
 
 

Pietism & Pragmatism in the Frigid Medieval Winter:  
The Tale of a Halakhic Innovation and its Continued Influence Today 

  
 
  רמב"ם הלכות שבת פרק ו הלכה ב   .1

וימתין    ,אסור ליהðות באותה מלאכה עד מוצאי שבת  -   אם בשביל ישראל עשה אותה  ,גוי שעשה מלאכה מעצמו בשבת
  מותר ליהðות בה בשבת.   -ואם בשביל עצמו בלבד עשה  ...בכדי שתעשה

  
  ערוך השולחן או"ח רעו:ט .2

בו   ולהשתמש  להדליק הðר  והוא מערים  ישראל אסור,  ויודע שבשביל  יהודי הוא בבית הישראל,  כדי  אם האיðו  מעט 
וðהירðא בילדותי  .  וודאי אסור, דעיקר כווðתו הוא בשביל הישראל. (פסקי תוספות פרק כל כתבי) -שישתמש בו הישראל  

היו ðוהגין בלילי שבת בחורף, שהלילות ארוכין היו, קורין לאיðו יהודי לשאל לו: רצוðך בצðצðת יי"ש, והיה אומר שרוצה,  
מה ðעשה שאי אפשר למצא בחשך. והיה מדליק ðר ושותה היי"ש והולך לו, והשתמשו  והשיבו לו רצוð[י]ðו ליתן לך, אבל 

וðראה דהיתר גמור הוא באיðו יהודי שאיðו רגיל בו, וליכא למיחש שמערים. ואף על גב דהישראל עושה הערמה    .לאורו
הוה   -יהודי הוא המערים   מכל מקום מה איכפת לðו, סוף סוף ההדלקה היא בשבילו בלבד. מה שאין כן אם האיðו -בזה 

 .ההדלקה בשביל הישראל, ואסור
  
  מיימוðיות שבת ו:ו תהגהו .3

לבתי חורף שהוחמו בשביל הקטðים שבבית, או בשביל העבד  ðראה  לישב בקרה, [ש]א  והשפחותים  ומכאן  רוצים  יðם 
 מותרים הגדולים ליכðס וליהðות.  

 
  ספר שבולי הלקט עðין שבת סימן קיג   .4

שאל ר' צדקיהו ב"ר בðימין אחי שðי זצ"ל להר"ר אביגדור כהן צדק זצ"ל ישראל ששוכר ðכרי לשðה לחמר אחר בהמתו  
משום שðאמר ויðפש בן אמתך לרבות    או לעשות לו מלאכה אחרת בבית ובשדה אם הוא מותר לעשות בשבת שום מלאכה

שביתת הðכרי משמע שאסור לעשות שום מלאכה בעודו תחת ישראל. והשיב לו כי ודאי מה שאמרו לרבות שביתת הðכרי  
דוקא בðכרי שקðה גופו כגון אלו שקוðין הסקלאבי שגופן קðוי לו אבל אלו השכורין שהן שכירי שðה או יותר או פחות אין  

ואמר רביðו שראה מעשה באשכðז שאפי' שפחה ðכרית    ..ל ואיðו יכול לכופו ולמðעו מלעשות מלאכה.גופן קðוי לישרא
  לתפור בחלוקה היתה ðזהרת 

  

  רביðו שמחה  .5
על המדורות שמבערות הðכריות בבית אדוðיהם בשבת...להעביר מעצי ישראל צריך ליטול רשות מבעל העצים, ואם ראה  

ישראל   של  שהעצים  כיון  קעביד,  דישראל  אדעתא  ושתק,  שעושיםישראל  ישראל   כאומðים  בשביל  מלאכה 
אפילו בבית ðכרי אסור, וכל שכן בבית   שאסור...דבשביל ðכרי מותר כגון שהðכרי עושה מלאכה בשלו אבל בשל ישראל 

 :ל " זצ שמחה רביðו לשון כאן עד  איðן רשאות לעשות מלאכה בבית ישראל  תישראל...ויש ללמוד מקדמוðים שהשפחו
  
  רוקח (סי' צ)   .6

  אין לישב אצל האש שתיקן הגוי פן יבעיר עצים או יחתה בגחלים עבור ישראל  
 
  קמברידג'כת"י  .7

וראה  ז יה בצרפת ובא לשם הר' יחיאל מפריהרב ר' יצחק שיחיה כשלמד תורה לפðי מורי הר"ר טוב מארי  שמעתי מאבא
ר טוביה  "ישבה ðגד האור עם בן בðו של הר״ר טוביה. ואז אמר מוה  שהיו יושבים אצלו הרבה תלמידים חשובים והמיðקת 

בזכותו. והשיב לו הר׳ יחיאל: שמא   שהאש ðעשה בשבילו ואðו מחממין  ,רת עושה לðו הðעיחיאל: תראה כמה טובור"ר  לה
השפחה    אשכðזים, ואמרו: אם כן מותר להחם בתי החורף שלðו בשבת שהוחמה  למידיםהרבה ת  שםהיו לירבה בשבילם. ו

לו: בשביל אחד צריכה כמו בשביל הרבה בðי    בשביל התיðוק. ושאל הר׳ יחיאל היאך מחממין בתי החורף שלהם, והשיבו 
  : אם כן אðי בעצמי הייתי מחמם בו אילו הייתי שם אדם. ðעðה ואמר להם ה״ר יחיאל

  
  שו"ת מהר"ם דפוס לבוב ס' שðא  .8

ואלה דברי רביðו יום טוב ז"ל.  מðעורי הייתי משתומם על האוסרים להתחמם כðגד מדורת ðכרי הðעשה בשביל ישראל, 
, וכן גדולי עולם, וטעמא ð"ל, כדאמריðן בעלמא  ]היו פרושיםו[  ז"ל, שהיו מתחממיםלם]  [משוכי ראיתי אבא מורי ורביðו  

ש חולים, מצטערים הן לכל הפחות... ולולי  ואם אין ממ.  (פסחים ס"ט), הכל חולים אצל המילה, וכן הכל חולים אצל קור
יתמהו עלי הייתי מתיר אפילו האמירה בפירוש, וכ"ש אם הðכרי עושה בשביל הישראל, שישראל מתחממים כðגדו, ואין  
להחמיר במקום צער... דהא אפילו מעשה שרי בכיבוי גחלת של מתכת, בשביל צער כהן גדול, אם הי' חולה או זקן או  

ויהי' חלקי  ן עששיות של ברזל בתוכו (יומא ל"ד ע"ב), והכל איסטðיסין אצל הקור, ומותר להתחמם,  אסטðיס, מטילי 
    מהמתחממים ולא מהפורשים, והמתחממים יתעðגו על רוב שלום



 
 
 
    חלק ד (דפוס פראג) סימן צבשו"ת מהר"ם מרוטðברג  .9

ועוד תאיר עיðיðו על אודות בתי החורף שמחממות הערלות בשבת בלא ציוי אך מדעתם אם יש מכשול ועון  [שאלה:] ...
מזה. [וכמדומה לי שאמרת לשתוק הואיל שהגויות עושות לצורך עצמן ואיðי יכול לסמוך ע"ז כי שמא שגיתי ולא הבðתי  

ואם יש לשתוק ולהðיח לעשות רצוðם משום תעðוג שבת   הכל תבאר. ושלום מðחם בר' דוד. הלל בר'  ממך על היושר] 
  עזריאל.  

.... ðוהגי' היתר בבית מורי ואמר  [תשובה:]  שרבי' יעקב  וששאלת על הגויות המחממות בית החורף בשבת בצרפת היו 
התיר אפי' לומר לגוי לתקן האש משום חולה שאין בו סכðה [דאומר] לגוי [ועושה] והכל חולי' אצל האש  דאורלייð"ש  

אמðם במלכותיðו ð"ל לאסור משום דברים המותרים ואחרי' ðוהגי' בהן איסור שðהגו משום חומרא   .. בקרירות.לישב  
וגם מחיתי לשפחותי פעמים ושלש שלא   /ופרישות שלא לישב בבית החורף שהוחם בשבת אי אתה רשאי להתירן בפðיהם

וגרו ואðיחו סגור עד מוצאי שבת. מאיר בר'  להחם והרגשתי שהיתה מתחממת בצðעה ועשיתי לי' מסגרת בכל ע"ש אðי ס 
  ברוך.  

 
  הגהות מיימוðיות הלכות שבת פרק ו  . 10
ומורי רביðו הר"ם אמר כי בצרפת היו ðוהגים בבית רביðו ז"ל היתר ואמר שרביðו יעקב מאורלייð"ש התיר אפילו לומר  ...

דבר והיה מתקן מסגרת לתðורו ובע"ש  לתקן האש מה"ט אמðם במלכותðו ðראה להם לאיסור והוא בעצמו ðהג איסור ב
היה סוגרו מפðי השפחה שלא תוכל לעשות דבר וכתב משום דברים המותרין ואחרים ðהגו בו איסור שðהגו משום חומרא  
מדורה   עשיðו  שבע"ש  וושבור"ק  במגדל  מורי  אצל  כשהייתי  וזכורðי  בשבת  שהוחמו  חורף  בבתי  לישב  שלא  ופרישות 

בðו עד כמעט היתה כלה באו העבדים ועשאוה גדולה ואמרו בפירוש שעשאוה לðו לðחת  להתחמם כðגדה בלילה וכשיש
  רוח וישבו ואðחðו אצלם ושמחðו בדבר ע"כ: 
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ומעשה היה שחוממו /שחיממו/ בית החורף בשבת ולא רצה רביðו אבא מארי זצוק"ל לאכול בה ואכל בחוץ. וכן עשה  
מורי הרב ר' אביגדור כהן צדק. ולמה לא ðאמר אמירה לגוי שבות ובמקום צער לא גזור? ושמא שם יכול לסלק צער הציðה  

ות לכל בשר שכתב הר' ר' שמואל דפלייש בשם רביðו יום טוב  על ידי כסות יתר? וכמדומה לי שראיתי בפירוש אלהי הרוח
שהיה מתיר לישב בבית החורף שחיממו גוי בשבת. דקיימא לן (שבת קכ"ט א') חולה שאין בו סכðה אומר לגוי ועושה והם  

אומרים  כאן בעירðו סומכים רובם על דבריו ויושבים בבתי חורפות שמחממים גוים בשבת. אכן אין    ..חולים אצל ציðה.
  להם לחממם ושתיקה יפה לðו.  
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ומðהג דילי לחמם בעת שהוא קר כל כך דמצטעריðא. אף על גב דמהר"ם עשה מסגרת לפתח תðורו הלא הוא עצמו כתב 
כדברי המתירין אלא דחשיב ליה דברים המותרין ואחרים ðהגו בו איסור כי כן ðהגו באשכðז משום  בתשובה שסובר  

וכה"ג  חזי כיוהרא ומתמיה הðוהג איסור,  חומרא ופרישות. ואם כן כיון דבזמן הזה אין שום אדם ðוהג איסור, אדרבה מ
  ,גדול וגם אין להם ילדים שמצטערי' הרבהאבל המחממין כשאין הקור כל כך  ,  חלקו לעðין מðהגא דב' ימים יום כפור

  בעיðי הוא איסור גדול ולית היכולת בידי לאסור, ומוðע אðי מלהגיד לרבים, דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. 
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יקו לצרכו או לצורך חולה  א"י שהדליק את הðר בשביל ישראל, אסור לכל, אפי' למי שלא הודלק בשבילו... אבל אם הדל

ישראל, אפי' אין בו סכðה. הגה: או לצורך קטðים דהוא כחולה שאין בו סכðה (מרדכי פ"ק דשבת), מותר לכל ישראל  
להשתמש לאורו... בארצות קרות, מותר לא"י לעשות מדורה בשביל הקטðים ומותרין הגדולים להתחמם בו, ואפי' בשביל  

  שהכל חולים אצל הקור; ולא כאותם שðוהגים היתר אע"פ שאין הקור גדול ביום ההוא.  הגדולים מותר אם הקור גדול, 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 


