
רנבשבתהלכותצ

שיהיונדישבתבערבלהתחילוהאמוריםהמותריםמלאנותרנב
:מעיפים'נובובשבתנגמרים

לגומרהיכולשאינופ"אעלחשכהממוךשבתבערבבמלאכהלהתחילמיתרא
ליחןוכן]במיםומממניםדיולשרותכגון"בשבתמאליהנגמרתוהיאיוםמבעוד
ליתןוכן]כולההשבתכלשםנשריםוהםלחשיכהםמוךבגיגיתבמיםהשעורים
השבתכלוהולכיםמתגמריםוהםלחשיכהםמוךגחליםגביעלהבגדיםתחתמוגמר

בכליבשבתנעשיתשהמלאכהשאףבכלימונחיםוהגחליםהמוגמראםאפילוכולהי
בהןתיעשהשלא"כליושביתתעלמצווהאדםשאיןכלוםבכךאיןישראלשל

מלאכההעושההואבעצמושהכליבעניןהואאםאפילומאליהבשבתמלאכה
בשבתינצודיםוהםיוםמבעודודגיםזעופותחיהמצודותלפרוםכגון,מאליובשבת

וכןהעוףותופםנקשרשהפחבשבתהצידהמעשההעושההיאשהמצודהפ"אע
מאליוומתחברקופץבונוגעיםכשהםברגליהןללוכדןלחיותשפושמיםהיקוש
:"ולוכד

מצמבעוהוא[לצובעו](וצובעו)יומןמבעודהיורהלתוךצמרלתתמותריכןב
'כולההשבתכלהאשמעלעקורההיורהשתהאוהואכולההשבתכלמאליו

למהרבשבתבגחליםויחתהישכחשמאגזרהמשוםאמורהאשעלעומדתשאם
מוחהאינהשאםכסויהסביבבמיסמוחההיורהשתהאוגם"'הצבעסממניבישול
בקדרהוהמגיםבכףבה[ויגיס](ומגים)בשבתכםויהויגלהישכחשמאמשוםאםור

הבישוללמהרגורמתשההגםה]מבשלימשוםחייבהאשעלאינהאפילורותחת
בהןכשמגיםמקוםמכל]'יוםמבעודצרכןכלכברנתבשלוהצבעםממניאםואפילו
במיסמוחהכשהיאאבלבצמרהצבענקלסההגסהי"שעי'צובעמשוםהחבבשבת

.,"להגיםכדיהמיחוילסתורכךכללמרוחיבאלא
שיתלבנוכדיי'יוםמבעודהתנורלתוךפשתןשל(טמסוה'פי)אוניילתתמותראבל
קשהשהרוחדכיוןכיסויוםביבבמיממוחהתנורפישאיןפ"אעכולההשבתכלשם

:"'שבשוליובגחליםלחתותכדיהתמרכיסוילגלותיבאלאלהאונין

עםביתומפתחשיצאובלבדן'לחשיכהםמוךהמקחולהמעינולנכרילמכורמיתרג
]]ו"רמ"בםשנתבארכמו"]המעורבתעירהיאאפילו]יוםמבעודהמקח

.ח"מסוףרמה"סלקמןגםוראה,א"מהטוהטורא תיר,כביהב,יזתשנהב
.שםע"ושי .ם'שעורולתתה"דח"יב'"בוראה,ה"סישוהטורג

.שםע"ושיסיר,א,יהבריתאד ,א,יחגמראה

דקימאש"ימה"ד'"בראה)שםע"שי .א"סרמולעילה"יכ,(לן

ה"רח"ב.טור.רביהאליבאיכממקנאשםגמראו ,מצוריתלפריםשותר

,שםושנייעשיר.שםמשנהז רשח

,מצידיתה"דא,ץ'" .א"מע"ישמור,שםמשנהט

,ב,ה'שםשמואלי )שיר.שםגמראיא

,שםע"שי

ח"ב,שםוסייעטור,י-רשבשםלד"מא"פש"ראיב םלקמןגםוראה.צמרולתתה"ד

.ל"ים'"משיה" ,ב"מק.א-מיג

בטעםא"מינ"פש-רא,ז'מגלמא'דה"רשם'תוסיד הב

'הוב"העו.ל"סשיח"סלקמןיראה,שםא"מ,' .77'ענ.תת

.ג"ושא"מרנד"מלקמןראהטנ תיםטז
,אוניןה"דבבגשבת' שיר.שםמשנהיז

.שםע"ושי ,ב"נרנד"מלקמןגםיראה,א"מקא"מ,שםגראיח

.א"סע"שי,תיר,בג'שםמשנהיט ,שםונייעטיר.שםבךרייתאדביהאליבאע"כרנ

,מקידא-תנא .המעיףנב



צארנבשבתמלכות

בשבתכ"ואחהשבתקורםמקהושםשיניחבחצרוחררלהנכריייהראם(א)ואפילו
אלאהשבתהלאחרערלהוליכויניחנולא(ב)לביתולהוליכומשםלימלוהנכריבא
מקוםלוייחרלאאםאףז]להקליש(נ)שאןממנומתייראוהואאליםשהנכריכןאם

:,]השבתקורםלמקהו

אחרוןקנטרם

כ"וע,'כולהץלישדבשאלהב"כו"רמ'כיש"מועייןשכתב"א"מנעייןנרייחדאם(א)

'בכיש"למכללעניןאינוכןלאראם,כדמכיץחומההמוץפתבעירדמיירילומרצריך
לאמקוםמכל,גוונאבכלמקוםלובייהדבשאלהלהקלכאןשדעתולנמרתמציואם.כ"מד"רמ ,
,"ובס,אסורמדינאכןואם,'כוהרואהמקוםמכלדהאהאיסורטעםפירשכאןשהרי.]הכיאי
מדדכינהגהותמשמעותכפיהמתידיןדעתלכתובשםחזרוגם,'כולהדגילשלאהטעםפירש'ה

לפוםוהאיכורההיתרטעםכתב'ד.גל"שבכלומרצריךכ"וע.'גל"בכלשונוכמשמעותדלא

אבל,השתידיןכדעתבשאלהשהיץלאפשרולכן,שםעייןבמרדכיזלכאורהדמשמעמאי
דהוצאההעיןלמראיתלמיחשוליכאם"עכושלחפציםשנעשודאד,מודיםהמתיריםגםבמכירה

לאחראבל.לומכרושבשבתשיאמרולחושישמקוםמכל.]ה"שכ'כירישא"המנש"כמ

ההואטעםולפי,'בפעםוהמתיריןהאוסריןטעם'ה,"סוכתבחזרן(ש"ע)מרדכיבהגהותהעיון
בשאלהוגם'כוקניאלאדשכייותמשוםבמכייריאלא,טעמאהאיבלאוכהמתידיןל"קקלאאנן

לכמוךראין'הל"בכוכייםא"המגחזרולכן."ע"שמ'ובכיה"שכבכימןלאיכורל"ץייומתנה
:לאיפורל"דץימשםשהביאז"שמ'דכידומיא,ומתנהבשאלהאףל"ור,המתידיןעלכלל

ה"בכץא"המגש"מדלפילפי,גדוללצורךלהץלזן"הטש"מהעתץתילאנריוקחנולא(ננ)

כ"א,לגמריומותרפטורהעניפשטגביל"דכמשוםהואהמתירה"דראבידטעמיה

פוכץיםושארא"וריביואל'רבשםז'ומרדכינ'ן"ור]'ש"ורא""התוללגבי'הואיחידאה
אםאלאהדחקבשעתבדרבנןאפילורביםבמץוםאיחידכמכינןולא,נןה"שכ'כיי"בשהובאו

לדידןשריהכיבלאומרובהובהפכד,י'ההוראהבכלליכמבוארנימרובההפכרכ"גשםישכן
דשרידשבותשבותליהדהוה"'ה"שכ"לעיין,ם"עכוי"עלשלוחאפילוהרביםרשותלןדלית

שלנוהרביםברשותלהחמירשירצהמיואף,ן'ז"ש'בכיא"המגש"כמ,מרובההפכדבמץום
מרובהבהפכדעליהםלנמוךהמליליןהםכדאימץוםמכל,הדביםרשותדיןלושישכהאומרים

שהםובפרט,הבריותשלהעיןלמראיתלחוששאיןש"וב,כמותםהמנהגופשטהרביםשהמה
,הדחקשעתמדובהמההפכדידעולאשהםחוששיםואיןהרביםרשותלןדליתר"כמנוהגים
ומהטעםמצוהמהדברהנכריומאלמותשלוםמהדרכיידעולאשהםחוששיםשאיןכמו

:ה"שככימןעיין]בנמוךשיתבאר

אירעאםאףמץוםמכל,מץוםלוכשיחדאלאהיץללא"]א"שהמנאףנרלהקלקט(ג)

הדחקבשעתובפרט,המיץלאחרהלךכופריםשבדברי,]]ז"כהטלהץלישלויחד'שלא

.דק"תא"מנדא-דת,תנדרכהמרדכיהנהות.קצה"םה"ראביבג פ

,ד"עשכה"מלקמןה"וכ.ג"מקז"חגה,א"מיתם"םלקמןיראה.ה"מק.א"ת.א"

אחרוזלקונטרסציונים

.דק"סא סרמו'סילעילכתבלאלכןב

היתרשוםה-ד" .בחצרומקוםלנכריכייחדבשאלה
.תנדרמזג ,רנגרמזד

.ג"משםלקמן.דק"סה ,שכדכללוההוראההפוסקיםכלליראהו

.'כומשוםלאיסורל"קייז .ג"סשםלקמן.אסעיףח
.גק"סט
.טק"סשכה,סילדודתהלהראהי ,נותניןה"דא,יט,בכאה"דא,גיא

,א,סיא"פיב .האיךהכאומקשוה"ד(א,א)יג
.רנגרמזיד דסו

וראה,אפילואוש"ומה"ודשהגויודוקאה" .ג-כ"סשםלקמן
,כ"סוסקלדודתהלהראהטז ,צטכללוההוראההפוסקיםכלליראהיז

,ד"סשםלקמן.יסעיףא"רמית ,כ"סישםלקמן.זק"סיט

,גק"סא"קוכ .ד.ק"סכא
.גק"סכב



רנבשבתהלכותצב

בקבלנותה,]לחשכהסמוךנכרילעברןועורותנכרילכובםבגריולית1ימיתרד

ח]בשבתשיעשהלויאמרלאשהישראלוכלברבשבתאפילומעצמועושהוהנכרי לגמרהאפשרשאיוידוע'בביוםאו'אביוםהמלאכהשתגמרראהלויאמרלאכן.
בשבתןלעשותבפירושלואומרכאלוזהשהריבשבתתגםשיעשהכןאםאלאאז

לפי"ןבירולמחותצריךאינומעצמובשבתעושהוהנכריכלום.לאמרכשלאאבל
עושההיהלאאםאףשהרי]הישראליבשבילבשבתבעשייתומחכויןהנכרישאין
רעתולוגילהלא(י)שהישראלכיוןהישראלציווימקייםהיההשבתלאחרער

יעשהלאשאםינקבלנותולהשליםכרילעצמובשבתעושההואאלאבשבתלעשות
:למחרפנוייהיההיוםשעשהועכשיולמחרלעשותיצטרךהיום

רשותשאינואחרבביתאובביתורבשבתעושהכשהנכריאמוריםדבריםבמהון

לעשותלהניחואמוראבל,ישראלימלאכתשהיאניכרהדבראיןשאז]ישראלי
(")הישראלמלאכתשהיאהרברניכרישראלברשותשכשעושהלפיישראלברשות

אחרוןקונטרס

שאיןש"וב,לולשלוחאפילומותראלםדבנכריבהדיאמבוארנ]ב"כה"שכ'דבכיועוד.כזה
הרביםרשותלןדליתלדידןדמייריהתםדשאנילומרצריךא"ולהמג.ז]העיןלמראיתלחוש
ומיהו.]]וממכרמ7חשלגמורשבותעלשעובריחשדוכאןכ"משא,וישבותשבותליהוהוה
ש"וכ.דשבותשבותכ"גליהוהוה,משבותעדיפאלאהעיןמראיתשלזוגזירהדגםלומריש

העיןמראיתעלגזרולאגמורההרביםברשותויאפילון]ה"שכ'בכישבתהעולתש"מלפי במלום
:ש"עשרילולשלוחואפילושלוםדרכי

'כוצריךשאניראהלוואמרתחלהשכתב[ג]"כ7ז"שכימןו"בטמשמעכןנרגילהלא(ך)

מכיוןאלאצריךשאניראהלואמרשלאי"אעפמשמעלדרכושילךלוואמרכתבכ"ואח שאמר
:אליושצריךדעתוגילההרילדרכושילךלו

ם"ורמבי"רשדהיינו,כולםמדבריומשמעכתב"]יוכףהביתי]הנהנריחשדוהוושטא(ה)

.'כומילתאמינכרלאיגוונאכהאירכל,ן]וכיונתםהתרומהוכפרג"וכמ'ותוכש"ורא
לא"ים"הרמבשהרי,ד"רמדבכימןדמחומרדומיא(בפניםשכתבתיכמו)חשדאמשוםוכוונתו
החשדטעםשפירשאלא,בהדיאכןמבואריינ"וברש,]המחוברידיןאלאבפירושהזכיר

,(יום'שכירידיעללכבכדרךשאיןחלוליםגבייזבפניםכתבתיוכן)לונתןשבשבתשיאמרו

שראואףדמיתכרמשום,יוםשכירמשוםמחוברגביפירשווכיעתםשין"והרא]והתוכפותי

.מקיזא"קי.ראהלא,ב"מע"ושיסיר.ב,ז'שתתשנה3ד 3ז

.ו"במימיקניתהנהיתבשםג"מקשו'.ם.ו"טראהלבכ"ימשה"דרמד"ם."בבהובאה"הא"פרושלמי' ,א'ק"מא"מראהלג.א"מאמד'.םלעילוראה,מ"יהרבנו

רמד"מוכרלעיל.ב"מע"שו,ה"הא"פירושלמילד.ב"מע"שי.שהתנהומהה"ר'"בבהשאי,פושקים3ח מלעילוכיה

.נ"ישב"מ,נ"ישא"מרמז" .שםל'יכדלע.ב,א'ק"מולה,מקיארמד"מא"קויראה.ב"מקרמז"יא"מ3ט

,הק"סא"קו.וראה.דהאע-ה.ה"די"בלו,עוק"מ.יסף'זכריןראהל

אחצןנטרם.לקם.נ.צי
.אסידלנן.מילהאמיננדשדאל'.סעדשםלקמן.בג דאהכד

.ד-התו.,פלא'יי"סיסף'1.1ני שדאל'ה'בבלהליש.ממגלמד',שהבנין.לב.ט"סאמיב,יט'מ'בנעיבליםדאהכה

.להםאידטעם'בידא.71,סכן לגלליהבז

.'מ7בלה"דא,ב'7,.מלגמ'עא,.ב7העצביאה1הא,.7
.סיחסנףלקמןלד.אילן~שנב'עכשלחן'ו~א'כ.אלן~ ה"דב,נא1,ע.ן'הנ.נאיןה"דב,1'שבהלה.דהאדע.ה"דכח לפנהמיונייםכס

.סא'אי.שם',בב1ה' .נו"סא"פ1,עלובביהנשנעשהנ,משא.'הנניבביהנשנעשהל



צגרנבשבתהלכות

ולא"אצלוןיוםשכירהואשהנכרייחשרוהואו"בשבתלושנתןיחשרוהוושמא
.ד"רמבמימןשנתבארכמוקבלן

אחרוןקונטרס

הדיןוהוא.יידשייכאהיבאהדאכלאיתנהותרוייהוולדינא.שבתמערבבבניןעוכלאותו
ש"כמלאכוראחרטעםשםישראם.דמחוברדומיאחסדאמשוםהטעםכ"שגביתולבתוך

המלאכהשאיןכגון,במחוברשייךדלאגוונאלהמשכחתטעםדאותולומרצריךכ"וע,"לקמןי מינכראלאוגם)בשבתכלוםממנויודעולארואהוהישראלשאיןישראלשלדירתואצלנעשית

כ"דאל,(חשדאמשוםולאי"הבכוונתהואשכןלומרתמציאי,ישראלמלאכתשהיאמילתא
יןש"ורא'התוכש"כמהישראלברשותהואמחוברכלהלאמחוברגבידחשדאטעמאלילמה
'התוכהוכיחוהיאךב"וא,לתחוםבחוץבגמראשרינןהיכיוגם,"התרומהתוכפרגת"וכמ
בטורפכךוכן,אבניםבכיתותאפילואוכראלעזרבןשמעוןדרביהתרומהוכפרג"וכמש"ורא
שמעוןרבידלמא,הואישראלברשותדהארבנןפליגיהוהלאממשדמחוברמשום,]עע"ושו
אלא,ביתובתוךדובידאיכוראטעמאשייךדלאגוונאכהאיבמחוברלאכורמוכיףאלעזרבן

.תד"רמ'כירישו"בטבהדיאכתבוכןתנאינודוהודאי
כפרעלהחולקתןשמחהרבינוכדעת,]תטעמאמהאיבשבילןעושהאפילושאוכרשםועיין התרומהיץ

מיימוניותבהגהותכמבואר(לתן"פמרדכיובהגהות"במרדכיתגםלשונושהובא)
,"]למחותצריךדאיןמשמע,'כולמחותדמותרו"רע'כיכוףע"ושוהטורש"מזהולפי.]ו"פ

להשתמשאפילודמותרנ]'כיכוףו"הטכתבוכן,]]דבריהםבראשכמפורשישראלבביתומיירי
מרדכיבהגהותבהדיאכתבוכן,למחותצריךשאין,שבוכלכליםלהדחתכשמדלקתלאודה
צריך,למחותצריךאיןישראלבביתלעצמומדורההעושהדנכרים"הראבשםי]ו"ט'פכוף
עצמובשבילכשעושהכ"וא,עצמהבשבתמידממלאכתונהנהשהגוףומדורהנר'דשאנלומר

.העיןמראיתוליכאעצמובשבילשעשאההדברניכרמדורתוכנגדומתהמםנרולאורומשתמש
בשםהכלבובשםו"רע'כיי"הבש"כמ,]]הכיבלאולמחותצריךישראלבשבילעשאהואם
שכתבובכמוךשםי"בשהביאפוכקיםושארשםדהטורמשמעשםלשונוומכתימת."מ"הר

ש"כמבשלוכשעושהולא.עצמובשבילכשעושהמצרי,צריךדאיןימשלע,למחותומותר

.ארפאה.רב,כא1.;.איןה.רב,1'שבת'ם~תית.קבלת'נקבלה.רא,ב'ק.~מ'.רשט פפראו.;ש.רא

.כנ"

אחריףלקינטורםם.ציינ
.כ"סקרמך'סילדודתהלהראהלז דלת

שאף,שמחהרבינובדעתדעתולפיוהנהה" ולגרשולמחותכשיכולאסורוקצץבקבלנות

,לסיכ"במהדוגפוראה,ושותקרואהמטעם,מביתו דרמג

כשלוחודמחזיהטעפששלל,התםנמיאיה" שמחהרבינובדעתוגם,כאןהמבוארותמהוכחות

,העין..מראיתמשוםהואשהטעפשםמבאר ,שםז"עלט

.(ג,יט)טהת"למ סימא

.רכב' ,ו"טשםלעיל.כ"מרמד'סימב

הוכחותכמהעודשהביא,שםב"מהטוראהמג העיןמראיתמשוםהואבביתוהאיסורשטעם

.כשלוחומחזימטעםולא ססוףמד
.א.ק" נגדכזהלהקלשאיןא"הקובסוףלקמןוראהמה

רמג,לסיב"כמהדומסקנתוראהאבל,ז"הט ובקובסופו

מלאכותשבשאר,שה'סילקמןא" ,ישראלבשבילאףלמחותצריךאין(נהנהשאינו)

,עצמובשבילש"ומב

,טעמאומהאיה"דלקמןמבוארתשיטתוסו .רכב'סימז
,רנרמזמת ,תנדרמזמט

להתירהתרומה'סדעתשהביאשאחר,ואותנ רכינודעתהביא,עצמולצורךהנכריבעושה

.לאסורשמחה .קכככללוההוראההפוסקים.כלליראהנא
דמיירי(א"כסדלא)בסמוךכאןהמבוארלפינב .עצמוכשבילשהדליק
,הק"סרעוגג וכ)תסברמזנך

ובאגודהרכב,סיהתרומה'בסה" ה"דלקמןדעתםשיתבארמהולפי.(קמח'סי

קציןכמודינושנהששכירסובריפשהםוהאמת שלקמןיתבאר,ישראלבשבילאפילוומותר

~ ,לעצמובעושהלהתירשהוצרכוהטלםבמוסגר ,ג"ושי"מכדלקמןגה

שצריך:ב"סיץ"מתשבוהוא,(ג,ל)לא'סינו אתלהדליקשלאגויםולשפחתוללבדולמחות

,כשבילובשכתהנר



רנבשבתמלכותצד

אחרוןקונטרס

יכולדהאיך,ישראלשלומדורהנרבכיבוימיירישםי"בשהביא"המרדויישהרי,י~א"ומ
המכביםבעבדיודמייםבהדיאמבזאר"~ב"[פנימיימזניזתדבדגדזתזעזד.שלוכשמכבהלמחות

.ש"עמיימוניותוהגהותהמרדכיבלשון"דוחקזהגםמקוםומכל.נרותיו
שלרבומרוטנבורגמ"מהרדהיינו,רבומ"הרבשם"כןןכתבדהמרדכי,דרכויורהוהאמת

מ"מהראלאנ"פ"הרעליושהגיה]שבכלבוןח"הרואינו,כנודעמיימוניותוהגהותש"הרא
דכשהנכרי,""ה"ש'פיצוףי"בהובא,ז"ח"בפבשמומיימוניותהגהותשכתבואזיללשיטתיה

בביתויעשהושלאקצץבעינןדלאל"ור,עורותנותניםראיןן"למתניתיןדמילאמעצמועושה
דנפשיהאדעתאמאליועושהדכשהנכרין"ז"ט'פפוףש"הראתלמידוש"כמודעתו,התםכי

ל"נולא.ן"ד"ש'פיי"שבב""א"הרשבכתבוכן,לכבותשבאנכריכמוקצץדלאג"אעקעביד
צריךדאיןדליקהבין"]מרדכיוהגהות]מיימוניותשבהגהותשמחה'רשלחילוקים"למהר
.גבינותגביהתירולכן,ט"מלא"מנש"כמ,=ישראלמעצימבעירוביןמישראלרשותליטול
מאליהעושהאותההרואהשכל,העיןמראיתכאןדאין,הישראלבביתעושותדמכתמאואף

וכשהאומןנ]העיןמראיתמפניגויי"עאפילוהאומןמביתכליםמביאיןדאיןמהאמשמעוכן)
תפסידשלאשיודעת,קעבדאדנפשיהדאדעתאיודע(העיןמראיתכאןאיןמאליומביא

שבהגהותם"כראל"דצלומרצריך"לוןהשכורהשפחתוהיאואם)דליקהגבייך"כדפרש

'בסיש"כממלאכותבשארהדיןוהוא,"ר"של'סיא"מגש"כמדליקהגבידמתיר,ן]מרדכי רמ
עיין,]~מיימוניותוהגהות"~מרדכיהגהותדעתוכן.~והמרדכין]התרומהכפרבשם"ד"

אחריקלקינטייםם.ינ.צ
דבריאתלפרששרוצה,(ידק"ס)א"הס:ל"אוצנו אכלם"עכושלכשהנרדוקא:שםע"ושוהטור

,למחותצריךישראלשלכשהנר כשנכרי(יא'סיץ"תשב)ם"הרכתב:תארמזנח

,תבכהאללולומרצריךאין'כולכבות.בא ,האותנט

אלא,עצמולצורךהנכרישמכבהבדבריהםלפרש6 וראה,ישראלבשבילישראלבנרגםשמתירים

א"המהכרעתאתשביארטעמאומהאיה"דלקמן מהדווראה,כזה

טעמהומהחיה"דרמג'לסי.ב" ב"המהדוכסוףושם,בזהא"המפירושעלשחלק

.אחרנאופןא"המהכרעתאתביאר לצורךלכבותהכאבנכרילמחותצריךשאיןמא

.ישראל לצורךלהדליקשכאבנכרילמחותשהצריךסב

,ישראל ,סיץ"מתשכהםששניהםלעילשצוייןמהראהסג

,ד"סקרעו'סילדוד.תהלהראה)יכ'וסייא ראהאבל,(רטבכללוההוראההפוסקיםכללי

שכיאר,טעמאומהאיה"דרמג'לסיב"במהדו ש"ומ:כיניהםלחלקכיאורעודוהוסיף,כאןכאמור

הניקזנן,שנהנהמשזבהיינומ"הרבשםהכלבו מהרבדעת

וכן.שםב"המהדובסוףמרוטנכורגם" ,אק"סא"קושה'סילקמןמסיק

שעושותוהגבינות'כואמרומורי:זאות6ד עושההנכריאם'כולאסוראיןבשבתהשפחות

ב"במהדוגםשיטתונתבארה.איסוראיןמעצמו ,ל"סנ"והה"דרמג'לסי

לקמן.א"מכשםע"שווראה,עודוכתבוה"ד6ה .ד"סלשם
.ד"סוכדלעיל,ב,יזסו מז

,בתחלתושםכ"במהדושיטתונתבארה.יב'סי

,נט'סיא"חת"שו6ת .א"הרשבוכתבה"ד6ט

,זאותי"פע ,תעברמזעא

ה"סדא,קככשכתא"ברשבמובאתזושיטהעב .בתחלתהשםב"במהדוונתבארה,רבא
.ג"ושג"מיכדלקמןעג ,עבירדנפשיהאדעתיה.נכריה"דא,קכאעד

שלאשיודעתי"שברשהטעםשייךלאשכזהעה וא,תפסיד

י"עהגבינותעשייתהתיראיךב" התרומה,וטם"כראשסוברלומרוצריך,השפחות

אמנם.קבלנותדיןלהןיש(שנהשכיר)ששפחות במהדו

שאיןוביארבוחזר,ל"סנ"והה"דשםב" עשייתשמתירוהטעם,התתמה'כסבזהסוברמ"מהר

י"רשש"למדומהזהגםכיהשפחותי"עהגבינות שקבלהקבלנותהלהשלים-תפסידשלאשיודעת

.בביתהצריכותהמלאכותבכלהשנהמללעבודעליה ד.שםבזהדןועוד

.לפיוהנהה"ודג"הסמוגםה" ה"ראביבשםקמו,סיבאגודהה"וכ,תסברמזעז

.רנו,סי רמד,סילעילה"וכ,ו"סכשםולקמן.לק"סעז

,א"ססוף בקוונתבאר,יאסעיףעת

ומיהוה"דאק"סשםא" ,(במוסגר)ע"צ

.וכב'סיעט ,התרומה,סכשם,דגרמזפ

,שמחהרבינובשם,והשפחותה"דתארמזפא "פפכ

סוברהואשגם,שמחהרבינובשם,ואותי כמו:וכותבהשפחותבדיןשדן,התרומה'כס

אפילושאסורישראלבביתמלאכהשעושיןהאומנים אק"סא"קורמד'סילעילהוכיחוכן,בקיבולת

,(במוסגר).ע"צומיהוה"ד



צהרנבשבתמלכות

אחרוןקונטרס

'בליש"במעיין.ווז"פרישמיימוניותבהגהותבהדיאמשמעוכן.י1נ7"םו"רע,ליא"מנ
אבל.'11,נרותהמכביםבעבדיוב"שמיימזניזתהגאזתש"מטפישפיראתיובהא."ז1"ש

ו"ט'פלוףמרדכיבהגהותש"ומ."שכתבתי1כמולומרצריךלתמאגוידנ7טלהמרדכי1י דכריתותמברייתאכרמייתי,לוקנוישגופובעבדוהיינו,לעצמו1ןמדורהרעושה

'ובלי,ש"ע' ש"ד

,(ק"ודוי'י"בבש"ענ'ש"ד'ליע"בשש"כמ'כו]'שאינהשניכרדמיירילומרישועוד."' ,7'לעשותהלואמראוהמלאכהלונתןשהואהואכשהאמתאלאהעיןלמראיתחוששיןואין

לואמרשמאויחשדוהולושאמר(ן'ד"ל7א"הגעיין)האמתלהםיתבררשמאלחושיששאז
.י'וסיעתוש"הראלפירושיוםשכירהואשמאאו,קטןדמועדב"תברישלפרשיי,בשבת
שלבחפציםאלאחיישינןדלא"'ה"שכ'פירישא"המנש"מלפילומרצריךגוונאוכהאי ומנא,ישראל

משוםהנהרגביעלשמכבלןפ"אעלכובםכליםליחןמותרהלא,שלושהםידעי
דמועדב"פא"הריטבכתבוכן,ירוחם7רבינובשםן'י"בש"כמישראלשלשהןידועיןשאין 7טן7

דיז"רמ'בליש"מלפייינ"ם7א"ומנג"מע"בשהואופשוט,]ש70המאורכתבוכן," ישראלשלשהםהאמתשכשיתבררמשוםודאיאלא,פרהליאבמקוםאלורבלפינהדדו7אש"ע

.ישיאלשלשהםכללשיאמרוהיישינןלאכןאינוכשהאמתכ"משא,לומסרשבשבתיאמרו
מיתלרולאנכריבשלדמיירידן7"י7"םו"רע'בליא"המגש"משפיראתינמיטעמאומהאי מראיתמשום

א"רמעלצייןשם'ד7"בםוכן,ובביתורישראלבשבילדעושהג"אע,העין
ש"עישראלבשבילדמייריאף,ישראלהבשלאלאאכרלאהכיואפילוישראלבביתדמיירי ובבטור

כגוןב7בולתואפילומרדכיהגהותבשםזןש"מומיהו.("7שםשבתכתוכפתדלא)י" כוששכרו
'בליש"כמשנהבשכיראלורהכידבלאול"םוליהכןכתבמרדכידהגהותאליבא,' רמ

אבל,ע"לכאלורישראלדבביתלאשמועינןאלאזההעתיץולא,ג"י7"םה"ש'ובלי'גן" הוהבביתושלא
."'7גמורהכלבולתדהוהר"למשרי

אחריקלקינטייםם.ינ.צ
:בדעתווכתב,ל"הנמרדכיהגהותדברישהביאפג כדעת)השנהלכלששכרוכגוןבקבולתואפילו

לקמןעודוראה.שםלעילהוכיחוכן.(התרומה'ס שהס,בזה

,מרדכיהגהותבדעתאלאזאתכתבלאא" לומרשמותר(רנב,סי)התרומה'סכדברישכתבפך

.כשבתוכךכךעשיתלאמדועושפחתולעבדו במהדובזשחזומהזלפי
לאם"שמהדומסיקב" ג"הסמוגםה"דשםמקשה,התרומה'כסבזהל"ס

,מ"מהררכודעתנגדו"פברישסתםאיך:(במוסגר) ג"והסמשהטורשממה,שםב"כמהדוש"מראהפה

מלשוןשינו(ה"בהגתקנט'סים"מהרת"ושו) ס
ש"כמשסובריםנראה,סתםנכריוכתבוהתרומה' .ה"סשםלקמןפ"וכ.התרומה,כסולא,בפניםלעיל
התרומה,סמטעם,מהםלמחותצריךשאיןפו .כקצץדינושנהששכיר
,סיא"ורמבטורה"וכ.יא'סיץ"מתשב,תארמזפז ,ד"סרעו

,מעצמוכעושהדהוימטעם(המוסגרלפני)לעילפת התרומה,בסה"וכ,שם'ועיה"דלעילכמובאפט

מלאכהלעשותלהניחהישראלמותר:רכב'סי שלולאשלהםכשהמלאכהולשפחתולעבדו

אףשנהבשכירמותרשניהםשלדעתאף;ישראל כנישראללצורך

.ל" התושביםואמהעבדואחדתושבגראחד:א,טצ

וראה.בחולכישראללעצמןבשבתמלאכהעוביין במהדו
,דש'וסירנב"לסכ" .אסעיףצא

וזהו,ישראלבשבילשעושהאף,הישראללדעתצב ,לעצמו

עושההיהאם,לוקנוישגופובעבדושאףצג עושהשאינווניכרמדעתושלארבומלאכת

.להפרישוצריךואינומותרלדעתו משו.זהדיןשהביאצד

,נט,סיא"הושב..ת" ,טימאומהאיה"סדומג,לסיב"במהדונתבארוכןצה

לושמכרויאמרולומוכרושהואכשיוודעצו סילעילה"וכ,בשבת

,ה"סנזףרמו' ,א"הקובתחלתכדלעילצו

,ו"טרמו,סיולעיל,ג"משםוכדלקמן,דק"סצת להוציאולהרשותמותרם"עכושלהחפץשאם

האמתאם:שםבמוסגרלקמןוראה,בשבתמביתו האמתיודעשמאאסורישראלשלחפץשהואהוא

,לושנתנוויחשדוהו.להרואים .דהאודעה"דצט
,(ב,פב)ב"חייבנתיבק .האריסיןה"דב.,יאקא
.שמואלאמרה"דקב סולקמןקג

.אסורהניכריםבחלוקיםשדוקא,ח" .ד"סשםלעילקד
.בשבתלהדליקשבאבנכרילמחותצריךשאיןקח הערות.נב.מח'סיח"האוהבושםערוגתראהקו

,רלג'עהשלחןבאורי,60,עז"אדמוהע"בשו האמתשכשיתברר,ל"כנכאןגםלפרשוצריךקו

.'כוישראלשלשהוא סקת
דניחאיודעהיהשלאדמיירישפירש,וק" ,בכךלישראלליה

,דק"סשםא"בסקט
,ג"סשםוכדלעיל,בק"סקי .ג"ושא"מירמד,סיודלעילקיא



רנבשבתמלכותצו

אחרוןקונטרס

,העתיקולאמרדכיינןהגהותדברישהעתיץ,בלשונורייא"המננתחכם7ינכמה]'וראה7ובא
שהשיבנ"פמעמוניותובהגהותמרדכישבהגשת11ש"זבתשובתהיטבהמעייןכי.כהווייתן
שלמדוהיתרכתרשמתחלהיראה,אדוניהםבביתמדורהעושותהשכורותשהשפחותמהלאכור
דנפשיהאדעתאמאליוהעושהדנכרי"'7ה"שכ'כיי"בשהביאי'7וכיעתםזניהתרומהכפר

כתבזהועל,(ן'7ש"ד'בכיש"כמ'כושניכראףדמיירי)'כולכבותשבאדנכרימהאץעביד
,בץבולתאפילושאכורישראלבביתשעושיםלאומניםרדמיוכיים,'כו]7לדליץהדמידלא
דאינודאף,"]מביתורמגרשוואינולוושוחץרואהשהישראלמשוםטעמאנמידהתםל"ור

דמיבכיתולעשותכשבניהומץוםמכל,בסמוךשםש"כמבשבהכלליעשהשלאלמחותיכול
כשרואהנ"השץצץפ"אעאכורשבביתוכמוב"וא,למחותדיוכלמאליובשלולעושהממש
הוכיףכ"ואח.בשכרביןבחנםביןלחלץואיןש"וז,מאליועושהכמועדיףדץצץמאליועושה
הנאהבטובתעושהאפילובחנםכשעושהלמחותצריךהנכריבביתדאפילו,מבשכרגרעדבחנם

ולאפירוש,עכיץבעבידתיהשכיראבלהנאהבטובתאמרההדא'כו]בירושלמיםכדגרכינן
דיריהמלאכהשהץבלןבשבתלעשותשלאלכופויכולאינודיןפישעלדכיוןל"ר)למחותיוכל
אועליותקיפהידואםאףכ"אנ]7קטןדמועדב"בהכדאמרינן,שירצהמתילעשותההוא

.ל"עכלמחותצריךבחנםאלמא,(עכילדבעבידתיהלמחותצריךאיןאליווישמעלושיאבה
אוכברשץיבלהנאהבטובתשעושהאףבחנםאבל,למחותיוכלשלאבשכירדדוץאכוונתו
מץיםמכל,ז]י7"כדפרשמאליורעושהמעליותאדהיינוהנאהטובתויקבליפכידשלאשיודע

.למחותחייבלמחותשיכולכיון
מביתולגרשושיוכלהישראלבביתולהכי,למחותיוכלשלאמשוםדדוץאל"זדעתולפיוהנה
למחותצריךנכריבשבילדאפילושםכייםשפיר,ן]בץצץ7אפילו]]בירושלמיםאכר

אלאהעתיץלאא"המגאבל.ישראלבביתשעושהאוישראלבשלכשעושהדהיינו,י]7כשיכול
אדעתאדעבדמאליושעושהאף,"]7ישראלובשבילישראלבשלכשעושהלאכור,דבריותחלת

כ"גשהביאון]7הירושלמיאוכרגוונאדכהאי,זהבעדהנאהטובתשיץבלשיודעדנפשיה
שאינואורואהכשאינואלא,]דלעיליימ"מהרכחילוקל"ץייולא."עיי"בשופכץיייי"הב

אחריףלקינטייםם.ינ.צ
דעתכאןלבארכא,ם"מהרדעתשביאראחרקיב בפניםנפסקוכן.א"המוהכרעתשמחהרבינו

.,,סיומן עדקע
.ג"ושאק"סרמס'סילעילגםז" .דק"סרעו'סיקיד

.שמחהרבינובשם,תגברמזקטו סיסוףקטו

,רמז' .והאמתה"דלעילשצויינוקיז
,כ"משםלקמןוראה,ליקטואם.ש"ומה"דלית לדעתעושהאפילוהמתיריןבדעת,אסעיףקיט

וראה)ישראלאמירתשםשאיןכלישראל ,ועיה"דבמוסגר,טעמאומהאיה"דשםב"במהדו

,(תשובת שאיןבדליקה:זק"סא"קולקמןהטעםומבוארקב

.דנפשיהאדעתאקעבידרשותצריך הטעםא"הקוכתחלתלעילשנתבארכמודלאקכא

שמחהרבינושהרי,העיןמראיתמשוםבכיתו כ"במהדוראהאבל,מביתוחוץלעניןגםמזהלמד

שמחהברכינוגםשביאר,התםנמיאיה"דשם ,העיןמראיתמטעם

,ט"הא"פשבתקבב ,דמיכדיריהקיבולת:כ,יאקכג

,עבירדנפשיהאדעתאנכריה"דא,קכאקכד ,יפסידשלאשיודע

,ה"הא"פקבה

רואהמטעםאסורדנפשיהאדעתאשעושהאףקבו מטעםולא)ולמחותלגרשוכשיכול,ושותק

,(כדלעילהעיןמראית שצריךלעצמוהעושהמקבלןעדיףשלאקכז

,כשיכוללמחות כשעושהשאסרעצמושמחהכרבינודלאקבת

בשלאו(עצמובשלאפילו)ישראלכשביל שםב"מהדוראהאבל,(עצמובשבילאפילו)ישראל

,שמחהרכינובדעתגםשביאר,ם"מהרוהנהה"ר .ישראלבשלרקישראלבשבילשאוסר
ומצאוובאנכרילכוכםכליונתן:ט"הא"פקכט ליהויימריודןר"א,אסורבשבתבועובד

דתימרהוא,מחנייהדרכיאבוייודלר"א,יעבודרלא .עסיקהואבעבידתיהבשכיראבל.הגייה.בטובת
,הירושלמיבשםברוקחוכתובה"דקל ,1"םבפניםולקמן,בסעיףקלט

אלא,ישראלכשבילמעצמובעושהשמתירקלע כמובא
,במוסגרלהלןוראה,שאסורמהירושלמי לאולכן,ם"מהרלדעתהירושלמידבריליישבשאין

והנהה"דשםכ"מהדוראהאבל.כוותיהל"קיי בעלמאנקטינןלדינא:שםמסיקולכן,ם"מהר

ליקטגבי,התוםכשםא"ורשכש"והראמ"כמהר כועשבים

מסיקכשכתהישראלשנהנהבמקוםורק.' גםאפשרשבזה,(ב"המהדוובסוףשם)לאיסור

,שמחהלרצנויודווסייעתםמ"ומהרת"סה



צזרנבשבתהלכות

אחרוןקונטרס

ה7יז"ש'בכיע"השעלחלץולכן)ליי"הנש"הראמייריגוונאדבכהאי,ישראלמשלעושה
.שיץבלמהעלדעתווביןכברשץיבלהנאהטובתעלדעתובין"לחללניכללכבראדאין)

'ד'כעיז"רמ'בכיא"רמש"כמכברשליבלמהעלדעתולהיותיכולכ"גמאליודהעושהועוד
,נכריבשבילכשעושהש"וב,בביתושלאדשרידייא"מהמנמשמעבקפולתאבל.(ייןה"בהג

דדעתזה'בכיי"הבש"כמאלא,"דיושוחץדרואהמשוםהאיכורטעםאיןבביתודגםמשום
רואהדמשוםמכלל,לעילש"וכמחשדאמשוםדהטעםהתרומהוכפרג"וכמש"ורא'ותוכי"רש

אדעתאעבירדודאימשום,למחותדיוכלג"אעשקצץכגוןגמורהב7בולתמיתכרלאושותץ
משמעוכן)ת,מרדכיכהגהותדלאעצמובשבילכשעושהש"זכ,7ינושותקשרואהאףדנפשיה

משמעוכן.(כליולהדחתהביתבעלשלנרהשפחהמדלקתדמכתמא,ו"רע'כיכוףו"בט
אמירהאיכוראיןישראלבשלעושהכשהנכרידאףט"כץ"כז"ש'בכיא"המנש"ממבהדיא
ד"כז"רצ'כיד"ביא"רמפכ7וכן.ש"עזהבעדשכרלושמרבההנאהלוכשמגיעאלא
.כשרואהולמחותלאאבלהאמירהאלאאכרולא"דתשםך"הששהביאהחול7יןואף.ה"בהג
ומדברי,]וטורכןש"הראבנוכחאותשתלודמרחץקבלנותגביג"רמ'בכיהאחרוניםכלדעתוכן

מראיתמשוםאומרויתשהישראלמשוםלאאם,שרידנפשיהאדעתאדכשעבדמשמעכולם
בעלבעצימכיץשנההשכירדודאי,הישראללעציכללחששוולא,היטבש"עדמחוברהעין
צריךאיןלכךששכרודכיוןלומרואין.הביתבעלשלבמרחץנעשיתההכלהמלאכתוגם,הבית
ואפילורשותליטולצריךדאיןנכריבביתהנאהבטובתהעושהקבלןשהרי,)רשותותליטול

דכאןמשוםהוא7ת7ביניהםהחילוקמקוםמכל,צריךאין7תזדבשכירותואף.למחותצריךהכי למחותיכול
צריךשמחהולרבינו)צריךאיןלמהריכולנמימרחץגביב"וא,יכולאינווכאן

הדיןהואכ"וא,ץ'לדלי7ה7דמילאולהכי,בשבתיתלעשותרשותצריךבקבלנותדגםלומר
אףדבשכירותמשוםהואביניהםדהחילו7האחרוניםלדעתלומרצריךכרחךעלאלא.(במרחץ
כשעושהש"ככ"וא.הביתדבעלמניחותאטפיליהניחאדהא,שכרועלדעתוושותץשרואדו
,ע"בצדתןא"ככעיףשםע"השדבריאתזהה"ס'בכיא"המגשהניחומה.לגמריעצמובשביל
הגבינותעושותמכתמאוגם,)י7"בבש"עאדוניהםבשבילשעושותמיירידהתםמשוםהיינו
ישראלבשבילאףבשלוכשעושהאבל,ישראלבשלכשעושהזהכלומיהו.")7אדוניהםבבית
והגהותמרדכיהגהותמלשוןואף.])71"רע'כיא"המגש"כמ,למחותצריךאיןישראלובבית

אלאמיתכרלאישראלבביתדאףמשמעד"כ7יה"ש'בכישהעתיקמיימוניות

אחריקלקינטייםם.ינ.צ
שנכרי,יכ,סי1"פטש"מהרא,והאמתה"דקלג הישראלאיןישראלבהמתומאכילהמלקט

,בו.למחותצריך הסקלך

,א"מכשםע"השעלחלקידק"סשםא" מעצמןהשפחותשעושותהגבינותשהתיר

לקמןגםוראה,(מ"מהרכדעת)ישראלשלמחלב ,ד"סלשם

(ל"כנ)כ"המהדובסוףשמסיקמהולפי הגכינותלאכוללעניןאלאשםא"המאסרלא

.בשבת .קלה

,שםכירושלמיהאמוראתלשיטתוליישבכדי מ"מהרוהצהה"דשםב"במהדוראהאבל

לעשותלנכרי.ואמירהשליחותהיתהדהתם:שיישב העושותכשפחותכ"משאבפירושבעצמהו.מלאכה

.כללאמירהדליכאהגבינות סשםולעילקלו
עםמתחילשהגויבמקום:ט" עלדעתוודאיכחנםלושילךלומרהישראל

,ושריממנו.שקיבלהטובה .קל
ששכריכגיןכקבילתואפילו:דק"סרעו'סי שלככיתוקכולתל"דהאסורהשנהלכל

אף,לגמרישריבכיתושלאכ"משא)ישראל ,(בולמחותיכולשנהשכשכיר

.שמחהרבינובדעתכדלעילקלת כטעםולא,ח-ז"סבפניםזהטעםנתבארולכןקלט

שםבמצוייןוראה,ל"הנשמחהרכינו והנהה"דשםב"במהדולעילוראה.ג"בשוה

כפירושהחילוקם"מהרבדעתגםשביאר,ם"מהר ,דלעילשמחהרבינו

.ב1השאסרשמחהרבינובשם,תגברמזקם סילקמןגםוראה.דק"סקמא

'סילעיל..ה"סלשז' ,דק"סא"קורמה

.בספרישכתובומהה"דשםי"כככמבוארקמם ,ג"ושג"משםלעילונתכאב

.שמחהרבינוגםיודהבזהואפשרקמג .שקצץקבלןהיינוקמר

,שמחהרבינולדעתקמה .הנאהכטובתכשהואקמו
,זק"סא"קוכדלקמן,רשותצריךשאיןקמו .ידק"סקמת
,מעצמןהשפתיתשעושותהגכינותשההירקמט דקנ

.בשמועודוכתבוה" ,אלוטעמיםמשנישאסר,ד"סלשםוכדלקמןקנא

,ג"סשםלקמן,ידק"וסדק"סקנס



רנבשבתמלכותצח

מגיעכשאיןאלא(,)היתרשאיןיןאומריםישנכריבביתנעשיתכשהמלאכהואפילו

אחרוןקונמרם

ל"ץיילאנ)7בשלואףלהחמירכיימומרדכיוהגהותמיימוניותשבהגהותואף.ישראלבשל

כוףמרדכישבהגהות")7מ"והרץמאפרץמרדכיוהגהותומרדכי])7התרומהדכפרמשום,הכי
בעושהפ"עכ,עליהפליגישםי"שבבפוכץיםושארל"הנו"רע'כיסוףע"ושווטורו"ט'פ

בביתישראלבשלעצמובשבילנרומדליץמדורהבעושההדיןוהוא.א"המנדעתלפימשלו
אבל."7לעילש"וכמו"רע'כיכוףו"והטי"הבדעתלפיפוכץיםושארהטורכמשמעות,ישראל

משמעוכן,מתירהתרומהשכפרפ"אע,י)ד7"רמ'כירישו"הטנגדלהץלאיןאחרתבמלאכה
:ש"עבזההתרומהכפרעםמככימיםשאין")מיימוניות7בהגהות

שרכושוריוחריוחמינישנישישדין"רמ'מכיש"במן)עיין7נרפגיענשאיןאלא(ו)

לעניןפניםכלעל,"ש7ן"הראבדברילאיכורנזכרהראשון.גופהזומלאכהוריוחמתרבה
אבלנ"נבהאש"כהראל"ץיי]71ן"רמדבכימן,ו"הטחלץלאודאיובזה,שבתבערבלוליחן
ה"בלאעודיעשהשבתדלאחר,]"71"פד"הראבבהשגתאלאנזכרשלאגופהזומלאכהבריוח
ש"עג"רמ'בכיאבוהבי"מהרכתבוכן,"זןהיוםאותהיעשהלאאםלגמריזומלאכהויפכיד

ילאמכללהעיןמראיתמשוםבמרחץהאיכורשכתב"דין"רמ'ובכיי"שם7י"והב.ן"יי"בב
'בכיו"הטכתבוכן,דנפשיהאדעתאדץעבידכיוןכךבשביללאכורמלתאליהפכיץא

ש"כמם"ברמבפירשולאדהם,]7ם"כהרמבאלאד"כהראבדלאבזהודעתם.ן"גי"רמ
אלאפליגיולאדאכורליהבמשתרשאמודועלמאכולידלדעתו,'כוהשריםכדרך17א"המנ

דהכיותשכחשםבלשונםדו7,כןפירשולאו"וטי"הבאבל,ש"עליהמשתרשאמיץריאי הוא
צריךשנהבשכירמודהם"דהרמבדאפשרלפיץיולפי,ליהמכפץאכפוץיי"שהבאלא.
שפיר'אתוהשתא.]]7שםא"כרמדלאליהדפשיטאאפשרו"הטאבל,א"המגכפירושלומר

כשאינודמשמענ]מיד7שבתבמוצאילדרכושילךלושיאמרדאכורגן]"כקז"ש'בכיש"מ
לאאםמעותיוממנוויטולמידשבתבמוצאישילךהואכןשהאמתאף,שריכןלואומר
רעל,הדרךמןכשיחזורזמןלאחרבמץחוחפץלויהיהלאכ"אחיץנהאםשאףאו,יךיץנה
אליואומראייוהלא,דוץאבשבתלץנותהנכרייביןהיאךכ"דאל,גוונאבכהאימייריכרחך
גופהזומלאכהליהמשתרשאב"וא,"]בכמוך7לעילשםש"כמ,מידשבתבמוצאישצריךכלל

.א.פקשםא.,כק.ם.םינה"פלאלה.נ.לה'.ם,םא.המאיירתפרםת.,ש.".סקיון'.ס".תיט
אחזיילקינטרםם'ינ'צ

.שמחהרבינובדעת,וראהובאה"דכדלעילקנג כדלעיל,לוהשכורהבשפחתושהתירו,וסייעתוקנך

.(במוסגר)והאמתה"ד לעילבנסמןוראה.ם"הרא:שםמהכיבהגהותקנה

,א"בירבד,סי .שם,ועי.ה"דקנו
,ה"סלשז,סילקמןראהאבל.שםכדלעילקנז בסופורמג'לסיב"במהדומסקנתווראה

שאינו)מלאכותשבשאר,שה'סילקמןא"ובקו ש"ומב,ישראלכשכילאףלמחיתצריךאין(נהנה

,עצמובשביל התרומה,סדעתשהביאשאחו,ואותו"פקנת

.לאיסורכתבשמחהרבינואמנםכותבלהתיר .ואילךסח,עב"העוראה.זהא"קולכללותקנט

,ואילךשסו'עהשלחןביאורי .אק"סא"קוקם
,לו'סיא"פקמא ושוטורקטב

.ב"טשםלעיל.א"סשםע" ,תקיא'עהשלחןביאוריראהקסג

.ליהמשתרשאמלאכהאותה:יבהלכהקסד סרמז,סיא"מקמה
.ד"הראבבדעת,סוק"

ה"דשםא"ובמהרי.בספרישכתובומהה"דקמו ,בספריםשכתובומה

,(אבוהבי"מהרשל)זהטעםלדחותשאפשרקסז רקלת

הרואיםמפני:ם"הרמבדבריומגללה" ,'כוומרחץ,בויוםשכירשהואשיאמרו

.אצלוהואיוםשכיריאמרודשמא:אק"סקמט סשםוראה

,בארוכהבק" לשתיםאולשנההגויששכרכגון:ב"הי.ו"פקע

ואורגכותב1"הלושיארוגאולושיכתוב ,ומותרכשכת

ה"דרמג,לסיב"מהדווראה.ידק"סרמד'סיקעא והשתא

ם"הרמבמלשוןשהוכיח,שפיראתי ,א"כרמדלא

לכלשנהבשכירשאוסר,ה"סרמד'סיקעב ,א"מישםוכדלעיל,עלמאלכוליהמלאכות

שבתבערבמעותלונותןשהישראלכגוןקעג ,לקנות

,עבזדזשץנהמההישראלממנוקער צריךשאניראהלוואמרלכובסבגדנתןגביקעה

,שבתבמוצאילהם



צטרנבשבתהלכות

ממנהיהנההשבתאחריעשנהאםשאףבשבתנעשיתשהמלאכהסמהלישראלריוח
בשבתשתיעשהיותרחפץשהואואףבשבתנעשיתשהיאעכשיוכמוכךהישראל

אםשאףכיוןריוחנקראה~ואיןמקורמתממנהליהנותויכולמקורםשתגמרכרי

אחרוןקונטרס

שם'עי."שריןשנהדבשכיר"חמיותבשםן]7ה"ש'כיבכוףש"מממשמעוכן.שריה"ואפ
עלחולץז"דהטשנתבארמהלפיאבל,17ה"בהג[ה]"כד"רמ'מכיזהעלשהץשהן]7א"במנ

.מידיץשיאלאא"רמ
פרקבאותומחלקותויזכירולאא"רמעלבבידוריחלוק1"דהטלנמרגדולדופקזהו"ומיהוא

]לחדש17ל"נשהיהמהשםוכתבמץוםבאותושצייןובפרט,]א17"רמשהגיהמץוםבאותו

"ג17"רמ'בליש"וממ.חול1177שוםבלידברושכתםא"כרמל"קיידלאזהחידושזכרולא
אחרנמשכיןאנואמל,אבוהבי"מהרדברילדחותדישי"הבכוונתמפרשדשם,ראיהאינו
להתירכוונתוראיןראיהאיןה"ש'ומכי.ול171ן,משםשאיןשםזהלזכורהוצרךולא,א"רמ

,החלבלץנותהמחמיר"1,מ"מהראףשהרי17ןשםא"מהמנכדמשמע,למחותיצטרךשלא
שאמידהמשוםאלא,ש"עכיד17ןפרקכוףבמרדכיבהדיאכמבוארלכתחלהלומראפילומתיר

דאפשרמאיכלהילכך,'דרבנן7שבותדוחהחייםבעלישצער,הותרהולאהיאדחויהזו
מכלהאמירהאפילושהותרהשאף,עצמובשבילטורחשיהיהכדיהחלבשיקנהדהיינו,עברינן
כדיעצמובשביליעשה,ישראלבשביליעשהלמהעצמובשבילשיעשהשאפשרכיוןמץום
]'ד7"פכוףמרדכיבהגהותש"כמ,"'מלאכתך7עשהלוכאומרשנעשה,האמירהאיכורלהץל
דץעבידאכורלציצהובלא,לדעתודשריביוםבושיעשהמצוהלדברבשבתלנכרילץצוץלענין

אדעתאדץעבידשנהשכירכגוןעצמובשבילעושהבאמתאםאבל,ש"עדישראלאדעתא
מחכויןשהואמשוםהאיכורטעםאיןלהאוכריןואף]'ם7"וראהתרומהכפרש"כמדנפשיה
אלא,ן]7קצץולאבץבלנותכמוליתסרנמיהישראלדיוחבלאכ"דא,בלבדהישראללטובת

'בכיש"כמ,כשלוחומחזיריוחאיןולולהישראלריוחשישדכיוןמשוםהואהטעםודאי רמ
לומרישי'ז7"ש'בכיש"ובמ.ן'מותרת7עצמהשהשליחותכאןלאכוראיןכ"א,"'ד7" כמ)

."'ד7"רמ'בכיש"וע,ריוחישלהנכרישגםכיוןמודהא"המנאפילודבההוא(בפניםש"
לאו"שהטכיון,[ה]"כד"רמ'כיא"רמנגדלהץללנואיןז"ש'בכיו"הטכוונתשיהיהואיך
שעתביהדאיתגוונאמשכחתואם.ן'7לאיכורהככיחא"שהמנובפרט,בפירוששםעליוחלץ

.אק.םשםא.~קם.ם~א.םימר"פל"כרא~.בק.םף~םימי"פא.ממשמעית.ר.םא.ימ~;.~שמ
אחריןלקינטורםינים.צ

,יבק"סקעו בקעו

,במרדכיכתבה"דשב'סיח" ,א"סלשםלקמןה"וכ.בשבתשחולבהחלבקעת

.יגק"סקעט שםולעילקפ
המתיריםדעתעללסמוךשאין,א"מי ,המלאכותלכל.שנהבשכיר

,ו"הטבדעתבפנים'האאופןביאורכאןעדקפא שאפשר,שבפנים'הבאופןלבארבאעתה

,חולקיםשאין ,ה"סרמד'בסיהיינוקפח

,הק"סשםראהקפג הפוסקיםכללי.קמא'עהייםמחשבתראהקפד

,שטוכללוההוראה ,ב-אק"סקפה

,בסיהואו"והטה"סרמד'בסיהואא"שהרמקפו סרמת

.כ-א" .יגק"סקפו
,מא'סיץ"תשב.מט'סי(פראג)ת"שוקפח סיוכדלקמן

.ט"ככשה'

,תסחרמזקפט סכ.שםכדלקמןקצ

.ט" .ה"סלשז'סיכדלקמןקצא
,בקצץמותראמירהשאיסורואחרי:חנטרמזקצב לקמןוראה.בשבתלקצץמותרמצוהכדבר

הדברטעם,הואוהענין.ה"דחק"סא"קורסג'סי .נפרדיםאיסורים,בשהםכיון
,א"סירמד'סילעילהמצוייניםקצג ,ז"סלקמן.דאסורקצר

,אק"סא"קוקצה ,חייםבעליצערמטעםקצו

רק,איסוראיןקפידאכשיששגם,גק"סז"טקצו לוצריךשאניראהבפירושלויאמרשלא

.שבתבמוצאי מודהלנכריגםריוחשכשיש,אק"סא"קוקצת

.רבד'עהשלחןביאורי.וראה,שמותרא"המ דרמג,לסיב"במהדואמנםקצט

אתיוהשתאה" ,הישראללריוחחוששיןשאיןמסיק,שפיר

בשכירהאוסריםטעםביאר,דבהאאלאה"דושם



רנבשבתהלכותק

לאהשבתאחרתיעשהשאםבעניןהואאםאבלממנהכ"גיהנההשבתאחרתיעשה
לררךשהולךכגוןבשבתתיעשהכןאםאלאכללחפץבהלוואיןממנהליהנותיוכל
בשבתנעשיתשהמלאכהסמהלישראלריוחשישבעניןבזהוכיוצאשבתבמוצאימיד

השבתקודםהחולבימילגמרהשיוכלכןאםאלאהשבתקודםלהנכריליתנהאסור
עושהשהנכרילוונודעהשבתקודםלגמרהשיכולבכדילונתנהאםואףכ"אחאו

עכשיונעשיתשהמלאכהמזהריוחיששלהישראלדכיון"תבידולמחותצריךבשבת
עושהשהואאלאהשבתאחרלעשותהיבצרלאשמצדומזהריוחאיןולהנכריבשבת
לפיכךלהישראלשמגיעכמומזהריוחלומגיעואיןפעולתולהשליםתומולפיבשבת
לוליתנהשמתירמיוישבשבתהמלאכהנעשיתהישראלזהבשבילכאלוהדברנראה
לושצריךדעתולויגלהשלארקבביתובשבתמעצמויעשהוהואלחשכהסמוך

.~תמידשבתבמוצאילדרךשיוצאכלללויאמרולאבשבתשתיעשה
שכשלאבעניןכשהואאלאהתירשלאאפשרשהמתירכללחולקיםשאינןואפשר
.לישלםלאאזיבמלאכתיהפץכלללהישראליהיהלאהשבתואחרבשבתיעשה

ריוחלומגיעבשבתהמלאכהעושהשהואשבמהונמצאמלאכתובעדהישראל
דכיוןמותרשהואמודההאוסרשגםאפשרובזהמלאכתובעדהישראללושישלם
הישראלבשבילנעשיתהיאכאלונראיתאינההשבתממלאכתריוחמגיעלהנכרישגם
ויצטרךהשבתאחריעשהבשבתיעשהלאאםשאףבעניןהואאםאבלבלבד

במוצאיהמלאכהשתוגמרמנתעלבתחלהעמוהתנהשלאכיוןלולשלםהישראל
)בלבדתלהישראלאלאבשבתשעושהממהלהנכריריוחמגיעשאיןונמצאמידשבת

:אסורשהואמודההמתיראףשבזהאפשר

אחרוןקונטרס

ש"ע,די"של'בכידלילהלעניןכמווכיעסוהתרומהכפרעללכמוךישהכיבלאוהדחף

'כו)7פידאיאין'ח7"כזה'בכיא"המנש"ממומיהו.~זי"רמ'כיובעוף"ו"ל7"כא"במנ
.'וה'בד'שרשנהשכירגביז"רמ"לובכוף,'וה'ברש"להראאפילואפורה"דבלאמשמע
,בשבתגםתיעשהכןאםאלאלהגמריכולההמלאכהשאיןכיוןשנהמשכירהמירדהכאמכלל
כ"א,אחרתמלאכהשיפכידאלאבחולאףלהעשותיכולהזושמלאכהשנהבשכירכ"משא

:ע"וצ,הכאמודווכיעסוהתרומהשכפראףאפשר

ל'ולג,1ק.פא.ק1ויאה.ת1;'1פם.הימבכטת,בחיא'כ,בוהויב.שנמהר1נ.1ש.נ.פיפי"פכולכלמא ם.הפ1פקי1ברעת
,שאפיי1ך1'ם'י'המתנםאפסישכאןאק.פימר'.פך'ציאיןמעצמיהעושה'שמכי שאייתת.ש1יאהאבל.'בפמן1כרלקמן,מעמיםמכמה.1ק.פא.ק11.פלקמןויאה.בך1למהית

שחזרמה'לפשאפשר(לך'יאד,מ')ה"מהודה'יק"מא"קייראה.ג"מקעה"מז-שתשחנותמב אזלו"שהט

.מיתרזהגםב"במהרישת2למהם.הוששאנישאיןלשיפנתי אק"סרמר'סיל'ולע,יק"חא"נקונתבארזהמעםמגהמג'סיל'לעוראה.בשבת'הנכרמעבידתריוחשראל.ל

,עיקריהואלזמר1"וערה"רזרא-במחמסיקשכן,שםובמצייןא'-ט"מאמד"וםג"מ

אחייןלקינטרםם.ציינ
עללממיןישנדלי7ההפסדשבמקים,א,סידמדדביםימיםשנידמדהייהיאהמלאניהלגלשנה ב,.במהד.מסלהשםבמציייןיאה...1דעהנ"ע..דירןלהידיןמשםללמידאיןנ"א..קבלןלא.

לנוהיי איןמעצמיהעישהשינדימטעםמלאניהבשארום(אילך.ד,ט')ה"סהידה'שאדיהבשמהנהב

,בולמחותצריךמוחדזהגםב"במהדושחודמהלפישאפשר המושכרשכידואפילורארצד'סילעילשציייןמהדאה,שנהשכירולענין)

,לזמןלי .השכורענדוי"ע'וה,בדאגרתלשלוח.שמתיררםהפוסקיםכלליוראה.(ב"במהדומסקנתו,א"מי
איןבקבלנותלעשותלביתוכליםשמקבלזהרג.שוכלל.וההוראה .יעשהמתילישראל.קפידא,סילעילנפסקוכן,ו"סכשםלקמן.בוסעיףר



קארנבשבתהלכות

לקבלכדילעצמוטורחהואשאו"מלאכתותבשכרדמיםלוכשקוצץוהתיכלו
דהיינוהנאהבטובתשעושהאו,הישראלתשלשליחותוכעושהנראהואינושכרו
רמסתי'בסישנתבארד"ועמהישראלכברשקבלהנאהטובתבשבילבחנםשעושה
הואמצפהאלא"תבחנםלעשותחפץהנכריאיןאםאבלשכרלוקצץכאלושדינו

ונמצאשכרהישראללוקצץשלאבודאיעליוממוכהדעתואיןאבלשכרלתשלום
כ"אאלאלויתןלאלפיכךשליחותוכעושהונראההישראלבשבילבמפקטורחשהוא
מותר1הבזמנינולכובסכליםכגוןידועשקצבתוודברהשבתתןקודםלגומרהשיכול
.)עמויקצוץופעםפעםבכלדאטוקציצהבלאבמתםלחשכהממוךאפילולוליחן
פ"אעלכןקודםאובשבת'בהלוליתןידועקצבתושאיןבדבראפילו")מתיריןויש
מבעודלגומרהיכולאינואםשבתבערבלושכשנותןהשבתקודםלגומרהיוכלשלא

לשבתממוךלושנותןכיוןבשבתשיגמורמנתעללונותןכאלונראה1ההרייום
נראהאיןלשבתממוךשאינוכיוןבחמישיאבליוםמבעודלגומרהיכולאינווהוא
כליםנבךאיןנשנתמעצמייעשההנכריואםנשנתגסלעשותמנתעללוכנוהן

שמקבלבשעהאלאהישראלשלכשלוחונראהואינועושההואקבלנותושלהשלים
וכיוןישראלשלכשלוחונראה1ההרידמיםלוקוצץהישראל[אין]אםשאוהקבולת
כאלונראהאיןמקוםמכלכשלוחואונראההואאםאףהשבתמיוםרחוקלושנותן
.])עיקרוכןלשבתממוךלונותןכןאםאלאבשבתלעשותשולחו

])רמס'במישנתבארכמוהראשונהכמבראאגרתשילוחגבימחמיריםשאנוומה)

אומר.כאלנראההפצולמהוושיוליכנהאגרתעםנדרךשכיטשילהילפיהואהטעם
להגיעיכולשיהיהצריךולפיכךחפצולמחוזשיגיעעדבשבתאפילויוםבכללילךלו

:(י)השבתקודםימיםהרבהשמשלחופ"אעהשבתקודםלשם

")יעשהשלאלולזמרצריךבשבתמלאכתועושהאותורואהאם(')מקוםומכלז
לפי)השבתקודםכברלגומרהיכולשהיהפ"אע"בשבת'באלושנתןפ"אע

אחרוןקונטרס

קצץכשלאאמילולמחותצריךאיןיודעאבלרישת"דודנררואהאסמקוםומגל(ו)

בשבתיעמודלאודאיהא"ואי'בדאגרתלשלוחמותרהאיךכ"דאל,'וה'ברלוכשנתן

.ר"מלעילהאמורמד ם"רמב.פוסקיםכמהבישיםשהתנהומהה"די"במה

,כ"אאה"דא,ש'תוס,שםמ"מיראה.נ"הי"פ םא"פש"רא

"לםב"במהדויראה.ב"מע"ושימור,לי" רר.שב,ם"למהרל"םנ"יהה"-המקוםומכלה"דרמג

.נוההפוסקיםדעת לעראהמד

,אק"משםא"יבקיודוב"מרמז"מל' _בזהט"שם'המעמ'שי

ריקא'הבולדעהאיפןבכל'האלדעה,מף'מעמז .הם.כדברלהחמירושטוב,מאליול.מתהכשהנכרי

,ח"מרכה"נל'יכדלע.מקיזא"ממח "ובבסירהובא.כ"הו"פם-רחב,א,מ.ף-רימט

"מ' .ב"משםלעיל,א"משםע"שו,רכה

.ו"מקא-מנ 'תוסגא

א"קירמז"םל'לעראה)שמר'לאה"דא,מ' ,ב"מא"ורמריר.לו"מסיףא"פש-רא,(אק"רם

.חק"סא"מראה,ב"מא"רממשמעותגב .המעיףגג

והשתאה"דרמג"לסב"במהדוראהאבל,שםא-תגד את

ר'שמתהתרימה'םדעתם'מצרפשכאן,שפיר' .שםל'לעכ"משא,קצץבלאאיפךבכל

ע"שי,מ"הא"פהירושלתיבשםצא"מריקחגה _ב"מש

'אשערהשבתניטמרתכהןמנחת.וראה.ב"מא"רמנו .אףיאמנם.ה"מרפיה

אחרוזלקונטרסציונים

ה"סרמו,סיכדלעילרה,ואילךפם'עב"העוראהזהא"קולכללותרד .ואילךשעב'עהשלחןביאורי



רנבשבתהלכותקב

הואשבשבתהנכרימביןאוילוושותקבמלאכתועומקבשבת.רואהשכשהישראל
להשליםמחכויןהוארואהוכשאינוכ"משא"בשבילולעשותומחכויןלהישראללונוח

:(קבלנותו

אחרוןקונטרס

ועוד.הואופשוטח"רמ'כירישו"ובטג"כזה'כישבתבעולתבהדיאכתבווכן.הדרךבאמצע

כעושהליהדהוהג"אע,תכבהאללואומריםאיןלכבותשבאנכרישנינועשלימהרמשנה
שלאכשאפשראלאהנאהבטובתשבתבערבהיתראיןראםלעילחש"כמהנאהחבטובת
יעשהשלאלהקלחוליןאםג"ממ,קצץללאהנאהטובתביןישהפרשמהכ"אבשבתיעשה
שאינודבל,אינודוהודאיאלא,אכורהנאהבטובתאףיעשהואםלישתרי7צץבלאאףבשבת
שםומשמע,לעילתהנזכרמרדכיבהגהותבהדיאכדמשמע,דנפשיהאדעתאעביררואהו

בלאשעושהבידומוחהשאינוהישראלמדעתרואהשהנכריבמהתלוישהכל('ילעילש"עמ)
,נכריבביתלבולתוגבי."'ידנפשיהאדעתאיעבידרשותצריךשאיןבדליקהולהכי,רשותו
דאףואפשר.(]'יבפניםש"כמ)רשותצריךישראלבשלבשבתלעשותמסםדמכללומרצריך
בולמחותויכולבשבתמעשייתויודעשהישראלבבירוריודעשהנכריאלאממשרואהושאינו
,ויעבידואדעתיהליהדניחאדעתיהגליכ"אבומוחהואינולביתוכמוךשעובדכגוןב7ל

ראייתובשעתעושהשהואמהשאזממשרואהוכןאםאלאאדעתיהדעבידאמרינןדלאואפשר
.ע"וצהרואהוהישראללפנילרצוןשתהאמתכויןהואאותו

דעבידתיהעיקראעבירדלא7צץדלאג"אעדאז,בחוללהעשותהמלאכהכשיכולהזהכלומיהו
שכברקבלנותולהשליםדנפשיהאדעתאעבידבשבתשעושהמהמקוםמכל,דנפשיהאדעתא
.וכיעתוש"להרא'וה'ברלוכשנתןרואהוכשאינולמחותצריךאיןלהכי,לעשותונתחייבקיבל
,ד7צץג"אעבשבילוהשבתעשייתמקריאזיהישראלבגללבחוללהעשותלהאפשרכשאיאבל

ציירידהתם,נ'י'א7"כד"רמ'כיא"המנמלשוןכדמשמע,רואהשאינואףלמחותוצריך
א"המגש"כמ,'וה'בדלושנותןואף.אותושרואהכללשםנזכרולאנכרישלבביתובצנעה

.טענןל"בככמבוארלמחותלעניןש"וב,לכתחלהליחןלענין]'י'ח7"כזה'בכי
וכיעתודיני"להראבבשבתעשייתהליהדמשתרשאאלאבחוללהעשותלהכשאפשרואפילו
.ד"הראבהשיגהכיואפילושרואהוכללנזכרלאם"ברמבשהרי,רואהושאינואףלמחותצריך
ואפילושבתערבכללנזכרלאם"ברמבשהרי,ד"הראבאוכר'וה'בדהמלאכהלומכראםואף
'כיי"הבש"מממשמעוכן.י'י[ה]"כד"רמ'בכיהאחרוניםמכתימתמשמעוכן.עליוהשיגהכי רמ
והצריכו,הישראלריוחמשוםלאכורן'אי"המגעמווהכבים,אבוהבי"מהרבשם"'גי"

ה.םלקמןשתבאר)א.המשלשמתחין'1ב.1אות1.פת,י),תייתבהתהותשמחהרבינהתמכתנו תריבהגהות

ם'במומגרא"קויראה.מ"מקא"מ.תגברבהמי-
),

שמחהנו'רבמעםן'בליק'חש.ש,.לפוהנהה"דמצה

אחריןלקינטורםם.ציינ

-

.א,קכאו

-
אלא,עבידדנפשיהאדעתיהנכריה"דשםי"רשז בטובתבעושהלןאיכמתלא-שיודעמהודאי

,דלקמןמטעםלן.איכפתלא-שרואהומה,הנאה רכינולדעת)וראהוכאה"דהק"סא"קורת

שלשיטתו-תנכרמזמררכיבהגהותשמחה .(11הוכחהכאןמביא
לומרשייךמכבהשלענין,שמחהרבינובשםרט

,קעכידדנפשיהאדעתיהנכרי ולרכינוה"דכמוסגרושם)לפיוהנהה"דהק"סרי

.(הליקהללטןאף,שמחה במהדוגםראהריא
.מ"מהרוהנהה"דרמג'לטי.ב" -שםלעילא"כקו)"לעילש"כמ"ל"אוצריב

שלשיטתו,שמחהרבינובשםמרדכיהגהותבדעת משא,(זוהוכחהכאןמביא

מוכיח,א"הסלשיטתכ" ,ה"סכאןבפניםכמבוארהטעםשם

.ה"סוכדלעילדיג ואינו,וה,כדאגרתדכששולח,ו"טסוףולעילריר

לואומרכאילוהויהשבתקודםלגמוריכול .לכתחלהמחמיריםולכן,'כויוםבכללילך
שצריךש"ומב:קצץולאבשכרעושהגבירטו ,בידולמחות

.שנהשכירגבי,ג"היי"פרטז שםוללילריו
,א"מי .ג"משםלעילוכמצויין,בספריש"ומה"דריח

.נק"סריס



קגרנבשבתהלכות

כקצץשרינו"הנאהבמוכתעושהואפילושכרלוקצץכשלאאמוריםצבריםבמהח
צריךבשבתעושהכשרואהומקוםמכלן)שבתבערבאפילולוליחןלעניןשכרלו
מחכויןהואהרימלאכתובערשכרלקבלהמוכהרעתוראיןהכיון)בירולמחות

אחרוןשנמרם

וכן.ההואשבתבערבשכרואםהראשוןבשבתדיולא,שכירותושנתשלהשבתותכללמחות
אוכרהכיואפילוכלוםלונתןכשלאמיירים"דהרמב]יזה'כימשהבדרכיא"רמש"מממשמע

לוכשנתןפירשולאבכתםשנהבשכיר"]כדבריויא"רמופכך,השנהשבתותבכלד"הראב
'וה'כדלודכשנותן,]]יד"רמ'סיבכףלאיגרתדמידלאודאיאלא.שבתוערבשבתערבבכל
דכיוןמשום,רואהושאינוכיון'וה'ברדשריכלל7צץמלאגרעלאליהדמשתרשאג"אע

דנפשיהאדעתאהיאבשבתשעשייתו,כקבלןעליהעכשיונעשהחפצולמחוזלהוליכהשקיבלה
זוקבלנותוישליםבשבתילךואם,חפצולמחוזהאגרתלהגיעעצמועלשקבלמחיובלהפטר

עשייתכ"אבחוללהעשותיכולההיתההישראלשמצדוכיון,בחולזהלהשליםיצטרךלא
,קבלנותמשוםבזהיפטרלאבשבתיעשהאםשאף,]]יבמרחץכ"משאיינבשבילואינההשבת
בשבילהיאהשבתעשייתכ"א,בחולזהלעשותמצטרךהיהלאבשבתעושההיהשלאשאף

לוכשנתןכללהיירילא"]י[ה]"כד"רמ'בכיוכן.להנכריולאממנהריוחלושישהישראל
וכי.י]בי"רנ'בכיבפירושכתבודהא,דשרילאשמעינןאצטריךלאדהא,ן]י'וה'בדלבולת
בכוףשריטעמאומהאי,7צץדלאדעלמאמנכריגרעשנהשכירשהואמפני"]דעתךיכלקא

משתרשאשכיררגבידאף.כלל7צץדלאדעלמאמנכריגרעדלאמשום,איגרתגביז"רמ'כי
'כיא"המנש"ומ.יין[ם]"וראהתרומהכפרש"כמ,דנפשיהאדעתאעבירהואמקוםמכל,ליה
בשבילוכעושהומחזיריוחישולהישראלריוחלושאיןהיינו,'כודעבידלומרואיןגיי"רמ
מדמכלאףוהתם.ש"ע"דיי"רמ'בכיש"כמ

-

,גווניבכללמחותצריךדנפשיהאדעתאעבידום

בתחלתשקיבלשקבלנות,שבשבת11בעשייה7בלנ1תחיובמעליוופוטרמשליםשאינומשום
שאף,ממנהחלץשפטרשנאמרלחלקיםמתחלקתאינהוגם,שנתוכוףעדנשלמתאינהשנתו

.כפלייםלמחרעושההיהלאהיוםעושההיהלאאם
בעירבשבתמנעליםמוכרמדיןבהדיאמוכחהואמשליםלאינוקבלנותמשליםשביןזהוחילוק
דרךעלאפילושאכורטיינ"ביומאכליםמיניאו,]ויי"טל"בכא"המגשכתבישראלשרובה
מידהמשכוןלקבלדנפשיהאדעתאעבדדודאימשכוןלושנותןואפילו,]ייבשבתמכירההיתר

דמואםמאכלים'גבאו,"מנעלימייגבימותרבקצץואילו,אכורה"ואפלמחרוהמעות ודוץ
צריךכ"ע,יעבידדנפשיהאדעתאדבתרווייהוואף,ויין"ת7ט'כירישא"המגש"כמ

כראנט.ב.010;.ש1.שםשיתי,יןנח

"
.ם.םרם"פל'שלג1ת;'הר'שת.1כ,0.1ל

אחריןלקינטייםם.ציינ
.הק"סרב .ה"סומד'בסירבא

החילוקכלאמנם,י"משפולעיל.טק"סא"מרכל וקוע"בשוהמבוארלפיהואהזה

כ"משא,א" אתיוהשתאה"ד)רמג'לסיב"במהדושחזרמהלפי

וגם,הישראלשלבריוחלןאיכפת.לא(ואילךשפיר קבלןנקראאחתלמלאכהשנהששכירלןמבירא

שנהשכירלעניןרקהואדלקמןהחילוקוכל,שקצץ א"הרמאסרולכן)כקבלןדיגושאנן,המלאכותלכל

י"סרמז'סילעילמתיריןמ"ומ,(ה"סרמד"בס ,'וה'בדאגרתידועללשלוח

.ריו'עהשלחןביאוריראהרכג סידלעילרכך

;ג"מרמג' ,שנהכשכייא"הרמשאסררכה

,אגרתידועלששלחרמז"מסכדלעילרכו

כ"משא)שבתבערבאסורקצץלאואם:ב"מרכז .(מותר'וה'פר
,במיהרכה .א"מירמד,סילעילשצויינורכס
אינושנהשבשכיר,ג"סשםולעיל,בק"סרל .דנפשיהאדעתאעושה

,א.ק"סא"קורלא סי.ב"סילקמן.ה"וכרלכ

.א"מכשכה' .ח"סיתקטו'סיכדלקמןרלג
,א"סשבג,סידלקמןרלד .יאסעיףלקמןרלה
דלקמן]לנרדמימאכלדמיניאפשר:גק"סרלו רס

למנעליםולאבולהשתמשדאסוררעוי" נרדוקאל"דיע"וצ,[בולהשתמששמותרא"שי

כ"משאואיננובאדמחרעכשיובולהשתמשצריך ,מאכלמיני



רנבשבתהלכותקד

לוקצץאםאבל(לונוחזהשעמקהישראלמדעתמביןכשהואהישראלבשביל שכרן
אףהישראלבשבלולאשכרולקבלכדיבשבתבעשייתומחכויןהואהרי)
.כללבידולמחותצריךאין(ולפיכך"לוןושותקשרואהו
צריךישראלשלשהיאלרביםומפורמםבפרהסיאנעשיתהמלאכהאםמקוםומכל

במדינותשלנוהחלוקיםלפיכך)"ד"רמ'בסישנתבארכמו]ןהעיןמראיתמפנילמחות
צריךהנהרגביעלבשבתהנכריכשמכבסןישראלשלשהםניכריםשהםאלו

לכתחלהמקוםומכל"לכבםןןלונתנםשבשבתשיאמרוהעיןמראיתמפנילמחותיי
:בפרהסיאיביטנתיכנסןשמאהיששיםיאיןשנתנערבאפילילוליתנםמותר

שבידישראלשלכליםכגוןישראלהשלבחפציםנעשיתכשהמלאכהזהיכלכן
בגדמהםלארוגוחומיןמנעליםמהםלתפורלרצעןאולעבדןועורות"הכובסן

בגדואורגשלומעורותמנעליםתופרהנכריאלאכלוםלונתןלאהישראלאםאבל
לולזמרצריךאינובשבתאותהעושהשרואהופיעלאףן"שלובביתשלומחומין
לרביםמפורמםשאיןאזנפרהמיאעושהאינו(ד)אםשכרלזקצץשלאפ"אעכלזם

אחרוןקונטרס

.קבלנותבלאמאליועושהוזהקבלנותולהשליםעושהשזהמשוםהואביניהםשהחילוץלומר
מאליודכשעושהמשום,ייילעילש"כממאליומעושהגרעד7בולתמ"מהרש"למכללדמיולא

:ק"ודוש"ע"איי"ל7"כא"במנה"שכ'בסימשמעוכן.דנפשיהאדעתאלגמריעביר

.דיי"רמ'בסיש"במעייליליברבפרהסיאעושהאיה(ח)
נתןשלאטייריטייג"דהרטב,משהימרבדרכיומ"טט"איי"הטגשלדינועיקרעללהקשותואין

בעינןד"ואפכלוםלו

-

לאושםלזמןבשוכר7"יהסיפאעלכןכתבמשדדהדרכי,אינודיה,צץ
:משדלהדרכיאףישראלמשלכשעושהמיידיודאיוברישא,קצץנזמר

ר'להתכתנתוכרידוקאא"המש"משאפשר,שם הדמעיקרההלוקים
שםומים.ר'להחמשטיבאלא,ן' ר"לטב"מריייראת.ע"בצ

גםשהוכיח.נט.אה"דג" אמור'כופרהסיאבמקוםשכמכבםש"והראן"הר'מדבר ימרא,שהכרממעם

,העיןת' 1ההשששרקבתהלתוהק.פקמאלעילראהמה

.ב.פקרנה"פלר1רתהלהוראה.כאןשיך .שםא.מסו

'לפה:1הה.רהק.פא.בק1התבאר.מ.פקא,תז'2 .פלקמןראה)
,מעצמובעיטהנםהוא1הל1ק'שה' .(שםנמצ1יןראהאבל

.שםא.מ.שם'ריטלמ'טת ,האןמראיתממעםאירשראלבביתכ.משאסט

איןמעצמושבאשה'.פלקמןוראה.ה.פל'כרלע בנסתאףלמהותיורך
.הק.פלדרתדחהויאה.טראל"

.מ.פקא.מס היללמקםההנחהמא

-

א.בק1מבנארתבשהם1ה פ,נהנהה.רהק.פ
שטפהיטטש.כטרלא,' שנם(1.פלעילהמצנין)

לאפנימקנםהיהחי לעשותשלאלכ1פ1כול'שאיןאלא,1ש1תקינאהממקם

1המקםשהביא1ק.מקראניאה.בשבתמלאכה שתל1)

ש.כמ.1'ל;נכתב(שיאל'מהישנתך'ציאם' אףכןביאי'מ:'1הכה.רימן"לפב.כמהר1..בפרם

.ם.מהיבתת :;)הארםבתוית].]יהסב

,כיצרנמלאכה,ל1ת'אבן' שמנב)נ.פ;.ש1.קת,ן.,)דןבשם'.ב.(,בפופ

.(שאפי)'ק.פא.מ.(י'לההמ 2

.בק.פשםא.1בק1.רפרףו' ניאה.שםא,תד'2
,נק.פפוףא.ק1ימר"בלעי דקאםאפילואמודא'פיהמטנמק1מ.ממעםרהיט

מפיקבפוףאשם.שיאלשלשהמלאכהורעים'מקצת

אחרוןלקזנטרםם.ציזנ
,ישראלשלבחפציםאלאקצץצריךשאיןרמא.והאמתה"דהק"סא"קורלז ,הק"מרמב,מדינאשרישבקצץליונראהרלה

המלאכהעלהגויעםאדםפוסק:ג"היו"פרמגצו'עא"בקוב"העוראהזהא"קולכללותרלט ,דחיסיקיצץ.ואילך

אולושיכתובלשתיםאולשנההגויששכררכוךשםנקראשכשלא,ג-כק"סא"וקו,הסעיףרט ,בשבתואורגכותבזההרילושיארוגלהחמירטוב-ונתפרסםעליוהישראל

,בידוולטחות



קהרנבשבתהלכות
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לונוחשוההישראלמדעתהנכרימביןכ"אלוושותקרואהווהישראלעצמומדעת
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ס'הרמל~ף"הריבדעהת,ר,בקומועניןה"מוד'

,א"משב"מכדלקמןקיח

לחצרה"דב,גהפסחיםי"ברשכממואר)צריכה .ט"ויושבתלצורךכשהואמותר(אחרת
היוצאאסירלחשיכהסמוךשכשהטעין,יחק"סרנכ .מהפ

מהןהיוצאטעינהקודםנתרסקולאשאפילורנג ,מותר



רנבשבתהלכותקח

מאליהםשובומשקיןבריןן'"אםורמשחשכהמהםהיוצאוהייןהשמןמקיםיסכל
'בסישיתבארכמוביריםלםחומיבאשמאגורהמשוםביוםבואמוריםשהםבשבת

]"כ"ש
עליהםהמעיןאםאבלממשלחשכהסמוךעליהםכשהמעיןאמוריםדבריםבמה

השמןמיתרין]]"שחשכהקורםהמעינהמחמתשנתרסקובענין"]"גדולהיוםמבעור
לפיביריםלמחמםיבאשמאלגזוראיןשכאן)]"כולההשבתכלמהםהיוצאוהיין
הםשכברכיוןמופריםמדבריאלאהתורהמןאיסוריעשהלאימחמםאםשאף

המשקהוהיהמרוסקים
~
מהימהנלא.והעגוליםהקורהמעינתנלאמאליימהםנ

ז]"לצאתממהרהואוהמחימההמעינהי"שעאלאבירים
:,]"בשבתמהןהיוצאיןהמשקיןמותריןיוםמבעורשריםקןוהמלילותהבוסר(ב')וכן

אחרוןקונמרם

לאי~יע"בשוגם.משנהומגידן"הרש"וכמ,"ים"ורמב"~יף"כריפסדי"בבשהרי,י~יש"הרא

חיובליבאא"המנש"ממוגם.ומלילותבוסרגבי'כושנידוכויחודוקאהטורכלשוןהעתיץ
שחיקהדבמחוסרין,כלללהמשכחתלאוטורש"הראולדעת,איבאדאיסוראמשמעחטאת

:ש"עס"יק"בסא"המגש"כמלדעתםבידיםיגמור

כול'ד"הין"בהגו"קט"שי'מכיע"צ.מלילותייגביש"מן~אי"מגעייןנרהבוסר(ב')

כיוןדירןבנידוןנמיהכי,מפרץהשיבולאהירוקהבקליפתובעודומהאגוזהפרילהוציא
בזיתיםאלאתורהחייבהשלא,מהחטההמוהלשסוחטמהמפרץמשוםבואיןהשבליםשבלא
לומרתימציאםואף)"ימפרקמשוםבהאיןבשבולתבעודהשסוחטהאףכ"א,]יןוענבים

היוצאאלאמשקהמיקרילאהאע"צמקוםמכל,בקליפההפריפקידדמיפקדהתםדשאני במעיין,הואדאפרתואוכלאוענביםמזיתים
דזיתיםי"יי"פירשלפיואף.ך"ש'סיברישש" וענבים

לאדמפרץג"אעהכיבלאואבל,בהכידאורחייהומשוםעלייהוימחייבטעמאהיינו
ד7יימי"התופיןש"כמממשוזה,בהכידאורחייהונמילומרצריךמלילותגביכ"א,מחייב

שרובןוענביםלזיתיםכללדמידלאע"צועוד.שוםהדיןדהואואפשר,בוסרגביוכן,לסחיטה
.י"יך"ש'סיא"מנעיין,ורמוניםלתותיםדמוהניאבל,ייןג"למדףשםי"כדפירשלסחיטה

,ן"ךי"ש'בסיש"כמאסורמהןהיוצאורמוניםתותיםדכא,"מידייןקשיאלאתמיהתוועיקר

.ב,".א,לופ.השל;הריסיםצ.צוראהן'.סרנו'שכ)שם;.השו'רברבפירוש,שםא,תקיט רמב.ב,שרעףקבוק.פא.ק1ראה.(מהםהאצאאפורלהשטהפמ1ך

מ.שן.הרלפירוע.ב.הנ.פם'
.ר.פשב"פלקמןה.1כ.שםע.,ש,סוך.שם.א' .שםא.1מ1.מ.ישמעאל'רבה.רא,ש'בת1פ'.רקבד.נפרףקב

ראה.ל.הנם.1הרמבף.'הרכששת.שם;.ש1קבה.שםא.מקבא ק.פא.ק1.שםא.מ.1ק.פ1.מ.שםנמשנהן.1רהמאורבעלקבב
.א'

אחריקלקינטורםם.ינ.צ

,וטועניןה"סדי"הבלפירוש,לט,סיא"פרנה ,מותרמהןהיוצאטעינהקודםכשנתרסקושדוקא

שבמחוסרין,שםן"הרלפירושב,יטבגמרארנה מותר(טעינהקודםכשנתרסקוהיינו)שחיקה

קודםנתרסקוכשלאהיינו)דיכהובמחוסריןלגמור מהןוהיוצאמרענןרקלגמוראסור(טעינה

,מותי ל"הנכפירוש,שפמ"המלפירוש,ב"בע"פרנו

.ף"בהרי יוםמכעוריטריסקןוסלילותכומרוכן:הסעיףרם

,מהםהיוצאיםהמשקיםמותרים אלאמחוסריןואינןשבתמערתהיטבשנידובורנת

,שחיקה

.יטק"סרנט כיון,מדאורייתאאסורנמיבמלילותדסחיטהרם

,מהשבליפאותןשמפרק סשםולקמןרסא
.ט" .א"סשכ'סיכדלקמןרסס

,א,נטצ"צ'פיראהרסק

,א"מע,קמהרסד ,השוםה"רא,יטרפה

,מודהה"דכ"ערפו .אק,"סרכז
,ג-ב,נט.פ,לזצ"ד'חיראהרמת ,ג"משםלקמן,אסעיףרפט



קטרנבשבתהלכות

ליחןמיתרמן
"

השבתכלנטחנותוהםלחשכהסמורמיםשלרחייםלתורטים
הרחייםקוללהשמעתחוששיןואיןישראלשלהןשהרחייםפ"ואע,]"כולה
שהרחייםיודעיםשהכללפיבשבתטוחנותפלונישלרחייםיאמרושלאבשבתכן

ח]"לרחייםהחטיםנתןשבשבתלחשדויבאוולאמעצמןטוחנות
כשהמלאכהקולהשמעתשישמקוםובכלברחייםואוםריןן]"1העלחולקיםויש

"ן"המלאכההתחילשבשבתשיאמרושבתה1ל1ולשהואמפניבשבתמאליהנעשית
כגוןכללעליהנקראהישראלשםואיןנכריברשותנעשיתשהמלאכהכןאםאלא
נלתנןהנכרי.ייםמנעורלהנכרישנותןאומ"ימנעירנכרישלרהיימלתוךהטיסליחן

שלאובלבדינ"למעלהשנתבארכמושכר.לקצץאם]בשבתהאפילושלולרחיים
שלוחושהואשיאמרוהעיןמראיתמפנייגנובשלאלשמרובשבתאצלוישראליעמוד

חוששיםאיןשאומרובההפסדחששישכ"אאלאיי"עליוהעומדישראלשל
כגוןלכךצריכההשעהאםשכןוכל"ן"ד"רמבסימןשנתבארכמוכוהעיןלמראית
.""מיםשםינאישלאהרהיימלשמורהישראלוצריךלפסהממוךשהוא
שםישכןאםאלאהאחרונהכמבראלהחמירישמנהגשםשאיןבמקוםהלכהולענין
:"ן"הראשונהסבראעללסמוךיששאו(ע)ןן"הפםד

משקולתי"עעשוילשעותהמקשקש1וגשבתמערבלהעמידמותרמקוםיסכלמז

אחרוןמנמרם

ק"פברישכדאיתא,היאגזירההדאוכולהוענביםזיתיםמשוםגזירהלזמרצריךכ"וע

שכתבכמוהיאמשקהדלאובביצהאלאיצחקרביעלפליגילאאמוראיואינך.י]רביצה
,כשריכךכ"משא.לאוכליןאםה"דשםי"ופירשבגמראבהדיאמשמעוכן,"יןשםש"הרא

ש"עיי]י]7"פכוף1"בריאבהדיאהואוכן.גוונאבכהאיגזרולאוענביםבזיתיםאףיוםמבעוד
:(ע"וצ)כופריהוטעותהכרוןשםשישאלא

מרובההפכרשצריךמשמעד"רמ'בכישנתבארכמושכתב"י]א"רמזי]מלשון'נוהפסד(ג')

גזרודלאמשמעמכםגביד"רמ'דככי,יפההקשה"שבתיהעולתולכאורה.ייןהתםכי למראיתכלל
ולדעת.התםמ7ילינןהפוכ7יםמחלוקתמשוםולא,מרובההפכדבמקוםהעין

עלאלאיחשדוהושלאהתםדשאני,ליהדכביראלומרצריךשבתהעולתעלשהשיג"יןא"המנ
.בעצמומלאכהשעושהיחשדוהוהכאאבל,נכריי"עשעושהדהיינומעשהביהדליתשבות

:ן]עי"וצמרובההפכדבעינןדלאל"יזהולפי

.שםא.מקלט.ה.פ1פ;.ש1.והשתאה.ר.א,ה''בת1פתת,~י]ךקבו .1פרףקיל.ה.פא.ימקזז

.שםא,תקלך.נותניםאיןה.רב,~י'תוסקבת חננאליבינוקאט

.,פלץקיהש,ךא.שםא,ה''ס,בתהנבא.א,ה' לב"פא'פ

.1נים'1צמ.מניאה.שםא.מקיד.שםא.1יממ1י
.ה.פא.ימ.מקקתשהרני",קל.כ.פקא.מ.1ק.פ1.מ.מ1ד.,שטהה.רשם'ישיקי .עק.פא.ק1ויאה.כאק.פא.מקיטמשה'בריכהיבא.אביבשםתקט"פאצךקיא

.ה.מלבוש.1.פק
אדיןכלדטנטציינם

.א"סא"ימבשרל.,ראהזהא,.7לגלליהעדו.א,ועו סועא

.הסעיףעוה.א" 'סעועזאות(א,ח)פ'יגכ1ו'שלט.ר'אותרדיכהעוב
'1ססקישפלעיל.1י

.א,1סכ1,
,ופותרש"ועה"דרעו,א .יא7,סרעה.בדבריהיוגרשלא)שפהוביריפבשלטיועג

.ייב7,ססף.'ונריןראהועט.(המליליה.הביסר.השיפ



רנבשבתהלכותקי

חכמיםגורתעלועברבשבתשהעמידולוזריבאולאבשבתקולשמשמיעפ"אע
לפיין"ח"של'בסישיתבארכמו(לכךהמיוחדבכלי)בשבתקוללהשמיעשאמרו

עליוםבכללהעמידולעולםדרכוהואשכןמאתמוללהעמידושדרכויודעיםשהכל

:ת"שלאחריויום

ישכחשמאגוירה]בידויתוחפץ"ת"לחשכהסמוךהרביםלרשותאדםיצאלאיז
שהואוישכחבידושהחפץיזכורואושחשכהלאחרעדלהצניעומידוהחפץלהסיר

ברשותאמות'ד.יעבירנאוהרביםלרשותהיחידמרשותהחפץעםכ"גויצאשבת
מהחפץנזכרהיהלאאסאכלהיחידלרשויתהרניממרשיתיכממנואומ"הרס

מלאכתאלאתורהאסרהשלאתנ"תורהשלאיסורעלעוברהיהלאמשחשכה
חמאתעליהשמביאושגגתומלאכהלעשיתומחכויןמחשבשהואדהינותז"מחשבת

:]ת"אסורה11שמלאכהיודעשאינואושבתשהיוםיודעשאינוהיא

וכל,ת"בבגדולוהתחובהבמחםלחשכהסמוךהרביםלרשותלצאתמותראבליח
שיתבערכמיש"התירהמןפטירהיהבשנתנווצא'היהשאםנעניןנוהכייצא

גורולאלחשכהך,םממקוםמכלחכמיםמגוירתבשבתאסורשהואואף"ת"א"ש"בם
שעכשיוכהאומריןהמנהגשפשמהוהבנמןלפיכךתן"לגורהגורהגו1ריןשאין1העל
כללאיסוראין)"ה"שס"בםשיתבארכמוכרמליתאלאגמורההרביםרשותלנואין

אלאאינובכרמליתההוצאהאיםורשהרישבידובחפץאפילו""לחשכהםמוךלצאת
:לגורהגורהגו1ריןואיןמדבריהםגורה

(י]"ריעי~ישנ)1]"שנראשי]]"נתשליןגמירההדניםנרשיתאפילילצאת1מ1תרים
שמאואושתחשךלאחרעדמלהסירןישכחשמאחוששיםואיןלחשכהםמוך

שבתשהואוישכחלהצניעןבידוויוליכן(ו1רועו)מראשוהתפיליןויסירלפנותיצמרך
קלותלנהוג,)"מתפיליןדעתלהסיחשאסורדכיון])"הרביםברשותאמות'דויעבירן
תדירעליהןמכרהואכךמתוך""ח"כ"בםשנתבארכמובהןלבושכשהואראש

:"]"שתחשךקידםםלקן'1

מיץל'יכדלע.בגק"סא"מ,לרפאב,א'שםגתראקמו _ג"וש

.(שםא"מ)בבגריאףשחיבבעתןכ"משאקמו ,מ;ה;דמעיףקמח

,ה"סשלח'.ם.ג"מכשג"םלקמןיכה,שםרבאקמש ם

שנב"ם.ב"משנ'.ם.ג"משמח"מ,ג"משמו" _א"סשב'סי_ב"מ

.א'מעיףקב ראהאבל.ב"משנב'.םלקמןגםוראה,שםא-תענא

לקם

"
היספותח"אוצ"צשייתיראה.ץ'מטרמו'ני

,תרכבזךכג'יו.(.י.נ)גדית.,.ן"םעמףזכרין,ב,ד' .ו"םע"ישומור,א,]ירייתא]קבב

.חק"סו"ט.כרק"סא"מקנג .םלעילראהקנד
.יצעניםמ"מיראה.י"ומא"סמג' מיכדלקמן.שםא"ת.שם,"שקנה

,ג"משא" קנ

,שםע"משנטור.שםנריתא" _אנעיףקנז קנת

צ"1ד"פסוראה,כהק"סא"מ.טאיתתשהרני" _א,שנה

'יפקוקיט פאנטקם

.1ק.פמשה'רוכ.אבדטם'בתקט" .1.פ;.1ש1מור.א,יאתמהקמא
שא"פלקמןה'כ11תנן'רפפק)מ.לרב,א'גמראקמב רפפק)ולרבא(מ.פ

.(ב.פשנ"פלקמןכ11תיהנן' להוצאתק1ן.התבלזה.1.פ;.ש1.1.הכמ..פם.רמב

אותא,ה)ךית,]הויפיסי'פי.].):כאןנהמםר.מאמ.1 פא.פ)אשדית)הןה)(ג

,ר1'בבא1הז1ריקארהינ1,בז" ,ר.פש.רשא"פכללקחן,פמירבבנןכשתהבכ.משא
שםא.1בק1כ.פ)ה~סוסיי'פי,(למירהמירהנן'מרולא נמורפפקאלאכללמירהזהשאין,ןפיק

כרןכי 'פי,,(כנק.פאברהםאשל)שתת.]],(בזהל'שרנ

קרובשהדברלנירהרה.מ11ן.1א)1.]סשן'סיירי ן'התכשטלהפירשכה'ר.לרהלצאתשכשירצה'לרא

.(מעלי ,קקמץ
ס1סמנא.שנך'שטאה.רא,א''"

.נרק.
.מ.הא.פם.ימב.שם'ת1פ.ב,כ1ק.בקמך .נ-ב.ה1.פשטתהלם.ימב.ב,פזמשנהקמה



קיארנג-רנבשבתהלכות

יהיהשלאן"לחשכהממורשבתערבבסגריושימשמשן)"ארםכלעל(-)מצוהכ
עכשיולנושאיןכהאומריםלמנהגנואפילובשבתבולצאתשאמורדברבהם
:]בואהתלויכלויקחחגורוויתיר"ן"גמורההרביםרשות

ט"נובושבתבערבהקדרותעליהעיתןותנורנירהדיןרנג
:מעיפים

ושופתיןשוליהעלבתוכהאותהוממיקיןגדולה]קרירהכעיןעשויהשהיא"כירהא
'בשפיתתמקוםלמעלהבהוישוקצרהיארוכהוהיאלמעלהנקררהפיהעל
עליהליתןאמורבעציםאוזיתיםןשלפסולתשהוא,בגפתהומקהאם"קדרות
כשמגיעאם'למחרעראוהלילהןלצורך"עליהלהשהותויוםמבעורתבשיל
נ'ליממיםארםשםפירוש)]'ררומאיבןכמאכלעדייןמבושלהתבשילאין"'הלילה

(י"ינערפירוש),יחתהןשמא(י'צרכוכלנתבשללאשעדייןאףתבשלואוכלשהיה

אחרוןקונמרס

וגבי,"ייא"שי'בסיש"כממכרמליתהמירדמו7צהוכוונתו,ייא"מנעייןנרעלמצוה(ד')

איןדכאןלזהצריךאיןאבל.]ייא"מיה"שכ'ובסיב"7כבדףכדאיתאגזרהגזרינןמוקצה
אמרינןולא,החולימותכלבזהשרגילכיון,אצלוחפץכבריששמאגמורספ7אלאכללגזרה

עושיןשאיןועודניוידיעהלחסרוןדמיאיינמידלהתבררשיכולכיוןלהקלסופריםדבריספ7
:ש"ע"ייא"י7"סד"יו'בסיא"המנש"כמלכתחלהסופריםדבריספ7

,ז"םע"ו"שוךקנט ברייתאקט

א"קישא"םלקמןגםיראה,חיב)א.,ב' ג"מכשג"םלקמןוראה.שםע"ושיתיר,(מק"מ

,ייצאשכה'שמאבביתיאפילורהיט,'הא.לדעה מקטא

שםלקמן.ה"וכ.ר'ק"מא"קווראה,כיק"מא" םלקמןיראה,('האלרעה)

א"ובקיח"מלשא" ליהירצא'שאפילובבגדותפיראפילורהיט,מק"משם

,אמיראבלפמיר .שםא"מ.חאיתמשהדרכי,לאי"רם11מלולסיב

רנב'למיבחראמהדודא]אחךוןבקונשרםיין~ גםושייךארוךפלפולכ"סהם-גתןיין~ה-ד[ש"א

.הסיתןלזה

רנגסיימן משנהא

.א"סע-וצושוך,ב,לי .שםע"ישמור,כירהה"דשםי"רשב

,שםע"ושיבירג ממשנה)ב,לח%ג-ברוחביקצרהבאורךארוכהד

.(ג"מפיזכלים גכה

,שםע"ושומור.שם~ .שםע"ושומור,ב,לותשנהו גמז

.ה"םרגז'.םלקמןגםיראה.שםע"ישומור,במג'

.שםע"ושומור.נ"הנ"פם"רמב,(א,מז)ף".רת ,א"מילבושמורט

ה"די"ב.פסקה"מוררלא"םהתרומהמפרמשמעיתי [רננז"סא"ת.זהוכלש"ימה"דה"ב,נץש"ומ

ח"פכהלכהשבתיראה,א"'םשםלקמןיראה,כ"מק .סוהערה

(י"רה')הטייבוראה,ה'שה'נ'בררנת'"מוםא"תיא "ח

.מו.דוגרהה'1כהלכהשבת,דך,י ,בלג'בגמששתורבב,לישםבברייתאכחנניהיב

בשםאמרה"דשם'תים,ששתורבה"דשםרכי 'הררעה.בשמםתיר,א."םג"כראש,ח"ר

,שםע"בשי "מלקמן.תנורגביח"מלקמןגםוראה,א"מקז"מיראה
,א"מקא"ז,רנד "רשיג

,'דרימאבןה"דא,כ' .ג"'םלקמןיראה,א"מא"רמיד

מבעירמשוםויתעב.שםע"השותיר,ב,ה''גבסו מלקמןראה)

רמה"מ.'"םלקמןוראה,ב"מרם" ,(ז"כ

בשינייפרנקלמהדורתהיונ"פשםם"רמבראהטז וראה,רעומהאית

יראה.בהגיההא"ברנב40ע"שי ,פו-פהזךהיו(ו"רית')ב"העי

אחרוןלקונטרסציינימ
כלליוראה.נחק"סקצ,סיד"היוכדלקמןרפגר"רהדליכאלדידןדאפילוונראה:בוק"סרפ ,חכללוההוראההפוסקים,המוקצהדמראצלוישדשמאלמשמשמצוה

רעו,סילקמןוראה.ג"ושא"סרטא,סידלקמןרפדד"סכ"ש,סידאהאסל.חק"סשםא"פדפינו קוכסודלענין)ד"סשיב'סי,(דרביםהיזקלענין)

.רישיהפסיקספקנקראב"כיואםאק"סא" הבריות

,פ"סיתפס'סילקמן.ז"סטשםולעילרפה.מדובההפסדלעניןב"משלד'סי" ,י"משכד'סי,ז"סישםולקמןרפם


