
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

  םאוטומטיי מכשירים ע"ימוצרים מותר למכור האם 
 אף בשבתהפועלים 

כשהשני נותן  ד. .כשהישראל השני הוא מומרג.  .כשעכו"ם או ישראל אחר מזומן לתת האיסורב.  .איסור מקח וממכר וקבלת שכר בשבתא. 

 .מסייע ידי עוברי עברהט.  .ספק לפנ"ע ח.. כשהמכשול הוא לאחר זמן .ז. מוכר במחיר זול יותר ו.. כשמזמן לו האיסור ללא טורח ה.. במכר

וכספומטים  כגון מכונות למשקאות וחטיפים ,רבים למכירת מוצרים ומאכליםאוטומטיים מצוי בזמנינו אמצעים 
ן אם מותר ויש לעיי .ימטאוטובאופן פועלים  גם הם אשר ,וכדומה ע"י מחשבצרים שונים ומת . וכן מכירלמשיכת מזומנים

 יפעלו אף בשבת ויו"ט.ש
. באופן הראשון סיאהבפרבמקומות ששכיחים מחללי שבת  ב' .עכו"םבמקומות ששכיחים  א' :י אופניםנבזה בש לעייןויש 

המוטל על  )מחמת הרווחים(, וכן משום איסור שכר שבת .יש לדון משום איסור מקח וממכר בשבת שהוא איסור דרבנן
ע לפנ""השני יש לדון אף משום איסור באופן ו. )סי' שו ס"ק כא( במ"בותן עובר על לפנ"ע(, כמבואר המקבל בלבד, )אלא שהנ

 ברמב"ן עוד מקח וממכר בשבת. )ועי'ובמכונה חשמלית שימוש בב נמצא מכשילודאפשר ש ,יד( יט,)קדושים  "לא תתן מכשול
 (.ועי' מש"כ בזה בגליון ק'ומר איסור מקח וממכר בשבת. לענן ח )שם( "מובלח"מ במ )שבת פכ"א ה"א( ם"רמבב ,)אמור כג, כד(

 בשבתוקבלת שכר א. איסור מקח וממכר 
 ברה"ר מכונה לענין ישראלים המעמידיםשכתב  (ח"א סי' סה ד"ה אמנם מצאתי) מהרש"גבמצינו והנה לענין איסור מקח וממכר 

משום  םשאין בהדאו'  דלא גרע משאר מלאכות ,ה משום איסור מקח וממכרזשאין ב, פועלת גם בשבת באופן אוטומטיה
 שכתבו הטעם לאסור ד"ה אין( :)שבת יזואף להתוס'  , וכ"ש מו"מ,סי' רנב סע' ה()"ע וכדאי' בש בשבת ןת מעצמוכשנעשאיסור 

הישראל מוסר לו החפץ, כלאחר שקיעת החמה, משום דמחזי כשלוחו, זה דוקא  באם העכו"ם יוצא מרשות הישראל
 .ומ"מ אם הכלי עומד ברשות ישראל יש להחמיר .הכל נעשה מעצמומשא"כ הכא ש

רע ממי שלקח דבר גלא ד ,אותצמותר לו לקבל שכר בעד ההודהרי שכר שבת, בזה אף משום ועיי"ש עוד שכתב דלא שייך 
עד כיון דהתשלומים הם רק ב ,ר דלא יצטרך לשלם משום דהוי שכר שבתמרו בשבת ואכלו דלא יעלה על הדעת לושל חב

ועוד דכיון דמה שמשלם בעד החפץ אין בו משום שכר שבת  .חבירו מרויח בו ג"כ לית לן בה םא אפי'ו .החפץ שלו שאכלו
 א"כ אף דהמוכר מרויח בה מ"מ ג"כ אין איסור דזה הוי שכר שבת בהבלעה דהרווח הוא נבלע בתוך דמי הקרן של החפץ.

שאף כשהרוב הוא שכר ועיי"ש ]הוי שכר שבת בהבלעה והכל מותר.  בח מ"מ שום נוטל שכר הרבה ונכלל בו גם הרווואף א
 הוא יחדהשכר שמשלמין לו ש. וע"כ בנידון של המכונה כיון על שבת מ"מ אם איכא מיעוט על יום חול וכדו' חשיב הבלעה

סי' ) במ"במצינו זה  וכעין. שכר ההוצאות שנותן בעל המכונה )כגון חשמל וכדו'( א"כ שוב הוי שכר שהוא מקבל בהבלעהב

 [.(שו ס"ק כא
שאינו ידוע מי בתנאי  הדבר מותרש ומסיק שם ו(סס"י כתנ' )או"ח  "יהנוב ע"פ (אות ו ד)ח"ג סי' ל מנחת יצחקב ובדרך זה כתב

 .וכן יתנה שהקונה יקנה למפרע עוד לפני שבתמוצ"ש עד שאינו רוצה לקנות המעות "ש, ויתנה רבעל הכלי, והכל נעשה מע
לפי שמעולם לא היה מכניס מכונה זו , שכר שבת בהבלעהכתב להתיר כי הוא  (סי' לגו)ח"ד סי' לב אות ט,  שנה הלכותמבו ע"כ.

אין לאסור משום שכר שבת, שהרי דנקט  )שש"כ פכ"ט הגה עה( הגרשז"א זצ"לו .ע"כ ,בשביל יום אחד אלא בשביל כל השבוע
מעמיד מכונה שעובדת שנקט להחמיר ב (ח"ח סי' טו אות הו ה סי' כח)ח"שבט הלוי כהדלא  וכ"ז הדמים הם עבור המצרכים.

 .משום שכר שבתמאליה בשבת 
דלא  עעכו"ם אין לחוש אף משום לפנ" הםואם הקונים  נמצא דאין לחוש משום ממקח וממכר ומשום שכר בשבת.ולפי"ז 

מנע יצריך להש יש לדוןאכתי מצוות במקומות שהקונים הם יהודים שאינם שומרי תורה ואולם  .איסורי שבת שייך בהם
שכתב שחזקת  (סי' קסט על סע' ב) בביאור הלכה ]ואם לא ידוע מה טיבם של יהודים של אותו מקום, עי'איסור לפנ"ע. משום 

 [.(ד"ה איברא )שאלה תז לשמה תורהב ועי'כשרות סגי לזה. 
 מזומן לתת האיסור או ישראל אחר . כשעכו"ם ב

או שיש מכונות אחרות  ,המוצרים הנמכרים במכונה )כגון בחנות(ישראל את המוכן לתת ל עכו"ם ישבמקום שוהנה 
 בש"ס מבואר. דהרי ליכא לפנ"ע ,)ובנדון של מכירה דרך מחשב אם יש אחרים המוכרים שם( מזומנות מבעלות עכו"ם

איסור מזומן אף ללא עזרת הש במקוםכלומר דלאו זה שייך דוקא בתרי עברי דנהרא, אבל לא בחד עברא דנהרא.  )ו:( ע"ז
 .)יו"ד סי' קנא( השו"עוכן פסק  משום לפנ"ע. איןעכו"ם המזומן להושיט האיסור  שישכגון הישראל 

ישראל, נחלקו גדולי האחרונים אם זה בכלל חד עברא דנהרא.  הואאו בעל המכונה השניה  ,אם השני המוכן להושיט לוו
 מנחת אלעזרה ,)יו"ד סי' פג ד"ה מאחר שדחינו(כת"ס ה וכן דעת .חשיב חד עברא דנהראאף בכה"ג ד )ח"ב סי' קה( הפני משהדעת 

 .)ח"ג סי' עח( בנין ציוןמהוכן מוכח  .)ח"ב ל"ת קכג ד"ה אלא עמ' קנ( גרי"פ לרס"גהו )ח"א ססי' נג בתשובת אביו ד"ה והנה עפ"י(

אין האיסור ושיט מבמקום שיש עכו"ם הדבשלמא  ,עבכה"ג איכא משום לפנ"דפ"ד ה"ב(  ה ולוהמלו) משנה למלךהאבל דעת 
כיון ושיט הוא המישראל כשאבל  ,לפנ"עאיסור לפי העכו"ם כ כי לא שייך אם מושיט גם הוא, לפנ"עהישראל עובר על 

מחמת שיש  להושיט. ועוד יש לחלק ולומר דלא הותר לפנ"ע עובר על אחר מושיט לוישראל אם גם  ,שנמצא עובר על לפנ"ע
 ., ע"כחבריהונמצא דאיהו הוא דקא מכשיל ל יתןיחזור בו ולא אפשר ששמשום הושיט רוצה לשאחר  ודיגם יה

 יהברכ" ,)להפמ"ג כלל מג ד"ה ודע עוד( גינת וורדיםה פסקו , וכןמשל"משמשמע דס"ל כ סוף אות ב( :א )ע"ז בשלטי גבורים ועי'
)דמאי  החזו"א ,רלב אות ג ד"ה ועיין משנה למלך()מצוה  המנ"ח, )סי' קס ס"ק א( ו"דהח ,)סי' קצד ד"ה ולזה נראה( רע"אה ,)חו"מ סי' ט אות ג(

ן וכ .להתיר ודעימיה יש מקום לצרף דעת הפני משה ומ"מ .)ח"ב פ"מג הגה ב( לציון האורו סי' מד אות ג()ק'  "שהמנח, סי' יד ס"ק יז(
 .חקכתב לסמוך ע"ד הפני משה בשעת הדשא ססי' כ( )ח" בקובץ תשובות עי'ו . )ח"ג סי' עט אות יג( מנחת יצחקב הוא

 . כשהישראל השני הוא מומר ג
ונמצא  ושיט האיסוריחזור בו ולא י ישראלדאפשר שההשני של המשנה למלך דאיכא לפנ"ע בכה"ג משום  טעםלפי אלא ש

בחתן  וכן מצאתי חופשי. , י"ל דזה לא שייך היכן שהרוצה לעבור על האיסור הוא מומר אוחבריהדאיהו הוא דקא מכשיל ל
 פת"שה י"ל לפיוכן . מודה המשנה למלך להיתר, אלא דנשאר בצ"ע ישראל מומרשב)שער המקנה וקנין, כללי לפנ"ע אות יח(  סופר

קרוב הדבר שיחזור בו כי לא סור איההאחר העושה ששכונת המשנה למלך דדוקא אסור היכא  'כתשסי' קס אות א( יו"ד )
וכן  .לאוין ד(פתיחה ) חפץ חייםדה וכן י"ל אליבא .פסק להקלש )ח"ב סי' רלה אות ב( בדברי יציבשו"מ ו. כ"ע, עיחפוץ לעשות רש

 .זט"ק יוןבגל מש"כ בס"דעוד ועי'  .)ח"ג סי' עט אות ד ד"ה ועוד יש לדון( במנחת יצחק ועי' .)ח"א סי' כג אות ה( חלקת יעקבבנקט 
 מקומות המוכרים וכן לענין מכירה דרך המחשב אם כבר יש עוד)ברחובות מכונות  הניחואם כבר בלא"ה דנראה באמת ו

 משום]ו ועיין. .וכבר השני מושיט ולא שייך לומר שמא לא יתן לד ,של המשנה למלךע"פ הטעם לאסור תו לא שייך  (שם
)ח"ה סי' יג  מ"אגברך זה מצינו דוב נה פעמיים מחמת שיש כאן שתי מכונות.כי אין הדרך שיקריבוי בשיעורים אין חשש, 

 ,(חו"מ סי' ט אות ג ד"ה א"נ אפשר)בברכ"י  ,(ע"ז ו: ד"ה ת"ל) בריטב"אסור ריבוי בשיעורים בלאו דלפנ"ע, איועי' עוד לענין  .אות ז(
 [.ואכמ"ל. (או"ח ח"ב סי' פ) מ"ובאג (ח"א סי' מה ד"ה ולכאורה עלה) במחנה חיים

 "ו| ה'תשע ' הגליון " | פר
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 שניים המשקיעים כספם בעסק  
וא' מתעסק, האם חשיב שותפות  

 או עיסקא, לענין ריבית
 

הנותן מעות לחברו להתעסק בהם ויחלקו הרווחים,  
דהוי פלגא מלוה ופלגא פקדון.  )ב"מ קד:(  בגמ'מבואר 

א דנותן המעות מקבל רווח מחמת דמי הפקדון,  ונמצ
ואילו מקבל המעות מקבל רווח מחמת דמי  
ההלוואה. ועל מנת דלא להווי ריבית הא דמתעסק  
המקבל במעות הפקדון, צריך הנותן לשלם שכר 

 למקבל.  
ודינא הוא דאם אין למקבל עסק אחר להתעסק בו עם  

ו  המעות שקיבל, צריך נותן המעות לתת לו שכר טרח
אין מושיבין חנוני  )ב"מ סח.(  כתנןשבכל יום ויום. 

למחצית שכר, ולא יתן מעות ליקח בהם פירות 
למחצית שכר, אא"כ נותן לו שכרו כפועל בטל. ואם  
יש למקבל עסק אחר וא"צ להתבטל ממנו מחמת  
התעסקותו עם מעות חברו, סגי בשכר מועט לכל ימי  

רו בפרטי  . ונתבא)ב"מ סט.( בגמ'השותפות. כמבואר 
 הדינים בשו"ע יו"ד סי' רע"ז.

אולם בשותפות דינא הוא שחולקים השותפים  
הריווח וההפסד כפי שירצו, דלית ביה משום ריבית  
כיון דליכא הלוואה אלא שותפות. כמבואר בכתובות  

 .)צג(
ויל"ע בכה"ג שכל אחד נותן מעות, אולם רק אחד  

,  מתעסק במעות, אי חשיב כשותפות או כנותן עסקא
 לענין ריבית.

כתב להדיא לחלק )פ"ו מהל' שלוחין ה"א(  דהרמב"ם
שנים שהיו נושאין ונותנין בממון   -בדבר וז"ל 

השותפות, אע"פ שהממון של אחד מהן, הרי זו  
נקראת שותפות. ואם פחתו או הותירו הרי הוא  
לאמצע, ויש להם להתנות בשכר ובהפסד כל מה 

חד בלבד הוא  שירצו כמו שביארנו. אבל אם היה הא
שנושא ונותן בממון השיתוף, אע"פ שהממון של  
שניהם, הרי זו השותפות נקראת עסק. וזה הנושא  
ונותן נקרא מתעסק, שהרי הוא לבדו מתעסק במשא  

 ומתן, ושותפו שאינו נושא ונותן נקרא בעל המעות.
ולדבריו כל שהאחד בלבד מתעסק, אית ביה משום  

]אלא דדינו כמי   ריבית, אם אינו נוטל שכר טרחתו
שאינו מתבטל מעסקיו דסגי בשכר מועט, דהא מ"מ  
מתעסק הוא במעות ההלוואה, כמבואר בב"י בסי'  

 קע"ז[.
כתב דכל  )שערי שבועות השער השמיני(  הרי"ףאולם 

ששניהם נתנו הממון, אף אם אחד בלבד מתעסק,  
 .)מ"ע פ"ב( הסמ"גחשיב שותפות ולא עסקא. והביאו 

הביא לדינא דברי הרי"ף,  קע"ז ס"ג( )סי'  הרמ"אוהנה 
אבל אם כל אחד נתן מעות, אפי' אחד מתעסק   -וכתב 

 לבד, אין כאן עסקא אלא הוי כשותפות בעלמא.
אולם אכתי פש לן לברורי מאי דינא לנוהגים כדעת 

דברי הרמב"ם,  )סי' קע"ז(המחבר. דהב"י אע"ג דהזכיר 
      ר.הרי"ף והסמ"ג. מ"מ בשו"ע לא הכריע לדינא בדב

)בפ"ו בביאור דעת הרמב"ם )ס"ב ס"ק ו'(  בגר"אויעויין 

גבי עסקא שכתב "ואם היה זה מהל' שולחין ה"ב( 
המתעסק אריסו והיה לו עסק אחר אינו צריך לעלות  

  -לו שכר כלל, שהאריס משועבד הוא לבעל השדה". 
)ב"מ סט.( דמפרש )הרמב"ם( מעשה דר"א מהגרוניא 

כו', דלא כפי' רש"י משום  דא"ל עד האידנא זוזי ו
דהשתא לאו עסקא הוא, דהרי הרמב"ם כתב להדיא  
דבכה"ג עסקא הוא. אלא משום דכיון שחצי הבהמה 
שלו א"צ ליתן לו בחצי האחר אלא כדין אם יש לו  
עסק אחר, אלא דמ"מ צריך ליתן לו דבר מועט. ובזה  

 כיון שהוא אריסו א"צ לתת לו כלל. ע"כ. 

 
 בס"ד    

 



 

 י נותן במכרנשכשהד.  
הוא מוצא לקנות אם שכתב ש)שם ד"ה כל מה שנאסר(  מאיריב עי'מ"מ  ,לתת רק ע"י מכירה ניםמוכ האחריםאע"פ שבנ"ד ו

. וכן בכה"ג דליכא משום לפנ"ע)ע"ז סי' תשצה(  המרדכיע"פ )יו"ד סי' קנא סע' א(  א"רמהפסק  וכן .ליכא משום לפנ"עבזולתנו 
 תמהושו"מ שכן אינו מבואר להדיא כדברי הרמ"א.  שבמרדכי ,ובאמת צ"ע על הרמ"א. ]סי' ה ס"ק יח( ה"ע)א ש"בה דעת

קפא ליה אם ליכא לפנ"ע בכה"ג שאין השני נותן מסש( שם) גבורים שלטיב . ועי'ונשאר בצ"ע )יו"ד סי' פג ד"ה והנה תוס'( בכת"ס
  [.אסור משום שהוא בכלל מסייע. ועי' להלן אות ט'דלמא יש לבמכירה, אלא דאפשר שמסתפק משום ד אלא

דא"כ למה  ,אין ההיתר הנ"ל ברור אצליד כתביו"ד סי' קנא ס"ק ב(  "ש)ססי' יד ד"ה אמנם יש לצדד, מובא בפת האמונת שמואלאולם 
בביאור יר . וכן נקט להחמ, ע"כאמרינן שם נ"מ היכא דיש לו בהמה אחרת ולא אמר נ"מ היכא דיכול לקנות בהמה אחרת

 ן פסקוכ הישראל גרם היכולת.דאיכא לפנ"ע משום ש שביאר )יו"ד סי' סב ס"ק יג( א"בחזו '. ועיקנא אות ח()יו"ד סי'  א"הגר
)סי'  חו"יב עי'ו נקט דבכה"ג דאיכא איסור דרבנן. )ע"ז ו: ד"ה גם מה( עבודת עבודהוב. )ח"ב סי' ד ד"ה ואפי' בספק( י"ש התשורת

בכת"ס  ,)או"ח סי' כט אות ד( בבית יצחק ,)ח"א סי' ה סוף אות ה( חסד בתורת ,)קדושין נו. על תוס' ד"ה אבל( במקנה, בר(קפה ד"ה הנה על ד
  .)ח"א סי' נג ד"ה אולם נחזה( במנחת אלעזרו )יו"ד ססי' פג(

. , עיי"שבדבר חמירהלאבל מ"מ יש  ,שמעיקר הדין שריומשמע דס"ל  ,בזההביא מח'  (ז)סי' שמז ס"ק  מ"בה ולמעשה
  , וכן נקטו הבאים אחריו.)ח"א סי' ה סוף אות ה( תורת חסדב כמבוארקל בזה עכ"פ בצירוף טעמים אחרים והפוסקים נקטו לה

 ללא טורחמזמן לו האיסור ש. כה
דשוב הוי  ,שע"י הנחת המכונה חוסך טרחא גדולה מהקונים ןבאופוהיינו  ,"ל דלפעמים איכא משום לפנ"עיאכתי אלא ד

דכלל הוא דכל היכא דשרינן מפני סברא שאפשר לו להשיגו  'שכת)סי' קפה ד"ה הנה על דבר(  י"בחו 'עיוי דנהרא. כתרי עבר
משא"כ בשאין במציאות שם ויצטרך לשוט  ,היינו דווקא בשישנו במציאות לרוב איך שיבוקש ובלי טורח וכו' ,במקום אחר

וש מתוקן כבר של שעטנז דלא מתרמי ליה במדתו ובדמיו וכן למכור לו מלב ,ולילך למקום אחר דטריחא ליה מילתא
)סי' בפר"ח  ועי' .()יו"ד סי' פג ד"ה וזאת ס"בכתאפי' יש עוד כמה ערלים מוכרי בגדים ומלבושים אסור. והסכים לדבריו  ,כדבעי

הו"ל כקאי בתרי  ,ן לומזמנו ומביאו לביתו לית והשנידהיכן שאין האיסור מזומן לפני האוסר  'שכת ס"ק כג( או"התצז מנהגי 
 .)ח"א סי' פ סוף אות ג( יציב בדבריו (וס"ק טו )יו"ד סי' סב ס"ק יג א"בחזו 'ועיעברי דנהרא. 

זקן או  השנידאף כשהוא בחד עברא דנהרא אם  ,חדגת כל אתלוי במדר הדברש)ח"ה סי' יג אות ז(  מ"אגה כתבאלא דמ"מ 
ליכא איסור  ובריאהוא צעיר איכא איסור דלפנ"ע, ורק כש עברא , אפי' כשהוא בחדאיסורחלש שקשה לפניו להשיג ה

  .כ"בור על האיסור בשביל הטירחא, עמנע מלעידלפנ"ע, מאחר שהטירחא לא נחשב לו כלום לה
 במחיר זול יותר מוכר. ו

)או"ח סי'  בית יצחקה . וכןאם נותן לו במתנה היכן שהוא מוצא בקניה אסורששמבואר ד"ה כל מה שנאסר(  :וע"ז ) במאיריועיין 

ו בחנם, משא"כ לוקח דיש בידו נאחר לא יאכילד ,כתב שהמאכיל את חבירו איסור בחינם הוי כתרי עברי דנהרא כט אות א(
)סי'  א"במוכן מבואר  .)סי' ה אות ט ד"ה מעתה( בתורת חסדוכ"כ  לקנות אצל אחר דאין איסור משום לפנ"ע רק משום מסייע.

 והכל לפי הענין. .(שם) מ"גהא כמ"שכשבלא"ה לא היה קונה ומ"מ כ"ז  .)שם( ב"ובמ קסג ס"ק ב(
 לאחר זמןהוא כשול כשהמ. ז

 דהיינו ,האיסור לפניו שלא מזמןב' מוכרים. עוד  כעתשיש א' לפנ"ע למנוע איסור ע"מ  ולפי הנ"ל בעינן כמה תנאים
  חד.יר זול במיוחוכר בממשאינו ג'  .גדול להשיגו טורחלו שבלא"ה לא היה 

 ,אכתי ליכא מכשול וכדו'חת המכונה בימי החול כי בשעת הנ ,לפנ"עמשום ליכא אף ללא תנאים הנ"ל אלא דנראה דבנ"ד 
 תמה עליו )מצוה רלג אות ז( במהר"ם שיק 'ועי .סי' קסט ס"ק ו() במ"א כמבואר ,אלא לאחר זמן, ובכה"ג ליכא משום לפנ"ע

. , עיי"שילו בימי החול אין כאן עבירהשכהא התם בשעה שמ ,"ל משום לפנ"עדפריך ותפ )כב.(לכאורה קשיא עליו מע"ז ד
 .סי' קסט על המ"א ס"ק ו(לגרש"ק זצ"ל ) שלמה והחכמת )או"ח סי' קסה( המהר"י אסאדוכן הקשו 

דגבי שכירות שכר כל יום בפ"ע, א"כ )סי' רמד ס"ק יח(  המ"אליישב לפמ"ש  'כת )ח"ב סי' צג מד"ה אך לענין לעשותו( והמהרש"ם
עוד די"ל דשאני התם דכשמשכיר א"א לו לבטל עוד השכירות והוי כמשכיר ו"ע. ני"ל דהוי כמשכיר לו בכל יום ויום בפ

ח"ב סי' לב ד"ה  ')תל בטטו"דמה שתירץ  'כ. ועי", עעושה מעשה בשבת יטלו משם לא מקריאבל הכא שבידו לחזור ול ,בשבת

 .(ח אות יג' סי א זצ"ל שביעית"גרשזהל) ארץ במעדניועי'  .ל המ"א(ומה שהקשה ע
)או"ח ח"ה סי' יג אות י ד"ה אבל  באג"מעי' ו המ"א. כדעת ס"ק יא(שם ) המ"בו )ח"א סי' ה אות ט סד"ה מעתה( תורת חסדה ופסק ברוכ

 . [)סי' קסט( וטשאטשבא"א מבו )שם אות ק( בפלפולא חריפתא ,)עה:( בב"מ]ועי' עוד בזה  .ות ט(, ואמשמע

 ספק לפנ"עח. 
אף בגד שאבד בו שעטנז  דאף דאסור למכור לנכרילענין מכירה ע"י מכונות, נקט  (הפכ"ט הגה עשש"כ ) הגרשז"א זצ"ל והנה

מ שאני התם שהבגד עצמו הוא גוף האיסור, משא"כ ", מום חששא שמא יחזור ויתננו ליהודימשבעיר שרובה הם נכרים, 
 משום טעמא דאיכא למיתלי שמותר למכור ליהודי חשוד פרה חורשת בשביעית)שביעית פ"ה מ"ח( ומה להא דתנן ד הר"ז ד"בנ

כי יש לתלות אין לחוש . ולפי"ז גם אם המשתמשים במיתקן הם יהודים שישחטנה )ולא יעבוד בה עבודת קרקע בשביעית(
 , ע"כ.בתחרי שאשלא ישתמשו במיתקנים אלה בשבת קודש אלא לפני ו

 אלכן שלא הוי דבר ברור שיחטא ע"י אדאפי' היה"ר כלל ט אות א בהגה( )לש בספר ח"חבזה שהרי פסק  לעייןאלא דלכאורה יש 
דדוקא היכן דהתליה מצויה תלינן, אבל אם  ,)סי' שמז ס"ק ו( המ"בפסק וכן איכא משום לפנ"ע.  ,קרוב לודאי שיחטא על ידו

 יהודיםשהרי הרבה  ,אינו דבר מצוי לתלות בהיתר ובנ"ד .א מפני דרכי שלוםהתליה אינה מצויה, אין תולין בה אם ל
יש לעיין קצת ועוד ) .מכונותבפרט כשיש לחברה הרבה ו מצויים שם והדרך הוא שבכל יום הרבה משתמשים במכונות אלו,

, אבל ר שמוסר לובדבשישתמש בו בהיתר והתליה היא שיש תליה שרי דוקא כספק לפנ"ע דמשמע  פשטן דסוגייןד בזה,
 .(בגליון נ"גמש"כ עי' ו ונו"כ. ד(א וסע'  יו"ד סי' קנא)שו"ע טבבראשונים שם,  ,)טו.( בע"זעי'  .בולא מחמת שמא לא ישתמש 

 ידי עוברי עברה . מסייעט
י"ף ד"ה מניין )ע"ז א: בר ר"ןביש לדון בזה דאע"פ דמשום לפנ"ע ליכא, מ"מ משום מסייע ידי עוברי עבירה איכא, כמבואר  ועוד

מחויב הוא להפרישו מאיסור והיאך יסייע ידי ליכא לפנ"ע מ"מ אסור משום שדכן יהאף דשבת א. ברי"ף ד"ה ומקשו( ו ,שלא יושיט
  .)שבת פ"א סי' א(רא"ש וה )שבת ג. ד"ה בבא דרישא( תוס'הוכ"כ  .עוברי עבירה

)ע"ז ו: סד"ה  תוס'המוכן משמע "אין הדבר ראוי", שמ"מ א מסייע אלבמשמע דליכא איסור  שם ד"ה כל מה(ע"ז ) מאירישב אאל

)ס"ק  שהש"ך. אלא כל בעל נפש יחמיר לעצמודכיון דיש מחמירין  )יו"ד סי' קנא סע' א( הרמ"אודעת . )ע"ז שם( הרא"שמו מניין(

)שם  פמ"גב ,ז סס"ק ד()סי' שמ מ"אבכמבואר  הש"ךייע. ואע"פ שנקטינן לחומרא כחולק עליו וס"ל דלכו"ע איכא איסור מסו( 

  .)ח"ב פמ"ג הגה ב( באור לציון הוא כןו. דעת המקילים חזי לצרופיבשעת הדחק, מ"מ  )שם ס"ק ז(במ"ב ו בא"א ס"ק ד(
 ,ם מעבירהלהפריש םמשום שאין חיובלמומר דאין משום מסייע  הסובר)יו"ד סי' קנא ס"ק ו(  הש"ךדעת  יש לצרףובנ"ד 
כתב על דבריו "הא ודאי שישראל מומר אע"פ שחטא  )שם( דגמ"רוה .)שם בא"א ס"ק ד( הפמ"גוק ד( )סי' שמז סס" מ"אה והביאו

אבל נלע"ד כוונת הש"ך דאף בישראל אין מצווים להפרישו כ"א כשעובר בשוגג ויש ביד איש אחר  ,ישראל הוא וכו'
)ע"ז  תפארת שמואלל אלא שמצינו ו".ומומר דנקט הש"ך הוא משום דהפוסקים במומר דבר ,להפרישו חייב להפרישו וכו'

 ה"ע)א אג"מוה )סי' שמז ס"ק ו(. המ"ב ועי' בלשון. )כללו לו אות ח( "אייהחסור מסייע למומר. וכן נקט ישנקט דאיכא א פ"א אות א(

בעל א שכך היה שהמגיה הבי )או"ח ח"ה סי' יג אות ז(ועיי"ש  .שראוי לפסוק כדעת הש"ך והדגמ"ר 'כת ח"ד סי' סא אות ב ד"ה ולפ"ז(
אינם אלא חופשים ]אלא  תמשיםששהמוא"כ עכ"פ יש עוד צירוף להקל בנ"ד כיון  .הדגמ"רזצ"ל מורה לסמוך על האג"מ 

לפי ליכא מסייע  בלא"הבאמת בנ"ד ו .דכ"ז לפי הסוברים דאלו שאינם שתו"מ בכלל מומרים הם, עי' בזה בגליון ה'[
 בא"א מבוטשאטשוכ"כ  ,ק"ו דליכא משום מסייעוא"כ  ,מכשול מידי ןשאי לפנ"ע כיוןבכה"ג משום המבואר לעיל דאין 

 קט"ז.יון לועי' עוד בג .)סי' קסט(
 

אם המכונה עומדת במקום , כספומטים וכדו' ,העולה לדינא, הרוצה להעמיד מכונה אוטומטית למכירת מוצרים שונים
אם אולם  מעיקר הדין אין צריך להפסיק את פעולתה בשבת. ,העלולים לקנות( אלא עכו"ם)שלא שכיחים מחללי שבת 

 בשבת.  הראוי שלא להפעיל ,המכונה עומדת במקום בו שכיחים מחללי שבת העלולים לקנות בשבת

בס"ב הביא לדינא דברי   ולדבריו מאחר דהמחבר
הרמב"ם גבי אריס, דמקורו ממעשה דר"א מהגרוניא  
לפי' הרמב"ם דפליג ארש"י. י"ל דהכריע לדינא לענין  
שותפין כדעת הרמב"ם. דאי ס"ל לדינא כרי"ף  
והסמ"ג שהובאו ברמ"א בס"ג, תו ליכא מקור בגמ'  

 לדינא דאריס דהביא בס"ב.
דכתב דכל  ( )סי' ל"ח מהרלב"חומצאנו עוד בתשובת 

מקור דברי הרמב"ם דכל שהאחד מתעסק חשיב  
עסקא, הוא מעובדא דר"א מהגרוניא. דמשמע מהתם  
דבכה"ג חשיב עסקא וע"כ היה צריך ליתן לאריסו  
שכר כמתעסק אי לאו מטעמא דהוה אריסו ואמרי  

 אנשי סתם אריס למארי ארעא משתעבד. 
דכתב ( )הל' שלוחין ושותפין פ"ו ה"ב בכ"מאיברא דיעויין 

לבאר מקור דברי הרמב"ם גבי אריס, דיליף לה מר"א  
מהגרוניא, וס"ל דכשם דהתם בשותפות מהני האי  

 סברא, ה"ה דמהני לענין עסקא.
ומבואר בדבריו דס"ל דאין דינא דאריס במתעסק,  
סותר לדינא דהרי"ף והסמ"ג. וא"כ תו ליכא ראיה  
מדברי המחבר בס"ב גבי אריס, דלא ס"ל דינא  

 והסמ"ג לענין שותפין.     דהרי"ף
הנזכרת שכתב לענין   מהרלב"חאלא דיעויין בתשובת 

מח' הרמב"ם עם הרי"ף והסמ"ג. דאנן בתר הרמב"ם 
ז"ל גרירינן, וכוותיה פסקינן הכא באתרין מכח  

)ומקומו דהמהרל"ח היה בשאלונקי  הסכמה קדומה 

 .)הגהות ב"י אות כ"ב( בכנה"ג. והובאו דבריו ובירושלים(
ונראה   -דכתב )סי' קע"ז ס"ק ב'(  בברכ"ייין עוד ויעו

שתפס כדעת  )סי' צ"ח( בתשובה  ממהר"ם גלאנטי
דכהרמב"ם פסקינן  )סי' ל"ח( הרמב"ם. וכתב מהרלנ"ח 

באתרין מכח הסכמה קדומה. ועיין בכנה"ג הגהת ב"י 
אות כ"ב והנמשך, ובספר כהונת עולם בחיבורו על  

מיהו גם  הלכות ריבית ובתשובותיו סי' ל"א. 
להרמב"ם סגי בדינר לכל השותפות. וכן נראה  
מסתימות מרן הכא בשו"ע. ויש להזהר בשטר כזה  

 לכתוב שקבל שכר טורחו. עכ"ל.    
דלנוהגים כפסקי הרמ"א, אם שניים   - ונמצא לדינא

נותנים ממון והאחד מתעסק בו, דינו כשותפות.  
 וחולקים כמו שירצו.

הוי כנותן עסקא  אולם בני ספרד צריכים להחמיר ד
לחברו, וצריך ליתן לו שכר טורחו. אלא דמ"מ דינו  
כיש לו עסק אחר וסגי אף בשכר מועט לכל ימי  

 השותפות.

 

 

 
 

 ט()תפלת מנחה  - עניני שבת קדש
   "פסוקי צדקתך"

  ולי נראה טעם" - טעם לאמירת ג' פסוקי צדקתך
דמשה ויוסף מתו במנחה  ]ח"ב קנ ע"א[ על פי מ"ש בזוהר 

בשבת, ועל כן נראה דאומרים ג' צדקתך להצדיק  
   .הדין וליתן טעם על מיתתן

רבן של כל ישראל, על פי מדרש   ראשון על מיתת משה
שביקש בטעמים רבים  ]רמז תתקמ[ ילקוט פרשת וילך 

שלא ימות והשיב לו הקדוש ברוך הוא וז"ל, א"כ  
עושה תורתי פלסתר שכתבתי ואין מידי מציל   אתה

ע"כ, ולזה אמר בתחלה צדקתך צדק לעולם במיתת  
משה וקאמר טעמא ותורתך אמת שלא יעשו פלסתר  

 ח"ו. 
שמת  ]ברכות נה ע"א[  וטעם בגמרא שנית על מיתת יוסף,

קודם אחיו אף שהיה צדיק ביותר, לפי שנהג עצמו  
ואר בראשית  במדת גאוה, וטעם גודל איסור גאוה מב

משום שמשתמש בשרביטו  ]שער הענוה פ"ו אות עב[ חכמה 
של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דלבש גאות  
כשעושה ניסים ונפלאות כמו בים וכדומה, לזה ]אמר[  
צדקתך וכו' אשר עשית גדולות אלקים מי כמוך, ר"ל 

 שאין לדמות אדם להקב"ה.  
ז"ל פרק נראה על פי מ"ש ח שלישית על מיתת דוד,

שביקש דוד שלא ימות בשבת אלא  ]ל ע"א[  ב' דשבת
באחד בשבת והשיב לו הקדוש ברוך הוא אין מלכות  
נוגעת בחברתה וכו', וכ"מ הרים זה מלכות, וכן  

, ולזה אמר ]ע"א ד"ה הר שבכם[פרש"י דסנהדרין דף ק"ז 
 אליה רבה סי' רצב ס"ק יז() ".צדקתך כהררי אל. 

 

 בודת המועדים""ע נערך ע"י מחבר סדרת
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