
 

 

 

 
 
 

 

 

 .  שכרו לחודש והתנה לשלם לו לפי חשבון הימים. ה. בהבלעה  ד.. הנאה משכר שבתג. . בעל הבית או על הפועלאיסור על  ב.. שכר שבת א.

 .  מילדת, תומכת לידה ורופא .ט. איך קיי"ל .ח. שכר שבת במקום מצוה .ז . קבלת ריבית מהבנק .ו
 שכר שבת א.  

גזבר של   -השוכר את הפועלים    ופרש"י  .השוכר את הפועל לשמור הפרה והתינוק אין נותנין לו שכר שבת  נח:)(  "מבבאיתא  
כן  ו  אותה שלא תיפסל בעליית עול, או במום.   אדומה, שלקחוה ושומרין  -לשמור את הפרה    הקדש ששכר פועלים משל הקדש. 

 (ס"ק טז)  המ"בו .)סי' שו סע' ד( השו"עוכן פסק  גזרה משום מקח וממכר ושכירות. ופרש"י. אסור שכר שבתד (סד.) בכתובות  איתא 
 גליון רצ"ו. עמיקתא  בשמעתא ועי'  שמבואר שביו"ט הדין כמו בשבת.(סי' תקפה סע' ה)  בשו"עעי' ו . הביא טעמו של רש"י

  מעשה   שיבוהח חז"ל  ו  ,לעשות ולעבוד עבור שכר  הואלהרויח בשבת, אלא  שגדר איסור שכר שבת אינו  יב)    'ל סיי(סטנס  גר"ח ה  ביארו
הובא להלן    כתובות מדאין להקשות ע"ז    הגרשז"א זצ"לבשם  (פכ"ח הגה קטז)    בשש"כועי'    . למעשה איסור  ת שכר תמורא  הוש

דאמרו דאסור משום שכר שבת אע"פ שהאשה אינה עושה כלום, כי שם אמרו דמחזי  שקונסים אותו בכל יום  במורד על אשתו  
 .(או"ח סי' רעה)בבית שערים ו אות ג) (ח"ב סי' ס במהרש"גועי'  כשכר שבת, אבל לא הוי ממש שכר שבת.

 בעל הבית או על הפועל איסור על  ב.  
  הלבוש  לשון זה כתבלפיכך אין אחריות שבת עליו. וכ  ,שבת  שכר  אסור לו ליקח השוכר פועלים לשמור לו פרה    )ו(סי' ש  בטורכתב  

בברייתא  , והרי  ממנו שהאיסור על הפועל לקבל, אבל על המשכיר יש חובה לשלם  דמשמע   שתמה על הטור   (אות ג)  בב"ח ועי'    .(אות ד)
לפיכך אין אחריות שבת    דפטור מדינא כל הפוסקים כלשון הברייתא דבלשון זה מבואר   כ"איתא "אין נותנין לו שכר שבת" וכ

וא שומר שלו כיון שצריך לשלם מאי קאמר לפיכך אין אחריות שבת עליו אדרבה אחריות שבת עליו שהרי ה   כהטוראם  ו  ,עליו
החיי"א   ועי' בלשון  .אינו נותן לו שכר שבת   בר אחרהשוכר את הפועל לשמור זרעים או דש  'כת  (סע' ד)  והשו"ע  לו מדינא, ע"כ.
רוצה לוותר    ' אפישו  כוונת , אלא  אף המשכיר פטורהטור מודה דדעל קושית הב"ח דאפשר    (מ"ז ס"ק ד)  פמ"גה  וכת'   דלהלן אות ד'. 

שכל שנותן דרך  )  ד(סי'    הכרמל  בהר  וכן מצינו  .דרך מתנה רשאי לקבלדעכ"פ  מבואר  ו  דרך מתנה.  נותן לו  ליקח אא"כלו  אסור  
השכר אא"כ הוא    שכיר ליקח אם רוצה ליתן לו אסור לו ל  'שאפי (ס"ק טו)    מ"בה  פסק  ןוכ  .(אות ה*)  "תהשערהביאו  ו  , מתנה שרי

  .(פכ"ח אות נב) בשש"כעי' ו . בתורת מתנה) 'לכתלתת לו  יכול ,עשה ע"ד לקבל שכרו ה טעאף אם  ש מבואר (ו  . נותן לו דרך מתנה 
 שכר שבת מ הנאה  ג.  

ועי'  .  אסור ליהנות ממנו , ונתנו לו פת בשכר התנור אם אפו גוים בתנורו של ישראל בשבת בעל כרחוש סי' רמו)שבת ( במרדכי וכת'
 (אות יט) הגר"ז    כת'ו  .(סי' רמה סע' ו)  שו"עה  העיקר כהמרדכי. וכן פסק  , מי שחולקיש  וכתב דאע"פ ש  ושהביא דברי(סי' רמה)    בב"י

דדוקא לכתחלה   כתב  שעל המרדכי לחד גירסא  ישע  בגדישה(שם)  בבה"ל  ועי'    אסור ליהנות ממנו עולמית בין לו בין לאחרים.ד
 וצ"ע, ע"כ.   ,ומלישנא דשו"ע לא משמע כן  ,אבל בדיעבד אם קבל אין ההנאה מזה אסור ,אסור לו לקבל שכר שבת 

יתנהו לצדקה דבכה"ג  כתב    (ח"ה סי' קצד)  והחת"ס   . לים  ת אותורק ווזת שכר שבת מעכו"ם  לשמילדת מקב  (ע"ז כו.)  ריטב"א ב  ועי'
אינו ראוי' ליהנות ממנו ומחלקים לעניים,  אלא מ"מ    ,רפאו בחנם משום לא תחנםי לאאולם  , ממנו אין להנותשכר שבת שכיון 
 יתנהו לצדקה באופן שלא ידעו ולא יהיה לו שום הנאה אף לא הכרת טובה משום אדם, ע"כ. דכתב (ח"ד ססי' נט)  והאג"מע"כ. 

אף שבע"כ אפו בו אם יקבל את הככר נוטל    ,איירי דלא אפו בו רק בשבת וע"כהשו"ע הנ"ל  ד  ' שכת   )רמגסי'  ס(בב"ח  אלא דעי'  
דזה   וכתב  (סי' רמה ס"ק כג) המ"ב  . והביאו  אבל אם אפו בו עוד שאר ימים מותר לקבל מהם שכר שבת ג"כ בהבלעה   ,שכר שבת
במה שהרשה להם וכנ"ל בריש סימן רמ"ג מ"מ בדיעבד אין לאסור שכרו    ה האפיה בע"כ דאף דעשה איסוראתלא הי   ' מותר אפי

 .דחה דברי המ"ב(אות יח) ובערוה"ש , ע"כ. ס"ק ט"ז "בבמדהאיסור בזה הוא רק משום מראית העין וכמ"ש בסוף סימן רמ"ג 
 הבלעהבד. 

היה שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנה שכיר    ,כו' לו שכר שבת    אין נותנין  כו' השוכר את הפועל לשמור לו פרה    נח.)(  ב"מ באיתא  ו
לא יאמר  דוסיימו  סי' ח)    פ"ח(והרא"ש    ברי"ף)  סד: (  הרי"ף  כן הביאו להלכה ו  .לפיכך אחריות שבת עליו   , שבוע נותנין לו שכר שבת

וכן פסק    .לאוין סה, כא ע"ד)(  הסמ"גו  הכ"ה)(פ"ו  הרמב"ם  כ  "וכ  .לו תן לי שכרי של שבת אלא אומר לו תן לי שכרי של עשרה ימים
אם יחזור הפועל בתוך הזמן    'ור"ל שאפי  ,ל כל השבוע ביחדשמקבל שכר עהיינו דהבלעה (ס"ק יח)  במ"ב עי' ו  .)סי' שו סע' ד( ע"השו

לא    םאוע"כ    , וממילא מחויב לשמור גם בשבת  ,אינו מנכה לו שכר השבתות מזמן שעבר הואיל והוא בהבלעה עם שאר הימים
  )ח  אות  כלל ס(  "א ייח שב  הביא  (ד"ה נותן)   בבה"לו  שמר ביום השבת יכול לנכות לו משכרו מידי דהוי אם לא שמר יום אחר, ע"כ.

דהתם הלא  , ודחה דבריו  המובא להלןוהוכיח מהא דמורדת    ,דכשינכה לו אם לא ישמור בשבת תו לא מיחשב בהבלעה משמע  
 . , עיי"שיכול לחזור מקטטתו באמצע וע"כ בודאי תקנו שיתחשב לכל יום ויום בפ"ע משא"כ בעניננו שהשכירו לחודש שלם

ע נ""ש לשמור העגלות מן הגנבה הדבר קשה איך הסוחר עובר על לפרמה שנוהגים הסוחרים לשכור יהודי בעד)  שם (  החיי"א   'כתו
(ס"ק  המ"ב  ש איזה שעות, ע"כ. והביאו  "ש ובמוצ"ולכן ראוי שיתנה עמו שישמור גם ביום ער  , כיון שיודע שודאי יקבל שכר שבת

  ט)סיות נט ו(פכ"ח אות בשש"כ וכת'. אלא דבא' מהם סגי  ש"ש ובמוצ"רע אלאו דוקד(שולחן שלמה אות יב.ב)   הגרשז"א זצ"לודעת  .כא)
(ח"א או"ח סי' סה   במהרש"גועי'    .ה שנעשית מלפני שבתנעבודה המצריכה הכנה מבעו"י מותר לקבל שכרה אגב שכר ההכ  דלכן

 ר על דבר אחר.כ רוב ש ה שכתב דלא בעי' שיהיד"ה עוד) 
 לפי חשבון הימיםשכרו לחודש והתנה לשלם לו . ה
המורדת על בעלה מתשמיש פוחתין מכתובתה כל שבוע שבע דינרים, דינר ליום. וכשהבעל מורד עליה מוסיפים  (סג.)    בכתובותתנן  ו

ג' דינרים.  כשהוא מורד לא קנסוהו כי אם מחצית ממה שקונסים אותה כשהיא    יה נ  (סד.)  בגמ' והקשו    על כתובתה כל שבוע 
מורדת, מ"מ הלא כשהיא מורדת פוחתים לה ז' דינרים דינר ליום, א"כ פוחתים לה גם דינר אחד משום יום השבת, וא"כ בבעל  

אצל האשה  ד   ותירצו .להוסיף שלשה דינר ומחצה לשבוע, דהיינו חצי דינר משום יום השבת   היה צריךדקונסים חצי דינר ליום  
 ., ע"כיחזי כשכר שבת אצל בעלה שמוסיפים לו בכתובה דינר ליום מכ  "כשכר שבת, משא אינו מחזי שפוחתין מכתובתה 

מוסיפים ג' דינר ומחצה  הבלעה דהאלא הוי אלא אמאי מחזי שכר שבת והרי דאף כשמוסיפים  שהקשה  )ברי"ף כח. שם( בר"ןועי' 
שמתפייס עמה באמצע שבוע אין מוסיפים לה נגד כל השבוע, כי אם נגד  כי כבשביל כל השבוע. ותירץ דזה לא מיקרי הבלעה,  

שאם שכרו לחודש והתנה לשלם לו  (אות ב)    מ"דרכהכתב    ז"ועפ  ., ע"כהימים שהיה מורד, א"כ הוי שכר ימים ולא הוי בהבלעה 
   .)ס"ק ז( המ"א  והסכים לזה (סע' ד)  הרמ"א   וכן פסק .וכך, מקרי שכיר יוםכל יום כך 

ן לכל   כי מתחלה אין מוסיפי  ,לא חשיב הבלעה דוקא במורד על אשתו  י"ל דכי    ,יצא לדחות דברי הרמ"א(ח"א סי' ו)    שבות יעקבוה
בשכרו לחדש אף שיכול לחזור בו מ"מ יש לו עליו תרעומות ע"פ הדין   משא"כ,  ע שמא יתפייס"שבועה יחד רק לכל יום ויום בפנ

 א"רוה  .)שם (  הג' מהרש"א ששכרו מתחלה יחד ומותר, ע"כ. והביאו    ה וכל זמן שמרצה לשכירתו אינו חוזר בו הרי מקרי הבלע
דמספקינן אי אזלינן אחר לשון ראשון    )טו  'שיב סע'  סי(  בחו"מדינר בשנה דינר בכל חודש    י"ב לדמות דין זה לאומר  יצא  (אות יד)  

(ס"ק   והמ"ב  אבל מדין זה לא מיירי, ע"כ.  ,ור"ן מיירי שם במורדת דמוסיפין באמת לכל יום ויום   ,ה הכא" לענין חודש עיבור ה 

 ומשמע מדברי המ"ב דכן ס"ל להלכה.  א"ר מצדד דיש ספק בדין זה, ע"כ.ה גם  וכתב דשבות יעקב דברי ה הביא כ) 

        
 

      
 
 

 
 
 
 

 

 

יוסף שמחה ומשתה   (ה:)   במגילה איתא    -א   ,  תני רב 
שאס בומלמד  ובתענית.  רים  לדינא  הפסד  והובא 

 ובשו"עסי' תרצ"ו)  (  בטור  ,(פ"ב מהל' מגילה הי"ג)  ברמב"ם
ס"ג)   ויום  ד(שם  ותענית    יוםי"ד  אסורים בהספד  ט"ו 

 לכל אדם ובכל מקום. 
פ"ה)    הרא"שוכתב   סי'  פ"ג  דספר  משמיה  (מו"ק 

בפורים.    המקצועות אבילות  ולנהוג  להספיד  דאסור 
והיכא דמת לו מת קודם פורים, ואתרמי פורים בתוך  
שבעת ימי האבילות, בטלה הימנו גזרת שבעה, מידי  

ד ארגלים.  דמפסיקידהוי  ע  ןרגלים  מאי  ואינן  ולים 
ופורים  דטעמא   נמי  שמחה כתיב בהו ושמחה בחגך, 

. וכן  ועשה אותם ימי משתה ושמחה  שמחה כתיב ביה 
והרב  בשאילתותמפורש   מאיר  .  דפורים רבינו  פליג 

ושלושים  שבעה  גזירת  לבטל  כרגלים  דינו  אבל    ,אין 
דיומי  בפורים  כלל  יתאבל  לא  ושמחה   מ"מ  משתה 

א עליהו,  עדיף   ךקבלו  דלא  נוהג  צנעא  של  דברים 
האבל    .משבת שהתפלל  לבית  בולאחר  ילך  ביתו 

 הכנסת בעת קריאת המגילה.
הביא דברי השאילתות ודברי מהר"ם (סי' תרצ"ו)    ובטור

מרוטנבורק. וכתב עוד די"א שלא ילך האבל לבהכ"נ  
כדעת   כתב  ושהרא"ש  בביתו.  המגילה  יקרא  אלא 

 ם מרוטנבורק.  מהר"
  - כתב  )  , ומו"ק סי' תתק"ט(מגילה סי' תשפ"ההמרדכי  אולם  
גרשוםנשאל   אם    לרבינו  בפורים  אבל  לו  שארע  מי 

לאו  אם  אבילות  שנוהג    ,נוהג  נוטה  דעתי  כך  והשיב 
שלא מנו חכמים במשנה ימים שאין    , אבילות בפורים

אבל ר"ח   ,"כאלא שבת ורגלים ור"ה ויו  , אבילות נוהג
לא  דכתיב    .ופורים  אבילות  תנהוג  לא  בפורים  וכ"ת 

יוסף שמחה שאסור    .ימי משתה ושמחה  הא תני רב 
בתענית  ,בהספד שאסור  וראש    .משתה  חנוכה  וכן 

    חדש.
וכן אין מספידים    -  )ה"ג(פי"א מהל' אבל    הרמב"ם  וכ"כ

את המת בחנוכה ובפורים ולא בראשי חודשים, אבל 
 נוהגין בהן כל דברי אבילות. 

סתם וכתב  (סי' תרצ"ו ס"ד)  בהל' מגילה    המחבר  הנה ו  -ב  
 כל דברי אבילות נוהגים בחנוכה ופורים.  -

ומ"מ ילך לבהכ"נ לשמוע המגילה,    -הרמ"א  וכתב ע"ז  
עדיף  במגילה  לקרות  לביתו  מנין  לאסוף  יוכל  ואם 
ולא   בי"ד  לא  בפורים  נוהג  אבילות  שאין  וי"א  טפי. 

ואפי' אבילות יום ראשון נדחה מפני    . בט"ו, וכן נוהגין
שבצנע דברים  אבל  נוהג    ה פורים.  שאין  ואע"פ  נוהג. 

אבילות כמו    עולה לו למנין שבעה ימי  ,אבילות בפורים
 שבת. 

לנהוג   ה"ל  כהמחבר  דהנוהגים  לכאו'  נמצא  ולפי"ז 
אבילות בי"ד וט"ו אף בדברים שבפרהסיא. ולנוהגים  
כהרמ"א דין י"ד וט"ו כשבת דאין נוהגים בהם אלא  

 . אדברים שבצנע
דברי השאילתות    הטורסי' ת"א הביא    דביו"דאיברא  

ודברי הרמב"ם ודברי מהר"ם מרוטנבורק. וכתב שם  
מבטל    -  הב"י פורים  דאין  נקטינן  הלכה  ולענין 

האבלות וכמו שהסכימו הרמב"ם, והרב רבינו מאיר  
והרא"ש. ולנהוג בו אבילות נקטינן כדברי הרב רבינו 

  , ובתראי   ,מאיר והרא"ש, דלגבי הרמב"ם רבים נינהו
 ומקילים באבל. 

מת לו מת קודם פורים ופגע בו    -)  ס"ז(  בשו"עשם    כוכ"
פורים אינו מפסיק האבילות, ומ"מ אין אבילות נוהג  

בט"ו ולא  בי"ד  לא  שבצנע  ,בו  דברים    , נוהג  אאלא 
וחייב לשלוח משלוח מנות, ואע"פ שאינו מתאבל בהם  

 עולים לו ממנין השבעה כמו שבת. 
"א  ונמצא סותר דבריו שבאו"ח, וכבר ציין לזה הרמ

ל ינהגו  איך  צ"ע  וא"כ  דבריו.  בסוף   מעשה הנ"ל 
 הנוהגים כהמחבר. 

 משיעורי הרה"ג יוחנן בֹורגר שליט"א
 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 
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 קבלת ריבית מהבנק  ז.  
מלווים בריבית להלוות בענין שיקבל ריבית לפי ימים ובתוכם שבת, אלא ילווה בענין  למד מהא דמורדת דאסור לש  מ"א ב  ועיי"ש

  במלוים ד  'כת)  שם (   בא"ראולם    ., ע"כוהה"נ בכל קנס כיו"ב  ,או לא יפרעו כלל  ושגם אם יפרע באמצע השבוע יפרע מכל השבוע כול
 כ מכל השבוע מחילה הוי גביה, ע"כ. "בריבית ודאי כיון שלא אמרו מתחילה לשלם כל יום רק לשבוע אף שאין משלם לו אח 

 . הביא דברי המ"א(ס"ק יט)  והמ"ב
יום מחצות הלילה עד   כיון דהם חושבין   הנותנים ריבית לפי סך הימים שהיו המעות בבנק,בנקים  ש(ח"ד סי' נט)  אג"מ  במ"מ עי'  ו

יש לאסור  שריו  שעות של חולבבהבלעה    שבת שעות    הוו התשלומין דריבית עבור  ,חצות הלילה  ויו"ט סמוכין  , אבל כששבת 
רין ובין  ומתחיל אצלם בחצות לילה ונמשך עד חצות לילה השני, דהרי בין השעות שהן משבת אסשמליטול בעד יום הראשון  
),  לעיל אות ב' (באופן המבואר יתנהו לאיזה צדקה   ,השכר דיום האסור שלא שייך להניחו שם  ומ"מ   ,השעות שהן מיו"ט אסורין 

ע"פ היתר עיסקא, אף אם התשלום הוא לפי ימים,  בהלואה    הנ"ל  הגר"ח דל  הגרשז"א זצ"לבשם    )טז(פכ"ח הגה ק  בשש"כעי'  ו  .ע"כ
 שבת, כיון שזה רק כדי לפטור עצמו משבועה, ולכן שרי, וגם מסתבר דעדיף מהבלעה, ע"כ. אפשר דליכא משום שכר

 שכר שבת במקום מצוהח. 
שעומדים  פרש"י ו. משום דמיחזי כשכר שבת  ,ןפרוטות אין בהם סימן ברכה, וחד מינייהו שכר מתורגמני ד' ):(נ בפסחיםאיתא 

 סימן ברכה.   ואלא שאין ב  מותרמשמע ששכר דבר מצוה  לפני החכם בשבתות ושומעים מפיו דברי תורה ומשמיעים לרבים, ע"כ.  
בספרד   שא"כמ  ,מנהג באשכנז שגדולי העיר מקדימין לתקוע כל מי שזריז בו יותרה ש  הר' יחיאלבשם  כתב  (סי' תקפה)    הטורהנה  ו

שכר   משום שבורחים מן המצוה עד שצריכים לשכור אחד מן השוק לתקוע להם ולא ידעתי מאין מצאו היתר זה כי נ"ל שאסור 
הרב ר' שמואל  כר שבת. אלא דעיי"ש בשם  שדמחזי כ  םמשובזה  ר  סדא   הרב ר' ברוךבשם    ' כת (כתובות סי' קפט)    והמרדכי  ע"כ.  ,שבת

סימן ש"ו שאיני מבין דברי ה"ר שמואל דסוף סוף שכר    הב"יוכתב    לו שכר לקיים המצוה להתפלל, ע"כ.  דאין איסור דהא נותנין 
 ה אינו אסור אלא מדרבנן ובמקום מצוה לא העמידו דבריהם, ע"כ. זואפשר דהכי קאמר שדבר  ,שבת הם נוטלים 

היכא דאפשר משום מחזי  לכתחלה    אם שוכרו מער"ש אלא הוא איסורשבת אינו איסור גמור    דשכר  שנקט   ה "סי' תקפ  ב"יב  עי'ו
אם איתא דהוה שום צד איסור בדבר לא הל"ל אין בהן סימן ברכה דמשמע דלית  דשם    פסחיםדהא  מ  והוכיח כן  ,כשכר שבת

 , להשמיע הדרשה לרבים  ו"טשהיה דרכם לשכור מתורגמנין בשבתות וי  ועוד דמשמע  ,בהו איסורא אלא שאין רואין סימן ברכה 
ש שוכר אותו שאין איסור בדבר אלא שיש לחוש לכתחלה היכא דאפשר  "דכיון שאינו שוכר אותו בשבת עצמה אלא מער  היינוו

כי   אלא משום סימן ברכה   איסור  אין בזה דכתב    (סי' תקפה ס"ק ז)  והט"ז  .(סי' שו)  הב"ח ובמקום מצוה לא חששו כלל, ע"כ. וכן נקט  
סימן    במ"ב  עי'ו[  , ע"כ. דשם   תורגמן וכהא ד  של שבת   תלו יתפלימות החול כגון    ת ואין שייכ  ה מצוה התלוי' בשבת עצמב   מיירי
סימן ברכה מאותה מלאכה שאף   ה אודהיינו שאינו ר  ,ברכה סימן  ואה  ער"ש שאינו רבנין העושה מלאכה  בעשכתב    (ס"ק ב)רנ"א  

דהיינו כגון אם זורע    פוריםבבענין העושה מלאכה    בשם הב"י  כתב  (ס"ק ד)שירויח במקום זה יפסיד במקום אחר. ובסי' תרצ"ו  
 ]. הרא"ם כתב שאינו מרויח אבל אינו מפסיד ג"כ, ע"כאבל המ"א בשם   ,איזה דבר אינו מצמיח 

יש מתירין דהא נוהגין לקיים המצוה להתפלל לפעמים בלא שכר. (ובמרדכי הגרסא דהא נותנין  דכת'  (כתובות פ"ה סד.)    אגודהוה
כתב דכיון דאין נותן שכר זה אלא  שאות מ)   סי' קפט   (על המרדכי כתובות  אנשי שם  י'בח   עי'דאלא    , ע"כ.להתפלל)  שכר לקיים המצוה 

הא לא דמי לשאר שכר שבת   ,לקיים המצוה ושמא בלאו הכי היה עושה דניחא ליה לאיניש לקיים מצוה כדאמר בפ"ק דפסחים
 . (אות טו) הא"רוכן הביא   האגודה וא"צ לדחות כמו שדחק הב"י סי' תקפ"ה, ע"כ. , וכ"כ להדיאדלאו מצוה 

דלא העמידו דבריהם כת'    (סי' שו אות ה)  לבושוהבמקום מצוה לא גזרו רבנן, אלא דאין בזה משום סימן ברכה.  דיוצא מהב"י  
 . ס"ק כג)שם ( מ"בה וכ"כ הב"י.כנקט  אות ס)שם ( אר הגאולהבוה. במקום מצוה והוי בכלל חפצי שמים 

 איך קיי"ל ט. 
כדעה הראשונה שהביא  דס"ל  בוארומ ויש מי שמתיר.  , דאסור לשכור חזנים להתפלל בשבת 'כת שש"ו סעי' ה'  ' סיב ו"עבשועי' 

אינו רואה מאותו שכר סימן    ו"טשכר לתקוע שופר או כדי להתפלל בשבתות וי  דהנוטל  'תקפ"ה סעי' ה' כת ' מאידך בסי. בסתם
יב)    מ"א ה   וביאר  .ברכה  הוא. דמ"מ  (ס"ק  מצוה  דצורך  כיון  ליכא,  יב(  והתוספת שבת  (ססי' תקפה)  הפר"ח והקשו    איסורא    )ס"ק 

 ) אות ה ו"הכללי הנהגות א ברמ  סי'יו"ד ס( הש"ך ש"כפ מ"כתב ליישב ע (סי' שו ס"ק ח)   המחצה"שו  .דלהמ"א נמצאו דברי השו"ע סותרים
לב"י דבשעת הדחק  "לס כאןא"כ גם  ,על דעה החולקתסומכים  באיסור דרבנן בשעת הדחק להקל דעה שניה  "עודכשמביא הש

איסור בשכר שנותנים לתוקע, דהתם איכא    דליכאכתב    בסי' תקפ"ו"כ  עד המתירים ליתן שכר לקיים המצוה, ו"יש לסמוך ע
   .מש"כ בזה  (סי' שו) בערך שיו (סי' תקפה) מטה יהודהב עי'ו ש הטור שלא היו מוצאים מי שירצה לתקוע, ע"כ."שעת הדחק, וכמ

  אע"פ שיש לפקפק. ) שם ( החיי"א  כ"כו. (אות טו) בא"רדנהוג עלמא להקל. וכן הוא  (אות ג) הב"ח דעת אבל   .השו"עד אליבא כל זה ו
  כת'ו).  (ס"ק כג  המ"בוכן הביא   . בשבת ויו"ט גופא  וכדו'אסור לשכור החזן  אבל    ו אותו מער"שרכ"ז כששכהנ"ל ד  בב"יעי'  ומ"מ  
ומה שלוקח אח"כ י"ל שהוא   ,והחושש לדברי האוסרין לא יקצוב בתחלה   ,שנוהגים להקל לשכור לשבתות לחוד  (ס"ק כד)המ"ב  

כן אם אינו קוצץ שכר מתחילה מה  ו  שרי.   דלכו"ע  (שם) הרמ"א  כתב  כבר  בהבלעה על ימות החול    אם מקבל כןו , ע"כ.דרך מתנה 
 . (סי' שו אות יב) ערוה"שב ועי' כמבואר לעיל אות ב'. שלוקח אח"כ הוי דרך מתנה ושרי 

 ורופא   , תומכת לידה מילדתי. 
.  שבת  למילדת לקבל שכר  התירע"כ  ו,  להקל לקבל שכר מצוה   רי"והמהרי"ל והמ הבשם  שהביא  (סי' קיד)    במהר"י ברונא ועי'  

להשכירה בשבת מדין חטא בשביל שיזכו    ' שרי לתת לה שכר ואפי   בקבלת שכר אף במקום מצוה דר' יחיאל שמחמיר    אף עיי"ש שו
מ"מ יש לעשות    ,על אף שיש כאן איסור מצד המילדת  ,מוציאים בדיינים אם אינו רוצה לשלם  רבים או שיזכו במעשה הצלה, ו

שכר המילדת  ד ע"פ המהר"י ברונא    'כת  )ב"י אות בההג(  כנה"גשוה  ע"י הבלעה ודאי שרי לכו"ע לקבל שכר. . ושלא יבא לידי תקלה   כן
דטעמו  כתב  (סי' שו מ"ז ס"ק ד)    פמ"גוהדנהגו להקל בשכר מצוה וע"כ מילדת מקבלת שכר שבת.   'כת  (אות טו)  והא"ר  . בשבת מותר
והחושש לדברי האוסרין לא   ,שנוהגים להקל לשכור חזנים לשבתות מ"ב ה  שםב לעיל עי'ו נ."פקודדהוה שכר מצוה של הכנה"ג 

   מילדת בודאי מותרת ליקח שכר שבת, ע"כ.סיים דו ,יקצוב בתחלה 
  (והפמ"ג ודעימיה  להתעצלמ"מ הכא יש להקל שלא יבואו  ,דאף לחולקים בענין קבלת שכר במצוה  יוצא  המהר"י ברונא מוהנה 

שרשאיות  '  לפי"ז יש להורות לכת ור"י ברונא).  ה הכנה"ג שלא ביאר טעמו של המדברי  רק    שלא הביאו טעם זה אפשר דלא ראו
  ' כתשהמ"ב כן מוכח מ (ו מיילדת רשאית לקבל שכר שבת ודאי שסתמו ש ,הפמ"ג והמ"ב ,א"רהכנה"ג, ה משמע מלקבל שכר וכן 

(דעיקר   כי סוף סוף אין בשכר סימן ברכה   יעשו ע"י הבלעה ש  יקר הדין עדיףמע  מ"מ . ו)על שאר מצות  רקכו'    להאסורין  דהחושש
כי בהרבה מקרים היא בכלל יתובי דעתא של  שרשאית לקבל שכר  דה"ה לתומכת לידה    'ונר  .ההיתר הוא משום דהוי דבר מצוה)

 הבלעה.בשכר ללא חשש כי הוי  יכולות לקבלוכדו' לפני הלידה לכו"ע  יעוץי אלו שנותנות  ומ"מ  היולדת וחשיב פקו"נ. 
ומ"מ לכתחלה יקבל שכרו    ,(אולם לא יקבעו שכרם שבת)לקבל שכר    ם בפקו"נ שרשאי  ים העוסק  ,וכדו'   , אח ופארק"ו    מעתה 

  והנהגות תשובות  ב  . ועי')ח"ז סי' כח אות א ואות דו  (ח"ח סי' טו פי"ג  צי"א וה  (ח"א סי' רד)  הר צביה   ווכן נקט.  בהבלעה או בתורת מתנה כנ"ל
על טיפול בנכרי, משום    אף  התיר קבלת שכרש  כט)  'ח סי"(או  פקודת אלעזרבשם  קנה)    הגה  אות עה  ח"(פכ  שש"כה 'כתו  .(ח"ב סי' קצד)

 . , ע"כאפשר לקבל על כך שכרו,  הוי רך מצוה וצ א"כשכיון שאם לא יטפל בו יש ספק חשש איבה, 

 
.  אסור  מער"ש שכרואם  אף  ו .(אפילו היא מלאכה המותרת)  או יו"ט  שבתב לתת לחברו שכר עבור עבודה שעשה עבורו אסורא' 
  ממנו אסור לו להנאות    שכרה קיבל  אם    ג'  .שכיר ליקח השכר אא"כ נותן לו דרך מתנה לאסור    ,בעל הבית רוצה לתת לוף אם  א  ב'

מותר לקבל שכר ד'   .לא יהיה לו שום הנאה אף לא הכרת טובה משום אדם שהוא נתן כדי שלצדקה באופן שלא ידעו וע"כ יתנו  
עבודה מצריכה הכנה מבעו"י מותר לקבל שכרה אגב שכר ההכנה שנעשית מלפני שבת. והדין כן  ה ש  באופן   כגון   ,שבת בהבלעה 

יכולים לקבל שכר שבת    תקיעה וע"כ חזנים ובעלי    , לא גזרו רבנןש במקום מצוה י"א'  ה  .כר של יום חול הוא המיעוט שה שאף כ
אף  אין בזה משום סימן ברכה. וי"א ש שמ"מ  , אלא  )בשבת ויו"ט  וכדו' אסור לשכור החזן  אבל    , (אם שכרו אותם מער"ש  ויו"ט 

לכל הדעות כדי    רשאים לקבל שכר שבת  ות נפש   הצלתשיש בעיסוקם משום    וכדו'  רופא,  מילדת, תומכת לידה   ו'  .בכה"ג אסור
אלא יקבלו בהבלעה או  בשבת ויו"ט    קבוע איתם שכראסור ל(אם שכרו אותם מער"ש אבל    ו להתעצל לעתיד לבא אשלא יבו 

 . )לשלם להם שלא יבואו לידי מכשול לעתיד לבא מותרואם הם דורשים התשלום שלא כדין . במתנה 

 
 

 ) אי(תפילת שחרית 
בין   העמידה  לתפילת  יכוון  "כשיגיע  לתפילה,  גאולה 

השבת". יום  של  הרוח  תוספת  עליו  ושורש   לקבל  (יסוד 

 העבודה ח, ח)
"ופירוש ישמח משה, כשהיו    -  ברכת 'ישמח משה' 

אבותינו במצרים וראה משה כובד השעבוד שהכבידו 
בשבוע   אחד  יום  להם  שיתן  מפרעה  ביקש  עליהם, 
שינוחו בו, ונתנו לו ובחר ביום השביעי, וכאשר נצטוו  
על יום השבת שמח משה שבחר בו [שמות רבה א, כח]  

 וזהו 'ישמח משה במתנת חלקו'. 
הא   משום  מפרשים  ה'  ויש  אני  כי  "לדעת  דכתיב 

מקדשכם" אמר לו הקב"ה למשה, מתנה טובה יש לי  
בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל לך 
מתנה".   באותה  משה  ישמח  תקנו  כן  ועל  והודיעם, 

 (לבוש סי' רפא) 

ראוי לומר    "ולא נתתו ה' אלקינו לגויי הארצות וכו'.  -
וה  שבח  ולתת  מאד,  עצומה  בשמחה  זה  ודאה נוסח 

של  הגדולה  המתנה  על  במחשבתו  עצומה  בשמחה 
 קדושת שבת כנ"ל.  

בחרת בם  אשר  יעקב  הודאה לזרע  במחשבתו  יתן   .
חלקו   שנתן  ית"ש  להבורא  עצומה  בשמחה  עצומה 

 וגורלו ג"כ מזרע קדוש, זרע יעקב אשר בחר בהם.
יכניס בלבו   ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי ענג.

עצומה  ותשוקה  גדולה  ובאלוקותו    אהבה  במלכותו 
 (יסושו"ה שם) ית"ש ויתעלה זכרו לעד". 

 "עבודת שבת קודש"   מח"ס ל ידיע נערך
 

 , כתב ליישב דברי המחבר(יו"ד שם ס"ק ג')    ובדרישה   -ג  
ביום בו  שמת  מיירי  מר  ,דבאו"ח  יום  ולכן    ,שהוא 

לכן,   קודם  שמת  מיירי  וביו"ד  בו,  להתאבל  מסתבר 
מל קצת  מת    שניה י וכדמשמע  לו  מת  וכתב  שהתחיל 
 קודם פורים וכו'.   

כתב להשיג על דבריו, סי' תצ"ז)  או"ח  (  הבית דודאולם  
"ע,  והיה לו לפרש בבית יוסף או בש דכל כי האי גוונא

ירוחם   ר'  דברי  הביא  דביו"ד  כה"ג,  שועוד  חילק 
להלכה לא הזכיר סברתו כלל,   ואח"כ שכתב המסקנא

אפי'  ה כ  דס"ל  ונראה  נוהגת  אבילות  דאין  פוסקים 
ביום ראשון. וכן מדוייק מדברי הרמ"א בהגהות על 
השו"ע באו"ח שכתב וי"א שאין אבילות נוהג בפורים  

י' אבילות יום ראשון וכו'. ומשמע  פוכו' וכן נוהגין, וא
 דס"ל דהמחבר לא איירי ביום ראשון. 

כתב דאפשר  (או"ח סי' תרצ"ו הכהות ב"י ס"ק ג')    כנה"גוהרב  
לידחק ולומר דבאו"ח שנה משנתו לבני א"י שנוהגים  
לארץ   חוצה  לבני  משנתו  שנה  וביו"ד  כהרמב"ם, 
נינהו   דבתראי  והרא"ש  כהר"מ  לתפוס  שראוי 

וכתב   דבריו  סיים  עצמו  הוא  אך  באבל.    - ומקילים 
 והוא דוחק הרבה.

להעיר על דבריו דלמה הנזכר כתב    בית דודואף הרב  
לבני   אחר  ובמקום  א"י,  לבני  אחד  במקום  יפסוק 

 .  חו"ל. היה לו לפסוק בשתי המקומות פסק של שניהם 
ביו"ד,   ש המחברדראוי לפסוק כמ"  הבית דודהעלה  ו

ואין להשגיח במ"ש באו"ח, דבאו"ח לא מחית נפשיה  
סתם   דבשו"ע  אלא  בב"י,  דדינא  פסקא  לאסוקי 

, אבל בב"י ביו"ד רמי עליה לאסוקי  רמב"ם כדרכוה כ
. ועוד דכיון דזה הדין עיקרו  פסקא דדינא הל' למעשה 

שם   שפסק  מה  אחר  לילך  לנו  יש  אבל,  בהל'  ביו"ד 
    ולהניח מה פסק באו"ח.

זצ"ל)    דמוהריק"ווהביא עוד משמיה   קובו  יוסף  דיש  (ר' 
לפסוק מעוד טעם כדבריו שביו"ד, משום דאותו פסק  

 עשה באחרונה.
כדברי (או"ח סי' תרצ"ו ס"ק ט"ז)    בשולחן גבוה וכן הסיק  

רבו הבית דוד, משתי סיבות חדא דביו"ד שם ביתו,  
   ד דהוא אחרון ולעולם דברים אחרונים עיקר.ווע
הלכה   לעניןד(או"ח סי' תרצ"ו ס"י)    י"בברככן העלה  ו

שלא   שם  ובשו"ע  יו"ד  בב"י  מרן  שפסק  כמו  נקטינן 
וכהסכמת   באבל.  המיקל  כדברי  דהלכה  להתאבל, 

 למעשה. כה וכן הורנו הל .סי' תצ"זבהרב בית דוד 
חיים    הגר"ח פאלאג'יוכן העלה לדינא   זצ"ל בספרו 

ע"ג)ביד   ס"ק  קכ"ה  סי'  יום  [  (יו"ד  באבילות  מ"ש  וע"ש 
 . ]ראשון בפורים 
לדינא  לנוהגים    -   העולה  ובין  כהמחבר  לנוהגים  בין 

נוהגים אבילות בפרהסיא בפורים בין   כהרמ"א, אין 
 בי"ד ובין בט"ו. 

 

י  " ע ב  ת כ  נ
א  ט" י שלי ל ו פל ן  ג שמעו  הרה"
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