
  אמירה לנכרי בדרך סיפור
  

  א, משנה שבת קכא
י שאין שביתתו עליהן,כרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבהמפ .  

  .כרי לדעתיה דפשיה עביד :גמרא

  . שיודע שלא יפסיד,להאת עצמו מתכוין :י שם"רש

  רנב' ר סי"שוע
 ואיו ראה כעושה ,כרו שאז הוא טורח לעצמו כדי לקבל ש,כשקוצץ לו דמים בשכר מלאכתו ו

 שדיו ... או שעושה בטובת האה דהייו שעושה בחם בשביל טובת האה ,שליחותו של הישראל
  .כאלו קצץ לו שכר

לפי שכשהישראל ... ( צריך לומר לו שלא יעשה ,ומכל מקום אם רואה אותו עושה מלאכתו בשבת ז
בשבת הוא וח לו להישראל ומתכוין  אזי מבין הכרי ש,רואהו בשבת עוסק במלאכתו ושותק לו

  .)כ כשאיו רואהו הוא מתכוין להשלים קבלותו" משא,לעשות בשבילו

 שדיו כקצץ לו שכר לעין ליתן לו ,בטובת האהאפילו עושה ו, במה דברים אמורים כשלא קצץ לו שכר ח
הרי הוא  (צץ לו שכראם קאבל  ...  צריך למחות בידוכשרואהו עושה בשבת מכל מקום ,אפילו בערב שבת

אין צריך )  ולפיכך, אף שרואהו ושותק לו, ולא בשביל הישראל,מתכוין בעשייתו בשבת כדי לקבל שכרו
  . בידו כלללמחות

 כגון כלים של ישראל שביד הכובס ועורות לעבדן או ,וכל זה כשהמלאכה עשית בחפצים של ישראל ט
 אלא הכרי תופר , אבל אם הישראל לא תן לו כלום,לרצען לתפור מהם מעלים וחוטין לארוג מהם בגד

 אף על פי שרואהו עושה אותה בשבת איו צריך ,מעלים מעורות שלו ואורג בגד מחוטין שלו בבית שלו
  .לומר לו כלום

ובודאי יקבל טובת האה  , שיודע שלא יפסיד, בודאי הוא עושה לטובת עצמו,דכיון שהוא עושה מאליוי 
  .מהישראל כגד זה

  ק ז"קונטרס אחרון שם ס
 ולהכי בדליקה ,שהכל תלוי במה שהכרי רואה מדעת הישראל שאיו מוחה בידו שעושה בלא רשותו

  .שאין צריך רשות קעביד אדעתא דפשיה

  רנט' ר סי"שוע
  .שכל פסיק רישיה אין בו איסור אמירה לכרי ז

  שז' ר סי"שוע
 יכול לומר להכרי איי , שאין הישראל יכול לפותחה ולקוראה,כרי שהביא אגרת חתומה או קשורה ז

 , שהרי איו אומר לו שום ציווי אפילו ברמז, והכרי פותחה מעצמו,יכול לקרותה כל זמן שאיה פתוחה
 ,להשלים פעולתו בשליחות אגרת זו ,ולדעת עצמו הוא עושה (אלא שהכרי מבין מעצמו שצריך לעשות כן

  ).ת בידוולכך אין צריך למחו

 מותר לקרות כרי , או שתרועעו חביות של יין והולך לאיבוד,אם באו מים שוטפים ומפסידים כסיו לג
 רק שיזהר שלא לומר לו . אף על פי שיודע שבודאי יתקן הכרי מעצמו את ההפסד במלאכה גמורה,לשם

 שכמו שהתירו .שכר טרחו אבל מותר לומר לפיו כל המציל הפסד זה איו מפסיד ,שום רמז צווי לתקן
 ויש אומרים שלא התירו אלא . כך התירו בכל הפסד,בדליקה לומר בפי כרים כל המכבה איו מפסיד

  . לא הפסידהפסד מרובההראשוה בכל  והמיקל כסברא .בדליקה לבד

  שלד' ר סי"שוע
וקל בדעתו שכך  לפי שהכרי יש לו שקול הדעת שש,כרי שבא לכבות מעצמו אין צריך למחות בידו כו

  . ולהאת עצמו הוא מתכוין, או לאחר זמן,מפי שישתכר בו עכשיו ,ראוי לו לעשות

יכול לקרותו לכאן ולומר כן  ואם איו כאן . לומר בפי הכרי כל המכבה איו מפסידבדליקה התירו כז
  .בפיו



  ד"בס
  :שיעורים בושאהסדרת ת את "בשיעור שלפיו מסיימים או בעזהי

  

  רה לנכריאמי
  

  :ל"שבהם ידוו השיעורים הבע, מתחלק למספר ושאים פרטייםושא כללי זה 
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