
 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     35טור <מכון שירת דבורה> - ג (או"ח רמב - שמד) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס  

59 מקור וגדר האיסור לשכור נכרי לעשות לו מלאכה בשבתיום ב׳ סדר א׳



 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     36טור <מכון שירת דבורה> - ג (או"ח רמב - שמד) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס  

ירחי כלה60 מקור וגדר האיסור לשכור נכרי לעשות לו מלאכה בשבת



 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     37טור <מכון שירת דבורה> - ג (או"ח רמב - שמד) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס  

61 מקור וגדר האיסור לשכור נכרי לעשות לו מלאכה בשבתיום ב׳ סדר א׳



 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     38טור <מכון שירת דבורה> - ג (או"ח רמב - שמד) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס  

ירחי כלה62 מקור וגדר האיסור לשכור נכרי לעשות לו מלאכה בשבת

יש לעיין בשיטת מהר"י אבוהב בענין קבלנות בשבת כשרק הישראל נהנה ממנו.    



מחלוקת ט"ז ומג"א בענין קבלנות לזמן

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רמד סעיף ה:
אם שכר אינו יהודי לשנה או לשתים שיכתוב לו או שיארוג לו בגד, הרי זה כותב ואורג בשבת כאלו קצץ 
יום  יום  עמו  יחשוב  והוא שלא  עת שירצה;  בכל  עושה  בגד, שהוא  לו  שיארוג  או  ספר  לו  עמו שיכתוב 
ולא יעשה המלאכה בבית ישראל; ויש מי שאוסר בשוכר אינו יהודי לזמן. הגה: ודוקא ששכרו למלאכה 
מיוחדת, כגון בגד לארוג או ספר לכתוב, אבל כששכרו לכל המלאכות שיצטרך תוך זמן השכירות, לכ"ע 

אסור )ב"י וכמו שיתבאר סוף סימן רמ"ז(.

ט"ז ס"ק ה:
כאלו קצץ עמו כו'. זה דעת הרמב"ם והיש מי שאוסר הוא הראב"ד שכתב ע"ז שאע"פ שאינו מדקדק עמו 
כשהוא בטל מכל מקום אותה מלאכה משתרשא ליה ואינו דומה לקבלנות עכ"ל. משמע דגם הרמב"ם לא 
התיר בקוצץ לזמן אלא באינו מקפיד אם יבטל איזה יום אבל אם מקפיד עליו שלא ישב איזה יום בטל ודאי 
אסור לכולי עלמא וכן אפילו בסתם והוא שכרו לגמור ספר או בגד תוך אותו זמן הוה כמקפיד דלא התיר 

הרמב"ם אלא כשאין עליו לגמור המלאכה ואינו מקפיד על ביטולו כנלע"ד.

מגן אברהם ס"ק יד: 
שיכתוב לו. נ"ל כונת הרמב"ם כדרך השרים שיש להם סופר מיוחד או חייט מיוחד שבכל עת שצריך השר 
לכתוב מחויב לו לכתוב ובעת שאינו צריך יושב בטל ולכן מותר לכתוב או לארוג בשבת שהוא עושה בכל 
עת שירצה שהרי הישראל אינו אומר לו לעשות בשבת, ואם רצה עושה למחר ואין הישראל מרויח במה 

שעושה בשבת.

63 מקור וגדר האיסור לשכור נכרי לעשות לו מלאכה בשבתיום ב׳ סדר א׳



משנה ברורה ס"ק כד:
שיכתוב לו - כתב מגן אברהם כונת הרמב"ם כדרך השרים שיש להם סופר מיוחד או חייט מיוחד שבכל 
לארוג  או  לכתוב  מותר  ולכן  ובטל  יושב  לו  צריך  ובעת שאין  לכתוב  לו  לכתוב מחויב  עת שצריך השר 
בשבת שהוא עושה בכל עת שירצה שהרי הישראל אין אומר לו לעשות בשבת ואם רצה עושה למחר ואין 
הישראל מרויח במה שעושה בשבת אבל אם שכרו לארוג לו תמיד בשנה זו או לכתוב לו תמיד אסור אף 
להרמב"ם לכתוב לו בשבת אף שאין מדקדק עליו על ביטול איזה יום מ"מ הרי מרויח הישראל בעשייתו 
ומהט"ז משמע דגם בכה"ג חשוב להרמב"ם קבלנות כיון שאינו מקפיד עליו אם יבטל איזה יום דאם הוא 
מקפיד עליו שלא ישב איזה יום בטל אסור לכו"ע דהוי כאלו צוהו לעשות ביום השבת. עוד כתב הט"ז דאם 
שכרו לגמור ספר או בגד תוך אותו זמן הוא כמקפיד והיינו בשידוע דא"א לגמור אם לא שיעשה גם בשבת 
ואף שאם יאנוס עצמו וישב בלילה יוכל לגמור בחול אעפ"כ הוי זה כמצוה לו לעשות בשבת ]כן ביאר 

הפ"מ כונתו והסכים עמו נגד הא"ר[:

ירחי כלה64 מקור וגדר האיסור לשכור נכרי לעשות לו מלאכה בשבת



 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     44משה ברורה עם פסקי חזון איש - ג כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

65   בענין קובע מלאכה בשבת בקבלנותיום ב׳ סדר א׳



 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     45משה ברורה עם פסקי חזון איש - ג כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

ירחי כלה66    בענין קובע מלאכה בשבת בקבלנות

להשים לב:
1. הטעם לאסור קבלנות אם רק הישראל נהנה ממנו.

2. מדוע קבלנות במרחץ אינו אסור משום קובע מלאכתו בשבת, ורק מטעם כל הנאה לישראל.  
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