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נוהגין :  הגה

ללוש  כדי  שיעור  חלה  בבית  לעשות  מהם 

סמך (לחמים  לבצוע  עליהם  בשבת  ויום  טוב  

  והוא  מכבוד )ממרדכי  ריש  מסכת  ראש  השנה

יש  שכתבו .  שבת  ויום  טוב  ואין  לשנות
שבמקצת  מקומות  נהגו  לאכול  מוליתא 

ן  שהיה א  בליל  שבת  זכר  למ"שקורין  פשטיד
ולא  ראיתי ,  ל"מהרי(מכוסה  למעלה  ולמטה  

 :)לחוש לזה

–
 





) פירוש  אריס  הוא  העובד
)  יח  לבעליוליקח  חלק  ממה  שישב



    

  



הגה :
ואף  על  פי  שלא  לקחה  האינו  יהודי  רק 

לשליש  או  לרביע  ויש  לישראל  הנאה  במה 
שהאינו  יהודי  עובד  בשבת  שרי  דאינו  יהודי 

בית  יוסף  בשם  מיימוני (אדעתא  דנפשיה  עובד  

 :)ת"ה בשם סה" ובית יוסף סימן רמ'פרק ז



    




ואפילו  במקום  האסור :  הגה
אם  אין  המרחץ  או  התנור  של  ישראל  רק 

שכרם  מאינו  יהודי  וחזר  והשכירם  לאינו 
אור (רי  דאין  שם  הישראל  נקרא  עליו  יהודי  ש

וכן אם יש מרחץ בבית דירה . )זרוע  בשם  גאונים
ואין  רוחצין  במרחץ  רק  אותן  שבביתו  והם 

בית  יוסף (יודעים  ששכרו  האינו  יהודי  שרי  

ואם  עבר .  )ח  ואור  זרוע"א  ור"בשם  מהרי

והשכירו  במקום  האסור  יש  אומרים  ששכרו 
אומרים   ויש  )בית  יוסף  בשם  הגאונים(מותר  

ועיין   ()מרדכי  פרק  קמא  דשבת  וכן  עיקר(שאסור  
 ):ה"לקמן סוף סימן רמ

–


 
)פירוש  מתנה  (







 
 






     


    הגה :
ואפילו  אם  דר  בין  העובדי  כוכבים  יש  לחוש 

לאורחים  הבאים  שם  או  לבני  ביתו  שיחשדו 
.  )בית  יוסף  בשם  תשובת  אשכנזים(אותו  





) עיין  לקמן

 ):ד"ז סעיף י"סימן תקל


     


אינו ויש  אומרים  דאם:  הגה  
 :)כל בו(מפורסם שהוא של ישראל שרי 




מיהו  אם  התנה  ישראל  עם  אינו  יהודי :  הגה
שלא  לעשות  לו  מלאכה  בשבת  והעובד 

כוכבים  עשאה  בעל  כרחו  למהר  להשלים 
מרדכי  ריש  פרק  מי  שהפך (מלאכתו  אין  לחוש  

 :)ג"ועיין לקמן סימן תקמ, ירוחם ובית יוסףורבינו 


    
 



  






ודוקא  ששכרו  למלאכה :  הגה
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מיוחדת  כגון  בגד  לארוג  או  ספר  לכתוב  אבל 
כששכרו  לכל  המלאכות  שיצטרך  תוך  זמן 

וכמו ,  בית  יוסף(השכירות  לכולי  עלמא  אסור  

 :)ז"שיתבאר סוף סימן רמ





וכן  יוכל  להשכיר :  הגה

המכס  לכל  השבתות  לאינו  יהודי  והאינו 
יהודי  יקח  הריוח  של  שבתות  לעצמו  ולא 

חיישינן  שיאמרו  לצורך  ישראל  הוא  עושה 
בית (ם  פסידא  כי  האי  גוונא  לא  חששו  דבמקו

וישראל  הממונה  על  מטבע  של  מלך .  )יוסף
דינו  כדין  הממונה  על  המכס  ואף  על  פי 

שמשמיעים  קול  בשבת  בהכאת  המטבע 
. ב"  ועיין  לקמן  סימן  רנ)'הגהות  מיימוני  פרק  ו(

ויזהר  שלא  ישב  הישראל  אצל  האינו  יהודי 
בשבת  כשעוסק  במלאכתו  במטבע  או  בקבלת 

 :)מרדכי פרק קמא דשבת( המכס

–
 


      
    










ויש  מתירין :  הגה
קו  סתם השכר  בדיעבד  אפילו  לא  התנו  וחל

. )ב"ז  ורבינו  ירוחם  חלק  י"ש  פרק  קמא  דע"הרא(
ונראה  לי  דבהפסד  גדול  יש  לסמוך  עלייהו 

ויש  אומרים  שכל  זה  לא  מיירי  אלא  בשותפות 
אבל ,  )בית  יוסף(שכל  אחד  עוסק  ביומו  

כששניהם  עוסקים  ביחד  כל  ימי  החול  ובשבת 
עסק  האינו  יהודי  לבדו  מותר  לחלוק  עמו  כל 

דעתיה  דנפשיה  קא  עביד השכר  דאינו  יהודי  א
ואין  הישראל  נהנה  במלאכתו  בשבת  כיון 

שאין  המלאכה  מוטלת  עליו  לעשות  ומכל 
מקום  לא  יטול  שכר  שבת  אלא  בהבלעה  עם 

ן סוף פרק כל כתבי וסוף פרק קמא "ר(שאר  הימים  

 :)ז"דע



 



    
    



  


ואם :  הגה

ירצה  להשכיר  לאינו  יהודי  חלקו  בשבת  או 

לשכרו  בקבולת  שרי  וכמו  שנתבאר  לעיל  סוף 
ד  לענין  מכס  ומטבע  דשרי  וכל  שכן "סימן  רמ

 :כאן דשרי עם שותפות אינו יהודי




     
    


ודוקא בכי האי : הגה

גוונא  שהאינו  יהודי  נושא  ונותן  לחוד  עם 
ל המעות  אבל  אם  כל  אחד  עוסק  ביומו  וישרא

צריך  לעסוק  נגד  מה  שעוסק  האינו  יהודי 
וישראל .  )בית  יוסף  בשם  גאון(בשבת  אסור  

שיש  לו  משכון  מן  האינו  יהודי  עיין  לקמן 
 :' וג'ה סעיף ב"סימן שכ



     


  

)קצוצה  (
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 וכן  עיקר  כסברא  האחרונה :  הגה
ג "טור  וסמ(ומותר  להשאיל  לו  בערב  שבת  

  אף  על  גב )ק  ותוספות  פרק  קמא  דשבת"וסמ
תנה  שהאינו  יהודי  יחזור  וישאיל  לו  ולא שמ

הגהות (אמרינן  בכי  האי  גוונא  דהוי  כשכירות  

 :)'מיימוני פרק ו






 

 









 


