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  סימ� שכה  
	  "מעשה עכו
  
  

  

  .שלא יהנו ממלאכה הנעשית בשביל ישראל בשבת – �"ור י"רש  :הטע	 לאיסור הנאה ממלאכת גוי
  .שלא יאמר לגוי בשבת לעשות – 	"ורמב ת"ר                                                  

  
  

   .משנה שבת קכב
  א/ע רעו"שו= .  וא	 בשביל ישראל אסור, ראלנכרי שהדליק את הנר לעצמו  משתמש לאורו יש

  .וא	 בשביל ישראל אסור, מילא מי	 להשקות בהמתו  משקה אחריו ישראל        
  
  

  :  בשבת לעצמופת שאפה גוי  – 'ע ד"שו
  

  ג"ואע, יאמר לגוי לבשל מטע	 שמא.  2.   מטע	 מוקצה ונולד. 1()         ת"ר(יש אוסרי	       
  .)במידי דאכילה דלהוט ביותר גזרינ� טפי, דגוי שהדליק נר לעצמו לא גזרינ�                                   
  

  .2.   ונולד דכיו� שהיה ביד הגוי לגומרו אי� על זה ש	 מוקצה. 1()     ש"רא(ויש מתירי	       
  .)לא מחלקי בי� מידי דבר אכילה ללאו בר אכילה                                                                             

  

  

  .ובשעת הדחק או לצור' מצוה יש לסמו' על המתירי	     
  
   
  
  

  ובפירות!  מטע	 מוקצה[. אסורי	 לישראל לעצמוגוי שצד דגי	 או ליקט פירות  – 'ע ה"שו
     .]ג	 מטע	 שמא יעלה ויתלוש                                                                                                            

  

  )  .]ביצה כד[דספק מוכ� אסור (,        ואפילו ספק א	 ליקט� או צד� היו	 אסורי	 בו ביו	
  

  דכשעשה לעצמו לא שיי' למיגזר בערב (     .אבל לערב מותרי	 מיד אפילו א	 ודאי ליקט� וצד� היו	
  .)עד כדי שיעשו                                                                                                                                                                   

  
  
  
  

  
ולערב אסורי� בכדי , א	 יש מאותו המי� במחובר אסור: גוי שהביא דורו� לישראל 
 :ביצה כד
  .שיעשו


 וא	 רוב ישראל , למוצאי שבת רוח+ בה מיד 
א	 רוב גוי	 :  מרח+ המרחצת בשבת 
 .שבת קנא 
  .צרי' להמתי� בכדי שיעשו

  
  

, או בשביל ישראל וגוי	, בשביל ישראל )ה בכל מלאכות דאורייתא"וה( א	 ליקט וצד – 'ע  ו"שו
שלא נלקט בשבילו צרי' להמתי�  אחרישראל ' ואפי: ב"משנ(.           צרי' להמתי� לערב בכדי שיעשו

דהטע	 להמתנת בכדי שיעשו , י"רשכדעת :  כ"שש[לערב בכדי שיעשו כיו� דעשה מלאכה דאורייתא       
ש מיד אפילו בדבר "שמתיר לישראל אחר למוצ ת"רודלא כדעת [].      הוא שלא יהנו ממלאכה הנעשית בשבת

ש מיד דלא חיישינ� "ולכ� מותר לאחר למוצ, מר לגוי בשבת לעשותדהרי הטע	 הוא שלא יא, שנעשה בו איסור תורה
  ).]'הערה קכד' כ פרק ל"וראה בשש.]   [דאי� אד	 חוטא ולא לו' שיאמר וכו

  
  

  
  

  

  
או שידוע שליקט� בשביל ישראל ואי� ידוע א	 , בשביל ישראלא	 ליקט�  ספק – 'ע  ז"שו

     ,       אסורי	 בו ביו	   
נלקטו היו	 א	 לאו   
  

        )מ"משו	 דהוא דשיל,  א- שהוא מילתא דרבנ� דספקו לקולא, והטע	 שאסרו מספק()   �"רי(בכדי שיעשו     
ולערב 
  

  ).בספקא א- דיש לו מתירי� לא גזרו רבנ�, כיו� דעיקר האיסור הוא משו	 גזירה()     ג"סמ(א דלערב מותר מיד   "וי
   

  , כפירושו בשמואל]  (אפילו בשבת[דמתיר בספק  י"רשדדעה זו היא כשיטת  י כתב"הב: ב"משנ                   
  ,ע מודו דאסור בשבת"ומה שאסור בשבת גופא  הוא משו	 דהוא ספק מוכ� וכו,     )וכדלקמ�                   
  .דהחמירו בו יותר משאר ספקות                   
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  ,  מחו+ לתחו	 אסור... נכרי שהביא דורו� לישראל – .כה
:ביצה כד
  .והבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר                             

  
  
  

  : דבר שהובא מחו+ לתחו	 
 'ע ח"שו
  

  בכל המלאכות' ואפילו לאוסרי� בסעי- ד, היינו א- באכילה[,      מותר אפילו בו ביו	  לעצמוא	 הביאו הגוי 
  .]באיסור תחומי� שרי, של אכילה שעשה הגוי בשביל עצמו                                                                                                                  

  
  , אסור לאכול בו ביו	 למי שהובא בשבילו, בשביל ישראלוא	 הביאו 

  ) מרדכי ועוד, �"רי, �"ר(,    ולערב בכדי שיעשו
  

אי� צרי' להחמיר  דרבנ�דבאיסורי ל "דס[)   ש"י ורא"ר.   (בשבילו מותר לערב מידא דלמי שהובא "וי
  .]בכדי שיעשו א- למי שהובא בשבילו

  
  ודלא כהגהות(לא אסרו לאחרי	 אלא רק למי שהובאו בשבילו   דרבנ�דבאיסורי [.      ע לאחרי	 מותר בו ביו	"ולכו

        .])י שסובר שאסור אפילו לישראל אחר"אשיר                                                                                                                                                                 
  
  .]ודינו כאיסור דרבנ�, לא החמירו בוכיו� שאינו מפורש בקרא , ב מיל לסוברי	 דהוא דאורייתא"בתחומי� די' ואפי, איסור תחומי� הוא דרבנ�[

  
  
  
  

  אסור בזה משו	, וא- דספק דרבנ� לקולא[.    אסור –א	 הובא מחו+ לתחו	  ספקא	 הוא  – 'ע ט"שו
  .]מ"דהוי דשיל                                         

  
  והוא, י שמתיר"שלא כדעת רש',   וכ� סת	 בסעי- טז, דאוסר בספק �"כדעת הריע סת	 בזה "השו             
  .'א שבסעי- ז"דעת הי             

  
מ הסכימו האחרוני	 דלעני� "מ,  ש אסור בזה בכדי שיעשה"- א- במוצ"והנה א- דלרי: ב"משנ
, א דאי� צרי' להמתי� בכדי שיעשה"דהא אפילו בודאי חו+ לתחו	 י, ש אי� להחמיר בזה"מוצ
  .על המתירי� על כ� בספק על כל פני	 יש לסמו'', ל בסעי- ח"וכנ
  
  
  
  

  
  

  .וא	 בשביל ישראל אסור, מילא מי	 להשקות בהמתו  משקה אחריו ישראל 
 .משנה קכב
  
  

מותר לישראל להשקות , ר"י לרה"מבור שהוא רה לבהמתוגוי שמילא מי	  – 'ע י"שו
  .דליכא למיחש שמא ירבה בשבילו, והוא שאי� הגוי מכירו, מה	 בהמתו

  
דכיו� [  .אסור בכל מיני תשמיש אפילו ישראל אחר,  שראללצור' בהמת יוא	 מילא מי	 

  .]ש יהיה אסור עד כדי שיעשו"לערב במוצ' ואפי', ל בסעי- ו"וכנ, אסור לכל ישראל, בשביל ישראל דאורייתאמלאכה דאתעביד בהו 
  

 ,דרבנ�מלאכה כיו� דאינו אלא [.     מותר לאחר שלא מילא בשבילו,  י לכרמלית"וא	 מילא מבור רה
שאינו שוה לכל דמה שהוא חו+ לתחו	 של זה (� דדוקא בתחומי� "ודלא כהיש מי שאומר שהובא בר.       'ל בסעי- ח"וכנ, מותר לישראל אחר
      .]דרבנ� התירו לישראל אחר ולא בשאר אסורא)  הוא תו' תחומו של זה

  
  

ר לצור' ישראל מותר לאד	 "דא- א	 הובא דר' רה)   ת"ר(ויש מקילי� ואומרי	  –א "רמ
כיו� דאפשר לו לירד , ולכ� לא חשיב נהנה ממלאכת גוי בשבת(הואיל ואפשר ליל' ש	 ולשתות , לשתות מה	

ויש מתירי� א- ,     )א לה לשתות מתו' הבור"דדוקא בבהמתו אסור דא,  לתו' הבור ולשתות בהיתר בלא חילול שבת
  .דאי� להקל כלל) ועוד י"ר(הכריע כדעת כל הראשוני	  ב"ובמשנ.          )כלבו(לכתחילה  



  סימ� שכה 
	 "מעשה עכו            www.smicha.co.il �הררי שבת 

  

  

67

  ...וא	 בשביל ישראל   אסור,     נכרי שליקט עשבי	   מאכיל אחריו ישראל – .שבת קכב
  ...אבל מכירו אסור, במה דברי	 אמורי	 שאי� מכירו

  ?)שירד בכבש שעשה נכרי לצור' עצמו(והא רב� גמליאל מכירו הוה 
  .אביי שלא בפניו הוה אמר

  .והלכה כרבא.                    נר לאחד נר למאה, רבא אמר אפילו תימא בפניו

  
  
  
  .א	 מכירו' ולכ� שלא בפניו מותר אפי,  סוברי	 שרבא לא חולק על אביי מ ועוד"מ, �"ר
  

ולכ� שלא ,  סוברי	 שרבא חולק על אביי )י"פ הבנת הב"ע(' ש ותוס"רא, 	"רמב, �"רי
דהיינו שיודע הגוי בשעת מלאכתו שצרי' לזה , א	 יש חשש שירבה בשבילו(ניו אסור א	 מכירו  בפ

אסור א	 , י א- מחמיר וסובר דאפילו א	 כבר עשה הגוי ולא ידע אז שהישראל צרי'"והב.   הישראל

  'ע יא"מ בשו"וכ.                                   )דגזרינ� שמא ירבה בשבילו לשבת אחרת, מכירו
  

  
  

א- כשליקט� לצור' בהמת ישראל ] ת"ר[ל "ולדעת היש מקילי� הנ(ליקט גוי עשבי	 לצור' בהמתו  – 'ע יא"שו

,   אבל א	 מכירו אסור,   א	 אינו מכירו מאכיל אחריו ישראל,  )כיו� שיכולה לאכול במחובר מותר
עד הערב ואי� צרי' להמתי�  מ אסור רק"ומ: ב"משנ.     וכ� בכל דבר שיש לחשוש שמא ירבה בשבילו

  . שיעשו בכדי
  

שבנר אחד יספיק , כגו� שהדליק נר לעצמו, אבל בדבר שאי� לחשוש שמא ירבה בשבילו
לא חיישינ� בזה שיעשה בשביל ישראל עצמו לשבת , דא- לסוברי� לאסור משו	 שבת אחרת(אפילו מכירו מותר , לכל

  .)אבל לא שיעשה בשביל ישראל לבדו, רבה בשביל ישראלבדבר שיעשה לעצמו חיישינ� שמא י דדוקא,  אחרת
  
  
  
  

או אפילו א	 אינו , א	 אומר בפירוש שלצור' ישראל הוא עושה, פ שאינו מכירו"אע – 'ע יב"שו
,   כגו� שהדליק נר בבית שישראל בו והל' לו הגוי, ומעשיו מוכיחי	 שלצור' ישראל עושה, אומר כ�
  .אסור

  

אבל א	 רגיל , והאכיל לבהמת ישראל אי� צרי' למחות בידו לפי שעהא	 ליקט גוי  – 'ע יג"שו
  .    בכ' צרי' למחות

  
  
  
  
  
  
  
  

וא	 עשאו בשביל ,    מותר לישראל ליקבר בו, עשה גוי בשבת קבר לעצמו – 'ע יד"שו
ה בכל מילי דפרהסיא שנעשה בשביל ישראל "וה :ב"משנ.           ישראל לא יקבר בו עולמית

� משמע דדוקא הכא החמירו חכמי	 לאסור "בש	 הר ז"אבל מדברי הט,     מיתעול אסור לו
אבל בשאר , משו	 שגנאי הוא לישראל שיקבר בקבר מפורס	 שנתחלל בו שבת בשבילו, עולמית
  .כ אי� להחמיר בעת הצור'"וע,    בכל גווני אינו אסור רק בכדי שיעשה, מלאכות

     

מותר , אבל א	 הוא בצנעה, שנעשה לפלוני ישראלשהכל יודעי	 , ודוקא שהקבר בפרהסיא
  ,  ליקבר בו לערב בכדי שיעשו

  

אבל לישראל אחר , ואפילו כשהוא בפרהסיא אינו אסור אלא לאותו ישראל שנעשה בשבילו
  .והוא שימתי� בכדי שיעשו, מותר
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  	"די� ספק מעשה עכו
  

  .או ממקו	 קרובכ ב"גוי שהביא חלילי� בשבת לא יספוד בה	 ישראל אא – .שבת קנא
  ?מאי ממקו	 קרוב                     
  .רב אמר ממקו	 קרוב ממש                     
  והלכה כשמואל.               ושמואל אמר חיישינ� שמא חו+ לחומה לנו                     

  
  
  

ש "לנו ע בתו' התחו	פירשו שאפילו הביא� מחו+ לחומה אנו תולי� להתיר ואומרי	 שמא   ש"והראי "רש

  ספק מותר                                       .ש מיד"וסופדי� בה	 למוצ
  

 ג דחזינ� להו דעיילי בצפרא לא אמרינ� אי לאו דעיילי מאתר קריבא"פירשו אע  	 והגאוני	"רמב, �"הרי
 אזלי עד דמטו אלא אמרינ� הכי מאתר רחיקא אתו והאי דאתו בצפרא בליליא, לא הוו עיילי בצפרא

  ספק אסור                             .לחומה ובתו הת	 וקא עיילי השתא
  
  

  

שמא מחו+  חוששי�, ספק א	 הובאו מחו+ לתחו	 או מתו' התחו	( 	  "והרמב �"כריפסק   'ע טז"שו

  .]י"רשאת שיטת ' יש אומרי	'הביא בדעת ' ובסעי- ז',  פ בסעי- ט"וכ[ .)              לתחו	 הובאו
  
  
  

  

  דיני	 נוספי	 מסימ� רעו
  

מותר להשתמש לאורו , ובא גוי והדליק נר אחר, א	 יש נר בבית ישראל – ד/ע רעו"שו
,   )י הנר הזה שהדליק בשביל ישראל נתגדל האור יותר"א- דעתה ע(בעוד נר ראשו� דולק 

ר' גדול המקל בנרות ז העלה דלצו"ובט[.       אבל לאחר שיכבה הראשו� אסור להשתמש לאור השני
  .]והאחרוני	 חולקי	 על כ'.      אחר כיבוי הראשו� יש לו על מי לסמו'' אפי

  

מכיו� שאי� כא� , מותר ליהודי לעיי� במכתב –גוי שפתח מעטפה שיש בה מכתב  – כ"שש
  .הנאה ישירה מאותה הפתיחה

  

  .)מותר 
	 "מגו- מלאכת העכושבזה אי� הישראל נהנה , 	 ונעשה חוש'"וכ� א	 היה נר  וכיבהו העכו(
  
  

  
  

  
למי שלא הודלק ' אפי לכלאסור  
 בשביל ישראלגוי שהדליק את הנר  – א/ע רעו"שו

  בי� שהקצבה היתה  בקבלנות או(ש     "ואי� חילוק בזה  בי� קצב לו שכר מע:    א"רמ    .בשבילו
  .מלאכה עצמה בשבת אסור בכל עני�דהואיל והישראל נהנה מ,   או לא קצב, )בשכירות                  

  

 או לצור' קט� דהוא: א"רמ(אי� בו סכנה ' אפי לצורכו או לצור' חולה ישראלאבל א	 הדליק 
  .מותר לכל ישראל להשתמש לאורו – )כחולה שאי� בו סכנה

  
  

  
וא	 רוב ישראל ,   מותר להשתמש לאורו 
א	 רוב גוי	 :   הדליק גוי נר  – ב/ע רעו"שו

פ שרוב ישראל "וא	 יש הוכחה שלצור' גוי מדליקה אע,   אסור 
חצה על מחצה מ' או אפי
  .מותר –
  
  

אי� , פ שג	 העבד צרי' לו"אע, א	 אומר אד	 לעבדו ליל' עמו והדליק הנר – ג/ע רעו"שו
  .כיו� שעיקר ההליכה בשביל ישראל, זה לצור' הגוי

כ "מותר אח –להאיר לו  אבל א	 משלחו בשליחות שיל' בעצמו והדליק את הנר: ב"משנ
  .לישראל להשתמש אצל הנר


