיןתרומהמדיןחק"סא"הסהוכחתמובנתעג הקובתחלתשהובאה,שבת

לקולאשגם,א" כדעתלהחמירשטובאלא;קנילאששכירותאמרינן

,האוסרים ,שםיבמותעד



רמושבתכלכותנ

שכברשלושאינהכיוןשביתתהעלמצווהאינושאןהשבתרקורםעצמולבין
.הפקירה

אחרוןקונטרס

ואם,הכידינאנמיושיחרורחמץובהקדש,גוביינאדמחוכרמשוםהיינויאכלוברזלצאןעבדי
אף7ניאדאי,7ניאלאדשכירותלומרצריךכ"עבתרומהדאכלהמכהןפרהששכרישראלכן

שיהאדמצרכינןדהא.אצלוגוביינאמחוכרתהיאמקוםמכלהכהןעלופחתאכחשאשאחריות
משועבדשהואאף,ן]אצלהגוביינאמחוכרשיהא"]שוםלעניןופחתאכחשאאחריותעליו
ממכרליומאאמרינןולא,קניאלאדשכירותל"דקיימשוםהיינו,"לשוכרמשכירותיותרלבעל
כיוןהואממכרליומאאמרינןלאברזלצאןלקבלתהדיןוהוא,בעינאדהדראכיון"הוא

אףלכהן1גוביינאמחוכרמיקריממכרדליומא7ניאשכירותאיאבל,ן]בעינאדהדרא
אףלאביידאכורחמצו1אעללנכרישהלוהלישראלממשודמי.עליוופחתאכחשאשאחריות

,ופחתאמכחשאאףהנכריעלשאחריותאף,]1למפרעליהניא,דמשום,מעכשיולואמרשלא
,הכיבלאואכורישראלעלבאונכוהפכדוזולאיוקראדהיינוופחתאכחשאאחריותראם

מרישאפריךדלאז"בעשה,דמד"כ1ייהא1נואבדהדגניבהמאחריותעייפיאלודאחריות
אלא,ישראלעלואבדהגניבהדאחריותג"אע,הכהןעלופחתאכחשאדאחריותמשוםהוא

,גוביינאדמחוכראצלוהרהינולאאםאף,כללבאחריות,משגחינלאלאבייליהדקניכיוןודאי וב
מעכשיוליהאמראםהרהינובעינןלאלרבאואף.לישראלגוביינאמחוכרדלא"1הכאש"
"1ש"והרא1יי"ושמפרשילהכי,דרישאדומיאכיפאדמכתמאמשוםאלא.למפרעןליהדקני
הרהינואםגביפ"דעכועוד.לרבאמעכשיולומרצריךהכיואפילו,מייריאצלוכשהרהינודאף
,ש"עאכורשלוהמשכון,כשאיאףכ"דאל,הישראלעלהאחריות,שאידמייריש"הראכתב

משוםאכורהכיואפילו,שנתבארכמועליואינןופחתאדכחשאאחריותאףזהלפיובודאי דקניא
קניאלאדשכירותודאיבתרומהומדאכלה,הואממכרליימאאילשכירותהדיןוהוא.ליה

כפראכדרבל"די,מרישאלהקשותיוכללאהמקשהמ7ום1ןמכלאבל.לחומראאפילו
לרבאאבל.מישראלפרהששם,כהכמו,שלושאינהפ"אעאכלהומהתאדכחשאדבאחריות

.לישראלגוביינאדמחוכרהכאדשאניל"י
.ק"ודודשמעתאכוגיאמהםנתעלמהשלא,'שםביבמותרבותיועלף"הריקושיתיתורץובזה
לרבאינווזה"'ממתניתיןכןשד7ד7יל"ר,'כודדהלדיו7אדליתא,השיגף"הרימקוםומכל
אכליבאחריותדמהויבשכירכלד"לעלמקטינןשכתבשםף"הרילעזןומדקדוק.ספרא

.(כליםלעפןב,ה'בזמראנן'כראמר,)נ.ג;.,ש."]סךש.].ינד

אחצןלקנטרםלנים'צ

במשנה,לכהןשהכניסהברזלצאןנכסידהיינועה הריבאחריותןחייבוהואהואיל:שםיבמות

,בתרומהיאכלואלו .זהטעםגםשצריך,התםרבאכדאמרעז

שכירותשאם(א,סוי"ע)אמיינןשכירותגביואילועי כראיינימאכילהמישראלפרהששכרכהןאזיקניא

,הכהלעלופחתאכחשהאחריותשאיןאף)תרומה ,תוםראה)אונאהגבי(ב,נומ"ב)כדאמרינןעת

,והאקה"דשם דקייעט

.עמהשהדין,שםביבמות.יהודהכרבל" יכולהיהולא,מכהןפרהששכר.בישראלפ

.תרומהכרשינילהאכילה .בהנאהאסורהפסחשאחרב.לפסחיםבמשנהפא
שאיןאף,דקניאאמרינןאילשכירותודמיפב .עליוהאחריות.

שאםק"סתם,סילקמן.ב,הפסחים)דאמרינןפג ,עליועוברהישראלעלואבידהגניבהאחריות

עדיףלבדוזולאיוקראשאחריותוההוכחהפך לעילנתבארדהא,לבדואבידהגניבהמאחריות

.'כודמקשהד"דסהטעם שכירותהיהשאילו,מכהןפרהששכרבישראלפה

,תרומהכרשינילהאכילהיכולהיהקניא רמשנההסיפאלרבאלפרשאפשרהיהב"ואפו

,'לאביכמי,הרהיטבלא ,ישראלה"דב,לשםבמשנהפז

,י"מע"פשםפת ,ביבמותכרבאדפסקינן)שלדידןשנתברראףפט

מרישאלהוכיחיש(גוביינאבמחוסרשתלוי לא(א,טו)ז"בעהמקשהמ"מ,קניאלאששכירות

.'כויוכל פרישצ

אחריותגםשצריךספראמרבשהקשה,ז" שרק(כרבאלמסקנא)דבריהםעל,ופחתה.כחשא

,הבעלעלמיתהאחריות .לומתומתואם:שםצא



נארמושבתהלכות

שלשהשכשיש%כ")הפקראינושלשה'בפנשאינוהפקרכלמופרים'שמדברפ"ואע
לשותיכולמהשלשהאחד'שהרהערמהחששכאןואיןשלםבלבמפקירהוא'בודא
המפקיריוכלולאמההפקרשוכהלולהעידיכוליםהנשאריםוהשניםהוהבהפקרמיד

מפקירבודאי"עצמולביןבינושמפקירפ"אעמקוםמכל"ממנוולהוציאובולחוור
.")תורהשלמאיסורשינצלכדישלםבלב
הפקרכשארשלשהבפנימפקירהאםאפלובהלנכותכול'אחראדםאיןמקוםומכל
המתםמןכ"א(י)בלבדשבתאיסורמעליולהפקיעכדיאלאמפקירה[שאיננודכיון
ליוםשהפקרמלאכהנחעושה'שהנכרנשעהן)נלנדהשנתליימאלאמפקירהאינו
ש"כמשעהןואותהום'לאותוגמורהפקרהוא'הראחתלשעהאפילואואחד
כול'אדםשוםואיןשלולהיותחוורתהיאמידשבת'ובמדצא"גן"רע"ממ"בחו

לא'שהר]"מלאכהבהשעושהבשעהאלאהפקראינהבשבתואףבהלזכות
ב"ואבשבתםבהעושה'שהנכרהמלאכהעשיתמאימורלהנצל'כדאלאהפקירה
נהלזכותיכולארסשיםיאיןשלילהייתהורתהיאכלוסבהעושהשאישבישעה

מקוםמכל'הנכריניחנואםואף'הנכריניחנולאואובהעושה'שהנכרבשעהאלא)

:(שראלי'שללהיותהיאוחוזרת'הנכרממלאכתבמלההיאבהשזוכהרגעאותה

והואהשבתקודםהשבתליום1ה'לנכרהבהמהגוףלהקנותכול'רוצההואואםי
לונקניתוהיאלקנותהי'הנכרמחכויןשאולךקנויה'בהמתבפניו"לוןשיאמר
:""כלל'הנכרקנאהלאבפניושלאכןאומראםאבלברשותותשהיאכיון11באמירה

אחרוןקונמרם

עיין.שנתבארוכמולישראלגוביינאנמימחוסרכןאםאלאהכיל"קידלאנמימשמע,בתרומה
.נ'עבדיםהלכותם"וברמב]''כוברזלצאןעבדיה"דשםבתואמות

.ד"בסד'[ה]"תמבמימןשכתבתיבלהעייןנרהמתםמןנ"א(ד)

דעתאיר.בב,שםלקמןא"קווראה.ימעיףא"ס המתיר

דלאמביארשםמ"שבהושאף,כאןבזהם' מחנתםרקזהומ"מ,אחרבהשהכהערנמירהפקרהיה

אמנם.להערמהחששילאשבתלעניןוכאן,ושרמה הולא(ן"וחמ)שבתן.לענשגםממץשםא"בקו

הפקר' בשבתרי'התא%,(והפסח)השבתליוםרקכשהואגמיר

וכיה,אהרן.בענא"שא.נכר.בירכברכשהואאלא נו.אהנמכרחמץזהשמטעם,חמץממרתמררבתחלה
,שםג"ו)ומיראה.יהפקרטול.בבכלל ק"מא-ת.ג"מלתושסיב

.א' .שםלביש.ג"מא-רתסיג

.יצעןםמ"מראהסיד םשבתהדניהגהותפיה

'סישםבמרדכייכה,מנב" .רמה

.ג"מע-ו~ .'"מקא-תסיד

,ונים'תמ"מ,א'מ"מותמה'.םלקמן.ראהמיי _שםא"מסיח

"םמ"הנע"ושותיר,א,מהם'נדר'ליבןיהושע'רבנה .ז"כרע4

,טעםומהה"דשםש"השריש'פנו א"רמראהנו

'מגת"שמהל"רקחז"םרעג"םמ"הי שמהע,א'ק"משםיבלתך.עצמולביןבינילי'אפ

,עצמילביןבינילי'אפהכא'נג ב,ץדבבתק-בפ1-רגת

לביתשוריןאיןמשנת~ דמפקראה"רב,יהשבת'בתוםח"וכ,ש-נשמאי ~.בראמשמעובן.ם'כלן.לענאתקרהה"דב,למ"ב. יבפמק,שםבפדחנו)זנדריםד-פמון

דלא.(א"'םפידי' ךרי

יאיקמיהבשלשהא"שא'מפנר'שמת)שםש-~ רלא,מקיאא"קיתמה'.מלקמןוראה,(אדאירייתא
ן.בענא"יארי.השככשכבראלאזההיתרעלנן'ממכ וראה,11מבראש"המאהשמטולכן,אחר

תתכחב"העי .53'ע

.(שאזך)רפא"מק"הממבהגהותפ-הדבשםשוךגט _ג"מוםא"רמ

.א,מרדרית)דד-זספתגתרא,שםתירסי

אהרוןלקונטרסציונים
ז"הטר"פשםראהצגכיוןדלקמןטעמאההואלדוליתלזמרואיןצב ,א"סקא"קוצדאיתרבאדהאקיימיבדשותיהגוניינאדמיחמרי

.'כובסמוךטעמאההואליה



רמושבתהלכותנב

ירנה~שיחעמושהתנהבהיתרלנכריהשאילהאוהשכירהשכברבדיעבדה~יכליא
ממךעלמתםלהשאילהאולהשכירהאמורלכתחלהאבלהשבתקודםלו

בהמתשהיאלרביםשמפורמםלפילהנכרילאותהיקנהאון"יפקירנההשבתשכשיגיע
."להעיןמראיתחששכאןוישכללמפורסמיםאינןוההקנאהוההפקרישראל

יקנהאויפקירנההשבתשכשיגיעממךעללכתחלהלהשאילאולהשכיר~למתיריןויש
מילכלהדבריתפרסםישראליםהשלשהי"שעישראליםשלשהבפנילהנכריאותה

.ישראלבהמתשהיאשיודע
ליתנןלואשמרואישדותלושישמיכגוןהדחקתבשעתדבריהםעללממנךויש

למנעולואפשרואיבהםלחרוששווריםגםלוישכירכןאםאלאבאריסותלנכרי
לעניןאףהשווריםאחריותכלעליולהמיללואפשראיוגםבשבתבהםיחרוששלא
ואוב1'גבפנישיפקירםלולהתירישאוישיתבארד"עבאונםומיתהונוליוקר

מלאבלבשיפקירםההפקרעניןלויפרשווהםהעירדייניבפנישיפקירםלולהורות
יפרסמווהם"נשבתלהפסדנהםיארעעותו.פש'"עאם,ל.אפ'הנכרמןתנע.ולא

לשלוחכגוןמצוהלצורךלהתירישוכן,העיןלמראיתחששיהיהשלאלכלההפקר
בפניבהמתומפקיראםהפ"תרנ'בסישיתבארד"ענכריטי"עבהמתועלאתרוגים
לחושאיןמצוהשלדברעצמולביןבינואפילולהפקיריכוללואפשראיואםשלשה

אפילולכתחלהלהתיראיןהדחקבשעתושלאמצוהלצורךשלאאבללןהעיןלמראית
לפיהשבתליוםלהנכריהבהמהגוףשמקנהאושמפקירהלרביםלפרמםרוצה

אינן.השנועימיתלכלשהןוהשאלהמהשכירותשיידעימהרנהשימצאושאפשר
שכורההיאבשבתשגםלהםויראהבלבדלשבתשהן]וההקנאה(")מההפקריודעים
."]השבועימותבכלכמוישראלשלהבהמהוגוףלהנכריבלבדושאולה

אחרוןקונמרם

שםמבוארוהוא,צדקדיהצמחבשםן'א"הממכויןזה"לחילוקינדשהןוההקנאה(ה)

.מהת"לג-וסח.דמפקראה"דב,ה'שבת'תוסט,ס .ט"מקא"ימוהשוך,רםרנהותוך1י

בק"סא"מ.ג"מע"שוע שבתיםהבמעםעא

וכטבתק"פש"יברא,שםכי-ימה' ם

א"קותמה"םלקמןיראה.ג"מולבושטור,לג" 'גבפנישלאשהפקרלפיהיאהטעםשעיקראק"ס

מדרבנגמורהפקראינילזמןוהפקר

"
בעניןא"כשאירק אדאוריאוקמיהאחר

.ומררכ'שבתום'האכטעם)תא' גםמיעילגמורהפקרשהואהדיעות.ושלפ,(שםש"ורא

.,'.נחט אבלה"רי-וו.'במרדככתבה"דח-1עב

לפיבהמתי .(זההיתרא'הבלאע"שבשיאף)השוךמתנות

_שםא"הכיהיבא םלקמןראהעג

לאלכתחלה:אק"ססיףא"קיתמה" ושלא'"הבכהסכמת,שבתלעניןויאמבראמממנן

וצמח(ג"מ)ילביש(דק"ס)ץ'וט(ע"בשוזהתר'ההמא

צביוהנחלת(גק"ס)שבתיעילת(לה"םהראשון)צדק יהאל(גק"ס)
טק"סרבהבאליהאמנם,הק"ס)זוטאה' .(ח"מהבלהתפרק'והםחזר

לד"םה"אי(החרש)צ"צוראה,שםצדקצמהעד _ר"מ

,(ג,פו)כ"ם(תודהלחמי)ב"חם'שלמתודתת"שועה "בראהעו

ן'לענרבבי'"מהרבשםרמהס"מו' .הק"סא"קוארכאיות

זיטאאליההיבא.מבוארהריה"דשםצדקצמחעז .ה"מק

ק"משםו"טוראה,ליריניהגיעלאר"בשיעזה"םעת םלקמן.ב

.במיפושו" _וציוניםמ"מראהעט

.ג"מולבישסירפ

א-מ.כאןדעךלימךנראהיעידה"דשםצ-צבסי ע"בשימשמעשכן,ה"מקא"בקוינתבאר.ט"מק

אהרוןלקונטרסציונים
(ההדש)צ"צת"שווראה.לחודמשמתולאהשמתשמז'עהשולחןביאוריראהזהא"קולכללותצח .ד"סוסלד,סיח"או,ואילך
.לה,סי,הראשוןצוימיכלכשמוכראלאהיתראיןבמכירה:טק"סצו



נגרמושבתהלכות

גמורקניןלוהקנהשלאפיעלאףלהנכריקנויהבהמהגוףהחולבימותגםאםאבל
לעניןרקלואותההקנהלאאלארמיהלהישראלוליחןלמוכרהבירורשותשיהא
אושהשכירהבשעהלהנכריברמיםאותהששםדהיינו]מיתהיואתריות111ליוקר

אחרוןקונמרם

תפכאהדדיכתרישםשהדיוקיםואף.'כון'א"הריצבהתירלאכאןרעד"'א"מדףב"עבכוף
אםשכירותזמןמשךלכלכשמקנהדאףשםרבדיומלוףכדמוכח,עיקרםדרישאדיוקאא"המ
,ע"בשמשמעוכן.עיקרדרישאדיוקאכ"אדוקאלאודכיפאדיוקאאלמא,'כותמידהוא

ולאלכתהלהאפילוהמתיריןדעתהביא'הוסעיף'דובסעיףבדיעבדאלאהתירלא'גדנלעיף
העיןמראיתמשוםבערכאותלכתובהצריךרבביי"רהוראתרגביועוד."7העיןלמראיתחשש
גינ"הכמבהיתרכ"משא,'כושבתאחריות]ין"בבש"כמלשבתאלאלוהקנהדלאמשום
,'כושיפרכם"7ש"ומ.בלבדלשבתהקנהשלאמשוםבערכאותלכתובהצריךלאדיא"וריצב
.לעשותלוישחשדמידייותרעצמואתלהוציאלושאפשרמהשכלדמילתאלרווחאהיינו
ראיןגרידאשכירותגביבהדיאפכךזןמשהבדרכישהרי,היתראיןלבדזהפרכוםמשוםאבל

בה'דכתמשוםהיינוערכאותיידמהניוהא.שיתפרסםאף,'גמ"בלשמתשיפקירמועיל
מהמלוהכדמוכח,אישמאהבפניאפילופהמעלמפרכוםיותרופרכוםקיללהישבערכאות

אפילוגביובשטרקלאלהדליתמשום"ממשעבדיםגבילאעדיםמאהבפניאפילופהבעל
.זןגויםשלבערכאותהנעשה

שריגמורהמכירהדדוקא,'דבריו7בתחלתצדקהצמחש"למנתכויןא"שהמלומראיןאבל
אינודוה,"'שבת7תוכפתבעלשהביןכמו,פכידאליבאבלבדלשבתאבלפכידאמשום

שאם,פכידאליכאהישראלשלשמלאכהשלובנידוןדדוקאיראהצדקבצמחהיטבשהמעיין
שהרי,טעמאמהאיאכורהשבועימילכלמקנהאםאףוהתם,מביכויפכידלאבשבתילךלא

יקנהלאאםפכידאאיבאמלאכתולעשותלנכריכשמשכיראבל,]'7א"הריצב'דברעלכןכתב
שהתירכמו,שרילשבתרלמקנהכשאינואףולכן,משבתותלבדממנולשכורירצהשלא,לו

כהצמחבהאכללליהכביראלאא"דהמועוד.ז'רב7ביי"ומהרג"כמבשםנ'מרדכי7בהגהות
ונימוקייטעמו,צדקכצמחדלא,לנכרייניהכוכיםלמכורהתירוהינן'כיבכוףשהרי,צדק
נכהבהמהלהםלמכורעכשיוהיתרשאין"'ש7"וראי'7'התוכאחרנמשךצדקדהצמח,עמו
שאותםמשום,למכורכדילקנותשנוהגיןההיתרטעםמלבוהמציאולכן,פכידאמשוםאלא

כךומתוך,בקלאבקיאיםאינםהםוגםולהשכירלהשאילכללדדכםאיןבמדינתוכןהנוהגין

נ.פמ,(קמה"פפשטם)התרשה'בםן'ר'המתרותפגלהוטאיןהשבקמות'לכלשכשמקנה,ם'פ1פק1בישאר יה'סי1,סא,ךת.ר.םו.בש1,,(ר,כא)מהת.לשבנעגם,שם,ממקותראה,.לכתהלהאףהעקלמראית

האמפרים11ת,ר.סוק.010א.מ.(11כרוהשפפק)אףלהתיראין,ולהשכירלהשאיל'ברלקנתשררכם 1המת.פאראכמקטאלאנמרהבמכירה

,נק.םא.בק1,נתבארם'ר'
אחריןלקינטרםם'ינ'צ

ועודה"דשםוהוא,ה"תלאמשטרדםבדפוסצת .כאןדעדלומרנראה
.דמה"ססוףי"בבשביבאצט סיכהןברכתראהק

,ה' ,השבועימילכלבמקנההתםדמייריקא

.רמהי"סוסקב אוצקג
שצריךאך:(בטורהמובא)רפא'סיק"הסמל" .בשבתמלאכהשעושהזמןכלהבהמהלהפקיר

,רמהי"סוסי"בבהמועתקקד .הסעיףבסוףבפניםוכאן.הסימןסוףא"ברמקח
.גאותקו ,בלבדהשבתליופלושקנויהאף,ב"סילקמןקו

,א"סלט,סימ"חוע"בשוכמבוארקת .א"ססח,סימ"חוע"בשוכמבוארקט

,אמנםה"דקי בנידוןגםלאסורצריךהיהזהולפי,זק"סקיא

ולפי;הפסדנקראלאשזה,בדיעבדאףדירן ימותלכלכשמוכרגםלכתחלהלאסורצריךהיהזה

.(בפניםכדלקמן.דלא)השבוע קים
.ל"כנהשבועימילכל.במקנהדמיירי .מותרלךקנויהבהמתיאמראם:תגברמזקיג

,רמהס"מוי"בבקיד סקטו

,טזק" ,פסידאדליכאלמקוםאףקטו

לוקחאבל:וסיימו.ר.אימה"דא,סו1"עקיז ולאיקחםדלאאסורלהרויחכדילמכרפסוסיפ

.בהפיפסיד סישםקית
,טז'



רמושבתכלכותנד

ירנה~כשיחשאילתואושכירותומן~משךבצוףתתייקר(,)ואםלוםהשאילה
שהואפ"אעמביתוהעורףלולשלםיתחייבתוזלואםלהנכריהעורףיהיהלהישראל

אחרוןקונטרס

לימןד"ביהאחרוניםשהביאון'7התרומהכפרמלשוןאבל.ש"עשלובנידוןלאיכורהעלה
דאףלשונומכיוםשםמבואר,ש"ענהגווכןע"השדעתשכן"]ך7"הששםוכתב,]א7"7נ

כפרעלכןשכתבהוא)]ן7"שהר,]]למכוריכדיבלונהאיירילאדהתם)עצמולצורךשלונה
.ולהשכירלהשאילדרכנואיןוגם,ב7לאדאידנאב7יאיןלא(התרומהובכפרן"ברש"עהתרומה

,צד7הצמחש"כמפכידאמשוםולא.בהפקר1]ק7"הכמהתירשמשכירבמקרהאירעשאםאלא
'כדףן]7,"הכממלשוןבאמתמשמעוכן,7"להכמשרילהשאילדאףמבואר7]י7"בבדהא

בערבאכורבכליםדאפילו,אינוזה,"]7'כושפיראתיזהילפיצד7הצמחש"ומ.י]7ש"עב"ע
שכן,ן]7'התוכלשיטתזה'כירישי"הבש"כמ,שבתכשכרדנראהמשוםהואוהטעם,שבת
דרכםשהיהייבמדינתוהורהיפהצד7הצמחשלהדיןגוף,לעניומיהו.ק"למדעתכ"גהוא

:שםמלשונוכמבוארולהשכירלהשאילכדילקנות

פניםת"בשובהדיאכתבוכן.'כויוקרא]עיי"וש"גיי"כמש"למפירושזהוכרתתפקר(י)

לשיטתכןכתבשהואואף.ככפוקניןהוהדיריההפיטוםדשבחכיוןינ,ד"יו'כימאירות
ולדידן,שלובנדון,חיליפהולדינא,שם7י7שלמיםתודתת"בשועליוהשיגכבר7י1האוכרין

ואפילווזולאיוקראעליוקיבללאשלוובנדון.יוקראאלאפיטוםדווקאלאוכהמתיריןל"ד7י קיבל
'כיבנימיןהמשאתעלפליגדלאשפירואתי,אכורבאונכאפילומיתהאחריותעליו

שהובא)71יי"למהרימודהבנימיןדהמשאת,שםשלמיםתודתת"בשועליוש"כמ,היין"ל
במשאתכמבוארומיתהגניבהאחריותר7עליוקיבלשלאהיבא("דיך"ש'כיכוףד"ביא"ברמ

ההיתרדעי7רנמימשמע'כוחלץלהנכריואיןשכתבשםבנימיןהמשאתומלשון,שםבנימין
'סישלמיםבתודתזעתן)עליזחלהלפלדשכלמשוםולאשלושהשבחמשוםהואברזלבצאן

זיןלעילש"מועיין.שםמאירותבפניםהואוכן,המתיריןלדעתבזהשויןובכורהדשבתל"הנ
.(טפישלהדבכורהדתח"תס'בסיש"ובמ,לחמץדמיישבת

דמשום,כפראלרבהיינו,השבחולאופחתאכחשאר7הוזכרלא"דתשםדיבמותדבגמראואף
הןהריעליוכחישותןהפכרשכלדמשום,]דתשלושאינןפ"אעבתרומהאכלילחודאחריות

.ם'ונ'וצמ.מויאה.מום'פשכדנל'קאםנםהואשנן,ו7.םא.7וואהפו

אחריףלקינטרםם.ינ.צ
.שבתבערבולאהחולימותמשארכאחדאלאהפקר מבפניםוכרלעילקכט

,ב" במקוםאלאגמורהבמכירהאףהתירשלאקל

.פסידא התרומה,סמסימניהעתק.(ד,כא)מהת"לקלא

.קמח'סי .דסעיףקלת
ק

,השניג" .ברה.ירדהםשנםילד
.(ב-א,פה)כ'סי(תודהלחמי)ב"חקלה י"מהרשפסקבמהאמתדיןהדין:הבשאלהקלו

לאבהלטפללנכריהפרהשנתןבישראלל"ז דגניבהבעלמאבאחריותאלאברזלצאןבתורת

ולאבבהמהלאחלקשוםלואיןוהנכריומיתה כובולדות

,בבכורהחייבת'

.7עד"ס'וי .זסעיףקלת
.נ7,ס",7יקלט .חמץמכירתסדרסוףוראה,ליתרשםלקמןקם
,ב,סוקמא סא"קוכדלעילקמם

,גק"

אתשםמביאכ"ואח,ת"רבדעת)קמא'סיקיט ,(פסידאמטעםשמותר,י"אטעם

,שכתבודע.ה"די"בראהקב סקכא

.יבק" לעצמוכשקונהדירןכנידוןאפילואלאקבב

.'כודרכנוראיןמטעםמותר,ומשכיר שםך"בשהובא,דמגנוה"ד(א,ה)שם1"עקכג

,(מותרלמכרהכדילקנותאפילוז"דלפי) קכד

זמןכלהבהמהלהפקירשצריךאך:רפא'סי ,בשבתמלאכהשעושה

מושכרתשהיא:התירהמצות'ובסש"ומה"דקבה .לושאולהאו
להשכיראובהמתולהשאיל:שםק"סמראהקבו וגבי'כולהשאילומותר,הפקרידועל'כו

,להפקירשצריךאך'כובהמה 'מדף:ל"ואוצ,קאידפוסלאיזהנתבררלא.קכז

(ה"תלד"אמדפוס)צ"צת"לשווהכוונה,ב"ע ד

ה"דשם,ב"עמאדף,או;דאפילונראהועודה" שגםלושנראה,כתבושםשם)טעמאומהאי

.(פסידאומשוםלהשכיראלא.התירלאק"הסמ סהתירחלאהאקבת
י"עהגוילהשכירהמצות'



נהרמושבתהלכות

וחסרונה11בהמהריוחונמצאלשלםיתחייבבאונםאפילותמותאםוכן1הסולאנום
שאףשביתתהעלמצווההישראלאיןלפיכךממשבהמתוהיתהכאלולנכריהכל
ומןכלמקוםמכלמרעתושלאלמוכרההנכרייוכלשלאלומשועברהבהמהשגוף
כבהמתהיאהרילביתוהנכרימביתאותהגבהלאשעדייןגובינאמחומרתשהיא

.להנכריורווחהחסרונהוכל"]בעלמאשעבוראלאעליהלהישראלשאיןכיוןהנכרית
משךומןבכלאלאלברבשבתהנכרישלשאינהכיוןהעיןלמראיתלחושואין

לנכריבהמתולמוכררומה1ההריכ"אהחולבימותאפלושאילוחואושכירותו
לרנרפרסיםשישלפיהעיןמראיתהשששםשאיןנשנתמלאכהבהעושהוהנכרי
שכל,]היתרררךשעשהלרביםלפרמםלויש(,)ממשלומכרהשלאכיוןמקוםומכל
:"לעשותלוישחשרמיריעצמואתלהוציאלעשותלושאפשרמה

בשבתבהיעשהשלאאותושינהירי"עלנכרילהשאילהאולהשכירהיכוליכןיב
באונםיןויתחייבהשבתליוםלוקנויההיאאויויעשהתנאועלשיעבורובאם
נשנתבהלעסת'הנכרכשנאשנמצאהם'נערכא1תכןכת1נ.1בשבתלהשיארס

לוקנויהשאינהואף"יבאונסיהלהתחייבהנכריקנאהשהרי%כישראלבהמתאינה
קוללדברישבערכאותיהםכןשכתבכיוןהעיןלמראיתלחושאיןבלבדבשבתאלא

:ן]ופרסום

בהשיעשההיתרישוכיוצאברחייםלמחוןבבהמהשותפיםשהםונכריישראליג
שכרכלהנכרישימולשקנאוהבשעהבתחלההנכריעםשיתנהי"עבשבתהנכרי

אחרוןקונמרם

בדיןואינוהעיץרעלהעודףדברהואשהשבח,מבהשבחבההפמדתלוייותרב"וא,כמפוכץנין

יאכלולכןעליוחלהעיץרשהפסדבהפסדכ"משא,כמפושהואהעודףמשוםהעיץרשיאכל

ש"כץאמרא,בדוואם,ץאמריתזדמילתאץישטא'וכורא,ין)שם7תי"דפירשוהא)ככספו
שההפסד,מבההפמדבהשבחתלוייותר,שלוהןברזלדצאןל"דצהמתיריןאבל.(אתנושהאמת
כששבהאבל,במלאכתואוולדותיהבחילוץוהרווחתוהנאתומהמהעצמועלשיץבלאפשר

:"דיהמפץידפרץברישעיין,לוץנוידגופהמכללשלוגופה

מראיתשייךלאדתיבשותפותאבל,שלואכולהץאידתןא"דרמלומראיןנרלפרמםלויש(ו)

לומרכללמבראואין."בשותפותייערכאותהצריךע"השדהא,ה"רמ'סיברישכמוהעין
ולא,בשותפותגםהעיןמראיתשיששמעינןמץוםדמכל,לחודלשבתדהץנהדתןהתםדשאני
ע"בשנזכרובתוכםדבשותפותהיתרצדדיאכלץאיא"רמכ"וא.)ל7"71ה"רמ'למיכללדמי )7גמורהמכירהגס

":

'.הם,מהע"שי,בירב'"מהרבשםרמהמ"מו'"בפת,גק"מא"בקיינתבאר,ב,מי.ביבמיתכרבאפד "יןפה
שלכשכולהאף)זה'סיסוףא-רם.(שיתפיחלענין),מודהלאמה"דשם' הםסוףא"רמפג

.קפה"מוסף'זכרוןוראה,(הישראלה"איצ"צשיית.מקיזא"קווראה," ,מזק"מא"מ.שם'"בפט.אאותלא"מ

.הק"סא"בקונתבארפז

אחתןנטרם,לקם.נ,צי

,מילהאלפדסימיהיאעדנאיההטהשוםאףקמח.לנה,אנ,ה"דקמי .ג"ושב"סיכדלקמןקיימאוזולאיוקראלעניןגםסרזלשמצאןקמל
.ערכאותכהיתרקנגט.ברשותיה בקמה

.אאותלא,סיח"אוצ"צת"שוראהקנ.א,לדמ" .ז"סטלקמןכןפסקולכןקנא,ה.סעיףקמו
.ה"סע"בשוביהדמיירי,ג"מידלקמןקמו



רמושבתהלכותנו

עמושכשמתנהבלבדובחולאחדיוםשכרכל1הכנגדימולוהישראלבלבדוהשבת
בלבדוולישראללשבתותהבהמהגוףכלבלבדולוכמקנה1ההריהשותפותבתחלתכן

כ"אחואםשביתתהעלמצווהואינובשבתותיבהחלקלהישראלואיןאחרביום
.]הן"רמ'בכיש"כמ"מותרן1ההריבשוההשכרכלעמולחלוק.מאליהנכרינתרצה
בשבתאפילוהשבועימותכלבשוהשניהםעלהואהבהמהאחריותאםואפילו
כיוןבשבתעליוגםשאחריותהמחמתשביתתהעלמצווההישראלאיןכ"אעפ

ואיןלשבתבלבדולוקנויההיאהרילעצמוהשבתשכרכלשימולעמושהתנה
הישראלשהרויחאחרתנאי1הוהישראלעלגםשאחריותהומהכללבהחלקלישראל

משלוהרויחוהנכריהנכרישלהיאשאוהשבתאחריותעליוגםוקיבלמשלולהנכרי
:הישראלהשלהיאשאובחולאחדיוםאחריותעליוגםוקיבללהישראל

עכשיואםשאףכךאחרעמויתנהלאהשותפותבתחלתכןעמוהתנהלאואםיך

בהמלעשותנמנעהנכריאיןעכשיושהריבהמתושביתתמשוםאיכזרכאןאין
ישמקיםמכלנחהלקלווישנשתתףשכנרמאחרהישראלשלכרחונעלמלאכה
שלאשבתשכרגומלשהריהשבתיוםכנגדבחולאחדיוםריוחשגומלבמהאיכור

כשלאהיתרישיותרמתחלההתנושלא1הובכגון]הן"רמ'מכיש"כמבהבלעהיי
ימותכלשלהריוחכלעמויחלוקאלאבחולואניבשבתאתהמולכלללויאמר

אלאלהתיראין1השגםאלא,בהבלעהןשבתשכרנומלהואשאובשוההשבוע
הבהמהעםבשבתמלאכהלעשותצריךבעצמוהנכריגםאםגדולןהפכרבמקום

:שםש"כמבחולכנגדויעשהוהישראל

אףהשבתכנגדבחולכלללימולרוצהאינואפילואוגדולהפכדבמקוםיגםכן

נמנעאינושהנכרימאחרבהמתושביתתמשוםולאשבתשכרמשוםאיכורשאין
במהלמפרעאיכורישמקוםמכלהישראלשלכרחובעלבשבתמלאכהבהמלעשות
תיקוןויש"כרחוןבעלבשבתמלאכהבהיעשהשהנכריבבהמה'הנכרעםשנשתתף

,.השנדליים.לקמיההיאאדנישנתמלאכהנהיעשהשאסעמישיתנהי"עלוה
לושיקנהי"עאולמעלה7שנתבארכמו"כןויכתובבשבתשיארעובאונכיןויתחייב

.]7למעלהשנתבארכמו"7באונכומיתהוזוליוקרלעניןחלקוגם
שלאלמוכרההנכרייוכללאכ"ואעפגמורה7נבמכירהחלקולוימכוראפילואו

לוויעשההנכריויחזורכשיתבענולושיפרעםבמלוההדמיםעליושיזקוףכגוןמדעתו
לסלקויוכללאבמעותחובולויפרעשלאומןשכלדהיינולחובותאפותיקי11בהמה
למכרהיכולאינוהמעותלונתןשלאומןכלולפיכך]711בבהמהאםכיאחרבדבר

וראה.שםח"רמגםיראה,שםי-1,שםש-ייןצח זכרון

'דבר)ם.מליא-חסשדייראה,קפג"מיסף' .פג'.ם(חכמים

.ה"מוםע"שי,רןוידיושםשןי"בצט ,ב.מעיףק
,~-שו.ק-סמ.הגהתקא מקףקב

מטהא' ,,קפ"מעמףברין,ראהקג
.ה"סע"שי.רמה'סימיףי-בבהובא,א-ייצבקד ראהקח

.א"מקק"ממ"חיע"שי

.ה"סע"שי.רמהם"מי'"בבהובא,קנא"מש-ריבצ .שםצ"ציראה

.ג'ק"סא"מצא .דמעיףצב

.שםא-ת,קו"םח-רל1ת"דליצג ,שםא-ת,רמהי-סוסי-ב.שםש-ריבצד

,םק"מקפא,,מחףצח "ב.שםש"ריבצו

_שםא"מ.שם' יכדלע,שםא"מצו
:תיקןב"עהב".מהריבהגהות.שםל' ,אםאףמותרשאז



נזרמושבתהלכות

ממנוגבהלאשעדייןכיוןבהמתושביתתמשוםעליהעובראינוכ"ואעפמדעתושלא
.בעלמאשעבודאלאעליהלוואין(חובו)לפירעון11בהמה
במלוההדמיםעליושזקףלאחר,למשכון7לניתזהנהמהליקהיכולרוצההואואס

להפרעאוליקנויה11בהמהתהאכשאתבעךבמעותחלקיתפרענילאאם,לויאמר
המעותלונתןשלאומןכלולפיכךבההלעבודהבהמהלוויתןויחזורחוביממנה
ומןכלבהמתושביתתמשוםעליהעובראינוכ"ואעפמדעתושלאלמוכרהיכולאינו
לאאםליקנויהתהאמעכשיולויאמרשלאובלבדלפירעוןלונקניתולאתבעושלא

כשיארע.אהליקהבשעתהלקושכישיתמענולפי"כישאתמעך7נמענתהלקיתפרעני
קנויההיתהשלמפרענמצאבמעותלויפרעולאלמוכרההנכריכשירצהאוהפכרבה

:בהמתושביתתמשוםעליהועברלישראלה

אלאנמלהשלאוביןלמשכוןשנמלהוביןעשאהשלאוביןאפותיקישעשאהיביןעוז
ומןשכלכיוןמדעתושלאלמוכרהבידורשותשיהאגמורהבמכירהלומכרה

שעשהלרביםלפרמםלוש'לפיכךעיןמראיתחששש'1בהשותפיםהםמכרהשלא
:'היתר7דרך

שלהיאהבהמהכשכלאףמועיללמשכוןשימלהאואפותיקיעשיתשל1ההיתריז
:"'היתר7דרךשעשהשיפרכםרקלנכרימשאילהאוומשכירהישראל

אבלעצמומלאכתלעשותלומשאילהאוכשמשכירהאמוריםדבריםבמהיון
גמורהבמכירהלומכרהאםאפילוכללהיתראיןבשבתישראלמלאכתלעשות

עלשכרלוקצץלאאם]'הישראל7בשבילבשבתמלאכהעושההנכרימקוםשמכל
כמוקצץלאכאלושדינושיצמרךהמלאכותלכללשנהשכירוהואאםוכן1ה

לעשותהבלבד11למלאכהאלאלושכוראינואםאבלד7יז"ורמנ'ג7"רמ"בםשנתבאר
ועגלהכוכיםלושישמיכגון,שכירותו7ןומןמשךבתוךלהשיצמרךעתבכללו

בהםלהוליךשיצמרךעתבכלשלוועגלהכוכיםעםשיכעלשנהנכרילוושכר
צריךאינוהישראלאמירתבלאמעצמובשבתגםנוכעוהנכרי11שנהבתוךכחורה
'מכישנתבארממעםי"יום7מבעודהישראלמביתנוכעאםבשבתיכעשלאלולנמר
.היתרדרךשעשהויפרכםשנתבארומהדרכיםבאחדהכוכיםלושיקנהרקי'ד7"רמ

לומקנהאינואםאבלנכיעתוומןמשךבתוךהחולבימותגםלוקנויםשיהיווהוא
עצמוהואאםוכן"'7למעלהשנתבארכמוהעיןמראיתמפניאכזרבלבדלשבתאלא

פ"אעשמועלנקראיםהםהריעליוומדנותיהםהחולימותכלהכוסיםעםכ"גנוכע
ולפיכךשכירואלאאינושהנכריכיוןהחוללימותאףגמורהבמכירהלהנכרישמכרם
:",העיןמראיתמפססמנתיסעשלאנידולמחותהואצריך

ש-ומ.המריאורמץג"מג"ר"ס"~,שםא"מקטו.שםע"שי,שםא"ריצב~ק מותר,בחראבמהריראשחזרמהשלפישםטרה,ידק"סא"מקו

עתבכלוקלא)תמידעמלאכהלעשיתשכרואפילו,שםע"שו.שםא"רהובקח קט

ואב"מתמא"םדלקמן~
בללעשיתשכרו.באשלימותראיתניםובארה,(שירצה.לך.

,המלאכותץ'מקא"קויראה.א"מסיףל'וכדלע,מומיהא"רמקי

.שםא"מ.לה"מ(הראשון)צ"צת"שונדוןקטו.תפות.דןתר'הה'צדרבכלעבהי ,ממעיףקיז.קפה"מיסף'זכריןיראה,שםא-רםקיא

,א'מעיףקיח,מזק"מא-תקיב קיג
רעדלזמרנראהוערה"דלה"מהראשותן)צ"צקיט,ג"מע מעגליד

,כאן,מהא"



רמז-רמושבתהלכותנח

שביתתהעלמצווההואכךבשבתבהמתושביתתעלמצווהשאדםכשםים
לנכריבהמתוושכירותשאלהלעניןשנתבארוההלכותפרמיכללפיכך]"מ"ביו
מלאכותאלאלשבתמ"יוביןשאיןמ"יוגביכ"גנוהגיםהןשבתגביעמוושותפות
לכליאכלאשראךבהםיעשהלאמלאכהכל"]"שנאמרנפשאוכלבגללשהותרו

.'וגונפש
שלאלפיבהמתושביתתעלהתורהמןמצווהאדםאיןמ"שביו]]"אומריםויש

מלאכהנקראת11איןעושהשבהמתנוומהמלאכהנעשהשלאאלאמ"ביונצמוינו
כלתעשהלאשנאמרסמהה~אישרלמדנולאנשנתיאףהנהמהאצלאלאאצלינו
שורךינוחלמעןינ"שנאמרהיאאחרתמצוהאלאאצלינוכללמלאכהדשאיןמלאכה

לפימ"ביונוהגתשאינהעבדולשביתתהדיןוהואכללעזמ"ביונוהגתואינהוחמורך

ינוחלמען,]"שנאמרהיאאחרתמצוהאלאמלאכהבכללשאינהלפי,]"דבריהם
'סיעזן)הראשונהכמבראתורהבשללהחמירישהלכהולענין.כמוךואמתךעבדך
:(~]"ה"תצ

:מעיפיםב"יובובשבתנתביםהמביאיםצנריםדיןרמז
ממוךשבתבערבאפלונכריביד]וכליםחפציםשאראו"אגרתלשליחמיתרא

דמיםלושקצץוהואיומימבעודישראלשלביתומפתחשיוצאכללחשיכה
השכרלקבל]עצמובשבילאלאהישראלבשבילעושהאינושאןהולכתויבשכר
בשבתיגםשילךלויאמרשלאובלבד,ישראלשלכשלוחונראהואינולושקצץ

שםשתהאראהלויאמרלאוכן"השבתקודםלושאומראףשבותלנכרישאמירה
לאאםשםאןלהיותלואפשרשאילוידועאםבנהוכיוצאבשניאובשבתבאחד
:בשבתןלךלוכאומרה~שהריבשבתגםשילך

אמורלפיכך"'ישראלבשבילמורחהנכריהרי'ההליכהשכרלוקצץלאואםב
לביתהשבתקודםלהגיעשיוכלשהותישכןאםאלא]'ראשוןנרוםאפילולשלחו

.הכל'לרברהטעםזהושאפשר ראז

עידיכתיבה"דאבוהם'"מהר.ו"מלסוףא"פש" א"מרמגיכדללל,שםע"שו.א"הכמבבישים,'נמררכ

ק"סשםא"קו.(באריםלי.אפ)ז"םשםל.לעה'ודצ,ג"וש ם.(קבלנות)א

'.ם.(ארים)מ"סרמה"ם.א"סרמר" ו"םעה"ם,א"סרעי"ם.ד"םרגב'.םלקמן.ה"םרמי

.אק"ם.א"קי.גםוראה.ט"ים כדלעת

.א"מרמג"מל' מל'לעיראה.ב"מימקא"תט

,מקיאא"קירמד" .שםחן"הדוטור.שתמראי

ם"יהרמבהרצףלרעת,אק"מא"בקו'הארוש'כפיא "מלקמןוראה.דלקמן

,שםא"בקי'הברוש'כפ,י דמחמשיםקצץבלאמיר'האמעםע"דלכי
כשליח'~ שלאוהטעם,(לך'יארהילעה'עהשולחן'ביאורראה) ח

אםלי'יאפ,בשבתאראל"בשבילטירחשהיאמהנן'הם' "מלקמןתבאר',בשבתזאתעושה'שהנכרהישראלידע'
עיקר-ענירלאראף,ומיהוה"דזק"סא"קירנב דנששאדעתאהמלאכה

היאמשבתשששהמהמ"מ,ה' .לעשותשנתחיבקבלנותום'להשל'כד

לקמןה"יכ.א"מע"שו.מ"הי"פם"רמב,שםריףיב מ

.'האברעהי"פרנב"

ה"פש"ביהל"נ.הכלבוכתבה"דתצה'סיי-בקנ ק"סא"מ.דבורה

.ב' .ב,םשבת,מז,נשמותקנא

א"ש.ג'ק"םהלקטשבליבשםשה'"מיםי"בקנב הבדעה,ג"מ

'"בבהיבא.(ד,יז)נח'.םבמלבו' מ
לה'סי(הראשין)צ"צת"שו.:בהכלכתבה"דתצה" .זהוכלה"ד

.ז"םיכדלעל,ב.,כבשמיתקנג הםמוףלבושקנך

,ג"מתצה"םד"פר." .רים'המתלששת.ב"הט"ס'מהלת"דק"שעהקנה

.ריב;רכב"מהתרימה'מוראה,ד',הדבריםקבו למיב"מהדו

,דש"יםרנב' .א'מעיףקנז

רמזסיימן .א"תע"ישטור,א,יםשנתבריתאא

,א"מומקא-ת,מא"מאלאשקרמ"מהר.ת"שוב .מכדלדולג
.ג"מרננ"ס,לקם,ר"מ:רם' ,שםע"ושיכיר.שםבריתאד

.מקיאו"ט.קצץכ"אאלאה"דא,מ.שבת'"רשה ב1

אק"סקריאוראה,שהתנהומהה"דרנב'"רם'"


