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 עבודת גוי עבור יהודי בשבת



נאמרבמסכתשבתדףי"טעמודא':

בע"ש:ת"ר לנכרי אדםכליו אולם),לאישכיר מותר( ובה' משלחין.בד' אין כיוצאבו
אמרועליועלר'יוסיהכהןואמרילהעל.בד'ובה'מותר(אולם,)איגרותבידנכריבע"ש

יוסיהחסידשלאנמצאכתבידובידנכרימעולם ת"ראיןמשלחיןאיגרתבידנכרי.ר'
ב"שאומרים(,שכיוון שקצץ לו דמים, יש לגוי מעמד של קבלן)אא"כקוצץלודמים,ע"ש

 לביתו שיגיע של הנמען עד כניסת השבת)כדי שיגי( כדי אומרים הסמוךוב"ה לבית ע
והגוי במעמד של קבלן ולא של שכיר, ולכן מדוע צריך ?)והלאקצץ(.עד כניסת השבת)לחומה

ה"ק:אמררבששת(הגבלה שיגיע לבית הנמען או לבית הסמוך לחומה עד כניסת השבת?
אומריםעדשיגיע( כלומר אין מדובר כאן על גוי קבלן, ולכן)ואםלאקצץ ביתשמאי

לביתהסמוךלחומה()של הנמען לביתו כלומר לכניסה )וביתהללאומריםדעדשיגיע

כלומר, הברייתא אמרה ברישא שאם לא קצץ אין משלחין )והאמרתרישאאיןמשלחין.(לעיר

ומבאר רש"י: )ההאדקביעבידוארבמתאוהאדלאקביעבידוארבמתא,לאקשיא(כלל?

ח למר לבית הדואר ולמר לבית הסמוך לחומה ורישא דאין משלחין בלא קוצץ בכדי שיגיע השלי

:(משלחין בלא קוצץ כלל דלא קביע במתא ואם לא ימצאנו יהא צריך לילך אחריו בשבת

רש"ימבאראתטעםאיסורהשכרתכליםלגוי:

לעשותבהןמלאכהבע"שדנראהשמשכירולולצורךהשבת:-לא ישכיר אדם כליו

רש"ישיסודהאיסורהואשביתתכליםבשבת,אולםהריהלכהכביתהללולכאורהנראהמדברי
שאיןאדםמצווהעלשביתתכליובשבת.

לכןהתוספותמבארים:

.איןלפרשמשוםשביתתכליםוכב"שדא"כאפי'ברביעיובחמישינמיאלאלא ישכיר
שייךשביתתכב"ההיאדליתלהושביתתכליםאובחלוקוטליתוכיוצאבהןאיירידלא

ואסורלפישנראהכנוטלשכרשבתאףעלפישמשכירויחדחדשאושבועדאם,כלים
משכירוליוםאפילוברביעיובחמישיאסורכדמשמעבסוףהזהב)ב"מדףנח.(גבישוכר
פועליםלשמורפרהאותינוקודוקאלשוכרודמיחזיכנוטלשכרשבתאבלשאלהשריא:

יןהאיסורנובעמדיןשביתתכליםאושמדוברבבגדוכדומהשלאשייךכלומרלדעתהתוספותא
בושביתתכלים,אלאהאיסורנובעמכךשהיהודינראהכנהנהמשכרשבת.



וכתברבינובהלכותשבתפרקו':

תכ רֶּ תַלגֹויְלהֹוִליָכּהְלִעירַאחֶּ רֶּ ְשַכרהֹוָלָכה--ַהּנֹוֵתןִאגֶּ ,ְוַאִפּלּוְנָתָנּהֻמָתר--ִאםָקַצץִעּמֹו
בַשָבתִעםָחֵשָכה: רֶּ םַהַשָבת.לֹועֶּ ַתחֵביתֹו,ֹקדֶּ ֵיֵצאָבּהִמפֶּ ִאםֵיש--ְוִאםֹלאָקַצץְוהּואשֶּ

ְמִדיָנהּוְמִדיָנהִעםְשלּוָחיו, אֹוָתםְלָכל ָהִאְגרֹותְושֹוֵלַח ְשהּואְמַקֵבץ ַבְּמִדיָנהָאָדםָקבּוַע
ת: רֶּ ָהִאגֶּ ַלגֹוי םֻמָתרִלֵתן ֹקדֶּ ְלַבִיתַהָסמּוְךַלחֹוָמה, ַיִגיַע שֶּ ִיְהיֶּהָשהּותַביֹוםְכֵדי ְוהּואשֶּ

ַלחֹוָמההּוא.--ַהַשָבת ָסמּוְך ֵביתֹו ָהִאְגרֹותְושֹוְלָחן, ְּמַקֵבץ השֶּ אזֶּ ּמֶּ ָשםָאָדםשֶּ ְוִאםֵאין
תָקבּוַעְלכָ רֶּ ּמֹוִליָכּהְלִעירַאחֶּ ת,הּואשֶּ רֶּ ּנֹוְתִניןלֹוָהִאגֶּ ָאסּורִלְשֹלַחְבַידגֹוי--ְך,ֵאָלאַהגֹוישֶּ

תְלעֹוָלם,ֵאָלאִאםֵכןָקַצץלֹוָדִמים. רֶּ ָהִאגֶּ









העולהמדברירבינו:

ובלבדשהגויייצאמביתהיהודי,אםקצץלודמים,כלומרמעמדוכקבלן,מותרבכלמקרה .א
 לפניכניסתשבת.

אםלאקצץלודמים,מותרבתנאישישביתדוארבעיר,ושהגוייגיעלביתהסמוךלחומהשל .ב
כניסתהשבת לפני בשונהמפירוש,העירשלהמשלח)תחתההנחהשביתהדוארמצוישם(,

כסףמשנהעלהלכהזווביתגם)וכןכתבהביתהסמוךלחומהבעירשלהנמעןרש"ישביאר
 .(יוסףסימןרמ"ז

ואםאיןביתדוארבעיר,אסורלעולםאפילואםשלחבתחילתשבוע.זאתבשונהמהברייתא .ג
 לעילשהתירהאםשלחברביעיואפילובחמישי.



וכתבהטורבסימןרמ"ז:

.איןמשלחיןאגרותבידאינויהודיבערבשבת,ובד'ובה'מותר

ואםלא ע"שסמוךלחשיכהמותר. אפילו בדמיםבסכוםידוע, ואסיקנאאםפסקעמו
פסקעמו,אםישבעירשהואשלחאותושםאישידועשכלכתבשמביאיםלעירנותנים
בע"שאםיששהותביוםכדי מותראפילו שנשתלחלו, מי ליד והואמגיעו לידו אותו

הואשלוחשם,ואםאיןאדםידועבעירלקבלשיוכללהגיעלביתהסמוךלחומהבעירש
והרמב"םז"לכתב:לאהכתבים,איןמשלחיןאותובע"שאא"כקצץ,ובד'ובה'מותר.

.קצץאסורלשלחלעולם



ופסקהשולחןערוך:

דמים לו והואשקצץ שבתעםחשיכה בערב ואפילו יהודי אינו ביד אגרת שולחאדם
אילאקביעבידואר)פירושאישידועשכלםלאקצץבלבדשלאיאמרלושילךבשבתוא

יובלוהואמשלחןלמיששלוחאליו(במתאאסורלשלוחאפילומיוםראשון כתבאליו
בערבשבתוהואשיהאשהותביוםכדישיכול דוארבמתאמשלחןאפילו ואיקביעבי

:להגיעלביתהסמוךלחומה

אקביעבידוארבמתאאםמשלחוביוםה'או:וישמתיריןאפילולאקצץואפילולהגה
קודםלכן)טור(וישלסמוךעלייהואםצריכיםלכך:

.(בעתהצורך)כלומר,מרןפסקכמורבינוואילוהרמ"אפסקכמוהטור



 מבארמאריאתדברירבינובהערהלז':



























 לגוי אמירה איסור הוא רבינו לפי האיסור שיסוד מבאר בשבתמארי מלאכה ליהודי לעשות
ואפילואםאומרלובתחילתשבוע,אא"כהגויהואקבלןשלהיהודי.

מכאןנבואלדוןבעבודתגוייםשכיריםברכבתישראלבשבת.

מצדאמירהלגוי,ראינולעילשאסורואפילואםאומרלגויבתחילתשבוע.

ת:לגביהנאהממעשהגויבשבת,כתברבינובפרקו'הלכותשב

ןה ִלְסֹפדָבהֶּ ֲחִליִלין לֹו ֵהִביאּו אֹו ַבַשָבת, ר בֶּ קֶּ לֹו ְוָחְפרּו גֹוִייםָארֹון, לֹו ָעשּו ִאם--ֵמתשֶּ
בֹו.--ְבִצְנָעה ְוִיָקֵבר ַשָבת, ְלמֹוָצֵאי ֵיָעשּו שֶּ ִבְכֵדי ְגדֹוָלה,ַיְמִתין ִבְסַרְטָיה ר בֶּ ַהקֶּ ָהָיה ְוִאם
ַהָּנְכִריםעֹוִשיןַעְכָשוַבַשָבת,ִלְפלֹוִניְוָהָאר השֶּ זֶּ ְוָכלָהעֹוְבִריןְוַהָשִביןאֹוְמִריםשֶּ ֹוןַעלַגָביו,
ְסָיה.--הּוא ִמְפֵניְשהּואְבַפְרהֶּ ִיְשָרֵאלעֹוָלִמית, אֹותֹו הֹלאִיָקֵברבֹו זֶּ ּוֻמָתרִלְקֹברבֹוֲהֵרי

ה.--ֵחרִיְשָרֵאלַא ֵיָעשֶּ ַיְמִתיןִבְכֵדישֶּ ה.ְוהּוא,שֶּ אְבזֶּ ְוֵכןָכלַכיֹוצֶּ

ַבַשָבתח זֹו ְמָלאָכה לֹו ַלֲעשֹות ַלגֹוי ָאַמר שֶּ ַמַכת--ִיְשָרֵאל אֹותֹו ּוַמִכין ָעַבר שֶּ ִפי ַעל ַאף
--ַמְרדּות ְמָלאָכה ְבאֹוָתּה ֵלָהנֹות לֹו ה.ֻמָתר ֵתָעשֶּ שֶּ ִבְכֵדי ַיְמִתין שֶּ ַאַחר ב, רֶּ ְוֹלאָאְסרּוָלעֶּ

ה: זֶּ ָדָבר ֵאָלאִמְפֵני ֵיָעשּו, שֶּ ִבְכֵדי ַיְמִתין שֶּ ָמקֹוםַעד ִמָידְבָכל אֻמָתר ְיהֶּ --ְשִאםֹתאַמר
אֹיאַמרַלגֹויַלֲעשֹותלֹו,ְוִיְמָצאַהָדָברמּוָכןִמָיד ּמֶּ ֵיָעשּו,שֶּ ַיְמִתיןִבְכֵדישֶּ ָאְסרּוַעדשֶּ ;ְוֵכיָוןשֶּ

ִבְכֵדי ב רֶּ ָלעֶּ ִמְתַעֵכב ְשהּוא ִמְפֵני ְכלּום, ִמְשַתַכר ֵאינּו ֲהֵרי שֶּ לֹו, ַלֲעשֹות ַלגֹוי ֹיאַמר ֹלא
ַּנֲעָשהַבַשָבת. השֶּ הָדָברזֶּ ֵיָעשֶּ שֶּ

הבפרהסיהוביןאםהמלאכהבצנעה.שאםהיאבפרהסיה,אסורכלומרישהבדלביןאםהמלאכ
ל מותר בצנעה, נעשה זה ואם עולמית הוא הגוי ממלאכת לאחריליהנות שבת במוצאי הנות

כה.לאהמתנתזמןשלעשייתהמ

ישפוסקים)הרבקוק,המגןאברהם(שסובריםשגםבמקרהשלגוישהואקבלןשעשהבפרהסיה,
עולמיתממעשההגוי.ישאיסורשלהנאה

השאלההיאמהדעתרבינובכך.כתברבינובפרקו'מהלכותשבת:

הְלַעְצמֹו;ְוַאףַעלִפיְשהּואיב ְוַהגֹויעֹושֶּ פֹוֵסקָאָדםִעםַהגֹויַעלַהְּמָלאָכהְוקֹוֵצץָדִמים,
ֻמָתר. ַבַשָבת, ה ְליָעֹושֶּ ַהגֹוי ת אֶּ ַהּׂשֹוֵכר ַהְרֵבהְוֵכן ה--ִמים עֹושֶּ ְשהּוא ִפי ַעל ַאף ֻמָתר,

לוֵֹכיַצד:ַבַשָבת. ֱאֹרג יֶּ אֹו ִיְכֹתבלֹו שֶּ ִלְשַתִים, ְלָשָנהאֹו ָּׂשַכרַהגֹוי שֶּ הכֹוֵתב--ְכגֹון זֶּ ֲהֵרי
ִיְכֹתבלֹוֵספֶּ הְבָכלֵעתְואֹוֵרגַבַשָבת,ּוֻמָתר,ְכִאּלּוָקַצץִעּמֹושֶּ ד,ְשהּואעֹושֶּ גֶּ ֱאֹרגלֹובֶּ יֶּ ראֹושֶּ

ה. ִיְרצֶּ ֹּלאַיְחֹשבִעּמֹו,יֹוםיֹוםשֶּ .ְוהּואשֶּ

ַבַשָבת,יג ַהַּנֲעֵשית ַהְּמָלאָכה זֹו שֶּ ַמִכיִרים ַהֹכל ְשֵאין ְבִצְנָעה, ֲאמּוִרים, ְדָבִרים ה ַבּמֶּ
אֲ ִהיא; ְּלִיְשָרֵאל ֲאסּוָרהשֶּ ת, מֶּ ּוְמֻפְרסֶּ ּוְגלּוָיה ְידּוָעה ָהְיָתה ִאם ַהגֹוי--ָבל ת אֶּ ה ָהרֹואֶּ שֶּ

ְפלֹוִניָשַכרַהגֹויַלֲעשֹותלֹו,ַבַשָבת ָקַצץ,ְואֹוֵמרשֶּ ה,ֵאינּויֹוֵדַעשֶּ .עֹושֶּ

ְּׂשָכרֹוָשָנהְלִפיָכְךַהפֹוֵסקִעםַהגֹויִלְבנֹותלֹוֲחֵצרֹו,אֹוכֹוָתליד תָשֵדהּו,אֹושֶּ ֹו,אֹוִלְקֹצראֶּ
ם רֶּ --ִאםָהְיָתהַהְּמָלאָכהַבְּמִדיָנה,אֹוְבתֹוָךַהְתחּום--אֹוְשַתִיםִלְבנֹותלֹוָחֵצר,אֹוִלַטעלֹוכֶּ

ָפַסק;ְוִאםָהְיָתהַהְּמָלאָכהָאסּורלֹוְלַהִּניָחןַלֲעשֹותַבַשָבת,ִמְפֵניָהרֹוִאיםְשֵאיָנםיֹוְדִעי םשֶּ
ןעֹוִשיןַבַשָבת.--חּוץַלְתחּום תַהפֹוֲעִלין,ִכְשהֶּ האֶּ ִיְראֶּ ֻמָתר,ְשֵאיןָשםִיְשָרֵאלשֶּ

)בדידיה בשבת אפילו ליהודי המלאכה את יעשה שהגוי מותר קבלן, הוא הגוי אם כלומר,
םאםהגויהואשכיראוקבלן.קאעביד(,אלאאםאנשיםלאיודעי

 וכתבמאריבהערהכה':

 

 



 

 גוי ידי על נעשית שהעבודה מפורסם אם אפילוכלומר, הגוי ממלאכת ליהנות מותר קבלן,
 בפרהסיה.



כלומרבמציאותשלעבודתהרכבתישלבחוןאםהעבודותנעשותבפרהסיהאובצנעה.
































