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גםוהולךדרכואיחראםאףשאוי'לשםשנשתלחשבעירנ'לחומההסמוךהראשון
שאפשרואףעצמומחמתאלאהישראלמחמתאינה11שהליכהכלוםבכךאיןבשבת

מישלביתעדהעירשבאותהלחומההסמוךהראשוןמביתבשבתלילךשיצטרך
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:,"לחומההסמוךבביתדרהואלידוהאגרתליחןשצריךאדםשאותולזמרלהקל

"מקבשהואעירבאותהשישקבועלאדםהאגרתכשמשלחאמוריםדבריםבמהג ~אליוןשנכתבהלמיאגרתכלשלוחוי"עושולחןונוטלןלשםהשלוחותהאגרותכל
אליולשליהמיתראזינעירקבועוכשהוא"יינלאלייכתבשכלדוארביהנקרא11ה1

אליולהגיעשהותשישכלשכרלוקצץשלאנכריי"עשבתבערבאפילואגרת
בעצמוהנכריוצריךלשםששולחהעירבאותהקבועדוארביאיןאםאבליוםמבעוד
שישפ"אעראשוןנביוםאפילון'לשלחואסור"'אליושנכתבהמילידהאגרתלהגיע
ימצאלאשמאלחושישמקוםמכל"השבתנקודםהרבההעירלאותהלהגיעשהות
נשנוגננגםאהרי1לילךיצטרךושמאאחריזלילךנצטרךבניתואדםאותו להתיריש'גאו'בביוםומשלחואחדיוםמהלךכגוןקרובדרךהואאםמקיםמכל.
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הכלהלדבריהחמירולאוכשקצץשנתבארהאחרונהמבראלפי
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ימצאלאאםשאףלשםששולחםהעירשבאותהלחומההסמוךלביתיייוםמבעוד
משלחושהישראלשבשעהכיוןכלוםבכךאיןבשבתאחריולילךויצמרךבביתוהאיש
מנעורלגלמרהשאפשרנישליהותמשלחויהריבניתיימצאשלאלוידועהדבראין
לאששלחושבשעהכיוןישראלשלכשלוחונראהאינובשבתגםכ"אחוכשהולךיום
:בשבתלילךשיצמרךידועהיה

מתיעמומקפידשאינואלאוחגירתובהליכתויוםלכלקצובדברלימיםשכרואםז
נראהויהאבשבתיצאדשמא"1שבתבערבלידוהאגרתוליחןלשוכרואסורילך
'וה'נדאנקלשנתממוךושכרולימיםששכרוכיון"נשנתלך*שהוכאילו
~ילךןיוםבאינהעמומקפידואינוהואילהאגרתאןלווליחןלימיםלשוכרומותר
הואיליוםלשכירדומהאינו"1לימיםששכרוואףכשלוחונראהאינובשבתכשילך
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בלאדאפילומשמע,"'כובוכיוצאבסיפאותני,שרי'וה'ובדהללזכביתאתיא'כוישכיר

זהלפידאףאלמא,'כושבשבתשיאמרוכתביהכיואפילו.שן"הראכשיטת'וה'ברשריקצץ
ולכאורה."כךכלהחמירושלאלומרצריךכ"וע,'כושבשבתשיאמרוחיישינןולא'וה'בדשרי הראלשיטתדדוקאלומריש
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.ישראלבשבילהואטורחהאישאחרבשבתכשילךנמיהכיב" אלא
משוםהואקצץבלאהאיפורטעםעלמאדלכולימבורר"'ב"רנ'פירישי"הבשמלשון

לשםלהגיעשהותכשישכ"וא.ש"עשבתבערברלמחזילאש"דלהראאלא,כשלוחודמחזי
כפרדברישהביאו'א"המדעתוכן.(בפניםש"כמ)]'ם"ורמבף"לריאףלמשריליההוה

:א"רמבדבריולאהמחברבדבריהתרומה

.ב.פ1פיטשיו.שם'1נורכתה,התן'סלנ ביאהיג

.שםלבש.שםן.ילז.ר"י'עהשלהן'א1י' .1.פקשבתתפפת.ב.פקזראאיהתמיהתית.1.פיגב"פהכרוקמן.שםא.מלד

,ג"מע"שי,בגמראנן'גרםה"רשםשבתן"רלה

אחריןלקינטייםם.ציינ
לב,עא"בקוב"העוראהזהא"קולכללותא הזההסעיףשכל,לעילבמצוייןוראה,ואילך

,התרומה'בסא"המפירושלפיהםהזהא"והקו במהדואמנם

ולא,בדבריואחרפירושהוכיחב" ,כוותיהל"קיי

כליםשביתתמשוםהוילאואיסורא:דמא'סיכ ,ה"לסכללאסוראיןדהא

.ישכירלאה"דא,יטג ,כמשנהנ,יזד

.ש"בענכריבידאגרותמשלחיןאיןה .לו'סידשבתק"פו

באגרתאסורקצץלאאבל:ב:רכב'סית"בסהז וניכרנושאישראלשלידושכתבדוקאישראל

,להוליךלונתןבשבתויאמרוישראלמעשה מותרישראלי"בכתשאףבפניםמבוארולכןת

,השבתלפנימופלגכשמשלחו ראשוןביוםאפילולשלחושאמדו,ב"מולעילט

.ישראל.בשבילשטורחמטעם
ואין,בעירדוארביכשאיןשאסורג"מדלעילהאי ,ל"הנהתרומה'שכסהעיןדמראיתלטעםצויך

.שהתנהומהה"דיא .העיןדמראיתטעמאלאואייכ
.כק"סיג
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גת"רמ'סיעין)לקבלןיןדומהה~הריהאגרתהולכתמלאכתכלעליווקבל
:("דת"ורמ

הרילויחןכמהפירששלאפ"אעשכרז.לשיחןלהנכריאמראם,ך
~

קצץכאלוה

כ"אחעמושיתפשרמהכפישכרולויתןשבודאיסמוכההנכרישדעתלווקצב
אלאשכרולושיתןבפירושלואמרלאאםאבלמורחהואעצמומזבתובשביל

עלבודאי]תסמוכההנכרידעתשאיןכלוםה~איןלושישלםיודעמעצמושהנכרי
:מורחהואהישראלובשביללותייתןלאשמאבלבוספקשישההואהשכר

עלטממוכהדעה1ואיןשכרלהשלוםשמהיןמצפהכשהאאמוריםדבריםנמהמ
עושההמתםמןבחנםעושהאלאשכרלתשלוםכללמצפהאינואםאבלבודאי

שכרתיבשבילכעושהה~והריכברממנושקבלהמזבהעללישראלגמוללשלםכן
עלחולקיןויש

~
בחנםלושילךלהישראללזמרמתחילמאליושהנכרילאאם]תה

:,תכדבריהםלהחמירומזבכברממנושקיבלהנאהמובתבשבילדעתובודאישאן

לכללשתיםאולשנהלוהשכורעבדובידשבתבערבבחנםאגרתלשלוחאבלי
משךבתוךשיצמדךהמלאכות

~
בסימןשנתבארכמואסורתיהכללדברישכירותומן

.המעםשםעיןבזהכהאוסריןשהעיקר"דת"רמ
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