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בשום)סמיו,1"מ,לקםגםראה,,ם?ו,השבנזבלד,דמ מ.(נוררבקניןלימר-צרקן.יאההקנאהמדרכידרך

שז" "ם,א"משפ"מ,ה"יםה"סשלת"ם.א"משבג"ם_כ"מ
,א"סתלכד,א"ממקץ רמב,א,קנמשנהסו

וראה.א"'םלקמןגםראה.שםם" כהנים:בשבתאמירהששכירותח"משפב'.מלקמן

שהוכרהחפץבעדם'רמלושניתןוממכרלמקחשדימה

.המכרבערנותןשהליקהכמי .שםם"רמבמז

וראה_כוטיםה"דשםביצה'"רשוראה.שםם"רמבמת מלעיל

'התוםרעתאתשהביאב"סקא"קישא" ,"הפצךממצוא"משוםהואיממכרמקחמיר.שאש"ורא

.ב".םרמד"מלעילגםיראה "מקטא"במהובא,הרגשםם"רמבמט

.י _שםא"במהיבא.שםם"רמבנ

.ח"משז"םע"ושיסיר.ו"םג"פכש"ראראהגא מלקמןגםוראה

.('הםמיסגר)ו"מטעה" _ג"משםגםוראה.א"מנב

לעילגםיראה.ב"מנו'רבת"שוראה,למכיריכןגג ם

שז"םלקמן.ב".םרמד'סי.(במימגר)ג"מרמג" .מ"ומו"ם

.:שג:

ראהן'הענלכללות.א"הי"פד"ראב,אקגגמראנו סיבארובותלעיל

.ח"מקא"קירמג'סי,א"סרמג' ,נ"וכנא"סרמג"מכרלללגז

דכען:שםלשלקראראה,הידד"פסם"רמבראהנח כשאימרכ"אאמירבישיבתדלעשות

למחרלעשיתלי 'הנכרעשיתדהינו,היוםליהאמירבדברמתעמקהרי

א"משן"מלקמןיראה,אסורהעצמהשהיאבשבילר דאלאבזהנאמרשלא,ד".יםז"ים

שנאמרבלבדבור' .דברידבר

שלא"ם,ח"מרעו'סיל'לעוראה.מכירלקמןה"ובנט .ו"ב

,אאמרהאה"דשםא"רשב,האה"דא,קנאן"רמבסי גםיראה.מקיזא"מ.תםה"ד(ב,מד)ג"פכשםן"ר

.מכיבלקמן ס

,ב".מלקמןגםראהא" .נ"ישב"מה,מילקמןראהב,ס

.שםן"ר.שםא"רשב,שם)"רמבראהג'ס ס

"מ,א"סל'לע.המראה"דא,לסעירובין'"רשראהד' ,שםא"קורמג

'גבב"'םרמר"מל'לעראהאבל,ו"םכדלקמןה'ס ,חפצךממציאמשיםשאיחורובשבתמכםקבלת

.מציהבמקוםדשבותשבותממעםאלארו'התולא ס

,ג',נחה'ת2ע1' ,ה"הסוףד"פכם"רמב,אקג,א"מיע,ג'קגמרא,ס

באמירהכ"משא)ג"מע"ושימור,א,קנאמשנהסיח לנכר

שכה'.מכרלקמן,אמור,ה"הרישל.דלע,' .(א"מכ
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במקום[תמצא]לאואםלמחרפלונילמקוםלךלולזמרויכוללוולהביאםאלודברים

שלשוןמפני1הבלשוןלולומראמורהרשותשלדברפ"אעפלוניםלמקוםלךפלוני
כ"גלולזמרויכול"בשבתיהאמורדברשהואחפץלאיזהלקנותשמשלחומוכיח1ה

.]לבמאתיםקחבמנה[תמצא]לאואםבמנהקחבפירוש
מפניכללדמיםשםלולהזכיראמורבשבתמחנוונימאכלמינישהלוקחשאף)

דמיםשםלומזכירכשאינוכ"משאגמורוממכרמקח1ההרידמיםשםשכשמזכיר
כשמשלחוגםב"וא]גל"שכ'בסישיתבארכמוכשאלהאלאוממכרכמקחנראהאינו

ממכר.למקח.משלההואהרידמיםשם,למזכיראסשנתבמוצאילקנותבשבת
שמשלחונראההיהלאאוידמיםשםמזכירהיהלאאםאבלבשבתלוהאמורגמור
שאםמצוהלצורךהואכאןדמיםהזכרתמקוםמכללשאלהאלאגמורוממכרלמקח
וכיוןהשעריקרואםריקםשיחזורואפשרלפסוקדמיםכמהידעלאלויזכירלא

.(לוהתירוהשבתשלאחרלקניןהדמיםלושמזכיר
לפי7~1'עללה1מיףשלאד1ע'מךלואמר'שלאכלזמרמקחמכוםלויזכירלאאבל

דמיםמךלויזכירלאוכן"ללמצוהצורךבהואיןממונוהצלתאלאאינה11שאמירה
המצוהצרכיממנווקחוכךכךלוחייבשאניפלונילאישלךלויאמרשלאדהיינו
:(למצוהצורךבואין1המךשצירוף),וכךלכךהכלמךלוחייבואהיההזאת

אפשרואיבשבתלקנותלונזדמןאםאבלשבתבמוצאישיקנהכשמשלחו1הוכל)ז
למצואאפשרשאיבעניןשהואפ"אעהמקחדמילושיקצוץבליבהקפהממנוליקה

התירולאעצמהשנשנתלקנ1ת1לןאמורבלנדנישנתאלאהמצוהלשרךזהחפץ
בהקפהדהיינוהרשותםלדבראפילוהמותרבדרךאלא"מצוהללצורךאפילולקנות

'בסיש"כמדמיםמכוםולאמניןמכוםולאמדהשםולאדמיםשםהזכרתבלי
התירוםשלאהשבוחיםכשאר"גמורישבות1ההרימאלואחדחמרואםגי"שכ

:(]]1"ש'במישיתבארכמונכריידיעלאםכימצוהלצורך

כגוןכיצד"וממכרימקחמשוםגזרההמותרתבדבראפילו]]בשבתמשתכריןאיןח
ויומריוםכלבעדלוומשלם,אחרידבראוזרעיםלולשמורהפועלאתהשוכר

יתןלא"]המחובריםפירותאפילולשמורהמותרדברשזהובשבתגםמשמרםוהוא

.שםע"ושוטור,שםבריתאסוט .ה"מקא"מע

.ר"מכדלעילעא שיר.שםברייתאעב
,שםע"ושי .א"מתקם'.םלקמןגםיראה,ג"ושש"ע,א"מעג

ם"ירמב,ל'דלעבברחתאהודה.ברבייומירביעד פלרלאההלכהשםמ"המריש.לפ

.קמאאתנאג' .שםע"שי

א"מ.כול'יש"ימה"ד'"ב,הם"בתשםמ"מעה .ז"מקט

'דברמכיםה"ר(ב,מד)ג"מכן"הרפירשכןעו הלג"יכבה,ל.דלעם"הרמב

.שםע"שי.(ב,לי)ט"ו' .תנוה"ר(ב,מד)ן"הרממשמעות,וכתבה"ד."בעז

,ו"מקא"מ,ג"מא'~ר,יהרבה"די"בגםיראה מלקמןגםראהעת

שא'.םל'לעוראה.ו"מטתמה" .ב"מק-א"קי

.גק"מלדורתהלהראהעט מגםיראה.א"מפ

,א"מ.תקם" .ג"'םלקמן,ר"מלעילגםראהפא

.ב'ף'מעפב לואלגםוראה.א,נחמ,במבריתאכממוךכדלקמןפג

ב"מרמה'.ם.ו"מטאמד"מ,ב-א".ומה"חרמג'פי ם.ואלך

שלר'.מ,א"ומיט"מלקמן.סי-ג".יםא"סרמו" .ר"'םתקבו'.ם.ז"ם

וראה.ג"מקשלד"םא"במהובא,הכידפרגמ"מפד םסוףשלד,.םלקמןגם

.ז" 'סילעילגםיראה,כשכרה"רא,מרכתוביתי"יםפה

.א"'םלקמן.ב"'םסיףרמג פ

.ד"םע"ישוטור,שםמ"בבריתא~ .ניתניןאיןה"דשם"רעופז ,ה"הר"פכם"רמם.אבלה"דאקגשבתי"רשפח

.ג"ממיףלעילגםוראה



שושבתהלכותתכ

איןלפיכךממנוןלקבללואסורלונתןואםעצמובפניהשבתהיוםבעדשכרלו
שבשבתמפניבהליזחייבשכרששומר]ואבידהןמגניבה"בשבתןעליואחריותם

כנגדלוינכהלאלשנהאולחדשאולשבועשכרוואםבחנםאלאבשכרשומראינו

ליחלומותראבלעצמובפניהשבתיוםשכרלימולאלאאסרושלאהשבתותיי
החדששכרליתןאלאהשבתשכרליתןלויאמרולא]הימימןשארעםבהבלעה

:בחולמובלעשהשבתבעניןב1הוכיוצא,ימימןעשרהאושבועאו

אףויוםיוםכלבעדוכךכךלולשלםעמוהתנהאםלחדשששכרופיעלאףכן

1האיןהימיםשארעםנהכלעההשנתותשכרההדשנסיףלישמשלםפיעל
שכרכשהיהאלאפירעוןבשעתהשבתיוםלושמבליעמההבלעהנקראשלאיןכלום

כךלושישלםעמוכשהתנהדהיינוהשמירהבשעתהימיםשארבשכרמובלעהשבת

לשלםהביתבעללונתחייבששמרויוםיוםכל1האבלהחדשכלשמירתבעדוכך
שבשבילעודלוישמורלארוצההואאםשהריהיוםאותושלהשכר"היומןבסוף
ב"ואשירצהיוםנאינהלהפסיקשיוכלכדיויוםיוםכלנערלולשלםעמוהתנהכך

ואיןהחדשכלשמירתלגמוררוצהשהואפיעלואףעצמובפניהואהשבתשכר
החדשבאמצעלהפסיקרוצההיהשאםכיוןמקוםמכלהחדשבאמצעלהפסיקבדעתו

כמוהחדשמימייוםיוםעמומחשבהיהאלאהחדשכלבעדלומשלםהיהלא
להבירוחדרבמשכירהדיןוכןעצמותבפניהואהשבתששכרנמצאלושנשכר

.כך7עמווהתנה
יפרעושאםנעמןלהלוותצריכיםלשנועיסךכךנעדלנכריםנרפיתבמלויהדיןוכן

בתוךהחובכלליפרעולאאוהשבועכלבעדהרביתיפרעוהשבועבאמצעהחוב
שעברוהימיםעמהםלחשבויצמרךהשבועבאמצעלפרועיוכלושאם"1ה7שבוע

כלוםמועיל1האין1המשבועשעברהשבתיוםכנגדלהםינכהאםאף1המשבוע
היורוציםהיואםושבועשבועבכלשהרישעברוהשבתותכללהםינכהכןאםאלא

11שדניתנמצאההילמימותיוםיוםעמהםלהשוםצריךוהיההשנועבאמצעפורעים

אינולופרעוולאהשבועכלעבראםאףולפיכךעצמובפנייוםלכלנחשבתהיא
הואויוםיוםשכלכיוןהשבתיוםכנגדלנכותצריךאלאהרביתכללימולרשאי
:עצמובפנינחשב

תקנתעלשעוברויוםיוםכלבעדוכךכךלאדםשקונסיםקנסותבכלהדיןוכןי ]חכמים7

עליושעברופ"אעהעיר7זמוכיתקנתעלאוו7ז"ע"סע"באהש"כמ

.ו"מקא"מ,ר"מא"רמ,(א"רע,כה).שםע"שי,שםמ"בתא"ברפט הלמ"הוהלקלקמןראהצח.ט"מירמהמ4לעיליראה,פירצ

.ב".םרית.ושכשאלה' וראה.ו"מקא"מ.באיתמ"ר,שםן"רראהצט.שםע"ושוטור,שםתא.ברצא

ים'שמרושאסה"ד)רמג"לס.ב"ו-במחבאריכית.לפיכך_ה"ד(ב,מד)שבתן"רצב סיר.א,צגמ"במשנהצג

.(לך.ואיממיצאה"וד,ב"משג"ממ"חיע"ושי שםל'לע.ג"מקרמו"מא"מגםוראה,מקיזא"מגן.ד"םע"ושיסיר,א,נחשםבריתאצד

.נ"ססוף.תמן,נ.ה"דשם'"רשצח מג"מכש"רא.(ב,מד)שבתרפףצג

.מקיזא"מולאי"פם"רמב,ח" ,א"מיע,מדמכתוביתשםא"מקבוהוא,שםע"ושוטור,ק"ממכתבוכן.ה"ה
,ג"מקש"ובבא"משםראה,עז"מ:אמלקג,ה"רפ.מ"ובו"הטפכחמתימפתא שנלצו

,ו"מטנ'גד'ק,נהלמ"י"לקמןראהקדפ"אעפרקסיףכתיביתן"ר.קיג"מהלקט'
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שבועכלבאמצעבולחווריכולשהיהכיוןהשבתותבעדמשלםאינושבועותכמה

כךויוםיוםכלבעדאחריםעללושישמהחובלולנכותהואהקנםאםאבלושבוע
כשכרנראהאינוממנושגומליםשהקנסמפני"השבתותיבעדגםלומנכיןוכך

מחובלוכשמנכיןלאאבלבעיןשהואדבראינהממנוכשגומליםאלאשבתגמילת
:לושיש

"יו70מבעודששכרוהופ"אעמ7ן"יואו,בשבתןלהתפללחלןלשכוראסוריא
וישהשנההבראשהתוקעלשכרהדיןוהואמ"יואושבתשכרל,לימלושאסור

מעריגמשלסאלאאיסורןשאין"'שנוג7שכרעלגורללאמציהשבמקיםמפס'מהירין7

וכן)יכתוב7ישמאגורהמשוםאלאאמורהאינהעצמהשהיאבשבת7ינשכירות
,לעולם7ןה~משכרברכהסימןרואהאינוהכללדברימקוםומכללהקל7יזהמנהג
אולשנהמושכרהואואםמצוהבילצורךשהתירוהואףהשבתשכרוהואהואיל

בבתוהחולהשבתותבעדלוומשלמיןבחולגםשיתפלל"'לשבוע7אולחדשכן

הרי"אהתך
~

:הכל7נלדבריומותרבהבלעהשבתשכרה

מינידהינולמרמיאות7ננלילךואפילו"בשבת7נרביםעסקיעללפקחמיתריב

לוכןהועד7נזלביתנאספוששם)נכרים7נשלמרקלין

"
עללפקחלשלמוןי

חפציכמוהםרביםשצרכידברודברחפצךממצואמשוםבנהואין,רבים7נעסקי
אסורשאינובלבדבדבריםולהתעסקלפקחאלאהתירולאמקוםומכל,שמים7נ

שבותמשוםהאסורדברכלאבלדברודברחפצךממצואמשוםאלאיחידבצרכי
:לעיל7נחש"כממצוה7נןלצורךהתירושלאכמירנימלצרכיהתירולאגמור

המלמדעםלדברוכןהואטמצוהשלשדבורליארס7נןהתינוקלשדךמיתייכןיג
מצוהכ"גשוהואומנותכןללמדואפילואוספרללמדו"להישכרםרוצהאם
לשכוראסוראבל)הבריותייאתילממםעצמולפרנסאומנותלותהאלאשאם

.שםש"ב.שםא"מ,א"מוע,מדכתפיתקח מסיר.בריךר"הרבשםקפטרנהכתיבותמרדהקו

" .ה"סע"בשו'האדעה,תקפה

.ה"סלבוש.ילאה"דשם."בראהקו מלקמןגם.וראה.שםי"בקח

,א".םתקפה" ,שםלקמןגם.יראה.שםטירקט

.ה"סע"בשי'הברעה.שמואל'רבבשםשם'מררכקי םלקמןגםוראה
תקפה"מלקמןאבל.ר"מתלכו" וראה.כללערעהא'הבלאבשופרלתקוע'גבשם

,43ך)תשסהב"הכיו "בקיא
ה"רכאן'"ביראה.מקרבשםא"מ,שם' וצמ"מוראה_באיתשה"ובררהשוכר

כים' .ר"מל'לעוראה.כשכרה"רא,מדכתובית'"רשקיב

.גאיתמט"םאיהצ"נשישיראה .ג"ושד"םכרלעילקיג

קל'שמבירלמחיתן'א:שםתקבי"םלקמןראהקיד ,לעצמו

.ה"סתקפה"םע"שי.ממתורגמניןבגם'פמהקטי ל'לעראה-ענית.שםלקמןיראה,ח"מקא"מ

מ"סתסח"ם,א"מרנא"מ ם."בראהקטו

.מקצבשםא"מ.שםתקפה" .ה"םא"רמקיז

.נקיטא"מקיח _שםא"מקיט

.שםא"רמקב אברנעקברבקבא
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