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 רמב סימן  

 עונג שבת   סעיף א: 
ִריְך ְלזָּ  ּלֹו צָּ ֶׁ ִריְך ַלֲאֵחִרים, ִאם ֵיׁש לֹו ְמַעט ִמׁשּ ּצָּ ְתךָּ ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ ּבָּ ה ׁשַ ְמרּו: ֲעש ֵ ת; ְולֹא אָּ ּבָּ ַ ת ַהׁשּ ד אֶׁ ֵרז ַעְצמֹו ְלַכּבֵ

ר יָּ  אָּ ׁשְ ִריְך ְלַצְמֵצם ּבִ ן צָּ יֹוֵתר; ַעל ּכֵ ה לֹו ּבְ חּוקָּ ה ּדְ עָּ ָּ ַהׁשּ א ְלִמי ׁשֶׁ ּלָּ ִרּיֹות, אֶׁ ֵרְך ַלּבְ ְצטָּ ד  חֹל ְולֹא ּתִ ֵדי ְלַכּבֵ ִמים ּכְ

יִּ  א ׁשֶׁ ְזרָּ ַנת עֶׁ ּקָּ ת. ִמּתַ ּבָּ ַ ת. ַהׁשּ ּבָּ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ת, ִמּפְ ּבָּ ׁשַ י ּבְ ֲחִמיׁשִ ִדים ּבַ גָּ ִסים ּבְ עּור  הגה:ְהיּו ְמַכּבְ ֵדי ׁשִ לּוׁש ּכְ נֹוֲהִגין לָּ

ה ת ְויֹום טֹוב,    ַחּלָּ ּבָּ ׁשַ ם ּבְ ִמים ִלְבצַֹע ֲעֵליהֶׁ ם ְלחָּ ֹות ֵמהֶׁ ִית, ַלֲעש  ּבַ נָּה(,  ּבַ ָּ ת רֹאׁש ַהׁשּ כֶׁ ַכי ֵריׁש ַמסֶׁ ְרּדְ ְך ִמּמָּ מֶׁ ת ְויֹום טֹוב, )סֶׁ ּבָּ בֹוד ׁשַ ְוהּוא ִמּכְ

א, ֱאֹכל ֻמְלְיתָּ ֲהגּו לֶׁ ת ְמקֹומֹות נָּ ִמְקצָּ ּבְ ְתבּו ׁשֶׁ ּכָּ ּנֹות. ֵיׁש ׁשֶׁ ה   ְוֵאין ְלׁשַ ה ְלַמְעלָּ ה ְמֻכּסֶׁ יָּ הָּ ן ׁשֶׁ ר ַלּמָּ ת, זֵכֶׁ ּבָּ ֵליל ׁשַ ּקֹוִרין פשטיד''א, ּבְ ׁשֶׁ

ה  זֶׁה. )ַמֲהִרי''ל(ּוְלַמּטָּ חּוׁש לָּ ִאיִתי לָּ ְולֹא רָּ

 עונג שבתמצות 

ועיקר דבר זה התפרש בנביא, שנאמר   מצוה לענג את השבת.

 ." )ישעיה יח,יג(ְוָקָראָת ַלַשָבת ֹעֶנג" 
"מקראי   ונדרש מהמיליםהתורה, ן ומ"מ יש הפוסקים שעיקרו מ

קודש", שפירשו חז"ל בספרא, דהיינו לקדשו ולכבדו בכסות נקיה 
 ולענגו בעונג אכילה ושתיה. 

 
הוא מתענג ]שכן הכל הולך אחר טבע האדם במה ש -  אופן העונג 

אם יש לו תענוג להתענות, מותר לו להתענות בשבת, על אף דאין  
 1 להתענות בשבת ואפילו חצי היום[ )מחה"ש ס"ק א(

 
שית עמ' קל(. וכן אולפי הזוהר לא יפחות משני תבשילין )זהר בר

 .יאכל דגים בכל סעודות שבת )מג"א א(
 

בשבת ישנה מצווה להתענג, ולא בשאר   הטעם שדוקא - הטעם 
מצוות, היא משום שהשבת היא עול על האדם, ורצתה התורה  

לפי המהר"י  - שאדם לא יימאס בשבת  ]הראיה שהשבת היא עול
 ניצל משעבוד מלכויות[. המענג את השבת אבוהב זהו הטעם ש

א. לפי הב"ח )בריש הסימן( שכתב שדבר   -  הטעם שהשבת היא עול
אדם שיצטרך לפזר ממונו משום כבוד שבת, וגם שלא קשה על ה

 יעשה מלאכה, לכסות את הוצאות השבת. 
, בשונה משאר ימות השבוע ב. משום איסורי המלאכה שיש בשבת

 שהם מגבילים את האדם. כנלע"ד. 

 
 מקור קודש

 

.(, היינו משום שזהו היה מאכל חשוב בזמניהם. וכן מה שנאמר בסי' רנ  ומה שנאמר "במה מענגו? בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי שומין" )שבת קיח 1
 .סעי' ב שירבה בבשר ומגדנות כפי יכולתו, היינו לפי שמן הסתם רוב בני אדם עינוגם בבשר ויין )מ"ב ס"ק א(

יד{ אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ ,נח שנאמר }ישעיה כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים  א''ר יוחנן משום רבי יוסי" -שבת קיח.  2
ג{ כי לך ולזרעך אתן ,ולא כיצחק שכתוב בו }בראשית כו ,יז{ קום התהלך בארץ לארכה וגו',והאכלתיך נחלת יעקב אביך וגו', לא כאברהם שכתוב בו }בראשית יג

כתיב הכא והרכבתיך  ר''נ בר יצחק אמר ניצול משעבוד גליות יד{ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. ,אלא כיעקב שכתוב בו }בראשית כח ,את כל הארצות האל
ד{  ,שנאמר }תהילים לז  אמר רב יהודה אמר רב כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו כט{ ואתה על במותימו תדרוך.  ,על במתי ארץ וכתיב התם }דברים לג
 .והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך"

תני רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזאה כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת י''ט והוצאת " -ביצה טו:  3
 ".בניו לתלמוד תורה שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו

 ".משום ר' אליעזר בר' שמעון אמר להם הקב''ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע אמר ר' יוחנן  "  -ביצה טו:    4

 השכר -  עונג שבת

   :, מצאנו כמה מתנות הניתנות לשומרי השבת2בגמרא שבת קיח. 
 י מיצרים )גבולות(. א. נותנים לו נחלה בל

 ויות. גלב. ניצול משעבוד 
 נותנים לו משאלות לבו. ג. 
 
, מהר"י אבוהב )הביאו הב"י( פירש, שדוקא מתנות אלו ניתנות לוה

מידה כנגד מידה. כנגד שפיזר מעות ברווח, זוכה לנחלה בלי   שכן זה
מיצרים, לחיות ברווח. וכנגד שקיבל עליו עול שבת זוכה להנצל 

ויות. וכנגד שמשתדל להנות מהשבת זוכה שממלאים  כלממשעבוד  
 לו משאלות לבו.

 
שכל שהוא  למדנו שהוצאות שבת חוזרים לו.  ,3וכן בביצה טו: 

רווח כנגד. אע"פ שבשאר הוצאות שאינם  מוסיף בהם מוסיפים לו 
של מצוה יש לו להזהר שלא להוסיף יותר מיכולתו, שמא לא קצבו 

 .לו כל כך לאותה שנה )מ"ב ס"ק ד(
 

ניתן ללוות כסף לצורך הוצאות שבת, ולסמוך על ש  4וכן למדנו שם 
 הקב"ה שיפרע.

 השכר  -  שמירת שבת

בר אבא אמר רבי יוחנן כל המשמר את    "אמר רבי חייא  - שבת קיח.
ושני , השבת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מוחלין לו"

 ביאורים נאמרו בדבר: 
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שומר מראה שהעבודה זרה  האדם כי שמירת השבת ש הב"י ביאר

שעובד אינה מפני שמאמין בה, ולכן יש לו תוחלת מחילה ע"י 
א עבד ע"ז באמת, התשובה. ולפי דבריו השבת היא רק סימן, של

 ומדובר על ששמר שבת בעת שעבד ע"ז.  
 

קיי"ל בפרק יוה"כ שאם עבר  שהרי  ,  ביאר  ואילו הט"ז )בריש הסימן(
כוונת ו .על כריתות ומיתות בית דין תשובה תולה ומיתה ממרקת

השבת ממרקת במקום מיתה, ללא צורך בייסורין  הדרשה לומר ש
ולפי דבריו השבת היא   [.. כנלע"ד]כנראה משום איסורי שבת שבה

 סיבה למירוק עוון עבודה זרה אחרי שעשה תשובה בגין עוון ע"ז.

 התעסקות בכבוד השבת במשך ימי השבוע 

שיטת שמאי היא   ( הובאו שני שיטות בדבר,5בגמרא )ביצה טז. 
בכדי להבטיח  והמשובח לקנות במשך השבוע את הבשר הטוב 

ואילו שיטת הלל הזקן היתה לקנות  שיהיה לו בשר טוב לשבת.
לשבת, והוא עשה זאת באמונה שבורא עולם יסייע לו בזה  בסמוך

 שימצא בשר משובח לשבת. 
 

 ונחלקו הפוסקים כמי יש לנהוג:
  שהרשות ביד כל אדם לנהוג כאחד מהם. - דעת הטור עפ"י הב"ח

 ., ינהג באמונהשהלכה כבית הלל - דעת הרמב"ן
שמידת שמאי  - ע"ש סי' יח ס"ג( והב"ח ודעת האור זרוע )הל'

א. שכן נהגו העולם כשמאי, ב. כרש"י בשמות  -הראיהעדיפה ]
תנו לב לזכור  'שכתב    "זכור את יום השבת לקדשו")כ,ח( על הפסוק  
, ג. כאותו קצב עשיר שכל בהמה נאה אמר עליה 'תמיד את השבת

 )שבת קיט.([ 'זו לכבוד שבת'

 עונג שבת  ב חיוב

 עונג שבת:חיוב ות נאמרו בעניין ימרארבע מ
שבת ] את השבת במיטב הונויש לענג ולפי זה,  –כפי יכולתו א. 

במה מענגו רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמי' " - קיח:
 .["דרב אמר בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי שומין

)דגים   מספיק שיכין כסא דהרסנאולפי זה,  –דבר מועט ב. 
רב חייא בר אשי אמר רב אפי' " - שבת קיח:המטוגנים בשמנן( ]

מאי היא א''ר פפא כסא   ,דבר מועט ולכבוד שבת עשאו הרי זה עונג
 . "[דהרסנא

 
 מקור קודש

 

מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את   ,מצא בהמה נאה אומר זו לשבת  ,תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת"  -ביצה טז.    5
תניא נמי הכי בית שמאי אומרים מחד שביך   .כ{ ברוך ה' יום יום,זקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר }תהילים סחאבל הלל ה ,הראשונה
 ".ובית הלל אומרים ברוך ה' יום יום  ,לשבתיך

..", אך לדעת הט"ז )א( רש"י גרס את ר"י ב"ת רש"י למד כן מסמיכות המימרות במשנה באבות, ולכן רש"י לא גורס בגמרא "כדתנן ר"י ב"ת אומר.  -לדעת הב"י    6
מהמשנה, שכן   בגמרא, ולכן מהסמיכות בגמרא ר"י ב"ת מיירי לעניין שבת, שכן הגמרא משווה אותם באומרה 'כדתנן'. וכל לימוד הסמיכות הוא מחמת הגמ' ולא

 לעניין עונג שבת.  אף שהובאו בסמיכות במשנה, אפשר לומר שר"י ב"ת שמזרז מיירי לכלל המצוות ולא דוקא
שהסתפק גבי מי שכבר נצרך ליטול מהצדקה, האם חייב הוא בעונג שבת או לא, כיון שכך הוא יצטרך לבריות 'יותר' ממה   -הב"י ביאר את ספקו של הטור  7

 ת. )פתח הבית(שהיה צריך, ובזה הכריע מלימוד רש"י מסמיכות המימרות, שגם הוא צריך להזדרז לצמצם מימות השבוע, לצורך עונג שב
מצינו סתירה בדעתו, שכן כאן הוא כתב שלענג את השבת בדבר מועט, היינו משלו וכשיש לו. ואילו בסי' רסג סעי' ב, הוא כתב שכבוד שבת  -דעת הגר"א  8

 בדבר מועט דינו כדין ארבע כוסות בליל הסדר, שיש לאדם ליטול מהצדקה, אף שיש לו כדי צורך הסעודות )שעה"צ אות ד(
א. שהטור הבין מהתחלה שיש ג' מימרות וא"כ יש ג' חלוקות של חיוב בעונג שבת. ב. הטור הבין שיש ג' מימרות, אך  -ביאר את דברי הטור בשני דרכים    הט"ז  9

 שיש ג' חלוקות.הסתפק האם הם ג' חלוקות או ב' חלוקות כך שהכסא דהרסנא היינו בכלל עשה שבתך חול, ועל פי דברי רש"י בלימוד הסמוכים, הכריע הטור  

לר''ע " - פסחים קיב.] שהוא פטור מלענג את השבת -פטור ג. 
   ."[דאמר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות

 פסחים קיב.א. אם קשה לו ] שיש להתאמץ להכין גם -יתאמץ ד. 
תנא דבי אליהו אע''פ שאמר ר''ע עשה שבתך חול ואל תצטרך  " -

מאי נינהו אמר רב  ,לבריות אבל עושה הוא דבר מועט בתוך ביתו
כדתנן ר' יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל   ,פפא כסא דהרסנא

. ב. וכן "כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים
ש"י בפירושו על פרקי אבות )פ"ה מ"כ( למד מסמיכות המימרות  ר

שרבי יהודה בן תימא שמזרז קאי לעניין שבת, שיש לזרז עצמו  
ולהתאמץ לשייר משהו מימי השבוע לעונג שבת, גם מי שמצומצם 
בימי השבוע, ודוקא במי שדחוקה לו השעה צריך לומר לו לזרז  

 . [6עצמו 
 

קו הפוסקים מה הסדר למעשה, דהיינו אלו הן המימרות, אלא שנחל
 מה הדירוג בבני אדם אליה שייכת כל מימרא: 

מי שאמיד שכן  - בביאור אין בזה מחלוקתהראשונה, במימרא 
 י יכולתו )מימראפ לענג את השבת כ  צריך  ,, ויש לו אפשרותבממונו

א( ]ואף שהוא אמיד, וצריך הוא לצמצם בכדי שלא יהיה עני, מ"מ 
)ב"י,  א([ס"ק בשבת לא נאמר כן אלא יש לו לכבד את השבת )ט"ז 

 . ט"ז ס"ק א(
 
   :בביאור שאר המימרות נאמרו שתי שיטות בדבר ךא

היא שמי שהשעה דחוקה לו מדובר גם במי שלא ניזון   7  שיטת הב"י
, שיש לו מזון  י שהשעה דחוקה לו ביותרממהצדקה, וכך ביאורו, ש

, ולא מחייבים אותו בכך בכדי פטור מחיוב עונג שבת - י"ד סעודות
, מ"ב , וכן דעת המג"א ס"ק א)מימרא ג  שלא יצטרך ליטול מהבריות

דחוק צריך ל - (. ומ"מ גם הוא, שהשעה דחוקה לו ביותר8 ס"ק א
 סעודה ג', וכ"ש עשות דבר מועט ככסא דהרסנאעצמו בכדי ל

יותר מזה, טוב שיזרז עצמו ביותר, ע"י שיצמצם בשאר  ו  .)מימרא ב(
ימים, וכך יהיה לו בשבת יותר מכדי יכולתו, כלומר יותר מכסא  

מלימוד רש"י מסמיכות המימרות(. ומ"מ אם מימרא ד )דהרסנא. 
אין ביכולתו לצמצם, הוא פטור מחיוב עונג שבת, בכדי שלא יצטרך  

כן ביאר מ"ב ס"ק א ובשעה"צ אות ז, ו) מרא ג(לקופת הציבור )מי
   כל זה בפתח הבית לרב יזדי שליט"א(

שלא כתב שיעור לעונג שבת בכסא  ,מובן לשון השו"ע ,ולפי זה
 יכולתו.פי יש לו לענגו כראוי כ כי לדעתודהרסנא, 

 
ישנן שני הנחות  ,9ר דברי הטור וביאב)ס"ק א(  "זלשיטת הט אך 

בין כה נוטל מי שהיינו מי שהשעה דחוקה לו בסיס, האחת היא ש



   סימן רמב  

5 
 

כבוד שבת היינו משלו הוצאות שכל ההנחה השניה היא , ומהצדקה
מי השעה דחוקה לו, היינו מי ש, לשיטתו. ולכן ולא משל אחרים

צריך לענג את  והוא  –  ניזון מהצדקהגם משלו ומזון יש לו מעט ש
 ,הדיבור()הט"ז באמצע   )מימרא ב'( .בלבדהשבת בכסא דהרסנא 

אין לו כלל משלו וניזון בכל השעה דחוקה לו ביותר, דהיינו שומי ש
  , כיון שאין לו משלו פטור מעונג שבת - י"ד הסעודות מהצדקה

 ותשאין לו כלל משלו, יש לו לצמצם מימהוא  גם  ומ"מ    )מימרא ג'(.
החול, בכדי שיהיה לו מעט משלו בשבת, וכך יכנס לכלל חיוב עונג 

)הט"ז בסופו  )מימרא ד'( של דבר מועט, דהיינו כסא דהרסנא שבת
 .הדיבור(

 
א( שמי שאין לו משלו כלל וכולו מוטל ס"ק לעומתו, סבר המ"ב )

חייב בעונג שבת, כך שהגבאים חייבים ליתן לו מזון ג'   -  על הצדקה
 .10א דהרסנא לפחות, ובאדם נכבד הכל לפי כבודו סעודות וכס

 
שמי שיש לו ממון לשלוש סעודות ועוד קצת יותר   ודבר פשוט הוא,

)מימרא  חייב בעונג שבת כדי שלוש סעודות וכסא דהרסנא - מזה
יבטח ו  ,)מ"ב א(, וגם הוא ראוי שיכבדו כראוי ביותר מדבר מועט  ב(

בה' שזה מהוצאות שבת ויו"ט שחוזרים לאדם )באה"ל ד"ה ולא  
  .אמרו(

 
גם מי שחייב רק בדבר מועט, יש לו לזרז    -  לשאוף לחיוב גבוה יותר

'דבר מועט', בכך שידחוק עצמו מעצמו בכדי לענג את השבת יותר 
י שיוכל לכבד את השבת כראוי. וביאר שזו  מימות השבוע, בכד

 כוונת השו"ע.
דחוק עצמו מימות לוכן מי שפטור מעונג שבת, יש לו לזרז עצמו ו

השבוע, בכדי שיוכל לענג את השבת ב'דבר מועט'. דהיינו שכל אחד  
 .)ב"י, ט"ז ס"ק א, מ"ב ס"ק א( ישאף לדרגה אחת מעליו 

 סיכום הדרגות

 חייב לכבד כפי יכולתו )לכולי עלמא(. - מי שהוא אמיד
ומ"מ  ,חייב בדבר מועט )מ"ב א( - מי שיש לו בדיוק ועוד קצת

 .יתאמץ לכבדו כראוי )באה"ל ולא אמרו(
פטור, והרי הוא בגדר "עשה   -  מי שיש לו בדיוק ואינו נצרך לבריות

יש לו להתאמץ שיהיה לו מעט יותר בכדי שבתך חול", ואעפ"כ 
 .כלל חיוב )ב"י, ט"ז ס"ק א, מ"ב סס"ק א(שיוכל להכנס ל

חייב בדבר מועט )ב"י,  - מי שיש לו מעט משלו ונצרך לבריות
אלא שנחלקו  ,ואעפ"כ יש לו להתאמץ יותר ,שו"ע, ט"ז ס"ק א(

אף מורים לו שיתאמץ לדעת הב"י והמ"ב הפוסקים כמה יתאמץ, 
  אין , ולדעת הט"ז ביותר מדבר מועט בכדי שיוכל לכבד כראוי

 .מצריכים אותו אלא עד כסא דהרסנא בלבד
לדעת הט"ז הוא פטור,  - מי שאין לו ונצרך לבריות בכל סעודותיו

כיון שיש לכבד את שבת משלו, ולדעת המ"ב הגבאים צריכים לספק 
 לו כל צרכו.

 
 מקור קודש

 

מי שאין וכן ביאר הט"ז שהספק של הטור הוא האם מי שהשעה דחוקה לו שצריך לענג בכסא דהרסנא לפחות, הוא מי שיש לו מעט משלו וניזון מהצדקה, או 
 ף שהוא ניזון מהצדקה.לו כלום משלו וניזון כולו מהצדקה. ולמסקנה הכריע מדברי רש"י, שמי שצריך בכסא דהרסנא היינו מי שיש לו מעט משלו, א

 ומה שנאמר במימרא ג' "עשה שבתך חול" היינו במי שלא נוטל מהצדקה, אבל מי שכבר נצרך לצדקה, יש לתת לו הכל.  10
 ג( הביא מקרה יותר מציאותי, שיש אנשים ללוות מהם, אלא שאין לו משכונות ללוות עליהם.  המ"ב )ס"ק   11

 למי שקשה לו רמת עונג שבת

לפי האמור לעיל יוצא, שישנה מחלוקת מה חיוב רמת עונג שבת  
 -  דחוקה לולמי שהשעה 

חיובו בעונג שבת הוא רק דבר מועט כמו כסא  לדעת הט"ז )ס"ק א( 
 ודוקא מהמעט שיש לו ולא על חשבון קופת הציבור, דהרסנא

להגיע לכסא דהרסנא,  אילו לדעת הב"י גם הוא יש לו להתאמץ ו
ואם הוא יכול יש לו להזדרז יותר ולצמצם מימי השבוע שיוכל לכבד 

 ,מ"ב ס"ק א, באה"ל ד"ה צריך()ב"י,  את השבת כראוי
הגר"א )בסי' רסג סעי' ב( כולם חייבים לפחות בדבר דעת ולפי 

מועט, ככסא דהרסנא, ועל כן יש לאדם ליטול מהצדקה את הכסא  
דהרסנא, וגם הוא יש לו להתאמץ לצמצם בכדי שיכבד את השבת 

 כראוי.

 ללוות לצורך עונג שבת 

הקב"ה אף מבטיח שהוא  מצוה ללוות, ו נהלצורך עונג שבת, יש
ולפי הגמרא נראה שבכדי שהקב"ה יפרע צריך יפרע את החוב. 

אמר ר' יוחנן משום ר' " - ביצה טו: - המקורלפעול באמונה. ]
לישראל בני לוו עלי וקדשו  אליעזר בר' שמעון אמר להם הקב''ה

 .["קדושת היום והאמינו בי ואני פורע
 

לצורך עונג שבת, היינו שגם אין באפשרותו ללוות    -  אין לו כלל גדר  
שכן בורא עולם הבטיח שיפרע לו ההלוואה. אך נחלקו הפוסקים 

 באיזה מקרה: 
, כיון שאין לו תכנון מהיכן י"א שאי אפשר לו לפרוע את ההלוואה

 ,(, עטרת זקנים)תוס' ביצה טו: ד"ה לוו לפרוע
, אך תכנון החזר החוב אינה 11 וי"א שדוקא שאין לו ממי ללוות

, ויש לו לבטוח בה' שיעזור  הקב"ה התחייב לפרוע מעכבת שכן
  ,גר"א(ב"ח, ) לשלם לו

 ושעה"צ )אות יב( סיים שהכל לפי העניין.

 הלוואה בריבית

שבת, אף בריבית, מגוי או מיהודי מותר ללוות לצורך עונג וכבוד 
 בדרך היתר. 

 ,י"א שאין להתיר בריבית דרבנן מיהודי )שעה"צ אות טו(
  .וי"א שמותר

 אכילת דגים

שיאכל בכל סעודה מג' סעודות דגים", ומ"מ כל  ,"ובתיקוני שבת
אחד לפי טבעו )מג"א א(, דהיינו מי שאינו אוהב דגים כלל, או  

ושת הסעודות, אינו חייב, שהרי הכל  שאינו יכול לאוכלם בכל של
 .(, מ"ב ס"ק בפי מה שהוא עונג לאדם )עפ"י מחה"ש ס"ק א

 
נכון  - אם מוכרי הדגים הערלים מייקרים את שער מכירת הדגים

 ., עד שישוב שער המחיר למקומולתקן שלא יקנו דגים
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 כיבוס בגדים בחמישי 

ביום חמישי עזרא הסופר תיקן שיכבסו הבגדים לכבוד שבת, כבר 
כדי שיהיו פנויים ביום שישי להתעסק   ,ולא ביום שישי )שו"ע(

 .בצורכי שבת כראוי )רא"ש(
 

יו בגדים עיקר התקנה היא בכדי שיהי"א ש -  עיקר תקנת עזרא
, ולפי זה צריך להזהר שלא ללכת בחלוק אחד כמה  לבנים לשבת

 )מ"ב שבתות מבלי לכבס כלל, שהרי כך הוא עובר על תקנת עזרא
  ,ס"ק ה(

, וכך יהיה בערב שבת  וכבסיכדי שלא  בוי"א שעיקר התקנה היא רק  
)כן משמע מהמג"א, הביאו  להם פנאי להתכונן לשבת כראוי

 .בשעה"צ אות טז(

 אפיית לחמים בשישי

צורך השבת, בכדי שיהיו לו לנוהגים לאפות חלות בבית בערב שבת  
 . לחמים לבצוע עליהם בשבת )רמ"א(

 
 .הלישה והאפיה בערב השבת הם מכבוד שבת ויו"טן  שכא.    -הטעם  

]א. וישנו רמז לזה מהפסוק "והיה ביום השישי והכינו את אשר  
יביאו... את אשר תאפו אפו...", ב. וכן נהגו הנשים שהיו בזמן הגמ', 

שכנותיה היו כמו שמצאנו אצל אשתו של רבי חנינא בן דוסא ש
את התנור   מסיקה יתהרגילות לאפות מידי ערב שבת, ולכן היא ה

כמו שאר  כל ערב שבת, בכדי שיחשבו שהיא אופה חלות ב
 .12ולא תתבייש בחוסר הכלכלי שלה )מג"א([  שכנותיה, 

לפי שחוה איבדה את אדם  ,ב. בכדי לקיים מצוות הפרשת חלה
הראשון שהוא חלתו של עולם, בכך ששידלה אותו לאכול מעץ  

)מ"ב  ואדם הראשון נברא בערב שבת ,הדעת וכך נקנסה עליו מיתה
ולפי זה  .ס"ק ו(, וכן החטא והפיתוי היה בערב שבת )פשוט הוא(

   יש ענין לאפות דוקא שיעור של חלה.

 
 מקור קודש

 

 ולפי זה לא יפה עושות הנשים שרגילות לקנות מהמאפייה, ולא אופות בבית את החלות. )באה"ל ד"ה והוא(  12
שבוע, שדוקא בהם היה יורד המן? ועוד שלפי זה היה להם לעשות ובבאה"ל )ד"ה והוא( תמה מדעו המנהג לעשות זכר למן דוקא בליל שבת ולא בשאר ימות ה  13

 פשטידא גם ביו"ט, שהרי גם ביו"ט לא ירד מן? ועוד שהיה לעשות פשטידא גם ביום השבת ולאו דוקא בליל השבת? 

איתא שעזרא   בירושלמי] בכדי שתהיה פרוסה מצויה לענייםג. 
הסופר התקין שיהיו אופים בערבי שבתות, בכדי שתהיה הפרוסה 

 .)חזו"ע שבת ח"א יד( [מצויה לעניים

 פת פלטר

אף שיש מקלים לאכול פת פלטר )שאפאה גוי( בימות החול, מ"מ 
בשבת נכון שיזהרו שלא להקל בזה, מפני כבוד השבת ויו"ט אלא  

חלות שבוצע אותן ולא רק בשראל, יאכלו דוקא פת שנאפתה ע"י י
 תוך הסעודה, אא"כ אין באפשרותועליהם אלא אף בלחם הנאכל ב

 ,, כגון חיילים )מ"ב ס"ק ו, שעה"צ אות חי(אלא בפת פלטר
אך לדעת האליה רבה, אין בכלל שום עניין להחמיר בפת פלטר 

 .)שעה"צ אות חי(

 פשטידת בשר 

בשר, הנקראת  יש מקומות שנהגו לאכול בליל שבת פשטידת
 . 'מולייתא'
 

זכר למן שהיה מכוסה בטל למעלה ולמטה, כך הבשר א.  - הטעם
 ,13 מ"ב ס"ק ז(תוס' בערבי פסחים, מכוסה בעיסה למעלה ולמטה )

ב. משום שלעתיד לבוא שוחקים מן לצדיקים, כמו שדורשים על  
המילה "שחקים", ועולם הבא נקרא יום שכולו שבת, לכן בשבת 

זכר לשבת שלעתיד לבוא. כשם שאוכלים סעודת בשר    שלנו עושים
כך עושים דגים זכר למן  ,ודגים נגד סעודת שור הבר ולויתן

 . באה"ל ד"ה זכר() ()תוספות שבת
 

הרמ"א כתב שלדעתו אין לחוש לזה, ואילו המ"ב כתב שבמקומו 
  .המנהג לאוכלו )שכנה"ג, מ"ב ס"ק ח(
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 סימן רמג 

 גוי האסורה משום מראית העין   ת מלאכ   סעיף א: 
ּלֹו ְלַעּכּו''ם ץ ׁשֶׁ ְרחָּ ם מֶׁ דָּ יר אָּ ּכִ ץ  לֹא ַיש ְ ְרחָּ ם מֶׁ ְסתָּ ת, ּדִ ּבָּ ׁשַ ה ּבֹו ּבְ אכָּ ה ְמלָּ מֹו, ְוַעּכּו''ם זֶׁה עֹוש ֶׁ א ַעל ׁשְ ְקרָּ ּנִ ֵני ׁשֶׁ , ִמּפְ

א  או ַלֲאִריסּותָּ יו(לָּ לָּ יַח ִלְבעָּ ּבִ ׁשְ ּיַ ֶׁ ה ׁשּ ק ִמּמַ עֹוֵבד ִלַקח ֵחלֶׁ ִריס הּוא הָּ רּוׁש אָּ כַ  )ּפֵ ֵאל ְוש ָּ רָּ ל ִיש ְ ַוח ׁשֶׁ רֶׁ ל הָּ ּכָּ ְמֵרי ׁשֶׁ ִביד, ְואָּ ת  עָּ ר אֶׁ

ה, ֻמּתָּ  דֶׁ ל ש ָּ ֵאל; ֲאבָּ רָּ ל ִיש ְ ִליחּותֹו ׁשֶׁ ׁשְ ה ּבִ אכָּ ה ְמלָּ א ַהַעּכּו''ם עֹוש ֶׁ ְך ְליֹום, ְוִנְמצָּ ְך ְוכָּ כָּ ְך ַהַעּכּו''ם ּבְ רֶׁ ן ּדֶׁ ּכֵ ר, ׁשֶׁ

ֵאל, אֹוְמִרים: ַהַעּכּו' רָּ ל ִיש ְ הּוא ׁשֶׁ ּיֹוְדִעים ׁשֶׁ י ׁשֶׁ ֲאִריסּות, ְוַאף ַעל ּפִ ה ּבַ דֶׁ ל ש ָּ ֲאִריסּות, ּוְלַעְצמֹו  ְלַקּבֵ ּה ּבַ חָּ 'ם ְלקָּ

ה.  דֶׁ ש ָּ ינָּם ּכְ ץ; ְוֵרַחִים, ּדִ ְרחָּ מֶׁ ינֹו ּכְ ִביַע, ְוֵיׁש  הגה:הּוא עֹוֵבד; ְוַתּנּור, ּדִ ִליׁש אֹו ְלרָּ ּה ַהּכּוִתי ַרק ִלׁשְ חָּ ּלֹא ְלקָּ י ׁשֶׁ ְוַאף ַעל ּפִ

ת, ּבָּ ׁשַ ַהּכּוִתי עֹוֵבד ּבְ ֶׁ ַמה ׁשּ ה ּבְ ֵאל ֲהנָּאָּ רָּ יּה עֹוֵבד  ְלִיש ְ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָּ כּוִתי ַאּדַ ֵרי, ּדְ ר  ׁשָּ ם ֵספֶׁ ׁשֵ ן רמ''ה ּבְ ם ַמְימֹוִני פ''ז ּוֵבית יֹוֵסף ִסימָּ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ )ּבֵ

ה(. רּומָּ  ַהּתְ

 הקדמה 

 קודם נבאר את הסכמי השכר למיניהם, הסובבים בסימנים הבאים: 
ר הקרקע לפועל, והבעלים מקבל סכום כסף קצוב תוצ - שכירות

 בעבור השדה.
תוצר הקרקע לפועל, והבעלים מקבל סכום קצוב מהתוצר   -  חכירות

 בעבור השדה. 
 תוצר הקרקע מתחלק בין הבעלים לפועל, לפי אחוזים. - אריסות
תוצר הקרקע לבעלים, והפועל מקבל סכום קצוב של כסף   -  קבלנות

 לפי תוצאת המלאכה. 
תוצר הקרקע לבעלים, והפועל מקבל סכום כסף לפי  - כיר יוםש

 ימים או שעות עבודה.
 

עוסקת גבי גוי המועסק אצל יהודי, אלא שהגוי  14הגמ' בע"ז כא: 
מקרים שצריך למנוע אותו, משום  נםבזה יש .נכנס לעבוד בשבת

 שיש כאן איסור מלאכה, שכן הוא נחשב לשליח של בעל הבית.
, שהרי אמירה לאינו מדרבנן וי זה איסור גמורשהרי שליחות הג

ויש לזה אסמכתא בפסוק "כל מלאכה לא יעשה בהם",   ,יהודי שבות
ולא נאמר "לא תעשה", לרמז שאפילו ע"י אחרים לא יעשה  

 
 מקור קודש

 

חצו לעובד כוכבים מפני שנקרא על שמו ועובד "ובכל מקום לא ישכור וכו': תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר לא ישכור ]ישכיר[ אדם מר -ע"ז כא:  -המקור  14
בחולו של מועד אנן נמי   ,כוכבים זה עושה בו מלאכה בשבתות ובימים טובים. אבל לכותי מאי שרי, כותי אימר ]י"ג אימת[ עביד ביה מלאכה בחולו של מועד

אמרי אריסא אריסותיה קעביד? אריסא דמרחץ ]אריסותא למרחץ[ עבדינן. אבל שדהו לעובד כוכבים מאי שרי, מאי טעמא אריסא אריסותיה קעביד מרחץ נמי  
בים מאי שרי, לא עבדי אנשי. תניא ר''ש בן אלעזר אומר לא ישכיר אדם שדהו לכותי מפני שנקראת על שמו וכותי זה עושה בו מלאכה בחוש''מ. אבל עובד כוכ

יד? אריסותא לר''ש בן אלעזר לית ליה, אלא עובד כוכבים מ''ט מותר דאמרינן ליה  דאמרי אריסא אריסותיה עביד, א''ה כותי נמי אמרי אריסא אריסותיה עב
יד{ לפני עור ,כותי נמי אמרינן ליה וציית? כותי לא ציית דאמר אנא גמירנא טפי מינך, א''ה מאי איריא מפני שנקראת על שמו תיפוק ליה משום }ויקרא יט  ,וציית

 לפני עור ועוד מפני שנקראת על שמו".  לא תתן מכשול? חדא ועוד קאמר, חדא משום
מותר, שכן  -אסור, כיון שנקרא ע"ש הישראל, כי אין דרך באריסות למרחץ, ויאמרו שהוא שכיר יום שלו. מרחץ לכותי  -העולה מן הגמרא הוא: מרחץ לגוי 

משא"כ דעת רשב"א שאין אומרים אריס  כדעת רשב"ג. ,מותר, שכן אמרי' אריס אריסותיה קעביד -שדה לגוי  בחוה"מ מותר אף לישראל לפתוח את המרחץ.
אסור, כיון שנקרא ע"ש הישראל, ואין הוא מציית  -אך שדה לכותי   מותר, כיון שאפשר למחות בו והוא ימנע מלעבוד בשבת.  -אריסותיה קעביד. ולכן שדה לגוי  

 ליהודי להפסיק לעבוד, וכן אסור גם משום לפני עוור לא תתן מכשול.
)לא תעשה סי' עה כד ריש ע"ד( הסתפק אם מה שנאמר שמכילתא )בא פרשה ט( "כל מלאכה לא יעשה בהם, לא תעשה אתה ולא יעשה חבירך ולא   הסמ"ג  15

למא, שכן יעשה הגוי מלאכתך", האם זו דרשה גמורה על הפסוק ואיסור זה הוא מדאו', כי מלשון לא יעשה מוכח שהוא דרשה גמורה, או שזו רק אסמכתא בע 
 ם זה היה מדאו' חכמים לא היו מתירים לעשותה אף בבית הגוי ואף כשמסרה לו מערב שבת )ב"י בסוף הסימן, שעה"צ אות ז(.א

ליהודי לא משנה כמה הגוי יזרע וכדו', כי העיקר בשבילו שהגוי ישלם לו את שכרו כיון שהמלאכה מוטלת על הגוי, וכן משום ש  -לדוגמא: בשכירות וחכירות    16
 ודש.בסוף הח

אנו אומרים שהגוי "אריסותיה קעביד" ]ואע"פ שליהודי יש שבח מעבודת לכן  הגוי מרוויח אחוזים בשדה,  שהמלאכה מוטלת על הגוי, וכן משום שכיון    -באריסות  
 .הגוי בשבת, מ"מ הגוי לעצמו עושה, ובעה"ב מרוויח ממילא )ר"ן([

העבודה ביום חול, לכן אין בזה רווח ליהודי ]כדברי הריטב"א בע"ז "לצורך עצמו עוסק בה לפטור את  ים  כיון שהמלאכה מוטלת על הגוי, ויכול הוא לסי  -קבלנות  ב
 )ר"ן, לבושי שרד(. ומ"מ יש בזה מחלוקת הפוסקים למעשה, כמובא להלן.  חובו המוטל עליו"[

 במפורש )מ"ב ס"ק ט(.  אף השו"ע מודה בזה ולכן הוא התיר בשכירות, והרמ"א רק הוסיף זאת בכדי שזה יהיה כתוב  17

]ואפילו כשעושה בעצמו מלאכה של ישראל בשבילו, גם כן צריך 
 .15 למחות בידו[ )מ"ב ס"ק ה(

 
ראית עין, אף מישנם אופנים שצריך למנוע אותו משום כן,  וכמ

 .שמצד הדין אין בזה איסור )נ"מ כאשר הגוי עושה מחוץ לתחום(

 איסור מדינא

עושה את  ברוב המקרים אין הגוי שליח של היהודי, אלא הוא 
, "אדעתה דנפשיה קעביד"דברי רשב"ג האומר העבודה לעצמו כ

, ולכן מותר בשכירות וחכירות שדה  16 שכמותו נפסקה ההלכה
הגוי שבזה וכן באריסות,  ,במקום שאין חשש למראית העין )שו"ע(

   .(17  נוטל אחוזים מהתוצר )רמ"א
 

כה  המלאשאסור, כיון  -  שכיר יום או שעההמועסק כפועל אך ב
מוטלת על היהודי, וכאשר הגוי עובד בשבת הוא עובד במקום 

משא"כ  , וכל רווח הפירות מגיע רק ליהודי.והוי שכר שבת היהודי
אם השכירות היא על חודש שלם, הרי זה בגדר קבלנות )סוף דברי 

  .(, מ"ב ג, מג"א אהטור
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ליטול  הדין  ן  שכן אסור מ  ,אסור  –וכן בשכירות השדה ליום או שעה  
בבא  - בהבלעה ]הראיה מותר רק שכר שבת ויו"ט ממש אלא

, מ"ב בסוף , מג"א ס"ק אמציעא נח.[ )טור בסי' שו, ב"י ד"ה ומה
 .(, ט"ז סס"ק בההקדמה לסימן

 
הוא יעבוד ידוע שוכן אסור לתת את השדה לישראל מומר כאשר 

בשבת, שהרי יש בזה איסור "לפני עיור לא תתן מכשול" )מ"ב ס"ק 
 .(ב

 איסור משום מראית עין

אסור להעסיק    -  עסק שדרך העולם לשכור פועלים לפי יום או שעה 
מפני מראית העין, כיון שהעסק נקרא בו פועל אף בדרכי ההיתר, 

שמא יאמרו הרואים שהיהודי שכר את הגוי ישנו חשש על היהודי 
, שו"ע(, .)ע"ז כא ליום או שעה, והוא שלוחו ממש לעבוד בשבת

מותר בעניין אמירה לגוי ל דבר האסור משום מראית עין ומ"מ כ
  .(מ"ב ססק"ג) הגוי עושה זאת מחוץ לתחוםלעשותו כאשר 

 
צריך שרוב  , ובכדי להתיר את העסק הנ"ל משום מראית עין

האנשים יהיה דרכם באריסות, אך אם מספר האנשים שווה 
, רמב"ם פ"ו אסור )רא"ש סוף פ"ק דע"ז - באריסות ושכיר יום

 .הט"ו, באה"ל ד"ה שכן(

 תנור וריחיים

נחלקו הפוסקים מה הדין בתנור וריחיים, האם יש דרך להעסיק בהם 
משום יש בזה אם כן ו פועלים בחוזה אריסות או רק בשכיר יום

 : מראית עין
 

י"א שדינם כשדה, שהדרך באריסות, ולכן מותר )הרב בעל מתיבות 
 ,י הרא"ש(ז"ל, הרא"ש הובא בקיצור פסק

הדרך להעסיק בו פועל כיון ש, וי"א שריחיים מותר כדין שדה
, כי הדרך להעסיק בו פועל , ואילו תנור אסור כדין מרחץבאריסות

שכיר יום  גוייחשדו שהאף אם יעשה בדרך היתר ות, ולכן שכירב
 ,וכ"פ השו"ע )רמב"ן הובא ברא"ש ובפסקי הרא"ש( אצלו

 ומ"מ למעשה, הכל כמנהג המדינה, כמובא בסעי' ב.

 מרחץ בשותפות 

שותפות בשדה עצמו, בין היהודי והגוי, כאשר הם   נהכאשר יש
שבת על דעת בכל שכר השבוע, והגוי עובד  רווח  בים בשווה  קמתחל
 יהודימותר, שהרי על דעת עצמו הוא עובד. ודוקא כשהזה  – עצמו

מקבל את הכסף בהבלעה עם שאר ימי השבוע ]כי אם הוא מקבל 
 .שכר שבת בפני עצמו, הרי נראה כשכר שבת[

 סעיף ב: התפרסם  
ְך  ר ַעל ְיֵדי ּכָּ בָּ ְרֵסם ַהּדָּ ה ְוִנְתּפַ נָּ נָּה ַאַחר ׁשָּ ם ׁשָּ ירָּ ּכִ ּנּור, ִאם ִהש ְ ץ אֹו ּתַ ְרחָּ ּכֹר ּפֹוֲעִלים ֲאִפּלּו מֶׁ ְרּכֹו ִלש ְ ֵאין ּדַ ׁשֶׁ

ר ְלַהש ְ  ֲאִריסּות, ֻמּתָּ נָּם ּבַ ם אֹו ִלּתְ ירָּ ּכִ קֹום ְלַהש ְ י אֹותֹו ַהּמָּ ם, ְוֵכן ִאם ִמְנַהג רֹב ַאְנׁשֵ ירָּ ּכִ א ְלַהש ְ ּלָּ ם ְלכּוִתי אֶׁ ירָּ ּכִ

ֲאִריסּות.  נָּם לֹו ּבַ סּור, ִאם אֵ  הגה:אֹו ִלּתְ אָּ קֹום הָּ מָּ ם ַוֲאִפּלּו ּבְ ירָּ ּכִ ַזר ְוִהש ְ ם ִמּכּוִתי ְוחָּ רָּ כָּ ֵאל ַרק ש ְ רָּ ל ִיש ְ ּנּור ׁשֶׁ ץ אֹו ַהּתַ ְרחָּ ין ַהּמֶׁ

יו  לָּ א עָּ ֵאל ִנְקרָּ רָּ ש ְ ם ַהּיִ ֵאין ׁשֵ ֵרי, ּדְ אֹוִנים(. ְלכּוִתי, ׁשָּ ם ּגְ ׁשֵ ץ ַרק אֹותָּ )ב''י ּבְ ְרחָּ ּמֶׁ ה, ְוֵאין רֹוֲחִצין ּבַ ירָּ ֵבית ּדִ ץ ּבְ ְרחָּ ֵביתֹו  ןְוֵכן ִאם ֵיׁש מֶׁ ּבְ ׁשֶׁ

ֵרי   ְכרּו ּכּוִתי, ׁשָּ ָּ ש ּ ם ַמֲהִרי''א ְור''ח ְואֹור זָּרּוַע(.  ְוֵהם יֹוְדִעים ׁשֶׁ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ר  )ּבֵ רֹו ֻמּתָּ כָּ ְ ש ּ סּור, ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ אָּ קֹום הָּ ּמָּ ירֹו ּבַ ּכִ ַבר ְוִהש ְ ית ְוִאם עָּ )ּבֵ

אֹוִנים(,  ם ַהּגְ ׁשֵ ר ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ יֹוֵסף ּבְ סּור, ְוֵכן ִעּקָּ ן רמ''ה(.אָּ ת ְוע''ל סֹוף ִסימָּ ּבָּ ׁשַ ַכי פ''ק ּדְ ְרּדְ  )מָּ

 התפרסם שהדרך באריסות

הנה לפי לשון הגמ' )ע"ז כא:( "אריסותא למרחץ לא עבדי אינשי", 
דרך העולם  משמע שהכל תלוי במנהג העולם, ואם התפרסם ש 

מראית עין, ויהיה לחשש באריסות, א"כ אין בזה להעסיק פועל 
מותר להעסיק פועל בדרכים שאין בהם איסור מדינא ]כשכירות, 
חכירות, אריסות וקבלנות לדעת המקלים[, וכן נראה מלשון  

 מנהג העולם.  מטעם שזההרמב"ן שאסר בתנור, 
 

שייך פרסום, שאם   אדם יחידבוהנה רבנו האי גאון ז"ל חידש שאף 
שדרכו להעסיק את הפועלים שלו בדרך אריסות, מותר  התפרסם

 וכ"פ השו"ע. ,יקו אף בשבתעסיהיה לו לה
פרסום אף  היתר של והרא"ש )פ"א אות כה( למד מדבריו שיש

וא"כ יש להתחשב במנהג המדינה, והוא הוסיף מדינה מסוימת, ב
שכן נהגו בבבל, וכ"כ הר"ן שהכל כמנהג המדינה, וכ"כ הרמב"ם )פ"ו 
הט"ו( שהכל כמנהג אנשי אותו מקום. ואפילו במרחץ שהתפרסם  

מותר )מרדכי סוף כל כתבי סי' תיא(  - שהדרך לתפעלו באריסות
 וכ"פ השו"ע. 

עסק בשכירות המקום, שכן וכן הדין אם דרך המקום לתפעל את ה
 .דינו כאריסות )מ"ב ס"ק יא(

 
הנה רבנו האי גאון ז"ל התיר כאשר יצא פרסום  - פרסום של יחיד 

שהיחיד רגיל להעסיק פועליו באריסות, אף במלאכות שדרך העולם  
 נחלקו הראשונים בדבריו:אלא שבהם בשכיר יום. 

  
שנה אחר   הרא"ש הבין שרבנו האי התיר כאשר היתה זו אריסות

שנה ]ועד הפרסום הוא עשה עמו תנאי, שהגוי לא יעבוד בשבת 
  ,)פרישה אות ה([ )רי"ו חי"ב ני"ב פב ע"ב, ב"י( וכ"פ השו"ע

 
שרבנו האי התיר במקרה שהבעלים סיכם    סברמנגד המהר"י אבוהב  

עם הפועל לשנים מרובות, ג' או ד' שנים, שהעיסוק יהיה באריסות, 
ה דומה למכר, ומיד יוצא קול,  ולכן מיד מותר ואין חשש  זש

 .למראית עין )ב"י(
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 קנה מגוי ומיד השכירו לגוי

שם היהודי נקרא על העסק בין אם הוא בנה אותו מעצמו ובין אם 
ולפי זה, יהודי שקנה מרחץ , ה אותו וישב בו )מ"ב ס"'ק א(הוא קנ

מותר   -  או תנור מגוי ומיד השכירו לגוי, עוד קודם שהיהודי ישב בה
לעשות כן, כי לא נקרא שם הישראל עליו, וממילא אין בזה משום 

על באריסות ומראית עין, אף במקום שאין הדרך להעסיק את הפ 
השכר   ,גם אם עשה איסור אף השכר מותר, שכןהוסיף שם שו]

)שו"ת רב נטרונאי    [אך לדעת הרמב"ם והמרדכי השכר אסור  ,מותר
  .18 גאון סי' נט, ב"י ד"ה כתוב בתשובות, ט"ז סס"ק ב(

 .)ס"ק יב(שיש לסמוך על הדעה המקלה המ"ב למעשה, כתב ו
 

כיון ששם  ,אין להתיר -ומיד השכיר לגוי קנה מיהודי אם הוא אך 
 .)מ"ב ס"ק יג(  הישראל הראשון לפחות נקרא עליו

 שכר מגוי ומיד השכירו לגוי

אין שם  - הרמ"א כתב שאם היהודי שכר מגוי ומיד השכיר לגוי
עליו, וממילא אין בזה מראית עין, ומותר אף בעסק   קרא הישראל נ

 ,שאין דרך להעסיק בו את הפועל באריסות )א"ז בשם הגאונים(
שהתיר דוקא בשכר מגוי והשכיר לגוי, ולא בקנה  ,ריו נראהולפי דב

מגוי והשכיר לגוי, כמו שהב"י התיר בשם רב נטרונאי אף בקנה מגוי 
שם ו מוציאה קול]ולכאו' הוא סבר שהקניה מיד מ והשכיר לגוי

 .על העסק[נקרא הישראל 
 

לדעתו להלכה אך ומ"מ נראה שהרמ"א רק גרס כלשון האור זרוע, 
  .אף בקנה מגוי והשכיר לגוי, כדעת הב"י )מג"א ס"ק ג(  יש להתיר

 
ונחלקו הפוסקים האם מותר בזה אף שהישראל ישב בה בינתיים 

   –קודם שהשכירה לגוי 
בו י"א שאין שם הישראל נקרא על העסק דוקא אם לא ישב 

בינתיים, קודם שהשכירו לגוי )ב"י כתב כן בקנה מגוי, ט"ז, וכן 
 ,מ"ג(משמע מהמג"א, כ"כ הפ 

וי"א שאין שם הישראל נקרא עליו אף שישב בה הישראל בינתיים 
 , )א"ר, נהר שלום, חיי אדם(

ובמקרה שהיהודי שכר מגוי והשכיר לגוי, הסכים הבאה"ל שיש  
להקל אף אם ישב בה היהודי, שכן בגמ' משמע שהשכירות אינה 

, וודע שהיהודי שכרוימצויה כל כך, וממילא שם הגוי עליו, ואף אם י
וודע כבר שהשכירו לגוי. אא"כ במקום שהיהודי ישב בה כמה יי

שנים, שאז התפרסם לכל, ושם היהודי עליו ודאי, אף שזה 

 
 מקור קודש

 

א. שמא רב נטרונאי   -אלא שהב"י יישב דבריו בשלושה אופנים    -ולכאו' קשה על שיטה זו שהרי יש פוסקים האוסרים קבלנות בשדה משום מיחזי כשכיר יום    18
חיים של מים דינם ככלים שמותר בהם קבלנות  כתב זאת בדעת המתירים. ב. שמא רב נטרונאי מיירי במחוץ לתחום עיירות ישראל, ג. שמא רב נטרונאי סובר שרי

 בצינעא, וכן מוכח שהרי הביא דבריו גבי שביתת כלים )ב"י סי' רמד סד"ה ומכלל(.  
נות אסור ומותר בזה בין באריסות בין בהשכרת המרחץ )חכירות(, כיון שבסופו של דבר רואים שהגוי נוטל מהרווח לא יבואו לחושדו, ולדעת המג"א בקבל 19

 (.היהודי לוקח את כל הרווחים, כי חיישי' למראית עין, כיון שהיהודי נוטל כל הרווח יאמרו הרואים שהעסיק את הגוי כשכיר יום )מג"א ס"ק זכאשר  
ין שמו אוהקשה בשעה"צ )אות חי( מה המקרה, הרי ממה נפשך אם היהודי ישב בה מקודם, שמו נקרא עליה ואסור, ואם לא ישב בה אלא השכירה לגוי, א"כ    20

לכה והוסיף "ועוד עליה כלל ומותר. לכן הסיק שעה"צ שכנראה זו הסיבה שהב"י והרמ"א השמיטו דין זה. וצריך עיון. ]ולפי קושיה זו, ועוד שהביאה אחר פסק הה
 יש מקלים", נראה שהמ"ב לא סמך כל כך על דעה זו למעשה. כנלע"ד[. 

  שהרי המרדכי בפרק כל כתבי כתב בשם ר"ח )הובא בב"ח( שהקולא היא דוקא שאין המרחץ ברשות היהודי, ואילו המהרי"א )הובא בב"י( גם כן כתב   -הראיה    21
היה בבית  שהרי אילו המרחץ -בשם ר"ח שהקולא היא דוקא אם הרוחצים הם משכני המרחץ. לכן נראה שכוונת ר"ח היא להתיר בשני התנאים הללו. ]הטעם 

כנסים לשם  היהודי, העוברים ושבים היו רואים את עשן המרחץ עולה בשבת, והיו חושדים. וכן אילו היה המרחץ פתוח גם לרוחצים אחרים, היו הרוחצים שנ
 יודעים שהוא של יהודי, וכשיעברו בשבת ויראו את העשן עולה יחשדו ביהודי ששכר את הגוי. )מג"א ס"ק ד( 

שיה זו, שהרי אף בזה שליחות הגוי הוא מדרבנן, וא"כ יש להתיר לפי מ"ד שבאיסור דרבנן לא אומרים שאף בחדרי  חדרים אסור. ומ"מ הקושיה ניתן לדחות קו  22
 קיימת לפי דברי הסמ"ג שמלאכת הגוי לישראל היא מדאו' )ט"ז ס"ק ג(.

יהודי מיד ישכירה  הבשכירות, ובזה נחזור למחלוקת שמא צריך ש
 .לגוי או אף שישב בה )באה"ל ד"ה וחזר והשכירם(

 מרחץ הנמצא בתוך בית היהודי 

של יהודי, כך שרק שכני הדירה רגילים   ומרחץ הנמצא בתוך בית
מותר להשכירה לגוי, אף במקום שאין דרך לתפעלו   - לרחוץ בה

, וידוע להם שבעה"ב  רק שכני הדירה רוחצים בובאריסות, כיון ש 
)מהר"י אבוהב בשם ר"ח   19 לגוי, ואין הגוי שכיר יום שלו ומשכיר

 ,ות ב(בע"ז יט סוע"ב, א"ז שבת סי' ב סק"ד, ב"י,  דרכ"מ א
בשעת  שהעוברים ושבים אינם מרגישיםוי"א שהקולא היא דוקא 

 ,הסקת המרחץ בשבת )ט"ז ס"ק ג פירש כן לדעת המתירים(
שהרי   אינו במקום הרואים,דוקא כאשר המרחץ היא וי"א שהקולא 

במקום הרואים כולם יודעים שיש שם מרחץ של יהודי, אלא שאין  
 .הם יודעים שהשכירו לגוי )כנסת הגדולה, א"ר, הובא מ"ב ס"ק טו(

 
ברשות בפני עצמה שלא  וי"א שהקולא היא רק כאשר המרחץ 

ואף אם רוחצים בו גם אנשים אחרים, שהרי   בחצרו של היהודי,
הוא של יהודי, ומסתמא הם  יודעים ש ץמסתמא רק שכני המרח

יודעים שהוא השכירו לגוי )א"ר, הגהות ר' חיים צאנזער, הובא 
 ,20במ"ב ס"ק טז( 

 
כאשר המרחץ נמצא ברשות  בשני תנאים,וי"א שהקולא היא רק 

אחרת, ולא ברשות ביתו של היהודי, ודוקא שהרוחצים הם השכנים 
 .)מג"א ס"ק ד( 21ולא אחרים  

 
בשם   כתבא. שכן הב"י    -  קולא זו כלל ]הטעםעל    אין לסמוךוי"א ש 

תשו' אשכנזית בסי' רמד גבי יהודי שגר בין הגוים לבדו, שגם אצלו  
משמע שאין   ,אסור שהגוי יעשה מלאכה, ואף שאין רואים אחרים

שום היתר אף במרחץ שבבית היהודי, ב. הרי ישנו כלל )הובא בסי' 
חדרי חדרים אסור  שא( כל שאסרו חכמים משום מראית עין אפילו ב

 .)ט"ז ס"ק ג( [22

 מלאכה שהיתה אסורה שכר הנאה מ

נחלקו הפוסקים האם מותר ליהודי לקבל שכר ממלאכת שבת  
 שהיתה אסורה: 

 ,י"א שמותר )שו"ת רב נטרונאי גאון סי' נט(
 ,וי"א שאסור )רמב"ם, מרדכי פ"ק דשבת(

הרמ"א הביא שיטתם וכתב שכן עיקר שאסור להנות משכר שבת  
 זה.



 מי      מנוחות          
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לעומת זאת, המג"א כתב שאין בזה מחלוקת, כי מי שהתיר היינו 
במקום שהאיסור הוא משום מראית העין בלבד, ומי שאסר היינו 

אסור  במקום שהאיסור הוא מעיקר הדין )מג"א ס"ק ה(, ובמקרה ש

הדין, אף אם הגוי הביא מעצמו המעות אסור לקבלם ממנו, וכ"כ ן  מ
 המ"ב למעשה )ס"ק טז(.
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 רמד   סימן 

 קבלנות וקבלנות במחובר סעיף א:  
ם  דָּ רּוׁש ַמְתנֶׁה( ּפֹוֵסק אָּ הּוא )ּפֵ י ׁשֶׁ ה ְלַעְצמֹו, ְוַאף ַעל ּפִ ֵאינֹו ְיהּוִדי עֹוש ֶׁ ִמים, ְוהָּ ה, ְוקֹוֵצץ ּדָּ אכָּ לָּ ִעם ַהַעּכּו''ם ַעל ַהּמְ

ר; בַּ  ת, ֻמּתָּ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ ִרים ֲאמּוִרים, עֹוש ֶׁ בָּ ה ּדְ הּמֶׁ ִצְנעָּ ל  ּבְ ת ׁשֶׁ ּבָּ ׁשַ ית ּבְ ֲעש ֵ ה ַהּנַ אכָּ לָּ זֹּו ַהּמְ יִרים ַהּכֹל ׁשֶׁ ֵאין ַמּכִ , ׁשֶׁ

ֵאינֹו ְיהּוִדי עֹוֵסק ֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשֶׁ  ת הָּ ה אֶׁ רֹואֶׁ הָּ סּור ׁשֶׁ ת, אָּ מֶׁ ה ּוְמֻפְרסֶׁ ה ְידּועָּ ְיתָּ ל ִאם הָּ ֵאל ִהיא, ֲאבָּ רָּ ַצץ, ְואֹוֵמר  ִיש ְ ּקָּ

ֵאינֹו ְיהּוִדי ִלְבנֹות לֹו ֲחֵצרֹו ׁשֶׁ  ְך ַהּפֹוֵסק ִעם הָּ ת; ְלִפיכָּ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ ֹות ְמלָּ ַכר ַהַעּכּו''ם ַלֲעש  לֹוִני ש ָּ ְתלֹו, אֹו ּפְ אֹו ּכָּ

וֹ  יַח ַלֲעש  סּור לֹו ְלַהּנִ חּום, אָּ תֹוְך ַהּתְ ִדינָּה אֹו ּבְ ּמְ ה ּבַ אכָּ לָּ ה ַהּמְ ְיתָּ ֵדהּו, ִאם הָּ ת,  ִלְקצֹר לֹו ש ָּ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ ת לֹו ְמלָּ

ַסק;   ּפָּ ֵאינָּם יֹוְדִעים ׁשֶׁ רֹוִאים ׁשֶׁ ֵני הָּ יתֹו    הגה:ִמּפְ ם, אֹו ִלְבֵני ּבֵ ִאים ׁשָּ אֹוְרִחים ַהּבָּ חּוׁש לָּ ִבים, ֵיׁש לָּ עֹוְבֵדי ּכֹוכָּ ין הָּ ר ּבֵ ַוֲאִפּלּו ִאם ּדָּ

דּו אֹותֹו  ְחׁשְ ּיַ נַ ׁשֶׁ ּכְ ׁשּוַבת ַאׁשְ ם ּתְ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ים(; )ּבֵ ל זִּ חּומֹו ׁשֶׁ תֹוְך ּתְ ת ּבְ רֶׁ חּום, ְוַגם ֵאין ִעיר ַאחֶׁ ה חּוץ ַלּתְ אכָּ לָּ ה ַהּמְ ְיתָּ ְוִאם הָּ

ר.  ה, ֻמּתָּ אכָּ ים ּבֹו ְמלָּ עֹוש ִ קֹום, ׁשֶׁ ִעיף י''ד. מָּ ן תקל''ז סָּ ן ְלֵעיל ִסימָּ ֵדהּו ַעּיֵ ֵאל ְלִדיר ש ָּ רָּ ל ִיש ְ ִהְכִניס צֹאן ׁשֶׁ  ְוַעּכּו''ם ׁשֶׁ

 וקבלנות במחובר קבלנות 

היהודי נחלקו הראשונים האם מותר לשכור גוי בקבלנות ]כך ש
כל התוצר והפועל הגוי מקבל שכר בעבור המלאכה בלבד  מקבל את  

במחובר, או על חודש או שנה[, וכן נחלקו האם הקבלנות מותרת 
 בבניית בניין ליהודי:כגון 

 
כיון  - קבלנות מותרת ]הטעםששני הדברים מותרים, גם י"א 

מו "אריס אריסותיה קעביד", כ שניתן לומרשהלכה כדברי רשב"ג 
, וכיון שהוא קצץ לו שכר א"כ לומר "קבלן קבלנותו עביד" ניתן ןכ

הפועל אדעתה דנפשיה קעביד למהר להשלים מלאכתו, שהרי 
שהגוי העיקר מבחינתו עובד בשבת אלא הגוי לישראל לא משנה ש

[, ואף במחובר מותר, כבניית דירה. 23 ישלים מלאכתו )מ"ב ס"ק ב(
תרת אף שיש בזה לפי שיש ק"ו, מה אריסות דשדה מו - ]הטעם

. 25, כש"כ קבלנות של בניין שתהא מותרת 24שבח ליהודי בשבת 

 
 מקור קודש

 

", ל מים אלא בכדי שיטחנו מבעוד יום מאי טעמא אמר רבה מפני שמשמעת קולטין לתוך הריחים שיאין נותנין ח" -א. שבת יח.  -הראיות להיתר קבלנות  23
הראיה,  והגמ' העמידה זאת כב"ש, הא לב"ה מותר אף שמשמיע קול, דהיינו אף שהמלאכה נעשית בפרהסיא, כגון בתוך התחום ]ולשיטת האוסרים, יש לדחות

 טוחנות לבד, אך אין נראה היתר במלאכה הנעשית בידיים )תוס' בשם ר"י([.  שכן זו מלאכה הנעשית ממילא, בהנחת החיטים בריחיים והריחיים
ר" ומוכח מכאן שלפי רשב"ג א"צ למנוע רשב''ג אומר אינו צריך ומצור לצידן אפילו בע''ש מות  ,ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת דברי רבי"  -ב. שבת יט.  

ה לראיה זו, נראה שכיון שאפשר לדחות זו בנקל, שהרי ניתן לומר שכל זה דוקא כאשר היהודי נושא את מהגוי לעבוד בשבת. ]ואע"פ שהאוסרים לא הביאו דחי
 הגוי עמו בספינה, משא"כ כאשר הגוי עושה את המלאכה בעצמו ללא קשר לגוף היהודי. כנלע"ד[.

מותרת. ]ולשיטת האוסרים, יש לדחות הראיה, שכן חכמים התירו " משמע שקבלנות האריסין והחכירין והקבלנין הרי אלו יעשו אחרים בשבילן" -ג. מו"ק יב. 
 זאת רק משום הפסד הפועלים במקרה של אבל, שכן לא היה להם להעלות על דעתם שיארע לו אבל, אבל בשבת אסור )ר"ן([. 

ות בזאת בימי החול, י"ל ששם הוא משווה זאת אף שבלבושי שרד )בתחילתו(, ביאר שבאריסות אין שבח ליהודי בעבודת הגוי בשבת, כיון שהגוי יכול לעש 24
, שהרי בשדה לעבודת הגוי במרחץ, שהרי במרחץ ישנו שבח ניכר בכל יום, ואילו באריסות בשדה אין השבח ניכר. ואילו כאן ההשוואה היא מול קבלנות בניין

עט ואין שבח כלל בהקדמת העבודה ביום. )הרב גד יזדי שליט"א, וכן לפעמים ישנו שבח מועט כגון שצריך לקצור היום ולא טוב שיחכה למחר, ואילו בבניין כמ
 הוא מצא בשו"ת אבני נזר סי' מא שבשדה ישנם פעמים שבהם יש רווח מסוים בהקדמת העבודה בשבת(

אין להתיר[, כש"כ שיש  בהג' הרש"ש הוסיף שישנו ק"ו טפי מאריסות מרחץ, ששם השבח ודאי ]שהרי מדינא אריסות מרחץ מותרת, ורק משום מראית העין
 להתיר בקבלנות בניין ששם כמעט ואין שבח כלל בהקדמת העבודה בשבת.

הקשות על ויש דוחים, כי דוקא בשדה שהדרך לקבל באריסות מותר, משא"כ בבניין שהדרך הוא בשכיר יום. )ר"י שהובא בתוס' ע"ז כא: ד"ה אריסא(. ויש ל 25
בקבלנות ולא בשכיר יום, אלא כוונת התוס' לומר שכיון שבשדה ישנם ב' דרכי היתר מתוך ג', אריסות וקבלנות לעומת  טענה זו, שהרי אנו רואים שהדרך בבניין

היתר כנגד צד  שכיר יום, ולכן דרך העולם יהיה לדון לקולא ולומר שהעסיק בדרך היתר, משא"כ בבניית בית שישנם רק דרך אחת של היתר מתוך ב', דהיינו צד
סור, ת לעומת שכיר יום, שכן אי אפשר באריסות שהרי אין לפועל חלק בבנייה, לכן דרך העולם יהיה לדון לחומרא, ולומר שהעסיקו בשכיר יום, באיאיסור, קבלנו

 ולכן יש להחמיר אף בקבלנות )מג"א ס"ק ב( 
", ומסכמת הגמ' שבית כובס נכרי אלא כדי שיעשו מבעוד יוםב''ש אומרים אין נותנין עורות לעבדן ולא כלים ל" -שבת יז:  -הראיה להיתר קבלנות במחובר  26

בלנות הלל מתירים אפילו אם לא יספיק הנכרי לעשות את פעולתו מבעוד יום, אלא שהוא יעבוד בשבת בקבלנות. ]ולשיטת האוסרים, יש לדחות הראיה לק 
 במחובר, שכן דוקא בתלוש התירו ב"ה ולא במחובר )תוס' בשם ר"י([.

באמת הדבר וימצאו שזה  ויחקרכאשר דוקא  נאמרההיתר מותר ואין חשש למראית עין, מ"מ כל באריסות להעסיק את הפועלים שהדרך  שבעסק אע"ג ו 27
"ז )הר"ן, מג"א ס"ק ה( משא"כ בקבלנות שבעת חלוקת התוצר רואים שהיהודי נוטל את כל התוצר, ממילא הם מבינים למפרע שהגוי הוא שכיר יום )ט  באריסות

 "ק ב, מ"ב ס"ק ז(.ס

[ )זו שיטת ר"ת בספר הישר שו"ת סי' 26והובאו לכך מספר ראיות 
 , וכן בר"ן( או, הובאו דבריו בתוס' ע"ז כא: ד"ה אריס

 
במחובר משום מראית עין, אא"כ  אסורה  מותרת, אך  וי"א שקבלנות  

סתם מחובר שם בעליו עליו,   –  לתחום ]הטעםהגוי עושה אותה חוץ  
ואפילו אם הוא עומד במקום שאין ידוע שהוא שלו, מ"מ יש לחוש 

כאשר הבעלים נוטל לשכניו שיודעים שזה שלו )מ"ב ס"ק ד, ה, ו( ו
. והובאו 27 את כל התוצר, הרי זה נראה לאנשים כשכיר יום )ר"ן(
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, 29 א ד"ה אריס [ )ר"י הובא בתוס' ע"ז כא:28לכך מספר ראיות 
ס"ק סי' רמ"ג  ס"ק א, מ"ב  סי' רמג  הי"ד, ר"ן, ט"ז  -הי"ברמב"ם פ"ו  

ולפי טעם זה, יהיה אסור גם לשכור הגוי לחודש או שנה אף  .י(
 בתנור ריחיים או מרחץ )ר"ן, ט"ז ס"ק א(, 

כשאין מראית עין, כגון בבית  הומ"מ קבלנות בכלים מותרת בצנע
שבת יז: לפי שלשיטת ב"ה מותר  - שמותר קבלנות הגוי ]הראיה

. לתת עורות לעבדן, אף אם אין זמן בערב שבת של בכדי שיעשו
ירושלמי שבת פ"א ה"ח "אומנים גוים   -הראיה שאסור בבית היהודי

שהיו עושים עם ישראל בתוך ביתו אסור, בתוך בתיהם מותר, בד"א 
, , ר"ןא[ )תוס' ע"ז כא: סד"ה אריסיבולת... בד"א בתלוש"בק

ועוד פוסקים  הרב המגיד פ"ו הי"ביט. ד"ה הא דתנן, רשב"א בחי' 
  (., וכן פסק הב"י בד"ה ולעניןהביאם הב"י בד"ה ומכלל

י"א דוקא בבית הגוי )גר"א( וי"א כל שלא ניכר   - והנה, בגדר צנעה
תר או בבית הגוי או בחפץ שלא , וא"כ מושמלאכה זו היא של היהודי

ד"ה  באה"ל מ"ב ס"ק ג, ) ניכר שהוא של היהודי אפילו בפרהסיא
 בצנעה, וביאר בבאה"ל הנ"ל שכן דעת הגר"א(

 
וי"א שכל קבלנות אסורה משום מראית עין, כיון שכל התוצר מגיע  
ליהודי, ומותר רק כאשר האריס מקבל חלק מהתוצר, שאז הוא  

מותרת כיון שהוא נוטל  - אריסות בשדה . ]ולכן30נראה כשותף 
אסור כיון שהוא נוטל כסף ולא  - חלק מהפירות, בניין ומרחץ

אם הוא נוטל כסף אסור, אך אם הוא נוטל קמח  - מהתוצר. ריחיים
מותר, דהוי כשותף. וכן תנור כאשר הגוי נוטל מהפת[ )שיטת רבינו 

 
 מקור קודש

 

אמר ר''ש   ,בתוך בתיהם מותר  ,בתוך ביתו אסור  -  אומנים עובדי כוכבים שהיו עושים עם ישראל"  -ירושלמי שבת פ"א ה"ח    -הראיה שקבלנות במחובר אסורה    28
ומהו בין כך ובין כך א''ר אילא בין בתלוש בין   ,רבעיר אחרת בין כך ובין כך מות  ,בד''א בתלוש אבל במחובר אסור  ,בן אלעזר בד''א בקיבולת אבל בשכיר יום אסור

משמע משם שקבלנות במחובר אסורה  -" ר''ש בן ביסנא בשם ר' אחא אמר בשבת ובאבל ובעבודת כוכבים הלכה כר''ש בן אלעזר ,במחובר ובלבד בקיבולת
כרשב"ג באריסות שמותר, משום דאריס אריסותיה קעביד, שכן בתוך התחום כרשב"א ]ואף שבירושלמי נפסק כרשב"א בקבלנות שאסור, מ"מ בגמ' שלנו נפסק  

ובתלמוד בבלי  סתם התנא כמותו[. )תוס', ר"ן( ]ונלע"ד שיד הדוחה לומר, שדין אריסות כדין קבלנות, וא"כ ישנה מחלוקת בין רשב"א לרשב"ג, וכיון שבמשנה
 ה כבבלי[. נפסק כרשב"ג, א"כ הלכה כרשב"ג להתיר, שהרי קיי"ל בבלי וירושלמי הלכ

משמע שקבלנות אסורה בתוך התחום בשבת. ]ולשיטת המתירים יש   -" חוץ לתחום מותר ,בתוך התחום אסור - אמר שמואל מקבלי קיבולת" -ב. מו"ק יב. 
בשדה שהדרך באריסות, מותר לדחות הראיה, ולומר שכל זה באבל ולא בשבת. ועוד אפשר לומר שכל זה בקבלנות בניין שהדרך היא בשכירות משא"כ בקבלנות  

 בקבלנות כי הרואים יאמרו שבאריסות הוא אצלו. )ר"ן([.
והבין מזה הב"י שר"ת חזר בו מהיתרו ולכן למסקנה  -וכן ר"ת שבנה את ביתו לא סמך על הוראתו להתיר בקבלנות במחובר )תוס' ע"ז כא: ד"ה אריסא, רא"ש( 

היה דעתו רק בתחילה. ואילו הדרכ"מ )אות א( והב"ח הבינו )וכן משמע מהתוס' בע"ז כא: ד"ה אריסא( שר"ת  הוא אסר, ולכן הטור גרס "היה מתיר ר"ת", שכך
להינות  החמיר רק על עצמו. אך למעשה הקל לאחרים. כך שהטור התכוון שר"ת היה מתיר לאחרים, אך לעצמו החמיר. ובזה יש נ"מ, שלפי זה בדיעבד מותר

 ממעשה קבלנות שנעשה בשבת. 
המג"א )ס"ק ב( ביאר שכן דעת התוס', שהרי לפי ביאורו בדברי התוס' ]שבשדה יש שני דרכי היתר לעומת דרך אחד של איסור )אריסות וקבלנות   -דעת התוס'  29

מו, וא"כ יש רק צד אחד לעומת שכיר יום(, ולכן אין בזה מראית עין כי תולים לקולא, משא"כ בבניין שאין דרך באריסות שהרי הפועל לא מקבל אחוזי בניה לעצ
ת, הרי צד של היתר מול צד אחד של איסור, ולכן יש בזה מראית עין שיאמרו שתפס בצד האיסור.[ א"כ לפי זה אף בשדה כאשר הוא מעסיק את הפועל בקבלנו

זה חשש מראית עין. וא"כ למעשה דעת התוס' היתר של אריסות ירד, וא"כ נשאר צד היתר מול צד איסור, וא"כ ידונו לחובה, ונמצא שדינו כדין בניין, שיש ב
 כדעת שאר הפוסקים שאוסרים קבלנות בכל מחובר.  

 אא"כ זו קבלנות שהוא עושה אותה מחוץ לתחום )פשוט, עפ"י סיום התוס' בע"ז כא: ד"ה אריסא(  30
ה"ז   -ים בכך ]שאם יש רווח שאי אפשר להשלימו אח"כ  שכן מדברי הרמב"ם ושאר הפוסקים נראה שאין חילוק בין מרחץ לשאר העסק   -אך הב"י דחה דבריו    31

שזה אסור[, משמע שכל שהדרך באריסות כגון שנוטל חלק בשכר מותר, ואף במרחץ שיש לו שותפות במעות, הרי זה מותר, כי חלקו הוא מפירות המרחץ 
ריסות, כיון שהרווח הוא מועט, ולא משתלם לבעה"ב אלא המעות. ומה שאומרים שאין דרך באריסות, פירושו שאומרים העולם שאין דרך לתת לפועל בא

 בהעסקת הפועל כשכיר יום )ב"י סי' רמג ד"ה כתבו התוס', ט"ז סי' רמג ס"ק ב( 
קח שכר וכן סבר הב"י שיש לגרוס בדברי הרא"ש והטור "הלכך מותר בהבלעה שאין מלאכת הגוי נקראת על שם ישראל, אבל אם היה משכירו לימים אסור לי  32

א. שכך הרא"ש לא יחלוק על שאר הפוסקים, ב. אם נאמר שמיריי בשכיר יום ששוכר את הגוי, א"כ היה לטור לכתוב "אבל אם היה שוכרו",   -שבת ויו"ט". ]הטעם  
 ולא כמו שכתב "אבל אם היה משכירו" שזה משמע שקאי על העסק[. 

בולת" בדברי הרא"ש והטור, שכן 'קבולת' היינו שכירות, שהגוי שכר את השדה מיהודי בכך  והנה, הט"ז )ס"ק ב( כתב שאף לאוסרים בקבלנות, אפשר לגרוס "בק 
ב"י בעצמו שקיבל עליו לשלם ליהודי, בכל תוצר שיביא השדה בין רב למעט, והיינו בדרך הבלעה ממש. ]ותמה הט"ז מדוע השו"ע לא רצה לגרוס כך, שהרי ה

 הסביר כן בדברי הרא"ש בסי' רמד[
 יינו שכירות של השדה לגוי לחודש או שנה, כך שרווח השבת הניתן ליהודי הוא בהבלעה[.ה  -]הבלעה  

שאוסרים   הב"י כתב על המהר"י אבוהב "אע"פ שאפשר לדחות טעם זה, מ"מ יש לגרוס בהבלעה, לא בקבלנות, כי היכי דלא נישויה להרא"ש חולק על הפוסקים  33
 כדבריו, ואם כן, האם לחלוטין, נ"מ אם אפשר יהיה להקל בשעת הדחק.[  בזה" עכ"ל. ]ויש לעיין בדבריו, אם הוא פוסק

שכן המנהג לתת ריחיים באריסות בשבת, על אף שמגיע ליהודי רווח שאינו יוכל למלאות  -לפי שרווח היהודי ממילא מגיע, הראיה  -אך הב"ח דחה דבריו  34
היינו דוקא משום מראית העין ולא מעיקר הדין. ולפי הרא"ש שהתיר בקבלנות בשדה משום   ביום אחר. וגם הרמב"ם )פ"ו הי"ד( שהגדיל ואסר בקבלנות בשדה

והנה, המג"א )ס"ק ב( תירץ, שהרא"ש מיירי דוקא גבי בית או   -שאין בזה מראית עין, ה"ה שמתיר במרחץ ותנור כאשר התפרסם הדבר. )ב"ח ד"ה ומה שהקשה(  
 הנה ממלאכת שבת, משא"כ במרחץ וריחיים. והוסיף שהב"ח לא כתב עליו כדרכה של תורה. שדה, שאז מותר בקבלנות כיון שאין היהודי נ

ן נראה ממה וכן בר"ן, וכ אמאיר, הובא בתוס' ע"ז כא: ד"ה אריס
שכתב הכל בו סי' לא כט ע"ד בשם רבנו פרץ, וכן ממה שכתבו 
הסמ"ק עמ' שב, והג' סמ"ק סי' רפב עמ' שא, והגה"מ פ"ו הי"ב 

 31דפוס קושטא, בשם ספר התרומה הל' עכו"ם סי' קמה(  
 

וי"א שקבלנות בעסק שבכל יום יש רווח לעצמו, שיש בזה רווח 
פעל בשבת היהודי יפסיד את ליהודי בשבת, שהרי אם העסק לא י

הרווח, אסורה, כגון קבלנות במרחץ או תנור ]במקום שהדרך  
באריסות או שכירות[ שאם הגוי לא עושה מלאכה בשבת היהודי 
מפסיד את הרווח של אותו היום ואינו יכול להשלימו ביום אחר, 

)מהר"י  32משא"כ קבלנות בשדה שאם לא יעשה היום, יעשה מחר 
 34( 33"י אבוהב ז"ל, ב

ס"ק ב( והוסיף שה"ה שאסור בריחיים סי' רמג וכן סבר המג"א )
סי' רמג  הט"ז ) פ ", וכלשכור את הגוי, אלא ישכיר לו את הריחיים

 ס"ק א וס"ק י(סי' רמג ס"ק ב( והמ"ב )
לכן יש לאסור אפילו אם התפרסם ששכרו  וכיון שזה אסור מדינא

 לשנה, ואפילו חוץ לתחום. 
אך יש היתר כאשר יש לגוי אחוזים בתוצר, כגון באריסות, שבזה 
אומרים אדעתה דנפשיה עביד. וכל שכן שמותר כאשר היהודי מוכר 
את השדה לגוי לגמרי בכל ערב שבת, שהרי היהודי נהנה מהקניה 

 ס"ק י, שעה"צ טו( מ"בסי' רמג ולא משכר שבת )



   סימן רמד 
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 להלכה

שמותר להעסיק את הגוי  ,ולהלכה, השו"ע פסק כדעת הרמב"ם
]ואע"ג שקצת יודעים  בביתו של הגויבקבלנות בכלים בצנעה, 

אבל במחובר אסור , מותר )מג"א ס"ק ב([ –שהיא מלאכת ישראל 
, וחיישי' כיון שידוע שהוא של היהודילאפשר לו להמשיך במלאכה  

, אא"כ הגוי עושה זאת מחוץ  י מעסיקו כשכיר יוםשיאמרו שהיהוד
 לתחום. 

ואפילו במחובר שאין ידוע שהוא של היהודי אסור, משום שיש 
 לחוש לשכניו או שיודעים שהוא שלו ויחשדוהו. )מג"א ס"ק ד(

 
כתב בשם רבנו שמחה שיש ללמוד  (פ"ק דשבת)והגה"מ 

 מהירושלמי שהשפחות אסורות לעשות מלאכה בבית היהודי
מפני הרואים שלא יאמרו שמלאכת היהודי היא   -בשבת ]הטעם

 עושה[ )ט"ז ס"ק א( 

 מחוץ לתחום קבלנות במחובר 

מחוץ רק מלאכת גוי שאסורה משום מראית העין בלבד, מותרת 
אין חשש שכך שאין אין עיר אחרת באותו תחום, בתנאי לתחום ו

רמב"ם אריסא, ר"י הובא בתוס' ע"ז כא: ד"ה ) 35 מראית עין כלל
, לכן קבלנות במחובר מותרת מחוץ לתחום כאשר  הי"ד(-פ"ו הי"ב

ואין לחוש שיזדמנו , שו"ע()אין עיר אחרת של יהודים בתחומה 
לשם אורחים יהודים, כיון שדרכם של יהודים לשבות אצל יהודים 

 ולא אצל גוים )מג"א ס"ק ח( 

 בתחום שלו, אך לא בשל אחריםקבלנות במחובר 

שגר לבדו בישוב של גוים, כך שאין שום יהודים בתוך היהודי 
, אסור לו להעסיק פועלים גוים לעבוד במחובר  -  התחום של עיר זו

כיון שהוא עצמו גר  לכן קודם השבת יצוה לגוי שלא יעבוד בשבת,
בתוך התחום, ואם כן בני ביתו וכן אורחים שיזדמנו לעירו יחשדו 

זיות, שהוא שו"ת מהר"ם ב"ב אותו )ב"י כתב כן בשם תשובות אשכנ
ומ"ב )ס"ק  ומג"א )ס"ק ז( וכ"פ הרמ"אד"פ סי' תכז, וד"ק סי' מב( 

ומ"מ באריסות או השכרת המקום )חכירות( במחובר  יא וס"ק יב(,
 מותר אף במקרה כזה )מג"א ס"ק ז( 

 
בסימן הקודם, סי' רמג, היתה סתירה בין דין זה לדין מרחץ הנמצא 

והט"ז )ס"ק ג( פסק שם שאין   -ק לקולאבבית היהודי, ששם נפס
לסמוך על קולא זו כאשר המרחץ בבית היהודי. וכאן הט"ז )גם  
בס"ק ג( פסק שזה עיקר שיש לחוש לאורחים ובני הבית, ולכן אין  
להתיר, בין במרחץ הנמצא בבית היהודי, ובין במלאכת גוי במחובר 

 בתוך תחום הבעלים, אך לא בתחום יהודים אחרים.   
 

 מקור קודש
 

בתוך ביתו אסור, בתוך בתיהם מותר, אמר ר''ש בן אלעזר בד''א בקיבולת   -"אומנים עובדי כוכבים שהיו עושים עם ישראל  -א. ירושלמי שבת פ"א ה"ח  -הראיה  35
חובר אסור, בעיר אחרת בין כך ובין כך מותר, ומהו בין כך ובין כך א''ר אילא בין בתלוש בין במחובר ובלבד בקיבולת, אבל בשכיר יום אסור, בד''א בתלוש אבל במ

משמע משם שקבלנות במחובר אסורה רק בתוך התחום כרשב"א.  -ר''ש בן ביסנא בשם ר' אחא אמר בשבת ובאבל ובעבודת כוכבים הלכה כר''ש בן אלעזר"
 )תוס', ר"ן(.

בתוך התחום אסור, חוץ לתחום מותר, אמר רב פפא ואפילו חוץ לתחום לא אמרן אלא דליכא מתא דמקרבא להתם,   -"אמר שמואל מקבלי קיבולת    -ק יב.  ב. מו"
 משמע שקבלנות אסורה בתוך התחום בשבת. ]ואע"פ שר"ת מפרש שכל זה באבל ולא בשבת, מ"מ נראה שעיקר הוא  -אבל איכא מתא דמקרבא להתם אסור"  

 בשבת )ב"י([.
כתב שמצד הסברא יש להתיר בקבלנות כיון שרוב אנשי העיר דרכם בכך. אך למעשה הווא כתב שיש להחמיר בזה משום העוברים ושבים   -הנו"ב ח"א סי"ב 36

ת במקום הגוים, וכן שלא שיחשדוהו כיון שאינם יודעים את מנהג המקום שדרכם בקבלנות, ומ"מ הוא הקל בחול המועד או בשבת בשעת הדחק ורק כאשר הבי
בקבלנות. יעמוד היהודי על יד העסק בשבת, שכך העוברים ושבים לא יחשדוהו, ומחמת אנשי  המקום אין חשש כיון שהם כבר יודעים במנהג המקום להעסיק  

 )הובא בבאה"ל(
 ו(  אלא ה"ה לבית, שעה"צ אותקאמר הקל בקבולת בשדה, וכנראה לאו דוקא ל  הפמ"ג כתב  -פמ"גדעת ה  37

 התפרסם שהדרך בקבלנותש נות במחובר במקום קבל

בין השיטות האוסרות קבלנות במחובר, יש נפקא מינה בין הטעמים 
האם ניתן להתיר קבלנות במחובר במקום שרוב אנשי המקום 
להעסיק בקבלנות או שכל אנשי המקום דרכם בקבלנות או במקום 

יא )כן הב  שהתפרסם שדרך בעה"ב זה להעסיק בקבלנות את פועליו
 : באה"ל ד"ה או לקצור(

שהטעם לאסור קבלנות במחובר  – . הטעםיש האוסרים בכל מקרה
אף יבואו להתיר  הרואים ברווח,  מתחלקלא  כאשר הגוי לפי שהוא 

)ר"ן, ר"מ    , ולפי זה אף אם ידוע שהדרך רק בקבלנות אסורשכיר יום
פ"ב, הג' סמ"ק,  ע"ז כא: ד"ה אריסא, מאור במו"ק 'שהובא בתוס

 (, כ"כ הפמ"ג בשמםכלבו, הג' אשרי פ"ק דשבת
לפי    -. הטעםויש המקלים רק כאשר דרך כל אנשי המקום בקבלנות

שכתבו שהטעם לאסור קבלנות במחובר הוא כיון שרגילות גם כן 
 ( , ט"זתוס' שבת יח.)  בשכיר יום לכן יחשדוהו בהעסקתו כשכיר יום

מקום בקבלנות וכש"כ אם כל אנשי  ויש המקלים בין אם רוב אנשי ה
 .המקום בקבלנות, וכן אם התפרסם שדרכו להעסיק בקבלנות

לפי שכתבו שהטעם לאסור קבלנות במחובר הוא כיון שרוב   -הטעם
, וכן מדוייק )תוס' ע"ז כא: ד"ה אריסא  אנשים דרכם בשכיר יום
 ( 37, חי' רעק"א 36מלשון הרמב"ם והשו"ע  

 
רוב אנשי הקל בקבלנות מחובר בשדה כאשר מנהג    להלכה, הבאה"ל

בקבלנות או שהתפרסם שכך דרכו של בעה"ב זה, להעסיק המקום 
כיון שיש הרבה פוסקים לסמוך עליהם. אמנם בקבלנות בבניין הוא 
פסק להחמיר, כיון שדעת ר"ת שמקל בזה הוא דעה יחידאה )באה"ל  

 ד"ה או לקצור(  
 

שר דרך בעלי הבתים להעסיק את  היינו כא -גדר הדרך בקבלנות 
האדריכל וכן את שאר הפועלים בקבלנות, או שהדרך היא להעסיק 
רק אדריכלים ולא פועלים, אף שהאדריכל משלם להם כשכירי יום. 
אך אם דרכם של בעלי הבתים להעסיק גם פועלים כשכירי יום, אין  
זה נחשב שהדרך בקבלנות )מ"ב ס"ק ז בסוגריים, באה"ל סד"ה או  

 לקצור(

 עובדי תברואה בשבת 

מעיקר  -מהרחובות לפנות זבלעל מנת לשכור עכו"ם בקבלנות 
ההלכה נראה שיש לאסור זאת שכן זו קבלנות במחובר שנאסרה  

שזו מלאכה מהתורה )משום בונה שהם  עוד, ולרוב ככל הפוסקים
אלא שישנם  )חיי אדם(, מיישרים גבשושיות אדמת הרחוב(

להיתר, משום להם יש מי שהורה מקומות שנהגו להתיר בזה, ו
, ולפי זה יש להתיר אף בניית בית כנסת שבדבר של רבים אין חשד



 מי      מנוחות          

 

14 
 
 

וצורת חמה  ...יו"ד סי' קמא סעי' ד " - ]הראיה בשבת בקבלנות
וכוכבים, אסור בין בולטות בין שוקעות. ואם הם להתלמד  ולבנה 

להבין ולהורות, כולן מותרות אפילו בולטות. הגה. ויש מתירין בשל 
וסיים המג"א שבמקום  [רבים דליכא חשדא )טור בשם רא"ש("

 ,)מג"א סס"ק ח ביאר את טעמם( שלא נהגו היתר בזה אין להקל
וק אין בין יחיד לרבים, אך יש שדחו היתר זה, שהרי בהלכה זו חיל

ועוד שיש חילול השם בדבר, כמו שהמג"א כתב לאסור בניית בית 
הגוים לא מתירים לשום אדם לעשות מלאכה  כנסת בשבת, שכן
)א"ר,  .38אם יהודי יקל בזה ייגרם חילול השם  ביום אידם, ולכן 

 תוספות שבת(

   בניית בית כנסת בשבת

בזמנינו יש בזה שי לפ , סורא –בשבת בקבלנות  בניית בית הכנסת
חילול השם, כיון שנקרא על שם היהודים, שכן הגוים לא מתירים  

, ואם יהודי יעשה יהיה בזה  לשום אדם לעשות מלאכה ביום אידם
משא"כ ניקוי הרחוב אין שם היהודים עליו ואין בזה  .חילול השם

חילול השם ומותר. ומ"מ גם בניקוי הרחוב, במקום שלא נהגו היתר  
 .זה אין להקל )מג"א סס"ק ח(ב

ת בית הכנסת בקבלנות בשבת, כאשר יש חשש  בבנייויש מקלים 
שיתבטל בנין בית הכנסת לגמרי בגלל זה, ובתנאי שיהיה מפורסם 

 לכולם שזה בקבלנות )מ"ב סס"ק יג, באה"ט אות ה(  

 תלוש לצורך מחובר  סעיף ב: 
ר הּוא;  ְך ְמֻחּבָּ ְלצֹרֶׁ ן ּדִ יוָּ סּור, ּכֵ ל ֵאינֹו ְיהּוִדי אָּ ֵביתֹו ׁשֶׁ ן ַהּקֹורֹות, ֲאִפּלּו ּבְ ִנים ּוְלַתּקֵ ֲאבָּ ּו ֵכן, לֹא  ִלְפסֹל הָּ ש  ְוִאם עָּ

ן.  ִבְניָּ ֵעם ּבְ ּקְ ֵרי  הגה:ְיׁשַ ֵאל, ׁשָּ רָּ ל ִיש ְ הּוא ׁשֶׁ ם ׁשֶׁ ִאם ֵאינֹו ְמֻפְרסָּ ל בּ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ  ֹו(.  )ּכָּ

 תלוש לצורך מחובר כמחובר 

י"א שלפי השיטה האוסרת בקבלנות במחובר מעיקר הדין, ה"ה 
שיש לאסור אף קבלנות בתלוש לצורך מחובר, כגון סיתות קורות 

, לפי הגמ' בירושלמי שבת פ"א ה"ח -]הראיה  לצורך בניין וכדו'
שמותר דוקא בתוך בית הגוי ודוקא בקבלנות ודוקא בתלוש, לפי זה  
במחובר בבית הגוי אסור, ומחובר בבית הגוי אפשר רק לבאר שזה  
תלוש לצורך מחובר. וכן הרא"ש כתב שזקנו של אביו בנו לו בית 
בקבלנות וסיתתו האבנים בשבת ובכ"ז הוא לא שיקען בבניין[ )תוס' 

ולכן יש למחות בגוי העושה זאת בתוך  "ש(  ע"ז כא: ד"ה אריסא, רא
התחום, אף שעושה זאת בריחוק מהבנין שלצורכו הוא עובד )מ"ב 

 ס"ק טו(
 

ונראה שהם אוסרים זאת מעיקר הדין )ב"י, וכן נראה מהסמ"ג ל"ת  
 ,סה יט ע"ג, והגה"מ פ"ו אות מ(

 
אך ישנם פוסקים שמהם נראה שזו רק חומרא )רי"ו חי"ב ני"ב פב 

 .(39שכתב "ויש מהגדולים שהחמירו על עצמם"   ריש ע"ב
 

ולהלכה, השו"ע פסק לאסור להעסיק בקבלנות בתלוש לצורך  
מחובר כדין מחובר, לכן אסור תלוש לצורך מחובר אף כשהגוי מתקן  

 בביתו. ובדיעבד שעשה זאת "לא ישקעם בבנין"
שאם אינו מפורסם שהתלוש לצורך  אך הרמ"א פסק כדעת הכלבו

 מחובר הוא של ישראל מותר לשקעו בבנין.
 

מצד אחד כיון שתלוש לצורך   -הלבושי שרד ביאר את הצדדים 
מחובר נידון כמחובר, א"כ יש לאסור אותו אפילו כאשר הגוי עובד 

 
 מקור קודש

 

 ]אך המג"א כתב שברחוב אין זה נקרא על שם הישראל[  38
"ש כתב הב"י הבין שכנראה רבינו ירוחם למד זאת מדברי הרא"ש שהביא מזקנו של אביו, שלא רצה לשקע בביתו אבנים שסיתתו לו בשבת, וסבר רי"ו שהרא  39

זאת להראות שהלכה מעיקר הדין כרבי שמעון בן אלעזר, או שרצה להוכיח אלא שהב"י דחה הבנה זו, וביאר שהרא"ש הוסיף  -זאת להראות שיש בזה חומרא 
 ת יט(שסיתות אבנים נחשב כמחובר לקרקע. ומספר התרומה )ריש סי' רכב( נראה שהסתפק בדבר )ב"י סד"ה ומ"ש רבינו ואפילו סיתת( וכ"כ בשעה"צ )או

במחובר, אלא שבמחובר אין זה מצוי שלא התפרסם שם הבעלים. )מ"ב ס"ק קיים אף    שההיתר, אך ה"ה  , בסעי' בתלוש לצורך מחוברב  הרמ"א כתב היתר זה  40
   יז(

בבית הגוי. ומאידך גיסא, כיון שהמחובר בבית הגוי מעיקר הדין 
וג הוא אסור, א"כ מה שהוא תלוש באמת יש  מותר אך משום לא פל

 להתירו. 

 תלוש לצורך מחובר השייך לגוי

כאשר יהודי סיכם עם גוי על עבודה, ולגוי ישנה אפשרות לקחת את  
מותר לגוי לעשות זאת   -התוצר לעצמו, ולתת ליהודי תוצר אחר 

בשבת, ואין למחות בו, ]כיון שעדין אין המלאכה נקראת על שם  
ן כרגע זה שייך לגוי והגוי יכול בכל רגע להחליט לקחת  היהודי, שכ

את התוצר הזה לעצמו, ולתת ליהודי תוצר אחר במקום, כגון 
 שהיהודי ביקש מהגוי שיביא לו אבנים או קורות מסותתות[, 

דגמ"ר( וי"א אף וכל זה בתנאי שהגוי לא יעשה זאת בבית היהודי )
בזה משום מראית  שלא יעשה זאת בסמוך לבית היהודי, שכן יש 

 העין )שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' נו, מ"ב ס"ק יד(

 מחובר שאינו מפורסם שהוא של ישראל

התפרסם   הוא לאידוע שכאשר במחובר יש היתר קבלנות י"א ש
לכן ו כלל אין בזה משום מראית העין שהרי כך  ,שהוא של היהודי

 אף אם הגוי יעבודוא"כ  ,מותר להעסיק את הגוי בקבלנות )כלבו(
 ,בשבת אין צורך למחות בו )מ"ב ס"ק חי(

ובתנאי שהגוי יעשה זאת בביתו או בריחוק מבית היהודי, כדי שלא  
 יהיה ניכר שהוא של היהודי )מ"ב ס"ק חי(

  
)ולדעת הב"ח אף השו"ע  40להלכה, הרמ"א פסק את ההיתר הזה 

 מודה להיתר זה(, 
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פסק זאת רק בתלוש לצורך מחובר, אך במחובר הוא  אך המ"ב
החמיר שכן במחובר יש לומר לא פלוג, ויש לחוש בזה לשכניו או 

 .בני ביתו שיודעים שהוא שלו ויחשדוהו )מ"ב ס"ק חי(

 הנאה ממלאכת תלוש לצורך מחובר

שכאן הוא כתב שאסור לשקעם בבנין,   -מצאנו סתירה בדברי הטור  
 ני חוה"מ, הוא כתב שרק נכון להחמיר בזה.ואילו בסי' תקמג בדי

שבסעי' ב הוא כתב "לא ישקעם   – וכן בדברי השו"ע יש שינוי לשון 
 בבנין", ואילו בסעי' ג הוא נקט "נכון להחמיר שלא יכנסו". 

 

והנה, בתוספות שבת תרץ שכאן מדובר שרוצה לשקעם בבנין והוי 
אך יש   41ולכן אסור, אך בדיעבד שבנאו רק יש להחמיר.    כלכתחילה

לדחות באור זה, שכן מלשון המג"א )ס"ק י( נראה שגם תלוש לצורך  
 מחובר נחשב כדיעבד. 

 
ויישב בבאה"ל )ד"ה לא ישקעם( שהשו"ע סובר שאין כאן איסור  

, ולכן הוא שינה מלשון הטור וכתב "לא  אלא רק נכון להחמיר  מדינא
נקט שאסור לשקעם, ולכן כתב בסעי' ג "נכון  ישקעם" ולא

 להחמיר", משא"כ דעת הטור שנקט אסור בתלוש לצורך מחובר.
 
  

 ממלאכת מחובר בשבת הנאה   סעיף ג:
שַׁ  ִית ּבְ ֵאל ּבַ רָּ נּו ֵאינָּם ְיהּוִדים ְלִיש ְ ְנסּו ּבֹו. ִאם ּבָּ ּלֹא ִיּכָּ כֹון ְלַהְחִמיר ׁשֶׁ ִאסּור, נָּ ת, ּבְ ֵאל ִעם  ּבָּ רָּ ה ִיש ְ הגה: ִמיהּו ִאם ִהְתנָּ

ִלים  ְרחֹו ְלַמֵהר ְלַהׁשְ ַעל ּכָּ ּה ּבְ אָּ ֵאינֹו ְיהּוִדי ֲעש ָּ ת, ְוהָּ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ ֹות לֹו ְמלָּ ּלֹא ַלֲעש  ְמַלאְכּתֹו, ֵאין  ֵאינֹו ְיהּוִדי ׁשֶׁ

חּושׁ  ְר  לָּ ם ּוֵבית יֹוֵסף(,  )מָּ י' ְירּוחָּ ַפְך ְוַרּבִ הָּ ק ִמי ׁשֶׁ רֶׁ ַכי ֵריׁש ּפֶׁ ן תקמ''גּדְ .ְוַעּיֵן ְלֵעיל ִסימָּ

 אדם חשוב במחובר מחוץ לתחום

י"א שבאדם חשוב אסורה קבלנות במחובר אף מחוץ לתחום, ואף 
בדיעבד אין להנות ממנה ]כמעשה דמר זוטרא שהחמיר על עצמו 

[ )רי"ו חי"ב ני"ב פב 42בזה וכתירוץ הראשון שאדם חשוב שאני 
 ע"ב(,

וי"א שאף לאדם חשוב מותר קבלנות במחובר מחוץ לתחום ]הדחיה 
תירוץ השני שמר זוטרא החמיר  כמעשה דמר זוטרא, וכ -לאוסרים 

בזה כי הוא סייע, וא"כ זו לא היתה קבלנות גמורה, אלא סוכם  
ביניהם שמר זוטרא יספק תבן לטיט מביתו בנוסף לשכר הקבלנות, 
והגוי נטל משם ביו"ט שלא מדעת מר זוטרא[ )ראב"ד עפ"י מאמר  

 מרדכי סק"ו, טור לפי דרכ"מ אות ד(.

   מתוצר מלאכת שבתהנאה 

כאשר הגוים בנו בשבת באיסור, במקום שיש איסור מראית עין, יש  
 לדון האם מותר בדיעבד להנות מתוצר עבודה זו:  

 

 
 מקור קודש

 

 שכן, גם כעת אחר הסיתות הוי כדיעבד, שהרי יש בזה הפסד ממון.  –המג"א דחה דבריו    41
מקבלי קיבולת חוץ לתחום ]קבלנים נוכרים בנו לו בית נאה מחוץ לתחום בחול המועד[, איקלע   "מר זוטרא בריה דרב נחמן בנו ליה אפדנא  –מו"ק יב.    -הראיה  42

מר שמואל מקבלי רב ספרא ורב הונא בר חיננא ולא עלו לגביה ]ולא נכנסו לביתו מפני שנבנה באיסור[, ואיכא דאמרי הוא נמי ]מר זוטרא[ לא על בגוויה. והא
מותר? אדם חשוב שאני. ואיכא דאמרי סיועי סייע בתיבנא בהדייהו ]וכיון שהוא סייע להם בעבודתם, א"כ אין לומר  קיבולת בתוך התחום אסור חוץ לתחום

 , ורי"ו אחז בתירוץ הגמ' הראשון, שאדם חשוב אסור בקבלנות במחובר אף מחוץ לתחום.שהגוי עושה על דעת עצמו["
דללישנא קמא כאשר היה איסור במלאכה, כגון תוך התחום בשבת או אפי' חוץ לתחום בחוה"מ, אסור לכולם להנות המג"א )ס"ק ד( ביאר את הנ"מ בין הלישנות,  

תר. והחידוש הוא שאסור לאדם חשוב אף במקום היתר, או שמא רק לאדם חשוב אסור להנות במקום איסור, והחידוש הוא שאדם חשוב אסור אף במקום הי
, היינו לומר שכאשר היה איסור גמור אין להנות מהמלאכה, וא"כ ה"ה בכל שיש איסור כגון בתוך התחום בשבת או מחוץ ואילו ללישנא בתרא בסייעו בתבן

 לתחום בחוה"מ, שאסור להנות, אך במקום שהמלאכה מותרת מותר להנות מהמלאכה אף באדם חשוב.     
וקצת קשה, מדוע לאסור להם? ויש ליישב שכוונתם היא לאסור להם בכדי שיעשו. ]אך המג"א )ס"ק יא( וכן המ"ב )ס"ק כא( כתבו שאפילו אחרים לא יכנסו.    43

ת נבנה לצורכם.  זה קצת דחוק, כי אם כן היה להם לפרש 'בכדי שיעשו'[, ויותר נראה לומר שמדובר על בני הבית, שגם לבעה"ב אסור וגם לבני ביתו, שהרי הבי
 כנלע"ד.

הט"ז באר דללישנא קמא, דאדם חשוב שאני, א"כ אפשר שתוך התחום בשבת מותר אף לשאר   -נות, וכן את דעת הטורהט"ז ביאר את הנפקא מינה בין הליש  44
כך שסייע, וה"ה אדם, אלא שבאדם חשוב מחמירים בתוך התחום ואפילו מחוץ לתחום. ואילו ללישנא בתרא, דסייע בהדייהו, אסור להנות כי מיירי באיסור גמור ב

להנות כאשר זה נעשה בשבת בתוך התחום. ובמקום שיש היתר גמור, כגון חוץ לתחום בשבת ולא סייעו מותר להנות ואפילו באדם חשוב.   כאשר לא סייע שאסור
נא והוסיף הט"ז לבאר שכל האיסור הזה הוא רק חומרא לכתחילה, כמעשה האמוראים שרק החמירו על עצמם שלא להכנס לבית. והוסיף שהטור פסק כליש

"כ כתב שרק "נכון להחמיר". ועוד הוסיף, שכל איסור ההנאה הוא דוקא בנבנה באיסור גמור, משא"כ בנבנה בקבלנות בנין שלדעת ר"ת זה מותר, וא בתרא, וכלן
 ה"ה שכאן זה מותר )וכ"כ הב"ח שראוי ר"ת לסמוך עליו בשעה"ד, ט"ז ס"ק ד וסיים 'וכן עיקר'( 

 לו שכר, וא"כ אדעתא דנפשיה עביד )מג"א ס"ק ג(  י"א שרק נכון להחמיר בזה, כיון שהוא קצץו  45

י"א שמעיקר הדין  –זה נעשה באיסור גמור, כגון בשכיר יום כאשר 
אסור להנות מכך, כדין איסור הנאה שאסור לו לעולם ולאחרים  

 43 בכדי שיעשו )מג"א ס"ק ג, ב"ח, חיי אדם(
( ומ"מ גם  44 וי"א שרק נכון להחמיר שלא להנות מכך )ט"ז ס"ק ד 

הם מודים שצריך לחכות בכדי שיעשו )מ"ב יט הביא דבריו בשם יש 
 .מקלין(

 
אין צריך   –ה בזה רק בעיה של מראית עין וכדו', כקבלנות  תכאשר הי
לבושי ב"ח,  )  , ויש לסמוך בזה על ר"ת שהתיר קבלנות בבניןלהחמיר

 45ס"ק כ(, וה"ה בקבלנות בתלוש לצורך מחובר  שרד, מ"ב

 התנה עמו שלא יעבוד בשבת 

, ישנם אם המעסיק התנה עם הגוי מלכתחילה שלא יעבוד בשבת
  – שני קולות בדבר

כאשר הגוי עשה זאת בכדי לחסוך זמן   אין התוצר נאסר, ודוקאא. 
מרדכי ריש פרק מי כך שאין רווח ליהודי מעבודת הגוי בשבת )

  .רמ"אשהפך, רי"ו, ב"י( וכ"פ ה
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אך אם הגוי עשה זאת לטובת היהודי, אם כן אפילו עשה זאת  
 .הרי זה אסור בהנאה )מג"א ס"ק יב( –מעצמו 

עובד בשבת, כיון  ב. וכן י"א שאין היהודי צריך למחות בו בראותו
 שהגוי עובר על תנאו )כן מוכח מהמרדכי, רי"ו ובאור הגר"א( 

ויש מחמירים להצריך את היהודי למחות בו, כיון שהוי מחובר 
בפרהסיא, לכן חוששים שהרואים יחשדו בו שלא התנה עמו 

 .ומחאה מועילה אפילו בקרקע )שעה"צ אות כו( ,)מג"א(

 
שבת הוא רואה שהוא נכנס אם המעסיק לא התנה עמו, והנה ב

לכאו' נראה שאפילו יש לו לשלם בכדי שיפסיק לעבוד )כן   –לעבוד  
דייק המ"ב בס"ק כב מדברי הא"ר שכתב שאין צריך ליתן מעות 
בכדי שיפסיקו לעבוד, כיון שהתנה עמם על כך והם הסכימו, שלפי 
דבריו משמע שאם לא התנה, יצטרך אף לשלם להם בכדי שיפסיקו 

 ומ"מ סיים המ"ב שצריך עיון לדינא בדבר. לעבוד( 

 תלוש שמפורסם שהוא של יהודי  סעיף ד:
ר. ת ְמֻחּבָּ אכֶׁ מֹו ְמלֶׁ ּה ּכְ ינָּ ֵאל, ּדִ רָּ ה ְלִיש ְ ה ַהְידּועָּ גֹון ְסִפינָּ ְלְטִלין ּכְ ִמּטַ א, ֲאִפּלּו ּבְ ְסיָּ ְרהֶׁ ת ּפַ אכֶׁ   ְמלֶׁ

כיון שיש בזה מראית   אסור, – של יהודי הםשמפורסם ש מטלטלין
מראית עין  משום כמחובר שידוע שהוא של היהודי ויש בזה  ,העין

ועל כן יש לאסור   )רמב"ן בתורת האדם ענין אבלות עמ' קעב, ב"י(

ראית  מאם עושה עבודתו במקום גלוי, שאז יש בזה  ודוקא ,46בזה 
עושה זאת בצנעה, אין להחמיר בזה   כאשר לפי זה ישנו היתר ,עין

 .)מ"ב ס"ק כג, בהסתמך על שו"ע סי' רנב סעי' ג(

  שכיר שנה   עיף ה: ס 
ִים ּתַ נָּה אֹו ִלׁשְ ַכר ֵאינֹו ְיהּוִדי ְלׁשָּ ַצץ   ִאם ש ָּ ִאּלּו קָּ ת ּכְ ּבָּ ׁשַ ד, ֲהֵרי זֶׁה ּכֹוֵתב ְואֹוֵרג ּבְ גֶׁ ּיֱֶׁארֹג לֹו ּבֶׁ ְכּתֹב לֹו אֹו ׁשֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ּלֹא ַיֲחׁשֹב ִעמּ  ה; ְוהּוא ׁשֶׁ ְרצֶׁ ּיִ ל ֵעת ׁשֶׁ כָּ ה ּבְ הּוא עֹוש ֶׁ ד, ׁשֶׁ גֶׁ ֱארֹג לֹו ּבֶׁ ּיֶׁ ר אֹו ׁשֶׁ ְכּתֹב לֹו ֵספֶׁ ּיִ ֹו יֹום יֹום ְולֹא  ִעּמֹו ׁשֶׁ

ה הַ  ֹוֵכר ֵאינֹו ְיהּוִדי ִלְזַמן. ַיֲעש ֶׁ ש  אֹוֵסר ּבְ ֵאל; ְוֵיׁש ִמי ׁשֶׁ רָּ ֵבית ִיש ְ ה ּבְ אכָּ לָּ גֹון  הגה:ּמְ ת, ּכְ דֶׁ ה ְמֻיחֶׁ אכָּ רֹו ִלְמלָּ כָּ ְ ש ּ א ׁשֶׁ ְוַדְוקָּ

כִ  ְ ֵרְך ּתֹוְך ְזַמן ַהש ּ ְצטָּ ּיִ אכֹות ׁשֶׁ לָּ ל ַהּמְ רֹו ְלכָּ כָּ ְ ש ּ ׁשֶׁ ל ּכְ ר ִלְכּתֹב, ֲאבָּ ֱארֹג אֹו ֵספֶׁ גֶׁד לֶׁ סּור ּבֶׁ א אָּ ְלמָּ י עָּ ית יֹוֵסף(ירּות, ְלֻכּלֵ ֵאר  )ּבֵ ְתּבָּ ּיִ ּוְכמֹו ׁשֶׁ

ן רמ''ז.   סֹוף ִסימָּ

, שסיכם  אין דינו כשכיר יום אלא כקבלןכי  י"א שמותר,    –שכיר שנה  
 , ואדעתא דנפשיה קעבידעמו לפי מלאכה ולא לפי זמן עבודה

)רמב"ם פ"ו הי"ב, טור, הרב המגיד נשאר בזה בצ"ע, ובדומה לזה 
 וכ"פ השו"ע, התיר היראים בסי' רעד דף קמב ע"א לענין דליקה(

 אלא שישנם מספר תנאים למימוש היתר זה: 
  ,דוקא שהגוי עושה המלאכה בתוך ביתו, ולא בבית היהודי )ב"י(א. 
, יום )שו"ע( שלום לפיתחשב את ה משהמעסיק לא דוקא כוכן ב. 

  .ולא מקפיד אם הגוי התבטל איזה יום )ט"ז ס"ק ה(
כאשר אין היהודי מרויח במה שהגוי כל ההיתר הוא דוקא  כןוג. 

כך שלפעמים , גוי מושכר למלאכה מסוימתעושה בשבת, כגון שה
כמו השרים שיש להם סופר או חייט מיוחד, יש לו פנאי להתבטל, 

א תמיד, וא"כ יוכל להשלים  שהם צריכים להם בעת מסוימת ול 
כל את משא"כ אם שכרו לעשות לו  .)מג"א ס"ק יד( למחר

קרוב לודאי שהיהודי יצטרך מלאכה אחרת, , שהרי בזה המלאכות
,  כתב זאת בדרך אפשר  )ב"י  מרוויח היהודי ממלאכתו בשבת ואם כן  
 וכ"פ הרמ"א, שזה אסור לכו"ע.   (מ"ב כט

בזה ודאי ש,  בכל עת תוב תמידשכרו לארוג או לכ כאשר לפי זהוד. 
  47 אסור )מג"א ס"ק טז(, היהודי מרויח מעבודתו בשבת

ה. וכן שבתנאי שלא ישכרהו למלאכה מסוימת לזמן מוגבל ודחוק, 
 כך שהגוי יצטרך לעבוד בשבת )ט"ז ס"ק ה, מ"ב ס"ק כד(

 

 
 מקור קודש

 

עיקר שזה ואף שהשו"ע בסי' רנב סעי' ג כתב "טוב להחמיר ולאסור", כך שזה נראה שאין זה אסור מעיקר הדין, מ"מ האחרונים תפסו את דבריו בסי' זה כ 46
 חיי אדם ומג"א(  אסור, ואין זה חומרא בעלמא )באה"ל ד"ה דינה כמו, שכתב שכן משמע מתוה"ש, הגר"ז,

 אך לפי דעת הט"ז נראה שאין בזה איסור, אלא העיקר הוא שלא יתחשב עמו על ימי הבטלה )מ"ב ס"ק כד(   47

בעבודתו בשבת  א. משום שהיהודי מרויח -הטעם] וי"א שאסור
כי אם לא יעשה בשבת שמא היהודי יצטרך ממנו )לפי הט"ז(, ב. 

לכתוב עוד למחר והגוי לא יוכל לכתוב שניהם יחד, וא"כ בכך שהגוי 
 ([, מ"ב ס"ק כחכתב בשבת הרויח היהודי בזה )מג"א ס"ק טו

והשו"ע הביא דעתו בשם יש מי שאוסר, וא"כ אין  )ראב"ד שם(
 הלכה כדבריו. 

 
כה, השו"ע פסק בסתם כדעה המקלה, וכן בא"ר פסק כדעה להל

 הראשונה. 
אך הבאה"ל )ד"ה ויש מי( פסק שלכתחילה טוב ונכון לצאת גם את  
דעת המחמירים ]לפי שהמגיד משנה נשאר בצ"ע על דין הרמב"ם,  

 וגם הלבוש כתב שמסתבר דעת הראב"ד[  

 שפחה 

מים, האחד, וכן פסק השו"ע, ולפי זה יש למחות בשפחות משני טע
שהרי הם שכורות לכל המלאכות, והשניה, שהרי הם עושות בבית 

 היהודי )מ"ב ס"ק ל(.
ואף ישנה מחלוקת האם לשפחה מותר לעשות מלאכת עצמה בבית 

י"א שאסורה, משום הרואים שיאמרו מלאכת בעל הבית  –היהודי 
היא עושה )ט"ז ס"ק א בשם ר' שמחה( וי"א שמותרת )א"ר בשם  
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מה(, אא"כ היא עושה מלאכה הניכרת שהיא שלה, כגון ספר התרו
 שמתעסקת בבגדיה )חיי אדם כלל סד( )מ"ב ס"ק ל( 

 

  סעיף ו: 
ַהְינּו  ת, ּדְ ִקּבֹלֶׁ ר ִאם הּוא ּבְ ת, ֻמּתָּ ּבָּ ׁשַ ס ּבְ כֶׁ ל מֶׁ יר לֹו ֵאינֹו ְיהּוִדי ְלַקּבֵ ּכִ ס ּוַמש ְ כֶׁ אֹוֵמר לֹו  ְיהּוִדי ַהּקֹונֶׁה מֶׁ ׁשֶׁ

ְך.  ְך ְוכָּ ן ְלךָּ ּכָּ ּתֵ ִרים אֶׁ ינָּ ה ּדִ ה ֵמאָּ ְגּבֶׁ ּתִ תוֹ  הגה:ִלְכׁשֶׁ ּבָּ ַ ל ַהׁשּ ס ְלכָּ כֶׁ יר ַהּמֶׁ ּכִ ח  ְוֵכן יּוַכל ְלַהש ְ ֵאינֹו ְיהּוִדי ִיּקַ ת ְלֵאינֹו ְיהּוִדי, ְוהָּ

א כִּ  ֵסידָּ ִבְמקֹום ּפְ ה, ּדְ ֵאל הּוא עֹוש ֶׁ רָּ ְך ִיש ְ ּיֹאְמרּו ְלצֹרֶׁ ן ׁשֶׁ ינָּ תֹות ְלַעְצמֹו, ְולֹא ַחְייׁשִ ּבָּ ל ׁשַ ַוח ׁשֶׁ רֶׁ ׁשּו הָּ ׁשְ ְונָּא לֹא חָּ ית יֹוֵסף(; י ַהאי ּגַ )ּבֵ

ִמיִעים ק ׁשְ ּמַ י ׁשֶׁ ס, ְוַאף ַעל ּפִ כֶׁ ִדין ַהְמֻמּנֶׁה ַעל ַהּמֶׁ ינֹו ּכְ ְך, ּדִ לֶׁ ל מֶׁ ַע ׁשֶׁ ֵאל ַהְמֻמּנֶׁה ַעל ַמְטּבֵ רָּ ַע  ְוִיש ְ ְטּבֵ ַאת ַהּמַ ַהּכָּ ת ּבְ ּבָּ ׁשַ הֹות ַמְימֹוִני  ֹול ּבְ )ַהּגָּ

לפ''ו(  ֵאל ֵאצֶׁ רָּ ש ְ ב ַהּיִ ּלֹא ֵיׁשֵ ס  ְוע''ל סי' רנ''ב; ְוִיזֵָּּהר ׁשֶׁ כֶׁ ַלת ַהּמֶׁ ַקּבָּ ַע, אֹו ּבְ ְטּבֵ ּמַ ְמַלאְכּתֹו ּבַ עֹוֵסק ּבִ ׁשֶׁ ת ּכְ ּבָּ ׁשַ ֵאינֹו ְיהּוִדי ּבְ ַכי פ''ק הָּ ְרּדְ )מָּ

ת(. ּבָּ ׁשַ  ּדְ

 גביית מכס

להעסיק גוי בקבלנות בשבת בכדי שיגבה מותר לו  אדם שיש לו מכס  
סכם עמו שיקבל סכום מסוים על  יון שהמכס מהעוברים ושבים, כג

  , דהיינו שכך הוא לא יזכיר לו יום השבת כלל כל סכום קצוב שיגבה
לפי שב"ה מתירים בקבלנות אף  –קבלנות מותר רק  –]הטעם 

שמוסר לו את המלאכה עם כניסת השבת, לפי שמתירים ליתן  
לפי  –אסור הגוי לזמן שכירות רק בעורות לעבדן עם השמש. 

אמר רבי שמעון במה דברים אמורים "י )פ"ק דע"ז ה"א( הירושלמ
, ואין כאן שכר  48 , והלכה כמותו"בקיבולת אבל בשכיר יום אסור

שבת שהרי הוא כבר שכר מהשר את המכס לכל השנה והשבתות 
בכללם, כך ששכר השבת נבלע בשכר שאר הימים )פמ"ג, מ"ב ס"ק 

 ,49[  לג
  – הרי זה מותר ]הטעם , בשבתאצלו רק עבוד שיואף שקובע עמו 

, שהרי  איסור קטן שמא האדם יעבור על איסור גדולחכמים התירו 
אדם בהול על ממונו ואם לא נתיר לו הוא יבוא לגבות בעצמו, ובזה 

)מרדכי   51  , ובפרט שכאן זה להציל ממון מיד גוים[50  יש הפסד ממון
 סי' רמו, רמז( וכ"פ השו"ע והרמ"א ככל התנאים הללו. פ"ק דשבת

 לשבת ליד הפועל הגוי 

גם שהותר להעסיק את היהודי בדרכי ההיתר לעיל, מ"מ כל זה  ה
 –ה ]הטעם ילא יעמוד ליד הגוי המוכס בעת הגביהיהודי בתנאי ש

כשם ש"לא יהלך אדם בתוך שדהו לידע מה היא צריכה ולא יטייל  
. ין לח:([ערובהכנס לבית המרחץ מיד" )על פתח מדינה כדי ל

 )מרדכי פ"ק דשבת סי' רמו, רמז( וכ"כ הרמ"א.

 
 מקור קודש

 

 וכ"כ המ"ב שאסור להשכירו לשבת או לחודש )מ"ב סס"ק לב, ח"א(  48
( "אמר רבי פ"ק דע"ז ה"אות ]שהרי בירושלמי )ואף שקבלת המכס זו מלאכה בפרהסיא, שמפורסם שהיא של היהודי, ואסורה אף בדרכי ההעסקה המותר 49

 מ"מ כאן התירו חכמים משום הפסד ממונו )ב"י(.  –שמעון... בתוך ביתו אסור"[  
מתני' מי  "  -)שבת קנג.  כאשר הוא היה חוץ לתחום וגילה שנכנסה שבת, משום שמא יבוא לטלטל ד' אמות    אמירה לגויכשם שחכמים התירו לאדם    –הראיה    50

הגיע לחצר החיצונה נוטל את הכלים הניטלין בשבת ושאינן ניטלין בשבת מתיר החבלים   ,ואם אין עמו נכרי מניחו על החמור ,רך נותן כיסו לנכרישהחשיך בד
אתי לאיתויי ד'   אי לא שרית ליה ,קים להו לרבנן דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו  ?מאי טעמא שרו ליה רבנן למיתב כיסיה לנכרי  -והשקין נופלין מאיליהם: גמ'

, דהיינו התירו חכמים איסור מועט בכדי שלא כך כאן התירו חכמים להעסיק הגוי בכדי שלא יגבה מכס בשבת בעצמו בכדי שלא להפסיד ממונו"(,  אמות ברה''ר
 יכתוב, שכן דרך מקבלי המכס )ב"י(.  והחשש לאיסור הגדול בראיה הוא בטלטול ד' אמות, ואילו במכס החשש לאיסור הגדול הוא שמא    .יעבור על איסור גדול

א. שהרי סתם מקבלי מכס צריכים לכתוב, וא"כ יש בזה גם   –ואין לומר שהטעם שמותר להעסיקו בשבת בלבד הוא משום שבקבלת המכס אין איסור דאו'  51
ו' לאיסור דרבנן באמירה לגוי, כל  שאין זה במקום מצוה  איסור דאו', ב. ועוד שהרי כאן מדובר באיסור אמירה לגוי שהוא שבות, ושמא אין חילוק בין איסור דא

 )ב"י(.   
, ב. "השוכר את " )שבת קנא.(אמר רב יהודה אמר שמואל מותר לאדם לומר לחבירו שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות שבתחומי"א.    –הראיה    52

נין לו שכר שבת לפיכך אין אחריות שבת עליו היה שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנה  הפועל לשמור את הפרה לשמור את התינוק לשמור את הזרעים אין נות
 .ר שבתשכיר שבוע נותנין לו שכר שבת לפיכך אחריות שבת עליו" )ב"מ נח.( הרי שמותר לו לשמור אלא שאסור לו לקבל שכר שבת, ובהבלעה מותר אף שכ

שכתב שהטעם הוא משום שיאמרו לצורך הישראל הוא עושה, יודה שיש להתיר בזה, משום הפסד ממון )תוספות שבת, שעה"צ אות  ואפשר שגם המג"א 53
 לט(.

 
המג"א כתב שעיקר הטעם הוא מחשש שיאמרו שהגוי  –הטעם 

בין בעסק  סור לשבת הואיא, ולפי דבריו הלצורך היהודי עושה
המכס ובין בעסק מטבע המלך, ואף אם העסק מושכר לגוי 

ת החשש שיאמרו שהגוי לצורך היהודי לשבתות, כיון שעדין יש א
 (,, מ"ב ס"ק לט, באה"ל ד"ה במלאכתוהוא עושה )מג"א ס"ק כ

 
הט"ז כתב שעיקר הטעם הוא משום "ממצוא חפצך" )סי' שו סעי' 

"כדי לדעת מה ההתעסקות עיקר האיסור הוא בב(, ולפי דבריו 
זה  ב, ש)כלשון הט"ז( שעושה הגוי, וכדי לקבל ממנו חשבון למחר"

מותר לו לשבת שם רק בכדי לפקח  אך, משום "ממצוא חפצך"ש י
אך בזה , שהגוי מכניס את הכסף המתקבל לקופת המכס, ואינו גונב

, וכן נהגו דבר עמו שום דבר מעניין העסקלשלא   יש ליהודי להיזהר
)ט"ז   52 ריחיים מהשר להושיב שם ישראל אפילו בשבתהמחזיקי 

 (. 53מ , מ"ב ס"ק ס"ק 
ומ"מ הוא דבר שקשה להזהר שלא לדבר כלום כשיושב שם, אך 
העולם נוהגים להתיר, והנח להם, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו 

והבוטח בה' ואינו מחפש צדדי קולות על שבת  מזידין )תוה"ש( 
 מ"ב לה() אשריו

 מכס של מאכל

אסור ליהודי לקבל מכס כלל, אף אם אלו דברי מאכל שאין בהם  
שום חשש של הבאה מחוץ לתחום או חשש צידה, משום האיסור  

, מ"ב מג"א ס"ק כא"ר, של "ממצוא חפצך" כמו שכתוב בסי' שו )
 .(ס"ק לב
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 העסקת הגוי אופן 

, מובא גוי במכס בשבת בקבלנותהיתר להעסיק את ההאופן 
תב "כגון שהשכירו כך לכשתגבה ק' ליטרין  המרדכי כ בראשונים,

וכ"כ  אתן לך כך וכך" )מרדכי פ"ק דשבת סי' רמו, רמז, הובא בב"י(
 . השו"ע

י כתב "ישכיר את העכו"ם שיעשה חלקו בשבת" )ספ"ק "הג' אשר 
והנה האחרונים נחלקו  דע"ז, ספ"ק דשבת, הובא בב"י בסי' רמה(.

 בביאור דברי ההג' אשרי, האם הוא חולק על המרדכי. 
 

בדבריהם, לדעת המרדכי  יםלקוחהם ש נוהביהב"ח והרמ"א  ,הב"י
צריך להשכיר את הגוי בהסכם 'לכשתגבה...', ולדעת הג' אשר"י  
ישכיר את העסק לגוי לכל השבתות, ואע"פ שאינו בהבלעה, הרי זה 

, ולכן השו"ע הביא את  ב"י בסי' רמה(מותר משום הפסד )
האפשרות להשכיר את הגוי, והרמ"א הוסיף שאפשר בהשכרת  

כך שבשני האפשרויות הגוי עובד בשבת . העסק לגוי לשבתות
וכן הלכה שאפשר   54 מ"ב לד(מסקנת המג"א ס"ק יח, ) לצורכו

 להקל בזה )מסקנת באה"ל ד"ה דבמקום(.
 

ר שאין מחלוקת בזה, ביאר סבבתחילת דבריו, המג"א לעומתם, 
י ככוונת המרדכי, שמשכיר אותו 'לכשתגבה כך "שכוונת ההג' אשר

 וכך תקבל כך וכך'. )ס"ק יח(

 לקנות עסק מכס לכתחילה 

הב"י ביאר שודאי שמותר לסמוך על היתר זה במקום הפסד, כמו 
במקרה שבדיעבד כבר קנה המכס או שהשר הגוי חייב לו כסף, 

כדי שיוכל כך לגבות את חובו. אלא שהסתפק והפקיד בידו המכס ב
הוא האם מותר ליהודי לקנות את עסק המכס לכתחי', שהרי זה 
בשביל הרווחה ולא בשביל הפסד, או שמא מותר אף לקנות מכס, 
שהרי בשעת הקניה לא עשה איסור, ורק כאשר יגיע שבת, הרי 

 .55המכס קנוי ויש להתיר לו משום הפסד  

 כותבבמקום שהמוכס אינו 

חכמים התירו להעסיק את הגוי במכס מחשש שמא  כמבואר לעיל, 
ונחלקו הפוסקים מהו מאיסור   יעשה איסור גדול משום הפסד ממון.

 הגדול שעליו חוששים: 
 

האיסור גדול הוא שמא יכתוב בשבת, שהוא איסור  שהב"י ביאר 
, ולפי דבריו נראה שבמקום דאו', כיון שכך דרכם של מקבלי המכס

שאין דרך לכתוב בקבלת המכס, אין היתר להעסיק את הגוי רק  
 

 מקור קודש
 

ש המג"א הקשה שהרי בשכירות לשבתות יש לאסור משום שכר שבת, ושכר שבת אסור אף במקום הפסד ממון, כמו שמצינו במרחץ ותנור בסי' רמג ששם י  54
לכן הוא ביאר שכאשר הגוי קונה  ממנו את המכס לכל השבתות הרי זה כאילו קנה ממנו את המכס, וכן לגבי   –ל זאת אין היתר משום שכר שבת  יותר הפסד ובכ

 "א[,מטבע המלך הרי זה כאילו קנה ממנו את הסמכות שקיבל מהמלך בלבד ]ואין לאסור בזה משום מראית עין, משום הפסד ממון, וכן מדויק לשון הרמ
וכן באליה   ילו הט"ז )סי' רמה ס"ק ג( סובר שבמקום שיש הפסד גדול אין לאסור משום שכר שבת )וכן סברו התוספות שבת, ביאור הגר"א, וכן משמע בלבוש,וא

 רבה כתב שגם בתשובת רי"ט צהלון משמע כן(.
 ריך לדאוג על שמירת השבת, כמו שמצינו בסי' רמח, כנלע"ד.ובפרט כאשר הוא קונה את המכס בתחילת השבוע, שהרי יש לזה דין קמי שבתא, שאין הוא צ  55
 .]למעט דעת הר"י מקורביל שלפי דברי התוספת שבת סבר שאין ההיתר במטבע המלך משום הפסד כדין המכס[  56
ות אפי' בשבת כיון שאין כאן "בקונטרס ה"ר קורבי"ל מתיר היכא דישראל ממונה על המטבע ליתן כסף לנכרי לתקן לו מע וזה לשון ההגה"מ )פ"ו אות ל( 57

 .ע"כ"  ,שמיעת קול שהוא של ישראל ואין לחוש כיון דנכרי עביד בשכרו
ן, ואין שם ואם אין הפסד ממון, כגון איש רגיל שנותן כסף לגוי בכדי שייצר מטבעות, אין להתיר, אא"כ הגוי יעשה זאת בביתו, כך שאין משום מראית עי 58

 הישראל עליו )שעה"צ אות לח(,

]אך יש   בשבת, שהרי אין כאן את החשש שיעבור על האיסור הגדול
. ב. ועוד שכן הפוסקים לא חילקו בכך א. – על ביאורו להקשות

שבפרק מי שהחשיך נראה שיש להתיר משום הפסד ממון שיעשה 
במקום שאין חשש לאיסור דאו' אלא לאיסור גדול   איסור קטן אף

 ,יותר מזה, אף שהוא מדרבנן. )ט"ז ס"ק יט([
 
יקבל את המכס    האיסור הגדול הוא שהישראלש  ביאר  (וט"ז )ס"ק  ה

בעצמו, ולכן התירו איסור קטן שהגוי יקבל בשבילו את המכס, 
שהרי עדיף שיעבור על איסור שבות ע"י גוי מאשר בעצמו, ולפי 

ש להתיר בזה אף במקומות שאין דרך לכתוב בקבלת ידבריו אף 
    הקושיות שהקשה על הב"י[. מחמת –המכס ]הראיה 

 
שאין כותבים, כגון במכס המג"א )ס"ק יז( ביאר שאף שבמקום 

שלוקחים ממנו דברי מאכל, יש להתיר, שהרי זה נחשב לשבות 
דשבות במקום פסידא גדול, דהוי כמציל מיד הגוים שלא ישתקע 
בידם. ]ויש להתיר בזה אף לאלו המחמירים בשבות דשבות במקום 

 פסידא[.
 

וכ"פ המ"ב )ס"ק לב( כדברי הט"ז והמג"א הללו, שיש להקל אף  
 שאין דרך מקבלי המכס לכתוב. במקום

 מכס קטן ומרחץ גדול

הוא להעסיק את הגוי במכס עיקר טעם ההיתר כמבואר לעיל, 
  מחשש שמא יעשה איסור גדול משום הפסד ממון.

( שחכמים תיקנו כן דוקא בעסק המכס ומטבע ו קוביאר הט"ז )ס"
ההפסד גדול יותר. ולפי ממילא  , שעל הרוב הם עסק גדול ו56  המלך

אם עסק המכס הוא קטן יש להתיר, ולחילופין, בעסק אחר  זה אף 
אין להתיר אף אם העסק יהיה גדול, כגון מרחץ וכדו', כיון ששם אין  

הוא שיודע  כבר שנכנס לעסק המרחץ הוא  עוד שהדרך בעסק גדול, ו
 לא יוכל להתפרנס מתפעול המרחץ בשבת אף ע"י גוי. 

 ממונה על מטבע המלך 

 שיתןיהודי הממונה מטעם המלך על ייצור המטבעות, מותר לו 
, ודוקא גושי כסף לנכרי בכדי שימשיך לייצר לו מטבעות אף בשבת
הגה"מ בקבלנות שמסכם עמו סך מסוים על כל כמות מטבעות )

 "א( וכ"פ הרמ57 שבת פ"ו אות ל
וכן ישנה אפשרות שימכור לו את רווח השבתות לעצמו, כדברי 

  .58, משום שיש הפסד ממון )מ"ב ס"ק לו( הרמ"א לגבי מכס
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הגה"מ כתב שטעם ההיתר הוא "כיון שאין כאן שמיעת קול   -הטעם  
הגה"מ שכתב "שאין   והובאו שני ביאורים לדברי .הוא של ישראל"

  – כאן שמיעת קול"
ההיתר הוא  כוונתו לפרסום, ו )אות יח( ביאר ש א. התוספת שבת

ההיתר  אין  לכןודוקא כשאין פרסום שהמלאכה היא של ישראל. 
אף בפרהסיא משום במכס דין מכס, שהרי המרדכי התיר ל דומה

שגם במכס ההיתר הוא רק  ה"ר קורביל שמא סבר ]והפסד ממון. 
ואין קול שידעו שהוא של הישראל, או שמא סבר   שלא בפרהסיא

, כיון שאין בו כלל שאין ההיתר של מטבע המלך דומה לדין מכס
הפסד ממון כל כך, ולכן הוא התיר במטבע המלך רק כשאין שמיעת  

 . [קול
ש"דינו כדין הממונה כתב לפי ש חולק על ההגה"מ,הרמ"א ולפי זה 

כאת מטבע", ומוכח על המכס, ואע"פ שמשמיעים קול בשבת בה
שסבר שדינו ממש כדין מכס, וא"כ התיר אף כשיש שמיעת קול 

 59שהוא של ישראל. 
רי המג"א( ביאר שכוונת בב. היד אפרים )מובא בשו"ע הבהיר על ד

  שהרמ"א הגה"מ להשמעת קול של כלי, המובא בסי' רנב סעי' ו, 
ובזה ביארו הפוסקים שבממונה אסר השמעת קול בשבת כריחיים, 

על מטבעות המלך אין איסור משום השמעת קול בכלים, כיון שכל 
  האיסור הוא בכלי היהודי, ואילו בכלי הגוי אין איסור כלל, וכאן 

ולא של הישראל, או השר הגוי הכסף וכלי ההכאה הם של המלך 
דברי ב מדויקהגוי בשבת, וכך ולכן מותר אף שנשמע קול בעבודת 

הרמ"א שכתב בפירוש "ואע"פ שמשמיעים קול בשבת בהכאת 
בין הגה"מ לרמ"א ואין בעיה   אין מחלוקת כלל  לפי זהו] .מטבע"

בדברי המג"א, שבא בסה"כ לבאר מדוע אין בעיה בהשמעת הקול 
 . בהכאת המטבע[

 ממונה על המלח 

ך ייצור המלח, גם  יהודי הממונה מטעם השר על בישול המלח לצור
כן מותר לו לשכור את הגוי לשבת בכדי שיעבוד בקבלנות, ע"י 
שיתנה עמו שעל כל כמות מקבל סך מסוים, ואע"פ שכלים והעצים  
הם של היהודי, הרי זה מותר בתנאי שימסור לו את המלאכה מערב  

, מ"ב ס"ק שבת ולא בשבת )מג"א סס"ק יז בשם רש"ל בשיח סי' ק
 (לב

 בית משקה 

ודי שיש לו בית משקה ]בית מרזח, או חנות משקאות[ אין לו יה
היתר להעסיק את הגוי כשכיר יום שיעבוד ביום השבת, ואם כבר 
אפשר להתיר לו להעסיקו בשבת היינו רק באופני ההיתר של עסק 

שכר כפי ערך מה שגבה )כהיתר המכס, כגון קבלנות שיקבל 
הרמ"א(, או שיקנה השו"ע(, או השכרת העסק לשבת בלבד )כהיתר  

]בקניין משיכה ובכסף, ובשעת הדחק  לו את המוצרים מערב שבת
, ואף שהעסק נקרא על שם  מועיל בכסף לבד )שעה"צ אות לו([ 

הישראל, שמא יש להתיר משום שיש בזה הפסד ]כי שמא זה  
 מניעת רווח בלבד[ )מ"ב ס"ק לה(

 
 מקור קודש

 

, ולא והנה המג"א )ס"ק יט( כתב על דברי הרמ"א "כיון שאין כאן שמיעת קול שהוא של ישראל", והתוספת שבת הבין בדבריו שכוונתו שאין כאן שמועה 59
גם להגה"מ מפורסם הדבר שהוא של ישראל, וא"כ סבר כהגה"מ שהתיר רק כשאין פרסום, שאין טעמו כדעת הרמ"א, וא"כ המג"א "הוי כמזכה שטרא לבי תרי"  

ה  וגם לרמ"א, ולכן כתב התוספת שבת שלא יפה עשה המג"א. והוסיף התוספת שבת שדוחק ליישב שהמג"א מיירי במקרה אחר מהרמ"א, באדם פרטי שרוצ
א"כ אין בדבריו לתת כסף לגוי בכדי שייצר מטבעות בשבת, שהרי אין בזה משום הפסד ממון כמו בממונה מטעם המלך, ולכן אסור במקום שיש שמיעת קול, ד

 שום חידוש, ולכן דברי המג"א נשארו קשים.

ואינו  ואין היתרים אלו פשוטים, ולכן סיים המ"ב "והבוטח בה'
   מחפש צדדי קולות על שבת אשריו" )מ"ב ס"ק לה(
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 דיני שותפות   : ,ב סעיף א 
ֵאל ְוַעּכּו''םסעיף א:  רָּ ִפין  ִיש ְ ּתָּ ֵהם ׁשֻ פּות, אֹו ׁשֶׁ ּתָּ ׁשֻ ל ַמִים ּבְ ץ אֹו ֵרַחִים ׁשֶׁ ְרחָּ ּנּור אֹו מֶׁ ה אֹו ּתַ דֶׁ ם ש ָּ הֶׁ ׁש לָּ ּיֵ ׁשֶׁ

ַעּכּו''ם לְ  ת לָּ ּבָּ ַ ַכר ַהׁשּ ְהיֶׁה ש ְ ּיִ ף ׁשֶׁ ּתֵ ּתַ אּו ְלִהׁשְ ּבָּ ה ׁשֶׁ עָּ ׁשָּ ה ּבְ ִחּלָּ ה, ִאם ִהְתנּו ִמּתְ ְסחֹורָּ ֲחנּות ּבַ ם ַבּדֹו, ִאם ְמַעט ְואִ ּבַ

ּיָּב ׁשֶׁ ה, ּכְ ְתִחּלָּ ר. ְוִאם לֹא ִהְתנּו ּבִ ֵאל ְלַבּדֹו, ֻמּתָּ רָּ ש ְ ת ַלּיִ ּבָּ ַ ד יֹום ַהׁשּ גֶׁ נֶׁ ַכר יֹום א' ּכְ ה, ּוש ְ ֹואּו ַלֲחלֹק נֹוֵטל  ַהְרּבֵ

דוּ  ת יָּ ּבָּ ַ ַכר ַהׁשּ יָּה ש ְ ר חֹוְלִקים אֹותֹו; ְוִאם לֹא הָּ אָּ ְ ם, ְוַהׁשּ ּלָּ תֹות ּכֻ ּבָּ ַ ַכר ַהׁשּ ִביִעית ַעּכּו''ם ש ְ ַעּכּו''ם ְלַבּדֹו ׁשְ ַע, ִיּטֹל הָּ

ר.  אָּ ְ ר, ְוחֹוְלִקים ַהׁשּ כָּ ָּ ם  הגה:ַהש ּ ְלקּו ְסתָּ ִדיֲעַבד, ֲאִפּלּו לֹא ִהְתנּו ְוחָּ ר ּבְ כָּ ָּ יִרין ַהש ּ ם חי''ב(. ְוֵיׁש ַמּתִ י' ְירּוחָּ רֹא''ׁש פ''ק דע''א ְוַרּבִ ְונ''ל  )הָּ

דֹול ֵיׁש ִלְסֹמְך ֲעלַ  ְפֵסד ּגָּ ְבהֶׁ ד עֹוֵסקּדִ חָּ ל אֶׁ ּכָּ פּות ׁשֶׁ ּתָּ ׁשֻ א ּבְ ּלָּ ל זֶׁה לֹא ַמְיֵרי אֶׁ ּכָּ יֹומֹו  ְייהּו; ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ ית יֹוֵסף(, ּבְ ם  )ּבֵ ֵניהֶׁ ְ ׁשּ ׁשֶׁ ל ּכְ ֲאבָּ

ר,  כָּ ָּ ל ַהש ּ ר ַלֲחלֹק ִעּמֹו ּכָּ ַעּכּו''ם ְלַבּדֹו, ֻמּתָּ ת עֹוֵסק הָּ ּבָּ ל ְיֵמי ַהחֹל, ּוְבׁשַ ַיַחד ּכָּ ִביד, ְוֵאין  עֹוְסִקים ּבְ א עָּ יּה קָּ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָּ ַעּכּו''ם ַאּדַ ּדְ

קֹום לֹא יִ  ל מָּ ֹות; ּוִמּכָּ יו ַלֲעש  לָּ ת עָּ לֶׁ ה ֻמּטֶׁ אכָּ לָּ ֵאין ַהּמְ ן ׁשֶׁ יוָּ ת, ּכֵ ּבָּ ׁשַ ְמַלאְכּתֹו ּבְ ֵאל נֱֶׁהנֶׁה ּבִ רָּ ש ְ רַהּיִ אָּ ה ִעם ׁשְ עָּ ַהְבלָּ א ּבְ ּלָּ ת אֶׁ ּבָּ ַכר ׁשַ  ּטֹל ש ְ

ִמים )ר''ן פ''ק  ְתֵבי פ''ק דע''א(.  ַהּיָּ ל ּכִ ק ּכָּ רֶׁ ת סֹוף ּפֶׁ ּבָּ ׁשַ  ּדְ

ר.  סעיף ב:  ה, ֻמּתָּ וֶׁ ׁשָּ ַעּכּו''ם ַלֲחלֹק ּבְ ה הָּ ה ִנְתַרּצָּ ַעת ֲחלּוקָּ ׁשְ ְך ּבִ ה, ִאם ַאַחר ּכָּ ִחּלָּ ּתְ ִהְתנּו ּבַ א ׁשֶׁ  ֵהיכָּ

 מתי צריך ומתי יועיל תנאי –שותפות 

כאשר ישנה שותפות בין יהודי לגוי, לא יאמר היהודי לגוי שיעבוד 
כוונתו היא שיחליף את  בשבת, ויהודי יעבוד כנגדו ביום חול, שהרי 

זה כאילו מעמיד היהודי בחצי היום שהוא צריך לעבוד בשבת, והרי 
ז, וכ"מ )תרומה סי' קמ את הגוי שיעבוד במקומו ובשליחותו בשבת

. אא"כ הם התנו קודם הסכם השותפות שליהודי אין שום  ברש"י(
חלק ביום השבת, כגון שאומר לו שהגוי יעבוד בשבת והיהודי כנגדו 

. 60 , וכל אחד יטול שכר יומו הן רב או מעטבאחד מימות החול
ישראל ועובד כוכבים שקיבלו שדה בשותפות לא יאמר  "  -המקור  ]

ואם התנו  , ל חלקך בשבת ואני בחולישראל לעובד כוכבים טו
  .[)עבודה זרה כב.( 61  "מתחלה מותר, ואם באו לחשבון אסור

כמו כן, שכר שבת בפני עצמו העולה מן עבודה בשבת אסור, ואף 
 באריס אין לקבלו, אך בהבלעה מותר )ר"ן( 

 
 אך לא בכל מקרה צריך תנאי אלא דוקא באופנים הבאים: 

 
כיון  - המלאכה היתה מוטלת על היהודי בשבת ש דוקא צריך תנאי 

שהמלאכה מוטלת על היהודי אף בשבת, לכן נחשב הגוי כשלוחו 
 אם אין המלאכה מוטלת על היהודי בשבת, כגון: לעבוד, משא"כ 

 
 מקור קודש

 

 ובשעת התנאי, אין להם להתנות שיחלקו בשווה בסוף העבודה, כיון שבכך הוא מגלה שהוא שותפו ביום השבת )מ"ב ס"ק ד(.  60
ד בשבתא ]שקבלו שדה באריסות מבעה"ב והם  "הנהו מוריקאי ]זורעי גנות כרכום[, דעובד כוכבים נקיט בשבתא וישראל בח –עבודה זרה כב.  -המקור  61

רבינא לרבא שותפים, והגוי עובד את האדמה בשבת והיהודי כנגדו ביום חול, כך שבסוף הם מתחלקים ברווחים בשווה[, אתו לקמיה דרבא שרא להו, איתיביה 
ני בחול ]לפי שכך הגוי נעשה שלוחו לעבוד בשבת[ ואם התנו 'ישראל ועובד כוכבים שקיבלו שדה בשותפות לא יאמר ישראל לעובד כוכבים טול חלקך בשבת וא

אסור ]בזה מתחלה מותר ]אם התנו קודם שחלה השותפות, שהגוי עובד בשבת והיהודי כנגדו בחול, כך שאין שום חלק ליהודי ביום השבת[, ואם באו לחשבון 
ו מעיקרא הוו. רב גביהה מבי כתיל אמר הנהו שתילי דערלה הוה ]המקרה לא היה נחלקו הראשונים האם קאי אהתנו או לא[', איכסיף, לסוף איגלאי מלתא דהתנ

נות עבודתו, בענין עבודה בשבת, אלא שותפות בשתילי עורלה[, עובד כוכבים אכיל שני דערלה וישראל שני דהתירא ]הגוי עובד ג' שנים ומקבל את התוצר בש
ותן שנים[, אתו לקמיה דרבא שרא להו, והא אותביה רבינא לרבא ]שהרי הגוי נעשה שליח[, לסיועי והיהודי עובד ג' שנים הבאות ומקבל את התוצר מהן בא

גבי עורלה סייעיה ]לפי מקרה זה, רבינא לא הקשה אלא הביא ראיה, שכשם שבשבת כאשר אין שליחות מותר אף שהיהודי מקבל שכר, כגון בהתנו מעיקרא, כך  
שהיהודי מקבל שכר ונהנה מכך[, והא אכסיף, לא היו דברים מעולם. איבעיא להו סתמא מאי ]לא התנו מעיקרא ובאו כעת מותר, כי אין שום איסור שליחות ואף  

הא סתמא מותר, אלא מהא   -הא סתמא אסור, אימא סיפא אם באו לחשבון אסור    -לחלוק בשווה, מבלי להזכיר את רווחי השבת[, ת''ש אם התנו מתחילה מותר  
 " ליכא למשמע מינה:

שמותר, בכך שקודם החוזה הם מתנים שהגוי  בהיתנו מעיקרא
שאין חלק ליהודי שזה אומר  יעבוד בשבת והיהודי כנגדו בחול,

]ומספיק הסכם זה, ואין צורך לפרש שאין חלק   במלאכת השבת
שיסכמו שיהיה שכר השבת רק , וכ"פ השו"ע ליהודי בשבת )ב"י([

 לגוי 'אם מעט ואם הרבה'. 
ל המלאכה מוטלת על הגוי, מותר , שבזה כבמשכיר שדהו לגויוכן 

 )ב"י(.
אחרים  וכן בגוי שעושה המלאכה לעצמו בעצמו, מותר, כגון נוכרים  

ואופים בעצמם ומשלמים לו שכר   םשמסיקים את התנור בעצמ
שימוש בתנור, שהרי בזה אינו מעמיד פועל ]וכיון שיש חשש  
  מראית עין בתנור, שיאמרו לצורך היהודי עושה, לכן בדבר שהדרך 

בשכיר יום, צריך שיהיה חלק לגוי, שבזה יאמרו שהגוי לצורכו 
]משא"כ בסעי' ו  (., מ"ב ס"ק אוס"ק ח עושה[ )מג"א ס"ק א

 שאסור להנות מהשכר, ששם אין חלק לגוי בעסק[.
 

דהוי כשלוחו, אך   –  דוקא שביקש ממנו לעבוד יום כנגדוצריך תנאי  
יהודי שותף אם הגוי נכנס מעצמו לשדה לעבוד כאריס, כך שה

במחצה שליש או רביע, מותר, שהרי אריסותיה קעביד )תרומה סי' 
 קמז(.
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חלק הישראל משביח מעבודת הגוי  כאשר דוקא שצריך תנאי וי"א 
דעת ר"י שכל האיסור לומר לגוי שיעבוד במקומו בשבת,  –בשבת 

הוא דוקא כאשר חלק הישראל משביח מעבודת הגוי בשבת, כגון 
אין צורך להתנות בעסקים אלו בשדה, משא"כ בתנור ומרחץ 

מעיקרא ומותר אף לחלוק בשווה )הובאו דבריו בתוס' ע"ז כב. ד"ה 
 לא יאמר, וכן ברא"ש ספ"ק דע"ז(.

ר"ת צריך תנאי מעיקרא אף בדבר לדעת  תבו התוס' שאך למעשה, כ
ר"י חזר בו מהיתרו, ואף הביא ראיה שאין  ועוד ש שאין בו שבח, 

לחלק בזה, ולפי דבריו גם בתנור, מרחץ וריחיים אסור להחליף את  
שהרי בתוספתא דדמאי   -ימי העבודה וצריך תנאי מעיקרא ]הראיה

י לעבוד בשבת שאף במרחץ אסור להגיד לגומובא פ"ו הי"ג( 
שהרי בשניהם אין שבח מעבודתו  ,במקומו, ודין התנור כמרחץ

בשבת, ומ"מ יש לאסור בזה שהרי הוי כאילו מעמיד פועל בידים[ 
)תוס' שם, והרא"ש שם כתב שר"י רק 'היה רוצה להתיר', וכן הסמ"ג 
ל"ת סה כא ע"ד כתב שר"י 'היה מתיר', שמשמע מהם שר"י הודה  

כן יראה דעת הרמב"ם ז"ל שכתב המשתתף עם  לר"ת, כתב הטור "ו
הגוי במלאכה או בסחורה אם התנו וכו', ומלאכה דומה לתנור שאין  

וכ"פ השו"ע שצריך  ,חלק הישראל מתעלה במה שהגוי עושה"(
  .אף שהם שותפים בסחורהכן ריחיים וותנאי אף בתנור 

 
א  דוקא כאשר חלוקת העבודה בין היהודי לגוי הי שצריך תנאי  וי"א  

לדעת הר"ן כל הבעיה היא כאשר כל אחד מהשותפים  –לפי ימים 
עובד ביומו, כך שבהחלפת ימי העבודה יוצא שהישראל משתכר  
מעבודת הגוי בשבת, אך אם אין חלוקת עבודה לפי ימים אלא  

מוטלת על שניהם בכל יום, יש להתיר כאשר הגוי עובד העבודה 
כיון שיש חלק בשבת וחולק עם הישראל את הרווחים בסוף, 

א"כ יש לומר שהגוי אדעתה  ו ,יחד באותה עבודהולגוי לישראל 
, ולכן מותר אף שמגיע לישראל רווח מזה, ואף דנפשיה קעביד

ודוקא כאשר היהודי נוטל את שכר   .62 שהקרקע שייכת גם ליהודי
)ר"ן  השבת בהבלעת שכר שאר ימים, בכדי שלא יראה כשכר שבת 

פסקו כדבריו ]שהרי הרמ"א הב"ח וו (63 בספ"ק דע"ז ו: ד"ה ומהא
מסתבר טעמו, וכ"ש היכן שיש אפשרות לפרש בדברי הרמב"ם  

שיש חלק לגוי בעסק אין בזה חשש בכל מקרה , ו64 כמותו )ב"ח([
  .מראית עין, כיון שכולם יודעים שיש לגוי חלק בו )מ"ב ס"ק י(

 
 ם: כמו כן, גם ההיתר של התנו מעיקרא מועיל רק באופנים הבאי

 
י"א שההיתר בהתנו הוא דוקא שלא יחלקו אפילו בסתם בעת  

לחלוק המהר"י אבוהב הסתפק בזה, לדברי האוסרים  –החלוקה 
כאשר השותפות בסתם, האם יש להתיר לחלוק בסתם אף בסתם 

. ומסקנת הב"י היא שלדברי הרמב"ם ודאי יש  מעיקרא כאשר התנו
י א'לא התנו', ובהתנו להתיר בזה ]שהרי לפי דבריו 'בואו חשבון' קא

 
 מקור קודש

 

וק עמו, משום וביאר המ"ב )ס"ק יא( "כיון דאין מוטל כלל על ישראל בזה לעשות בשבת, דהא בחול מחממין שניהם, ובשבת אין האינו יהודי יכול לכופו שיעס  62
 הכי בודאי אדעתה דנפשה עביד".

ת לגוי את שכר השבתות, אך למסקנה כתב הב"י שכנראה הב"י כתב בתחילה שהרמב"ם חולק ואוסר בכל ענין, שכן כתב שאם לא התנו יש לת  –דעת הרמב"ם    63
ן, שאם  הרמב"ם כתב זאת על מקרה שהם חלוקים בימי העבודה, אך הוא מודה שאם העבודה משותפת בכל יום, יש להתיר, כדעת הר"ן. וכן נראה מדברי הר"

 הר"ן היה סובר שהרמב"ם חולק עליו, הוא לא היה נמנע מלפרש זאת. 
, כיון שהיהודי עושה נגד מה שעושה הגוי בשבת, והוי ה"ה אם היהודי מחויב לעסוק בכל ימי השבוע ועל הגוי מוטל לעבוד בשבת בלבד ן,הר" ולפי שיטת 64

 )מג"א ס"ק ד(.  כמעמיד פועל
סתם, ואם היתה דעתו להתיר המג"א הוסיף אחר דברי הראב"ד "ועס"ב", וכוונתו היא, שכן יש לדייק לפי השו"ע, שכתב להתיר בשותפות בסתם וחולקים ב 65

 אף בבאים חשבון, היה לו לומר זאת )לבושי שרד(. 

מותר אף אם באו חשבון, וכ"ש אם חולקים בסתם )ב"י([, וכ"פ 
 השו"ע בסעי' ב, שאם הגוי התרצה לחלוק בשווה מותר. 

שייך לא ובזה אין מחלוקת, כיון שהתנו מתחילה שיום השבת 
ליהודי, והגוי התרצה לחלוק בשווה בסתם, מבלי לפרש כמה היה  

 (. שכר כל יום )מ"ב ס"ק יג
 

לפי   בעת החלוקה דוקא שלא יחלקו שההיתר בהתנו הוא  וי"א 
 ,שאף אם התנו אין לחלוק בסוף בשווההיא דעת הראב"ד  –  חשבון
באומרו שנוטל הוא שכר יום אחר   מזכיר היהודי את השבתכאשר 

, כיון שזה נראה שהתנאי מעיקרא היה הערמה כנגד יום השבת
לשיטתו, "ואם באו   - ]הראיה , ובסך הכל הוא שלוחובעלמא

לחשבון אסור" קאי על הסיפא שהתנו מעיקרא, ולפי דבריו בעינן 
)ראב"ד בחי' ע"ז   תרתי, התנו מעיקרא וגם שלא חולקים בשווה[

שהבין כן אף בדעת  וכן דעת המג"א )ס"ק ב( כב. ד"ה ואם באו(
  .65השו"ע 

אם   לעומת זאת, לדעת רש"י האיסור להתחלק בשווה הוא דווקא
  - לא התנו מעיקרא, אך אם התנו מעיקרא הכל מותר ]הראיה

ון אסור" קאי על הרישא שלא התנו כלל, שבלשיטתם, "ואם באו לח
דהיינו, רק אם הם לא התנו מעיקרא אסור להתחלק בסוף בשווה, 
משא"כ אם התנו מעיקרא הכל מותר, ואף אם ירצו לחלוק בשווה[ 

  .(ז)וכן נראה מהרמב"ם פ"ו הי"
בשעת חישבו את שכר כל יום, ופי דעה זו, מותר אפילו אם ול
"אתה נטלת בשבת מאה זוז ואני ביום חול היהודי אומר לו  חלוקה  ה

 ס"ק ב(. ט"זכנגדו חמישים זוז, מלא לי, השלם לי את הפער" )
( הביא מחלוקת זו, וסיים בדברי הא"ר שנשאר  וס"ק יג  המ"ב )ס"ק ה

]וכל ההיתר בסעי' ב שחולקים בשווה הוא דווקא בסתם,   בצריך עיון
כאשר לא פירוש את השכר שהגיע בכל יום, אלא חלקו סתם )מ"ב  

 .ס"ק יג([
 

ומ"מ אף האוסרים מודים, שאם לא נודע כמה היה רווח השבת, 
שמותר להם לחלוק בשווה )מג"א ס"ק ב, מ"ב ס"ק ו(, ובזה יכול 

 בשווה )שעה"צ אות ה(.היהודי להכריח את הגוי שיחלקו 
 

 לדברי רש"י משום מחזי כשלוחו  –הטעם ש"אם באו לחשבון אסור"  
]כי לדעתו אין בהחלפת ימי העבודה כל כך שכר שבת, שהרי היהודי  

נראה כשלוחו של היהודי,  יותר  אלא שבזה הוא    ,עבד כנגדו ביום חול
ולפי  וממילא נראה שמה שנוטל היהודי אחר כך הוא כשכר שבת[,

. ומ"מ מודה רש"י שיש לאסור  בנו גרשון משום שמחזי כשכר שבתר
 כאשר זה שכר שבת ממש )ב"ח, באה"ל ד"ה על כרחו בסוף הסימן(.

 
דעת   – דוקא שיש חלק לגוי בגוף הקרקע  שההיתר בהתנו הוא  וי"א  

רבנו אלחנן ז"ל היא שכל ההיתר להחליף ימי עבודה עם הגוי עם 
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חלק לגוי בגוף הקרקע כך  תנאי מעיקרא הוא דוקא כאשר יש
שתולים שעובד לעצמו, כגון כאשר התנור הוא של היהודי והגוי רק 

כך הם חולקים את שכר הימים ביניהם, בשעת החלוקה ו אופה
משא"כ אם כל    .כמה ימים והגוי נוטל כמה ימיםשכר  היהודי נוטל  ש

העסק הוא של היהודי שיש לאסור בזה ואף לא יועיל תנאי מעיקרא, 
, כי כל ההיתר הוא רק כאשר  עבודה כללהימי  את  להחליף  להם  ן  ואי
)הובא בתוס' ע"ז כב.   לגוי חלק בתנור שיהיה לעולם שלו בשבת  יש

  .וכ"כ מג"א )ס"ק ג( ,(, וכן סבר הג' אשיר"י סי' כדד"ה לא יאמר
 

שגם לדעה האוסרת יש להתיר כאשר שכר השבת  המג"א והוסיף 
ניתן בהבלעה, כגון שמסכם עם האופה שיטול שכר מספר ימים 

 )מג"א ס"ק ג(,  ובעל הבית יטול שכר מספר ימים אחרים
כאשר  יש להתיר כאשר אפשר לומר שהגוי עושה לעצמו, כגון וכן 

שבזה אדעתה הרי הוא כאריס ממש, האופה מקבל חצי מהרווח, 
, וא"כ אין צורך ב'התנו מעיקרא'. ה קעביד )מג"א ס"ק ד(דנפשי

)מ"ב ס"ק ח(. וכל זה דוקא כאשר אין חשש למראית עין, כגון 
 .שהתפרסם שאינו שכיר יום, או שכך דרך המקום )שעה"צ אות ז(

שהם  , הרא"ש ושאר פוסקים  שנראה מדברי התוס'  אלא שהב"י כתב
חד נוטל חלקו, הרי זה , ומאחר שכל ארבנו אלחנן לא מודים לדברי

)תוס' שם, רא"ש   כשותפות, אע"פ שאין לגוי חלק בגוף העסק
 . 66 ספ"ק דע"ז(

 
כמו כן, אם הגוי נתן מעות ליהודי בכדי שיתעסק עמהן בחול, והגוי 
מתעסק בהן בשבת, כיון שהמלאכה מוטלת על היהודי, הגוי שעוסק 

ת )מ"ב ס"ק  בשבת הוי שלוחו, וא"כ אסור ליהודי להנות משכר השב
 ט(.

 שותפות בסתם וחלוקה בסתם 

הגמרא   –בשווה נכנסו לשותפות בסתם ובאים לחלוק סתם 
דעת הרא"ש )סי' כה( ובעקבותיה נחלקו הראשונים,  ,  בזה  הסתפקה

, ואילו דעת הרמב"ם )פ"ו הקלור' ירוחם )חי"ב ני"ב פב סוע"ב( ל
  .החמירל  בשמו ע"ז ז. דיבור ראשון( ( והרי"ף )כ"כ הר"ן הי"ז

ב"י ובשו"ע פסק לחומרא שכן הם רוב בנין שמסכימים הנה הו
, ואם אינו ידוע כמה ות כולם, וא"כ הגוי יטול את שכר השבתלאסור

, יטול הגוי שביעית מהשכר השבועי, ובשאר השכר  שכר השבתות
ה, לעומתו, הרמ"א הביא את הדעה המקל. יחלוקו לפי ימי העבודה

, ודוקא כאשר הגוי עשה זאת  וסיים שבהפסד גדול יש לסמוך עליהם
 . על דעת עצמו, דאל"כ הוי כשלוחו )מ"ב ס"ק ז(

 : תיקון שותפות סעיף ג 
ּקּון ה, ֵיׁש ּתִ ְתִחּלָּ ּלֹא ִהְתנּו ּבִ א ׁשֶׁ רּוהּו ְלִאיׁש ַאֵחר ְוַיְחְזרּו   ֵהיכָּ ְרַקע אֹו ִיְמּכְ ֵמי ַהּקַ ם ּדְ הֶׁ ֲחִזיר ַהּמֹוֵכר לָּ ּיַ ַעל ְיֵדי ׁשֶׁ

חָּ  ל אֶׁ ֲחנּות ְולֹא ִהְתנּו, ַיֲחזֹר ּכָּ פּו ּבַ ּתְ ּתַ ה; ְוִאם ִנׁשְ ִנּיָּ ַעת ַהּקְ ׁשְ נּו ּבִ פּות, ְוִיּתְ ּתָּ ׁשֻ לְוִיְקנּוהּו ּבְ ְלקֹו, ִויַבּטְ ּו ד ְוִיּטֹל חֶׁ

אכָּ  ֹות ּבֹו ְמלָּ ְרַקע ַלֲעש  ל ַהּקַ ה; ְוִאם ִקּבֵ ְתִחּלָּ נּו ּבִ ף, ְוִיּתְ ּתֵ ּתַ ְך ַיְחְזרּו ְלִהׁשְ פּות, ְוַאַחר ּכָּ ּתָּ ֻ לּו ַהׁשּ פּות, ְיַבּטְ ּתָּ ׁשֻ ה ּבְ

ה.  ְתִחּלָּ נּו ּבִ ף ְוִיּתְ ּתֵ ּתַ ְך ַיְחְזרּו ְלִהׁשְ זֶׁה, ְוַאַחר ּכָּ ּתּוף ְוִיְמֲחלּו זֶׁה לָּ ִ ְלקוֹ  ה:הגַהׁשּ יר ְלַעּכּו''ם חֶׁ ּכִ ה ְלַהש ְ ת, אֹו   ְוִאם ִיְרצֶׁ ּבָּ ׁשַ ּבְ

ל ׁשֶׁ  ֵרי, ְוכָּ ׁשָּ ַע ּדְ ס ּוַמְטּבֵ כֶׁ ן רמ''ד ְלִעְנַין מֶׁ ֵאר ְלֵעיל סֹוף ִסימָּ ְתּבָּ ּנִ ֵרי ּוְכמֹו ׁשֶׁ ת, ׁשָּ ִקּבֹלֶׁ ְכרֹו ּבְ פּות ַעּכּו''ם.  ְלש ָּ ּתָּ ֵרי ִעם ׁשֻ ׁשָּ אן ּדְ ן ּכָּ  ּכֵ

 ביטול השותפות

לכתחילה היהודי והגוי צריכים להתנות בתחילת השותפות שלא 
]ואף יש איסור להשתתף עם   יהיה חלק ליהודי בעסק ביום השבת

הגוי ללא תנאי, כאשר הגוי יעבוד בבהמת הישראל בעל כרחו 
, אך בדיעבד שלא התנו, צריכים הם לבטל  )שו"ת הריב"ש סי' קנא([

די השותפות ולהיכנס לשותפות חדשה על בסיס התנאי. ו
שהשותפות החדשה תהיה באותו אופן שבה עשו את השותפות 

ל שיצא שיש חלק ליהודי בשבת, כך הראשונה, כך שברמת הקו
 בשותפות החדשה יצא קול באותה מידה, שאין חלק ליהודי בשבת. 

יחזרו וימכרו את הקרקע לאדם   - עסקתנור או אם הם קנו ולכן, 
אחר, ויעשו תנאי ביניהם ויחזרו ויקנוהו. )ר"ת, הובאו דבריו בתוס' 

ון, צריך  ]ואם מוכרים חזרה למוכר הראש ע"ז כב. ד"ה לא יאמר(
ועיל שרק יחזיר להם את הכסף והם יחזירו ילהקנות לו מחדש, ולא  

  .[לו את שטר המכירה )מ"ב ס"ק יד(

 
 מקור קודש

 

מוכח שסוברים שצריך שיהיה חלק לגוי בעסק, לפי שכתבו "מעשה בא' שגבה חצי תנור בחובו", ולא  והמג"א דחה דבריו, שהרי אדרבה מדברי הרא"ש ורי"ו 66
 כתבו סתם שהאופה היה נוטל כך וכך ימים, וכן משמע בהגהת אשיר"י )מג"א ס"ק ג(. 

תנו מתחילה, אם ישראל פיקח ישכיר את הגוי "ישראל וגוי שקבלו מטבע מן המלך... ואם לא ה –כתב הג' אשיר"י )ספ"ק דע"ז סי' כד( בשם האור זרוע  67
רח בעצמו שיעשה חלקו בשבת", וביאר הב"י שחובה לבאר שכוונתו היא שהיהודי ישכיר לו את חלקו בשבת בעסק, והגוי יקח את רווחי השבת, כך שהגוי שטו

 ובה לקבל שכר השבת בהבלעה, כיון שיש כאן הפסד )ב"י(.הוא טורח ]ואין לבאר שהיהודי ישכור את הגוי, שהרי זה בגדר שכיר יום ואסור[. ואף אין ח

בדומה לכך, אם הם השתתפו בסחורה בחנות,  -שותפים בסחורה 
יש להם לבטל השותפות בכך שכל אחד יטול חלקו, ויעשו שותפות 

 חדשה על בסיס תנאי שאין חלק ליהודי בשבת. 
כמו כן, אם הם שותפים בעסק מלאכה, ימחלו  –ים במלאכה שותפ 

זה לזה השותפות והתנאים הראשונים, ויעשו שותפות חדשה על  
 בסיס תנאי שאין ליהודי חלק בשבת )ב"י(, וכ"כ בשו"ע.

 להשכיר המכס או לשכור את הגוי

ת נוספות מבלי לבטל  יושישנן שתי אפשרווהנה, הרמ"א הוסיף 
צה להשכיר לאינו יהודי חלקו בשבת או "אם יר השותפות והן

הרמ"א התיר להשכיר את העסק דהיינו, , לשכרו בקבולת, שרי"
לשבת לגוי או לשכור את הגוי בעצמו בקבלנות, וטעמו הוא לפי 
שהתרנו זאת במכס ומטבע המלך משום ששם ישנו הפסד, כל שכן 

  . 67  כאן שיש להתיר שהרי יש לגוי חלק בעסק
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שהרי זהו שכר שבת ממש, ואין קשו בדבריו, האחרונים התאך 
שכן ההיתר הוא דוקא במכס ומטבע להתיר אותו שלא בהבלעה, 

אם לא נתיר לו יש חשש שהוא יעשה ו, ששם ההפסד גדול המלך
   .יותר איסור גדול

אפשר להתיר רק בהבלעה של שכר    וכתב שבזה  ,לכן הט"ז חלק עליו
]והביא ראיה מדברי הריב"ש שהובא  השבת עם שאר ימי החול

בסוף הב"י, שכתב כן גבי שותפים בבהמה, שאם הגוי יעבוד בשבת 
 . ס"ק ג( ט"ז) אא"כ יתן לו בהבלעה[ ,אסור שכר השבת

להשכיר לגוי או את הגוי הוא   הרמ"אשהיתר    ,בתחילה ביארהמג"א  
, ולכן יש להתיר בזה במקום שר לבטל השיתוףדוקא כשאי אפ 

לכן   ,[שמלשון הרמ"א נראה שלכתחילה מותר בזה]אלא הפסד 
מיירי שהרמ"א  למסקנה המג"א ביאר אחרת את היתר הרמ"א,

ששכר השבת ניתן בהבלעה, כך שאין מי שיחלוק על הרמ"א ]כגון 
שמשכיר לגוי את העסק לכל ימי השבתות עם שנים או שלושה  

מימי החול, וכן ששוכר את הגוי שעל כל רווח שיביא יקבל ימים 
שבמקום סכום מסוים )מ"ב ס"ק טו([, ועיקר החידוש הוא לומר 

, קל וחומר ממכס שיש חלק לגוי בעסק אין חשש משום מראית עין
)מג"א ס"ק  ומטבע המלך ששם יש רק הפסד ואין חלק לגוי בעסק

  ח עפ"י לבושי שרד(.

  : מעות להתעסק ד   סעיף 
ן ְלַעּכּו''ם מָּ  ֵאל ִלּתֵ רָּ ל יָּכֹול ִיש ְ ת חֹוֵלק ִעּמֹו ּכָּ ּבָּ ׁשַ ם ּבְ הֶׁ א ְונֹוֵתן ּבָּ ַעּכּו''ם נֹוש ֵ הָּ י ׁשֶׁ ם, ְוַאף ַעל ּפִ הֶׁ עֹות ְלִהְתַעֵסק ּבָּ

ה שְׁ  ַעּכּו''ם עֹוש ֶׁ הָּ ּנֹאַמר ׁשֶׁ ּה ׁשֶׁ ֹותָּ ֵאל ַלֲעש  רָּ ת ַעל ִיש ְ לֶׁ ה זֹו ֻמּטֶׁ אכָּ ֵאין ְמלָּ ֵני ׁשֶׁ ה, ִמּפְ וֶׁ ׁשָּ ר ּבְ כָּ ָּ ִליחּותֹו, ְוֵכן ֵאין ַהש ּ

י הּוא.   ר ִמּמִ ק ִנּכָּ ֵעסֶׁ יֹומֹו ְויִ  הגה: הָּ ד עֹוֵסק ּבְ חָּ ל אֶׁ ל ִאם ּכָּ עֹות, ֲאבָּ א ְונֹוֵתן ְלחּוד ִעם ַהּמָּ ַעּכּו''ם נֹוש ֵ ְונָּא ׁשֶׁ ִכי ַהאי ּגַ א ּבְ ֵאל  ְוַדְוקָּ רָּ ש ְ

סּור  ת, אָּ ּבָּ ׁשַ ַעּכּו''ם ּבְ ַסק הָּ עָּ ֶׁ ִריְך ַלֲעסֹק נֶׁגֶׁד ַמה ׁשּ אֹון(. צָּ ם ּגָּ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ן שכ''ה  )ּבֵ ן ִסימָּ ן ְלַקּמָּ ַעּכּו''ם, ַעּיֵ ּכֹון ִמן הָּ ׁש לֹו ַמׁשְ ּיֵ ֵאל ׁשֶׁ רָּ ְוִיש ְ

ִעיף ב' ְוג'.    סָּ

הנותן מעות לגוי בכדי שיתעסק בהם ויסחר בהם לצורך היהודי, 
אף שהם חולקים בסוף את  מותרוהגוי עובד גם בשבת, הרי זה 

]וא"כ  , כיון שהמלאכה מוטלת על הגוי]דהוי כקצץ[ השכר בשווה
]וא"כ אין בזה    , ועוד שלא ניכר שהעסק הוא של היהודיאינו שליח[

)רמב"ם פ"ו הי"ח, סמ"ג ל"ת סה כא ע"ד(.  [68 משום מראית העין
והשכר מותר, שכן זהו כשכירות כלים שמותר, לפי שאין אדם  

צווה על שביתת כליו )כל בו סי' לא ל ע"ג(. ולפי טעם זה, מוכח מ
שזה מותר לכתחילה ]ולשון הרמב"ם שמשמע שזה דיעבד שכתב 

 . וכ"פ בשו"ע שזה מותר לכתחילה  ,"הנותן מעות", לאו דוקא[ )ב"י(
וכל זה שהשכר ניתן בהבלעה, שאל"כ מיחזי כשכר שבת )מ"ב ס"ק 

מר לו לעבוד בשבת, אלא הגוי נכנס  יז(, וכן דוקא שהיהודי אינו או
 לעבוד מעצמו )מ"ב ס"ק חי, כמובא בסעי' ה(.

שקצץ לו ' תנאים: שהמלאכה מוטלת רק על הגוי, הלסיכום, בעי' 
]שאין ניכר של מי העסק[   שאין ידוע שהמעות הן של היהודישכר,  

היהודי אינו אומר לו לעבוד , וששכר השבת ניתן בהבלעה, ו69
 .בשבת

 
חנות, כך שידועה השותפות ביניהם, אסור, כגון  הישנ אבל אם

עובד בשבת, הוא שהגוי ושהיהודי והגוי מתחלקים בימי העבודה, 
יש חשש שיבואו לחשבן את שכר השבת, והוי בכלל "ואם באו 

אף שהגוי מחשב את שכר הימים ורואה שהיהודי לחשבון אסור". 
וכל  ת כנגדו,הרוויח ביום חול והוא מבקש להשוות את שכר השב

שכן אם היהודי הוא זה שמבקש להשוות את שכר השבת עם שכר  
.  וכ"כ הרמ"א (, ב"יתשובת הגאונים מהדורת לי' סי' סחיום החול )

 .זה, בכך שיעשו תנאי מעיקרא )מ"ב ס"ק יט(ש פתרון בומ"מ י

 ממושכן : בגדים למכור ותנור  סעיף ה 
ת ּבָּ ׁשַ ּלֹא יֹאַמר לֹו ְמֹכר ּבְ ר, ּוִבְלַבד ׁשֶׁ כָּ ַצץ לֹו ש ָּ ה ְלַעּכּו''ם ִלְמּכֹר, ִאם קָּ ן ְסחֹורָּ ֵאל ִלּתֵ רָּ ר ְלִיש ְ חֹו  ֻמּתָּ קָּ ּלְ ּנּור ׁשֶׁ . ּתַ

ּנּור ַכר ַהּתַ ה ש ְ ֲעלֶׁ ּיַ ֶׁ ה ׁשּ ּמַ ַעּכּו''ם ׁשֶׁ יו הָּ לָּ ל עָּ ּכֹון ֵמַעּכּו''ם, ְוִקּבֵ ֵאל ַמׁשְ רָּ ר ִלּטֹל    ִיש ְ יו, ֻמּתָּ ית ְמעֹותָּ ִרּבִ ֵאל ּבְ רָּ ן ְלִיש ְ ִיּתֵ

ֵאל אֹוֵמר לֹו ַלעֲ  רָּ ש ְ ק ּבֹו, ְוַגם ֵאין ַהּיִ ֵאל ֵחלֶׁ רָּ ַעּכּו''ם, ְוֵאין ְלִיש ְ ְרׁשּות הָּ הּוא ּבִ ת ְלִפי ׁשֶׁ ּבָּ ַכר ׁשַ ת. ש ְ ּבָּ ׁשַ סֹק ּבְ

ַרח, ְלַקּיֵם ּתְ  יּה טָּ ַנְפׁשֵ ַרח ּבְ י טָּ ַעּכּו''ם ּכִ אֹו. ְוהָּ  נָּ

 בגדים לסחור 

אך צריך שני , מותר, הנותן בגדים או סחורה לגוי בכדי שימכור
 תנאים, וכ"פ השו"ע:

 
 מקור קודש

 

 )מ"ב ס"ק חי, ביאור הגר"א(. אא"כ דרך המקום באריסות או שהתפרסם שדרכו להעסיק באריסות.  דינו כמרחץעם מעות  שכן עסק השקעות   68
עשה אותו שותף במבנה בלבד ולא יאף שזה מועיל ווניתן לפתור זאת בכך שיעשה אותו שותף בעסק, והגוי מפעה פעי, ומספר לכולם שהעסק גם שלו.  69

גבי אדם שיש לו משרד ובתוכו   -( קובץ תשובות לרב אלישיב ח"ג סי' לז, הביאו הרב בהליכות שבת עמ' נב)בכן משמע בדברי הרב אלישיב זצ"ל ]במלאכה 
א. כיון היא שכירה, ניתן לפתור זאת ע"י שיקצוץ לה שכר, כגון שיקבע איתה בונוסים על המלאכה, לפי הישגים  -מזכירה גויה שרוצה לעבוד בשבת. ותירץ הרב

תעשה שעות נוספות. ג. שיעשה אותה שותפה היא ופעולות, בנוסף לשכר החודשי שלה. ב. יאמר לה שהוא מעדיף שלא תבוא בשבת, ואין זה מענינו אם 
 [.במשרד, וממילא היא מפעה פעי ותספר לכולם. ובין אם יעשה את השותפות בקניה או השכירות החנות

כדין כך שהגוי אדעתה דנפשיה קעביד, שקצץ לו שכר ]דוקא 
המשלח אגרת ביד הגוי, שמותר כל שקצץ ויש לו אפשרות לעשות  

 סמ"ק סי' רפב עמ' שב(, זאת מבעוד יום[ )
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ובתנאי שלא יאמר לו שימכור בשבת )מרדכי פ"ק דשבת סי' רמט  
ואם יום השוק הוא בשבת בלבד הרי זה כאומר לו  ,בשם סמ"ג(

, וכ"פ לעבוד בשבת, שהרי אין לגוי ברירה אחרת )מ"ב ס"ק כא(
השו"ע שמותר בשני תנאים, שקוצץ לו שכר ולא אומר לו לעבוד 

  בשבת.
י שצריך גם את התנאים כעסק המעות, דהיינו אף שהמלאכה  אך ודא

מוטלת על הגוי, שאין ידוע שהעסק של היהודי ושכר השבת ניתן 
 בהבלעה.

 תנור ממושכן

תנור של גוי שחייב כסף ליהודי, וכעת התנור ממושכן אצל היהודי, 
התנה עמו שמה ששכר התנור  הגוי  ווהתנור אצל הגוי והגוי עובד בו,  

מותר, ואין צריך להתנות כלום  –ודי בריבית על הלוואתו יהיה ליה
]כיון שהתנור ברשות הגוי ואין לישראל חלק בו, וגם אינו אומר לו 
לעסוק בשבת, ולכן הגוי שטרח בנפשיה קטרח[ )רא"ש ספ"ק דע"ז, 

וכ"פ השו"ע, והוסיף המ"ב )ס"ק כב(  תוס' ע"ז כב. ד"ה לא יאמר(
 . שאף אין צורך בהבלעה

 סעיף ו 
סּור  ּנּור, אָּ ַכר ַהּתַ ש ְ ת ּבִ ְתנּו לֹו ּפַ ְרחֹו, ְונָּ ת, ַעל ּכָּ ּבָּ ׁשַ ֵאל ּבְ רָּ ל ִיש ְ ַתּנּורֹו ׁשֶׁ ַעּכּו''ם ּבְ פּו הָּ ּנּו.  ִאם אָּ נֹות ִמּמֶׁ  ֵליהָּ

 הנאה משכר מלאכה שהיתה אסורה 

נחלקו הפוסקים האם מותר ליהודי לקבל שכר ממלאכת שבת  
 שהיתה אסורה: 

 (,הובא בב"י ס"ס רמג י"א שמותר )שו"ת רב נטרונאי גאון סי' נט
שכן "ואם באו   –וי"א שאסור כל שכר שבת וחילופי שבת ]הראיה 

ואעפ"כ לחשבון אסור" היינו בדיעבד שעבד כבר וחישב שכר שבת,  
 אסור להנות מזה[ )רמב"ם, מרדכי פ"ק דשבת סי' רמו(,

הרמ"א הביא שיטתם וכתב שכן עיקר שאסור להנות משכר שבת  
 זה.

 
לעומת זאת, המג"א כתב שאין בזה מחלוקת, כי מי שהתיר היינו 
במקום שהאיסור הוא משום מראית העין בלבד, ומי שאסר היינו 

ס"ק ה(, בסי' רמג "א במקום שהאיסור הוא מעיקר הדין )מג
ובמקרה שאסור מן הדין, אף אם הגוי הביא מעצמו המעות אסור 

 ס"ק טז(.סי' רמג לקבלם ממנו, וכ"כ המ"ב למעשה )
 

, 70  אף שכר הניתן בעל כרחו של היהודי אסור ,ולפי הדעה האוסרת
, ואחר כך בשבת בלבד  רחוכגון שאפו גוים בתנורו של היהודי בעל כ
אסור להנות מכך )מרדכי  –באו והביאו לו שכר על השימוש בתנור 

 מו לו בכסף או בפת )מ"ב ס"ק כד(,ילבין אם ש  פ"ק דשבת סי' רמו(
שכר  שאך אם הם אפו גם בשאר ימות השבוע, הרי  וכ"פ השו"ע.

ומותר אף שזה לא היה בעל כורחו  ומותר, שבת ניתן בהבלעהה
71 (., באה"ל ד"ה אם אפו)מ"ב ס"ק כג

 
 מקור קודש

 

שבת, ואף שישנה מחלוקת מה הטעם ש"אם באו לחשבון אסור", ולדעת רש"י הטעם הוא משום מחזי כשלוחו, ולדעת רבנו גרשון הטעם משום מחזי כשכר    70
)באה"ל כך שלדעת רש"י אין היתר כאשר הוא עשה זאת בעל כרחו שהרי עדיין יש מחזי כשכר שבת. מ"מ מודה רש"י בשכר שבת גמור שיש לאסור, כמו כאן 

 ד"ה על כרחו(.
 ד"ה אסור להנות(.  מלשון השו"ע לא משמע כן )באה"לש  אלאלדעת הבגדי ישע שעל המרדכי יש להתיר בדיעבד שכבר קיבל את שכר השבת בזה,    71



   סימן רמו 

25 
 

 סימן רמו 

 : השכרת והשאלת כלים לגוי סעיף א 
ֵני ׁשֶׁ  ת, ִמּפְ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ ם ְמלָּ הֶׁ ה ּבָּ הּוא עֹוש ֶׁ י ׁשֶׁ יו ְלַעּכּו''ם, ְוַאף ַעל ּפִ לָּ יר ּכֵ ּכִ ִאיל ּוְלַהש ְ ר ְלַהׁשְ ים ֻמּתָּ נּו ְמֻצּוִ ֵאין אָּ

סּור ְלַהש ְ   ַעל ּה, אָּ ה ְוַכּיֹוֵצא ּבָּ גֹון ַמֲחֵרׁשָּ ה, ּכְ אכָּ ם ְמלָּ הֶׁ ין ּבָּ עֹוש ִ ֵכִלים ׁשֶׁ ִלים; ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ִביַתת ּכֵ יר ְלַעּכּו''ם ׁשְ ּכִ

הַ  א ּבְ ּלָּ ת אֶׁ ּבָּ ַכר ׁשַ ּלֹא ִיּטֹל ש ְ יר לֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶׁ ּכִ ר ְלַהש ְ ת; ּוַבּיֹום ַהה' ֻמּתָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ׁש  ּבְ יר לֹו ְלחֹדֶׁ ּכִ ש ְ ּיַ גֹון ׁשֶׁ ה, ּכְ עָּ ְבלָּ

ת.  ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ר ֲאִפּלּו ּבְ ִאיל לֹו, ֻמּתָּ בּוַע; ּוְלַהׁשְ ת  הגה:אֹו ְלׁשָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ִאיל לֹו ּבְ ר ְלַהׁשְ ַאֲחרֹונָּה; ּוֻמּתָּ א הָּ רָּ בָּ ּסְ ר ּכַ )טּור  ְוֵכן ִעּקָּ

ת( ּבָּ ׁשַ ִכירּות ַאף ַעל גַּ  וסמ''ג ּוְסַמ''ק ְותוס' פ''ק ּדְ ש ְ ֵוי ּכִ הָּ ְונָּא ּדְ ִכי ַהאי ּגַ ן ּבְ ִאיל לֹו, ְולֹא ַאְמִרינָּ ַעּכּו''ם ַיֲחזֹר ְוַיׁשְ הָּ ְתנֶׁה ׁשֶׁ ּמַ הֹות ַמְימֹוִני  ב ׁשֶׁ )ַהּגָּ

 פ''ז(.

 כלים כרתהש

"ת"ר לא ישכיר אדם כליו לנכרי בע"ש, בד' או בה'  –שבת יט. 
 מותר".

 
הרי"ף )כן הבינו הרא"ש והר"ן בדעתו, לפי שהשמיט הלכה  לשיטת 

שאוסרת להשכיר   טעם הברייתא הרמב"ם )שבת פ"ו הט"ז( זו( ו
ואינה  שיטת ב"ש,כהיא  משום שביתת כליו, וא"כהוא בשישי 

, ולכן מותר בשביתת כליוקיי"ל כב"ה שאין איסור ד להלכה, כיון
הב"י ובש"ע ]כיון שכך פסקו   פ ", וכלהשכיר או להשאיל אף בשישי
 הרי"ף והרמב"ם, הכי נקטנין[.

 
טעם הברייתא שאוסרת  שם בד"ה לא ישכיר( תוס' ) ר"ילשיטת 

להשכיר בשישי הוא משום מיחזי כנוטל שכר שבת, "משום מראית  
שקרוב כל כך וסמוך לשבת, נראה ששוכרו לשבת  העין, דכיון

ברייתא זו היא לכו"ע, ואף לב"ה ]כי . וא"כ 72עצמה" )כלשון הב"י(  
א"כ היה לאסור אף ברביעי , ב"ש, ומשום שביתת כליוהיא כאם 

, ועוד שהגמ' הביאה ברייתא זו בסתם, ואם כב"ש היא היה  וחמישי
 [. לגמ' לפרש זאת

ב"י(, כגון שמשכיר לו לתקופה שהשבת   ודוקא בהבלעה )תוס' שם,
]דהיינו, אע"פ שמשכירו בהבלעה לחודש וכדו', נבלעת בין הימים 

מ"מ כיון שהכלי יוצא תחת ידו בערב שבת, נראה שמשכירו 
ולפי שיטתם יש לאסור להשכיר בע"ש גם   .73 להרוויח שכר שבת[

ע  וכן הביא הש"כלים שאין עושין בהן מלאכה, כגון חלוק וטלית. 
 בשם י"א, וכ"פ הרמ"א.

 
שאוסרת  ברייתא הטעם לשיטת רבנו יונה )הובא ברא"ש שם( 

להשכיר בשישי הוא משום מיחזי כשלוחו, וא"כ האיסור הוא דוקא 
בהשכרת כלי שעושין בו מלאכה, כריחיים, מחרשה ושאר כלי  

 
 מקור קודש

 

ורך עבודת הר"ן כתב "דכיון שלמחר הוא משכים בו למלאכתו ובאין ממנו לבית החשבון, מתחזי כשכר שבת", נ"ל פירושו, כיון שדרך העולם היא להשאיל לצ  72
על סעי' ב, בזה הלשון "משא"כ בערב מחר, המתחילה מהבוקר, לכן מי שמשכיר בערב שבת, ממילא חושדים בו שמשכיר זאת לעבודת שבת. וכדבריו כתב הב"ח  

 שבת דמסתמא יעשה מלאכה מיד בשבת, דאל"כ לא היה שוכרו אלא לאחר השבת".
 אם האיסור בשישי משום מחזי כשכר שבת, א"כ יש לאסור להשכיר בשישי  גם לישראל.ורבנו יונה דחה שיטתם, שכן    73
 - הואיל ונהנה דבריו, נ"ל ביאורוכך  ה מלאכה לישראל, וכל יום שישי אסור שמא יכנס  בו שבת",הראב"ד )שבת פ"ו הט"ז( "הואיל ונהנה כאילו עוש זו לשון 74

החשד הוא שיאמרו  -הואיל ויש הנאה לישראל המשכיר את הכלי לגוי )למעט ישראל הנותן עורות לעבדן, ששם אין חשש זה(, כאילו עושה מלאכה לישראל
להשכיר בזמן סמוך לשבת, שיאמרו שלעבודת שבת שכרו )ומכאן רואים שדעתו כרבנו יונה האוסר משום  שהוא שליח העושה מלאכה לישראל, ולכן אין

ואף שלכאו' יש להתיר בבוקר שישי כיון שאינו סמוך לשבת, ויש לגוי זמן לעשות מלאכתו מלפני השבת,  -שליחות(. וכל יום שישי אסור שמא יכנס בו שבת
מחתא אחת,  מבחינת הגוי כל היום הוא כןשא הגוי יבוא לביתו של הישראל אחר השקיעה בכדי לקחת את החפץ, מ"מ יש לאסור זאת שהרי יש לחוש שמ

 כנלע"ד.   ., וזה כבר שבתוהלילה הולך אחר היום, וכשהיהודי יאמר לו לבוא ביום שישי הוא יכול לבוא אחר שקיעה
 ל התוס' אף בזה, ומתיר אף ללא הבלעה.  והב"י הביא דברי מהר"י אבוהב שמשמע מדבריו שר' יונה חולק ע   75

עושה בהן מלאכה עבור   אומנות, שהרי מיחזי בשבת שהנכרי
בזה   הישראל, כיון שבזה יש רווח לישראל בהשכרת הכלים בשבתות

אך ברביעי וחמישי לא נראה כ"כ  ,הגוי עושה בהן מלאכה בשבתש
)וכן נראה שזו  , ואף לדעת ב"הברייתא זו היא לכו"עוא"כ כשלוחו. 

דעת רש"י שכתב "לא ישכיר אדם כלים. לעשות בהם מלאכה: בערב  
, וכ"כ הראב"ד פ"ו הט"ז שנראה שמשכירו לו לצורך השבת"שבת. 

  והב"י לשיטה זו(רי"ו ני"ב פב ע"ג  (, ודוקא בהבלעה )כ"כ הרא"ש  74
75. 

ולשיטתו יש לאסור אף בכלים שהמלאכה נעשית בתוכם, כגיגית 
שכר וכדו'. אך בכלים שאין בהם מלאכה כלל מותר )מ"ב ס"ק ב, 

עשית בהם מלאכה דאו', אך כלים  וכן דוקא בכלים שנ ופשוט הוא(.
שמלאכתן מדרבנן מותר, כיון שלא נראה אלא כעובר על שבות 
  דשבות ובזה לא גזרו משום מראית העין )באה"ל כגון בריש הסימן(.

 השאלת כלים

השאלת כלים מותרת אף בערב שבת, ואף כלי שעושין בו מלאכה 
והטעם    שברייתא אסרה רק להשכיר בשישי, אך השאלה שרי.  לפי]

לא יבואו לחושדו כשלוחו )מג"א   שאין רווח ליהודיהוא שבהשאלה  
)תוס' שבת יט. ד"ה    והלכה כב"ה שאין איסור שביתת כליו[  ס"ק ב(.

וכ"פ  טור, ב"י(רמב"ם פ"ו הט"ז, לא ישכיר, סמ"ג ל"ת סה יט:, 
]וכלים שאין עושין בהם מלאכה, מותר להשאילם אף בשבת   הש"ע.

 )באה"ל ד"ה ומותר([. בעיר המוקפת חומה 
 

, אע"פ  ואף מותר להשאיל לגוי, על תנאי שהגוי ישאיל לו כלי אחר
ב"י בשם ) שאינו משאילו חינם, כיון שאין זו דרך השכירות הרגילה

 , וכ"פ הרמ"א.הגהות מיימוניות פ"ו אות פ(
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לפי הטעם שכתב הב"י, 'כיון  –ואם הגוי משאילו יום אחד יותר 
 שאין זו דרך שכירות רגילה', מותר גם בזה.

אך לפי הטעם שכתב הגר"א, ש'כל איסור שכירות כלים לגוי הוא 
יום כנגד יום יש להתיר,  תמפני שיש רווח ליהודי', א"כ בהשאל

שהרי לא הרוויח, אך בהשאלה של יום כנגד יומיים יש לאסור, כיון 
 שמרוויח בזה. 

 אה"ל )ד"ה ולא אמרינן( הביא מחלוקת זו וסיים בצריך עיון.הב

 שכר שבת

 -המקור]  שלא בהבלעהבפני עצמו,  אסור לישראל לקבל שכר שבת  
"השוכר את הפועל לשכור את הפרה, לשמור את התינוק,   -ב"מ נח.

, (אם שכיר יום הוא) לשמור את הזרעים, אין נותנין לו שכר שבת

היה שכיר שבת שכיר חדש שכיר   .יולפיכך אין אחריות שבת על
 . [שנה שכיר שבוע, נותנין לו שכר שבת לפיכך אחריות שבת עליו"

, מ"ב ס"ק צריך הבלעה )ב"י וכדלעיל - ר"י ושיטת ר' יונהלשיטת 
 (,ג

 וכתבוהמג"א )ס"ק ב( הט"ז )ס"ק א(  –ולשיטת הרי"ף והרמב"ם 
)וכ"כ  השצריך הבלעה גם לשיטתם, שהרי לא מצינו מי שמקל בז

 המ"ב ס"ק א(.
אלא שמנגד, ישנם הרבה פוסקים שהבינו בדעת הרמב"ם שבכל 
השכרת כלים אין צורך בהבלעה, ורק במקום שישנה עבודה בשבת, 

 (76צריך הבלעה )עיין בהערה  
 

י"א שמותר, כגון שהגוי מסכים להוליך  – שכר שבת לצורך מצוה 
 אתרוגים רק ביום השבת )אשל אברהם אות ג(.

 : השאלת כלים סמוך לחשכה סעיף ב 
ֵאין ל ׁשֶׁ ה, ּכָּ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ ת ִאם הּוא סָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ת, ַוֲאִפּלּו ּבְ ּבָּ ׁשַ ִלי ְלַעּכּו''ם ּבְ ִאיל ׁשּום ּכְ סּור ְלַהׁשְ הּות ְלהֹוִציאֹו    אָּ ׁשְ

הּו ְלהֹוִציאֹו.ִמּפֶׁ  ֵאל ִצּוָּ רָּ ש ְ ּיִ בּור ׁשֶׁ ה סָּ רֹואֶׁ הָּ ֵני ׁשֶׁ ה, ִמּפְ כָּ ם ֲחׁשֵ ִאיל קֹדֶׁ ׁשְ ל ַהּמַ יתֹו ׁשֶׁ  ַתח ּבֵ

 השאלה בשבת וסמוך לשבת 

ואף בע"ש אם אין לגוי שהות    עצמה  אסור להשאיל חפץ לגוי בשבת
  .77לצאת מבית היהודי  

שיחשדוהו ו מה הטעם, הסמ"ג )ל"ת סה ע"ב, טור(, כתב לפי  ונחלק
  .שהיהודי ציוה לגוי להוליכו ברשות הרבים לצורך היהודי

מפני שיחשדוהו הוא    אילו הרמב"ם )שבת פ"ו הי"ט( כתב שהטעםו
"אלא צריך שיצא באותו חפץ   לשון הרמב"םוזה ]שהלוה לו בשבת 

ו אין אדם יודע  מפתח ביתו קודם השבת, שכל זמן שהוא בבית
יראה  ,אימתי נתן לו, וכשיצא הגוי מביתו בשבת וחפץ ישראל בידו

[ כמי שהלווהו לגוי או משכנו או פסק עמו או מכר לו בשבת"
 .)רמב"ם שבת פ"ו הי"ט(

אפילו בערב שבת סמוך בשבת, ושאין להשאילו כאן וכ"פ הש"ע 
קודם היהודי הוציאו מפתח בית גוי ל לחשכה, כל שאין שהות ל

, וסיים הש"ע בטעמו של הסמ"ג  ]קודם השקיעה )ה"ה([ חשכה
   ."מפני שהרואה סבור שהישראל צוהו להוציא"

 
 מקור קודש

 

בלא הבלעה,   וזה לשון פתחי הבית לרב גד יזדי שליט"א "ולענין הלכה, ע' בשו"ת זרע אמת ח"ג )סי' כה דף לד ע"ג( שכתב שדעתו נוטה להתיר שכירות כלים  76
דף יא ע"ב(... וכן העלה בספר חזו"ע שבת ח"א )עמ' קנו( עפ"ד  בשו"ת שערי רחמים פראנקו ח"א )חיו"ד סי' ד פ", וכושוב ראה שכן כתב המטה יהודה. ע"ש

שכתב בשם המטה יהודה והשואל ונשאל, והביא שכן כתב המעשה רוקח )פ"ו מהל' שבת סוף הט"ז(. ע"ש... וע' בשו"ת ציץ אליעזר חלק יג )סי' כח אות ו( 
נח.(, הוא רק בעד מה שהוא בעצמו משתכר בטרחת גופו, אבל שיהיה אסור לו מהרש"ג ח"ב )סי' ס(, שיש לומר שהאיסור לקבל שכר בשבת שלמדנו בב"מ )

, ונראה הטעם לקבל שכר כליו חפציו או שכר ביתו לא שמענו, והרי עצם איסור שכר שבת לאו איסור גמור הוא אלא חומרא בעלמא, כמו שכתב הב"י )סי' תקפה(
כר שבת בכליו של אדם, ורק בשכר אדם בגופו הביא הברייתא הנ"ל. ולדעת הרי"ף והרמב"ם דדחי  וכו', והרמב"ם )בפ"ו מהל' שבת( לא הזכיר איזה איסור ש

כל דברי   ברייתא דאיסור השכרת כלים מהלכה, וסברי דאזלא הברייתא אליבא דב"ש וכו', א"כ לא מצינו בש"ס שום איסור על שכר כלים בשבת. ועפ"ז נפלו
ורבית מעותיו שאסור אם משלמין בעד כל יום ויום, ולהרמב"ם הכל מותר. ועפ"ז ג"כ יתיישב מנהג העולם שנוסעים  המג"א )בסי' רמו וסי' שו( לענין שכר בית

ום אדם לחוש אל הצדיקים לשבת קדש וימים נוראים, ולנים ומשלמים שכר לינה בעד לינת שבת ויו"ט ומחשבים כל יום וכל לילה לבדו, ואינו עולה על לב  ש
בהרבה מקומות וקהילות כשרות משלמין בעד המקוה שטובלים בשבת ויו"ט, ואינו עולה על לב שום אדם לחוש על חשש שכר שבת... הן   משום שכר שבת. וכן

ו כלל שיש אמת שראיתי בשו"ת אורל"צ ח"ב )פכ"ה ס"א( ובמנוחת אהבה ח"א )פי"ט ס"ד( שפסקו להחמיר. ]וע"ע בספר בנין בני ציון )סק"ב([. אבל לא זכר
ים  ת בדבר, וכל הראשונים נקטו בדעת הרמב"ם להתיר. ולכן נראה שמעיקר הדין יש להקל בזה. ומכל מקום אע"פ שמעיקר הדין אין צורך להשכיר כלמחלוק 

קמאי   קיםבהבלעה, אך המחמיר בזה לעצמו תבוא עליו ברכה, לפי מה שכתב החיד"א בברכי יוסף )סק"ב( שיש לחוש לסברת הי"א בשו"ע, שהיא דעת רוב הפוס
דברי המטה    ובתראי דפליגי על הרי"ף והרמב"ם. ע"ש. ולפי זה צריך שיהיה השכר בהבלעה... והנה בטעם הדבר ששכר כלים מותר אף שלא בהבלעה, כבר הבאנו

 יהודה דהיינו משום שהשכירות כמכר, והמהרש"ג כתב שלא גזרו אלא בשכר הבא מכח מלאכה שבגופו." עכ"ל. 
וב''ה אומרים כדי שיגיע  ,''ר ב''ש אומרים לא ימכור אדם חפצו לנכרי ולא ישאילנו ולא ילונו ולא יתן לו במתנה אלא כדי שיגיע לביתות" -שבת יח: -המקור 77

דברי רבי עקיבא הן הן דברי בית  א''ר יוסי בר' יהודה הן הן)של היהודי מבעוד יום(, רבי עקיבא אומר כדי שיצא מפתח ביתו  )מבעוד יום(, לבית הסמוך לחומה
 ".לא בא רבי עקיבא אלא לפרש דברי ב''ה  ,הלל

הוא הדין אף במכר )ש"ע סי' רנב סעי' א(, וכן במתנה וכלשון הגמ', 
והאיסור הוא אף בחפץ שאין עושין   והלואה )באה"ל ריש סי' רנב(.

 .ס"ק ו(בו מלאכה )מ"ב 

 בזמן הזה 

הט"ז )ס"ק   –)כדברי הטור בסי' שכה( גמורה שאין רה"ר בזמן הזה 
אף  כתב שאין להתיר בזמן הזה בכל מקום, אף שאין רה"ר גמורה ]  ג(

לפי טעמו של הסמ"ג, שיחשדוהו שציוהו לילך ברה"ר, היה נראה  
להקל בזמן הזה בכל מקום, שהרי הוי שבות דשבות בגזרה שאסורה  

הפוסקים מ"מ מראית העין, וי"ל שבזה לא גזרו חכמים.  רק משום
 [.למעלה לא כתבו היתר זה, ולכן נראה להחמיר בזה

 במקום שמותר לטלטל

להשאיל   התירהט"ז )ס"ק ג( לכתחילה, בו במקום שמותר לטלטל 
 לגוי בשבת. 



   סימן רמו 
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רק בעת הצורך ]כי לפי טעמו של בזה  המג"א )ס"ק ו( הקל    ולעומתו
הרמב"ם, שיחשדוהו שהלוהו בשבת, א"כ יש לאסור אף במקום 

  [.78  שמותר לטלטל
להקל להשאיל לגוי בשבת, אך סייג זאת  להלכה, המ"ב פסק והנה 

, כגון בעיר במקום שמותר לטלטלבארבעה תנאים, א. דוקא 
ב. והגוי גר שם )כמובן(, ג. ודוקא להשאילו )אך   .שמוקפת חומה

למכור או להשכיר לו אסור(, ד. ודוקא בכלים שאין עושין בהם  
 .זה(מלאכה )מ"ב ס"ק ט, עפ"י הפמ"ג בסי' 

 
מותר, לפי התנאים דלעיל, ובלבד  כלים שעושין בהם מלאכה אך ב

 עושהשיוצאים מביתו קודם השבת, שלא יאמרו שבשליחותו הוא 
 סס"ק ט עפ"י פמ"ג בסי' רנב(. )מ"ב

 : השכרת והשאלת בהמה לגוי סעיף ג 
ה   ם ְמֻצּוֶׁ דָּ אָּ ת, ׁשֶׁ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ ּה ְמלָּ ה ּבָּ ֲעש ֶׁ ּיַ ֵדי ׁשֶׁ ְמּתֹו ְלַעּכּו''ם ּכְ הֶׁ ִאיל ּבְ יר אֹו ְלַהׁשְ ּכִ סּור ְלַהש ְ ְמּתֹו. אָּ הֶׁ ִביַתת ּבְ ַעל ׁשְ

ֵני ִאם מַ   הגה: ל לֹא ְמהָּ ת, ֲאבָּ ּבָּ ַ ם ַהׁשּ ּנָּה לֹו קֹדֶׁ ֲחִזירֶׁ ּיַ ּה, ּוְלַהְתנֹות ׁשֶׁ ִאילָּ ּה אֹו ְלַהׁשְ ירָּ ּכִ כֹול ְלַהש ְ ל יָּ ת,  ֲאבָּ ּבָּ ׁשַ נּוַח ּבְ ּתָּ ַעּכּו''ם ׁשֶׁ ְתנֶׁה ִעם הָּ

ְך   ן ַעל ּכָּ ַעּכּו''ם נֱֶׁאמָּ י ֵאין הָּ ַכי פ''ּכִ ְרּדְ ה ּומָּ רּומָּ ר ַהּתְ ת()ְסַמ''ג וֵספֶׁ ּבָּ ׁשַ ּה    ק ּדְ ה ִעּמֹו ְלַהְחִזירָּ ּה ְלַעּכּו''ם, ְוִהְתנָּ ירָּ ּכִ ּה אֹו ִהש ְ ִאילָּ ְוִאם ִהׁשְ

ְמּתֹו קְ  הֶׁ ת, אֹו יֹאַמר ּבְ ּבָּ ַ ם ַהׁשּ ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו קֹדֶׁ ה ּבֵ ּנָּ ת, ַיְפִקירֶׁ ּבָּ ׁשַ ּה ּבְ בָּ ת ְוִעּכְ ּבָּ ַ ם ַהׁשּ ֵדי לֹו קֹדֶׁ ה ְלַעּכּו''ם, ּכְ נּויָּ

ּנָּ  ּיִ א.  ׁשֶׁ אֹוַרְיתָּ א ּדְ כֹול    הגה:ֵצל ֵמִאסּורָּ ם יָּ דָּ ֵכי ֵאין ׁשּום אָּ ְפֵקר, ַוֲאִפּלּו הָּ ר הֶׁ אָּ ִדין ׁשְ ם ּכְ דָּ ֵני אָּ ּה ִלְפֵני ג' ּבְ כֹול ְלַהְפִקירָּ ה, יָּ ְוִאם רֹוצֶׁ

ת  ּבָּ יו ִאּסּור ׁשַ לָּ ֵדי ְלַהְפִקיַע ֵמעָּ נָּתֹו ַרק ּכְ ּוָּ אי ֵאין ּכַ ַוּדַ ּה ּדְ ם)טּור(. ִלְזּכֹות ּבָּ דָּ יֹום טֹוב ֵאין אָּ ל ּבְ ת, ֲאבָּ ּבָּ ׁשַ א ּבְ ִביַתת   ְוַדְוקָּ ה ַעל ׁשְ ְמֻצּוֶׁ

יֹום טֹוב  ְמּתֹו ּבְ הֶׁ ט(. ּבְ קֶׁ ּבֹוֵלי ַהּלֶׁ ם ׁשִ ׁשֵ ית יֹוֵסף סי' ש''ח ּבְ  )ּבֵ

 שביתת בהמתו

מחלוקת   אדם מצווה על שביתת בהמתו, אף שישנהמוסכם הדבר ש
 האם אדם מצווה על שביתת כליו.

שהוא   שמאולכן אסור לאדם להשאיל או להשכיר בהמתו לגוי 
יעבוד בה בשבת, בכל אופן, ואף מתחילת השבוע )סמ"ג ל"ת סה  

 וכ"פ השו"ע.ואף בהבלעה )מ"ב ס"ק י, יא(, , 79 ע"ג(
אין איסור להשאיל או להשכיר לגוי, כיון שאינו  בבהמה דקהמ"מ 

שעושים בה מלאכה )באה"ל ד"ה בהמתו לא"י, וכן הוא מצוי 
 ברמב"ם(.

 
יל הבהמה לגוי אף אוהנה, ישנן פתרונות המתירות להשכיר או להש 

לכתחילה, וישנן פתרונות המועילות רק בדיעבד בכדי שהיהודי לא  
 יעבור איסור בכך שהשכירה לגוי. 

 
הגוי עושה "בהמת ישראל ביד גוי, אם  כתב הרוקח )סי' ש(והנה, 

בה מלאכה בשבת, מאחר שאין לוקח שכירות מותר, ואם ישראל  
 .רואה, מוחה בידו"

דחה דבריו, התיר להשאיל הבהמה לגוי, ולכן הרוקח הבין שהב"י 
להשאיל בהמתו לגוי שיעבוד  אף אסור שכן משום שביתת בהמתו 

 בה בשבת.
ד( הבין שהרוקח התיר למסור בהמותיו  לעומת זאת, הט"ז )ס"ק

לרועה גוי, וכיון שאין הם נחשבים ברשות הגוי, אין חשש שהוא  
יעבוד בהם בשבת, כי מרתת לעבור על דיניהם ]משא"כ כאשר  
הבהמה ברשות הגוי, הוא לא נתפס בעיניו כגנב ולכן לא מרתת[  

 .)עיין ראיות לכך בט"ז(

 
 מקור קודש

 

 שהרי הרמב"ם פתח ב"לא ישאילנו", וסיים "יראה כמי שהלוהו", ולא נקט כמי שהשאילו.  78
)הובא בדרכ"מ אות   ה בעל כרחו"וכ"כ בשו"ת הריב"ש )סי' קנא( "שהישראל עושה איסור לכתחילה שהשתתף עם הגוי בלא תנאי והגוי עושה בבהמתו מלאכ  79
 ו(.

 שכירות

הרי היא ברשות הישראל, ואף  - המושכרת לגוי ישראל  ת בהמ 
שנחשבת ברשות השוכר לענין הנאה, מ"מ גופה נחשב של 

 .  , דאמרינן בזה שכירות לא קניא, ומצווה על שביתתההישראל
י"א שלחומרא אמרינן ששכירות  – בהמת גוי המושכרת לישראל 

)מג"א בשם הג'   היא נחשבת גם ברשות הישראלקניא, ועל כן 
  ר כיון שהוא איסור מהתורה )מ"ב ס"ק יב(.אשיר"י(, ונכון להחמי

מותר ממה נפשך,  – בהמת גוי ששכרה יהודי ומיד השכירה לגוי 
שהרי אם שכירות לא קניא, א"כ היא של הגוי הראשון, ואם שכירות  

 קניא, היא של הגוי השני )מג"א ס"ק ח(. 
יש להחמיר מחמת   – קנה מגוי או מכר לגוי במשיכה או בכסף בלבד  

 מ"ב ס"ק יב(.הספק )

 תנאי על מנת שיחזירנה קודם השבת 

הריב"ש )בשו"ת סי' כה( כתב שאפשר לכתחילה להשאיל החפץ 
]כיון  לגוי, כאשר מתנה עם הגוי שיחזיר לו את החפץ קודם השבת

שבזה אין הבהמה ברשות הגוי בהסכמה ולכן הוא מרתת מלעבוד 
השבת, טוב להפקירה  ואם לא החזירה לו קודם ) בה )מ"ב ס"ק יג([

הרמ"א שזה   פ ", וכ(בינו לבין עצמו, בכדי שלא יעבור על איסור
 מועיל לכתחילה.

 תנאי על מנת שתנוח בשבת 

הכל בו )סי'   –אם מתנה עם הגוי שהבהמה לא תעשה מלאכה בשבת  
לא, כט ע"ד( בשם רבנו פרץ, התיר לעשות זאת שלושה ימים קודם 

כיון הבהמה לא תנוח,  השבת ]אף שאין הגוי נאמן ומסתמא
 התנה עמו, אין הוא עובר בלאו )מאמר מרדכי סק"ג([.של

ויש אוסרים כאשר יודע שהגוי עושה בה מלאכה )מרדכי פ"ק דשבת 
סי' רמג(, ומסתמא הגוי לא נאמן על כך לומר שלא יעשה בה  



 מי      מנוחות          

 

28 
 
 

, ואין הוא מרתת כיון שהבהמה  מלאכה )סמ"ג ל"ת סה יט ע"ג(
עצמו כגנב אם ישתמש בה )מ"ב ס"ק  עיניאין הוא נחשב בברשותו 

 .)ט"ז סס"ק ד( הרמ"א שאין זה מועיל פ ", וכיג(

 בפני מי -  להפקיר הבהמה

  -לגבי הפקר הבהמה, נחלקו הפוסקים בפני כמה צריך להפקירו 
,  לא מועילכתבו ש   התוס' )שבת חי: ד"ה דמפקרא( והרא"ש )סי' לג(

אי אפשר בענין אחר, זה מועיל, לפי שאמרו ב"ש ששכן דוקא בכלי  
רמ וגם סי' בהמרדכי לדבריהם הסכימו )וועוד שאין הדבר מפורסם 

 .וכ"כ הטור שאין מועיל הפקר בינו לבין עצמו (חי"ב פב ע"גרי"ו 
שכל זה בהפקר שבינו לבין עצמו, אך הפקר מדבריהם, הב"י  הביןו

, ואפשר שמפורסם הדבר אפשר שמותר לכתחילה בפני שלושה
]והסתפק הב"י אם ניתן להשאיל   מותר הפקר בפני אחרשאפילו 

 לכתחילה כאשר מפקירה בפני שלושה[.
לעומת זאת, דעת הר"מ אלשקר ז"ל )סי' מב( שלדעת האוסרים אין  

בין בשלושה בין בינו לבין עצמו  כלל ואין ההפקר מועיל לחלק, 
 ות ז(. )חידושי הגהות א

 
כתב להתיר  ס"פ אין בין המודר ד"ה ומה טעם( )רא"ש בנדרים ה

וכ"כ רבנו , )שם(  קיי"ל כריב"לשהרי בינו לבין עצמו, אף להפקיר 
(, וכ"פ הריב"ש )בשו"ת שמשון )הובא בפסקי הרא"ש שם סי' יא

 סי' כה(, 
 פסק שמותר להפקיר אך לפחותאלא שהרא"ש בפסקים )סי' יא( 

שטוב שיעשה זאת בפני אשתו או אחד מבני   הוסיף, ואחד אדם  בפני  
   בכדי שאחרים לא יזכו בזה.  ,ביתו

 
יכול רק בדיעבד כשהגוי עיכב החפץ בידו להלכה, השו"ע פסק ש

]כיון שרק מדרבנן בעי' הפקר בפני  להפקירה בינו לבין עצמו
שלושה, וכאן שכבר היתנה עמו שיחזירנה, והגוי עיכבה, די בזה 

 . בכדי להצילו מאיסור דאו' )מ"ב ס"ק טו([
מ"מ טוב להזהר להפקירה בפני שלושה, וכתב המ"ב )ס"ק טו( ש

ועל כל פנים בפני אדם אחד, ואפשר באחד מבני ביתו ]שהרי רבים  
 .ם שמדאו' הפקר הוא בפני אדם אחד לפחות[מהפוסקים סוברי

 לכתחילה או דיעבד –להפקיר הבהמה 

וכן נחלקו הפוסקים האם ההפקר הוא לכתחילה בכדי להתיר  
   -להשכירה או להשאילה או רק בדיעבד 

בהבלעה או  ה שכירלה  לכתחילה התיר  )סי' רפב עמ' שא( הסמ"ק
הוא אף כאשר מפקירה, ומדברי הטור נראה שההיתר להשאילה 

עצמו, ודוקא בהבלעה, כדי שלא יראה כנוטל   שמפקיר בינו לבין

 
 מקור קודש

 

המרדכי )פ"ק דשבת( והגה"מ )פ"ו הט"ז דפוס קושטא( כתבו שאם השאיל לגוי דיעבד צריך א.  -הסתפק הב"י האם הפקר בפני שלושה מועיל לכתחי' 80
ל שהם דיברו בהווה, שאין לך אדם שמפקיר אך אין זה מוכרח, שכן י" –להפקירה בפני שלושה, כך שמשמע מהם שאף בפני שלושה הוי דיעבד ולא לכתחילה 

, מדברי הרא"ש )בפסקים סי' יא( שכתב אין לסמוך על ההפקר בכדי להשכירה לכתחילה לגוי ב.בהמתו בכדי להשאילה לגוי, אך אה"נ שזה מועיל לכתחילה. 
וכן מדברי הא"ז )הל' ערב שבת ג.  )ב"י(. מותר לכתחילהאין זה מוכרח, שכן אפשר שמיירי בהפקר בפני אחד, הא בפני שלושה  – ומשמע שמותר רק בדיעבד

בפני שלושה  סי' ב סוף ס"ה( שכתב "אף אם אמר בהמתי קנויה לך אין להתיר בזמן הזה, וגם אין להתיר ע"י הפקר", נראה שאין לסמוך על ההפקר לכתחי' אף
 ה לך, והוי כהפקר בפני אחד, וא"כ בפני שלושה שמא מהני. כנלע"ד.אך נ"ל שגם כאן אין הכרח לומר כן, שכן הוא מיירי בקנוי  –)דרכ"מ אות ג(  

, שהרי שם אין לומר שמכירה לזמן שמא מכירה ולא הלואה, כך שלא תהיה בעיה של ריביתלענין הלואה אמנם הפקר זמני מועיל לענין שביתת בהמתו, אך  81
ש, משא"כ לענין שביתת בהמתו, כיון שהבהמה יצאה מרשותו, ונהיתה הפקר גמור, אין הוא בעינן מכירה ממש, וכיון שאמר לו צריך להחזיר לו אין זה מכירה ממ

 חייב על שביתתה )ט"ז ס"ק ה(.

שכר שבת. ולדברי האוסרים להשכיר כלים בערב שבת אסור אף 
   )ב"י(.להשכיר הבהמה בע"ש 

 
בהמשך דבריו, הב"י ניסה להוכיח אם ההפקר בפני שלושה מועיל 
 לכתחילה מפוסקים שונים, אך סיים שאין זה מוכרח ]עיין בהערה

 [. 80בפירוט 
 

, במקרה שהגוי  בדיעבדלהלכה, כתב השו"ע שהיתר הפקר הוא רק 
הט"ז )ס"ק ד( כתב שאין ההפקר לכתחילה  לא החזירם קודם השבת.  

ועל כן אין להשכירה על דעת שיפקירנה, ואפילו  אלא רק בדיעבד,
  ויש כאן חשש מראית העין   בפני שלושה, שאין הכל יודעים מהפקרו

וכ"כ המ"ב  .[ואילו ההיתרים המובאים בסעי' ה' הם לכתחילה]
 )ס"ק יד(. 

, כיון שבפני לכתחילהאך הב"ח כתב שהפקר בפני שלושה הוא 
)הובאו דבריו במג"א  ולא יבוא לידי חשד שלושה מפרסמא מילתא

וכתב המ"ב )ס"ק יד( על דבריו "ובשעת הדחק אפשר שיש    ,ס"ק ט(
 .לסמוך על דבריו"

 ןהפקר לזמ

בעת  שיש לפרש ,בהגהות סמ"ק )שם אות א( כתב בשם רבנו פרץ
וזה נחשב להפקר )עפ"י נדרים מד.(,  שמפקירה רק לזמן  ההפקר

כשהיא ברשות  כגון לשבת בלבד או לכל זמן שעושה בה מלאכה
הגוי, וכאשר יוצא שבת הוי כאילו חזר וזכה בה, וכל זה בכדי שלא  

 יזכה בה אחר )ב"י(. 
ההפקר לזמן פועל ממילא, אין צורך לפרש זאת, אלא  שוהטור הבין  

אף מבלי שיפרש זאת להדיא, שהרי מסתמא דעתו על זה להפקירה  
ואחר השבת הוא יזכה בה  רק בכדי להפקיע איסור שביתת בהמתו

   ., ולא בכדי שאחר יזכה בהבחזרה
 

אין אחר יכול לזכות בה ]והמג"א )ס"ק יא( כתב שמדברי  ,כןכמו 
הרמ"א, והוסיף שמחמת כן אף אם   פ ", וכאיה מה סבר[הב"י אין ר 

מפקיר בפני שלושה, אין שום אדם יכול לזכות, שכן כוונתו בהפקר 
 .81רק להפקיע האיסור  

הבהמה היא הפקר  והמ"ב )ס"ק חי( כתב טעם אחר, שבשבת בודאי
גמור, אך אין לחוש שיזכה בה אחר, שבודאי הגוי לא יניחנה כל זמן 

]ונראה מדבריו שישנה מציאות שהאחר   שהיא תחת ידו למלאכתו
 יכול לזכות בה[.
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 כירת הבהמה מ

מוכר כל ימי השבת ולא בשבת ש"גם במכירה אין היתר אלא כ
החשד )מ"ב ס"ק  , דהיינו מכירה גמורה, מפנילחוד" )מג"א ס"ק ט(

 .יד(
יהודי שמכר בהמתו וקצב דמים, ומסרו  – במכירה על תקופת נסיון  

לגוי על תנאי שינסנה, ורק אם הגוי ימצא בה מום הוא יוכל 
להחזירה, הבהמה נחשבת בחזקת הלוקח )הגוי( ואין בה משום  
שביתת בהמתו עד שיגלה דעתו שאינו חפץ בה )חי' רעק"א בשם 

תוספות ספר א"ל ד"ה אסור להשכיר( ]אך בהר"ן פ"ק דע"ז, בה
 ירושלים הקשה על זה מירושלמי מפורש[. 

 להקנות הבהמה לגוי

בהמתי קנויה לך הג' מרדכי )פ"ק דשבת סי' תנב( בשם ספר  
המצוות, התיר לכתחילה להשאילה או להשכירה לגוי, כאשר אומר  

 ,לו "בהמתי קנויה לך" )וכ"כ האגור סי' שמב(
ים בינו לבין עצמו, גם בזה יש לאסור, וכ"כ הא"ז  אך לדברי האוסר

 )הל' ע"ש סי' ב סוף ס"ה הובא בדרכ"מ אות ג, ב"י(.
 

דהגוי לא החזיר הבהמה בע"ש,  בדיעבדרק להלכה, השו"ע פסק ש
]אך   יכול לומר "בהמתי קנויה לגוי", ובכך ינצל מאיסור דאו'.

לכתחילה אין לסמוך להקנות לגוי, כיון שאין הדבר מפורסם, ויש 
 בזה חשש מראית העין )מ"ב ס"ק יז([.

 
 והנה, השו"ע נקט לשון "בהמתי קנויה לעכו"ם", 

  בפניו המג"א )ס"ק י( סבר שההיתר הוא רק כשאומר לגוי אך 
כי גם ליהודי לא ] או חצרו "בהמתי קנויה לך", כדי שיזכה בה הגוי

 .[ ועיל להקנות חפץ אא"כ מזכה לו את החפץ ע"י אחרמ
לעומת זאת, הא"ר הסכים עם דברי השו"ע שמועיל לעשות כן אך  

  בינו לבין עצמו )באה"ט אות ו, שעה"צ אות יט(.
  פסיקת דמים שהיתה  כוהוסיף החיי אדם )כלל נח( שזה מועיל דוקא  

 של שווי הבהמה. 
כשלא היה קציצת אחר', וכן  אבל שלא בפניו, וכן אפילו ע"י ישראל  

 )מ"ב ס"ק טז(.  , אין ההקנאה מועילהדמים

 שביתת בהמה ביום טוב

שכן   הרמ"א כתב שאין אדם מצווה על שביתת בהמתו ביום טוב.
 –שביתת בהמתו נלמדת מהפסוק בשבת "למען ינוח שורך וחמורך 

 כמוך".
 ובכל זאת, גם ביו"ט ההיתר הוא רק בהבלעה, משום שכר יו"ט.  

 הט"ז )ס"ק ו( כתב על זה "עיין סימן תצה ס"ג".  
"ל סובר שיו"ט ושבת שוים באיסור שביתת בהמתו כמו מהרשאך ה

והב"י בסי' תצה הביא את שני הדעות בזה, ומצדד  בכל המלאכות.
 לאיסור, ועל כן כתב המ"ב )ס"ק יט( שיש להחמיר, וכ"פ הגר"א.  

 : גוי שקיבל אחריות סעיף ד 

ַעּכּו' יו הָּ לָּ ל עָּ יִרים ִאם ִקּבֵ ם, ֵיׁש ַמּתִ הֶׁ ם, ְוחֹוֵרׁש ּבָּ הֶׁ ִרים ְלַעּכּו''ם ַלֲחרֹׁש ּבָּ וָּ יר ׁשְ ּכִ ִהש ְ ֵאל ׁשֶׁ רָּ ה  ִיש ְ יּות ִמיתָּ 'ם ַאֲחרָּ

ַעּכּו' ֵאין הָּ ן ׁשֶׁ ֵכיוָּ א; ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ א ְוזֹולָּ ה ְויֹוְקרָּ ה ּוְגֵנבָּ ֵאל  ּוְגזֵלָּ רָּ ֱהַמת ִיש ְ ה, ִנְקֵראתָּ ּבֶׁ ּה ִאם ִיְרצֶׁ ְכרָּ 'ם יָּכֹול ְלמָּ
ן זֶׁה.  ִסימָּ ה ּבְ ן ְלַמּטָּ  ְוַעּיֵ

 -בהמה השייכת לישראל והוא משכירה לגוי 
י"א שמותר להשכיר הבהמה לגוי, כאשר הגוי מקבל עליו אחריות 

, כי עתה מוטל עליו נכסי צאן ברזלמיתה גזלה גנבה יוקרא וזולא, 
 .ונחשב כאילו הבהמה שלו

ויש אוסרים בזה, כי אין הגוי יכול למוכרה, לכן נחשבת הבהמה על  
)הגה"מ פ"ו בשם סמ"ג    שם הישראל, וא"כ מצווה הוא על שביתתה

 סמ"ק ותרומה בסי' קמח(. 

השו"ע הביא את שתי הדעות הנ"ל, את המתירים בי"א  להלכה, 
, ולפי כללי הפסיקה נראה שכך האוסרים בי"א בתראקמא ואת 

 .  דעתו לאסור כי"א בתרא, וכ"כ המג"א )ס"ק טז(
והרמ"א הוסיף "ועין למטה בסימן זה", וכוונתו לומר, שבסוף הסימן 
יש שני מתירין, ועוד שכן דעת הרמ"א לפסוק להקל כדעת המתירין  

 שם )מ"ב ס"ק כא(.

 : ישראל וגוי השותפים בבהמה סעיף ה 
ְת  ּיַ ת, ַעל ְיֵדי ׁשֶׁ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ ַעּכּו''ם ְמלָּ ּה הָּ ֹות ּבָּ ר ַלֲעש  ה, ֻמּתָּ ֵהמָּ ּבְ ִפין ּבַ ּתָּ ֵאל ְוַעּכּו''ם ׁשֻ רָּ ַעּכּו''ם  הנֶׁ ִאם ִיש ְ ִעם הָּ

ה ְתִחּלָּ סּור, ַאף עַ   ּבִ ה אָּ ִחּלָּ יֹום חֹל, ְוִאם לֹא ִהְתנּו ִמּתְ ֵאל ּבְ רָּ ת ְוִיש ְ ּבָּ ׁשַ ַעּכּו''ם ּבְ ּטֹל הָּ ּיִ ּה ׁשֶׁ נּו אֹותָּ ּקָּ ׁשֶׁ ִהְתנּו  ּכְ י ׁשֶׁ ל ּפִ

ּה אִ  דֹו ְלהֹוִציאָּ יָּ ֵהא ְרׁשּות ּבְ ּיְ ה, ׁשֶׁ מּורָּ ה ּגְ אָּ ַהְלוָּ ּה ְלַעּכּו''ם ּבְ ה אֹותָּ ְך; ְוִאם ַיְלוֶׁ ְרׁשּות  ַאַחר ּכָּ ּלֹא ּבִ ה, ׁשֶׁ ם ִיְרצֶׁ

יִרים ֲאִפּלוּ  ר. ְוֵיׁש ַמּתִ ַעּכּו''ם, ֻמּתָּ ִרים ַעל הָּ וָּ ְ יּות ַהׁשּ ַעּכּו''ם ְוַאֲחרָּ ִמים ַעל הָּ ֵאל, ְוִיְזקֹף ַהּדָּ רָּ ַיד    ִיש ְ לֹא ְיֵהא ְרׁשּות ּבְ

ַעּכּו''ם בְּ  ִמים ַעל הָּ ְזקֹף ַהּדָּ ּיִ ַעּכּו''ם ְלהֹוִציא, ַעל ְיֵדי ׁשֶׁ ה ַאּפֹוִתיֵקי  הָּ ַעּכּו''ם ְוַיֲעש ֶׁ ה ְוַיֲחזֹר הָּ לֹוַמר  ִמְלוֶׁ ֵאי ּכְ ֵהא קָּ רּוׁש ַאּפֹו ּתְ )ּפֵ

א ִמזֶּׁה(ְך לֹא ְיֵהא לְ  ּלָּ עֹון אֶׁ רָּ ֵאל, אֹו ְיַהְרֲהֵנם  ּפֵ רָּ ֵעאל רהן(ְלִיש ְ מָּ ְלׁשֹון ִיׁשְ ּכֹון ּבִ רּוׁש ַמׁשְ ּלֹא יֹאַמר לֹו: ֵמעַ  )ּפֵ ְצלֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶׁ ו; ְוֵיׁש  אֶׁ ְכׁשָּ

ְהיֶׁ  ה ּתִ ת ְוִאם ַיֲעֹבר ְוַיֲעש ֶׁ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ ּה ְמלָּ ה ּבָּ ּלֹא ַיֲעש ֶׁ ַעּכּו''ם ׁשֶׁ ת הָּ ְזִהיר אֶׁ ּיַ יִרים ַעל ְיֵדי ׁשֶׁ יו ַמּתִ לָּ יּות עָּ ה ַאֲחרָּ

ֹות מְ  א ַלֲעש  א ִאם ּבָּ ּתָּ ַהׁשְ ם, ּדְ אֹוֵתיהֶׁ ַעְרּכָּ ן ּבְ אֹוְנִסים, ְוִיְכּתֹב ּכֵ ֵאל,  ַוֲאִפּלּו ֵמהָּ רָּ ֱהַמת ִיש ְ ּה ּבֶׁ ת ֵאינָּ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ לָּ

ְנֵסיּה.  אָּ ַעּכּו''ם ְלִהְתַחּיֵב ּבְ ּה הָּ ֲהֵרי ְקנָּאָּ ה, ֲאִפּלּו  הגה:ׁשֶׁ ְרצֶׁ ּיִ ן ׁשֶׁ ֹות ֵאיזֶׁה ֵמהֶׁ כֹול ַלֲעש  א ִניְנהּו ְויָּ ִרים ֵאּלּו ִהְלְכתָּ ּתֵ ֵדי הֶׁ ל ְצדָּ ְוכָּ

ֵאל ּדִ  רָּ ל ִיש ְ ּה ׁשֶׁ ּלָּ ה ּכֻ ֵהמָּ ר.  ִאם ַהּבְ ּתֵ ְך הֶׁ רֶׁ ה ּדֶׁ ש ָּ עָּ ַפְרֵסם ׁשֶׁ ּיְ ַעּכּו''ם, ַרק ׁשֶׁ פּות הָּ ּתְ ׁשֻ ה ּבְ יָּ ִאּלּו הָּ  ינֹו ּכְ
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  –בהמה של שותפות יהודי וגוי 
כיון שהגוי עובד בעל כרחו  התנו מעיקרא, י"א שמותר רק כאשר 

תר אף אם לא  , ואפשר שמומחמת חלקו שיש לו בה של הישראל
השבת ניתן בהבלעה[ )שו"ת הריב"ש    כריתנו ויחלקו סתם ]שהרי ש

השו"ע בסתם שמותר  פ ", וכ(, שבלי הלקט סי' קיגסי' קנא
להשתתף יחד עם הגוי בבהמה כאשר עושים תנאי מעיקרא ]ואע"פ 

ובזה אף יוכלו אח"כ   .שהאחריות מוטלת על שניהם כל ימות השבוע
 )מ"ב ס"ק כב([.  כבסי' רמה ס"ב לחלוק את הרווחים בשווה

רש  ימותר כל שלא פ שלפי הב"י נראה  – מתחילה ואם לא התנו
שכר    בהחלפה משוםשמחליף אתו את שכר יום השבת, משום שיש  

כל ימי השבוע שכר את  סתם ב יחלקו שבת כבסי' רמה ס"א, אלא 
ואין בזה משום שביתת בהמתו יחד, וכך שכר השבת יהיה בהבלעה,  

כיון שהגוי עובד בה מחמת חלקו בבהמה בעל כרחו של הישראל  
רמה ס"א דוקא בהפסד סי'  ולפי הרמ"א ב)שו"ת הריב"ש סי' קנא(.  

 הוסיף המ"ב )ס"ק כד( אך, גדול מותר לעשות זאת )מג"א ס"ק יג(
, שכן כתב "ואם לא  ה שלא סמך על זה למעשהשמלשון השו"ע נרא

 .התנו מתחילה, אסור, אע"פ שהתנו אחר כך"
  
כאילו כולה  בהמה נחשבת העבד בשבת הואיל וישאסור שתי"א ו

א מספר יובשו"ת הריצב"א הב ,של הישראל )כלבו סי' לא כט ע"ד(
 לכך: נוספים  היתרים

]בסכום  הלואה גמורה ימכור אותה לגוי או שילוה לו אותה ב ש .א
וליתן לו    להוציאה  שיהא ברשות הגוי קצוב ששם אותה בדמים[ וכן  

 כדעת המחמירים בסעי' ד, שצריך]  דמים, ואחריות הבהמה על הגוי
  ,שיהיה ביכולתו למוכרה )מ"ב ס"ק כה([

  יזקוף הדמים על הגוי במלוה שרק  ,לא יהא בידו להוציאםש  ב. או
עשה אותה  הגוי אף שו ]בסכום קצוב ששם אותה בדמים[,

, שממנה יוכל היהודי כל זמן שלא יפרע מעותיולישראל אפותיקי 
שיוכל   ]כמשכון ביד הישראלן אצלו נ, ואפילו יהרהלגבות חובו
יש להתיר אלא  בד בהם )מג"א ס"ק יד([  וע  הגויאף ש, ולפרוע חובו

, שהרי בכך הבהמות הריצב"א()שו"ת  82 שלא יאמר לו מעכשיו
  . 83ברשות הגוי 

מזהיר את הגוי שלא יעשה בה מלאכה  ויש מתירים אם הישראל  ג. 
, כך ו מאונסיןל, ואם יעשה תהיה אחריות שבת עליו אפיבשבת

שמיד שהגוי יעשה בה מלאכה בשבת הוא קונה אותה ואין היהודי 
לפרסם  , ויש אף להעלות כן בערכאות ]בכדימצווה על שביתתה

או בכדי שלא יכפור הגוי[ )מהר"י בי רב, שלא יבוא לידי חשד  הדבר  
כדעת המקלים בסעי' ד, שמהני כל שקיבל עליו אחריות  וזה ] ב"י(.

 ועומדת ברשותו לענין יוקרא וזולא )מ"ב ס"ק כט([
 

שזה   להלכה, השו"ע כתב בסתם את ההיתר של התנו מעיקרא
תר שילוה אותה לגוי שיהיה  לכתחילה, וכן כתב בסתם שמועיל ההי

בשם יש  הללו ההיתרים  בידו רשות להוציאה, ורק אח"כ הביא את
 ים.מתיר

 
 מקור קודש

 

 ק כח(. אך רשאי לתת לו זמן פרעון, העיקר שלא יאמר לו שלמפרע הבהמות יחשבו של הישראל, שהרי כעת יש ליהודי בהם רק שיעבוד ולא בעלות )מ"ב ס"  82
עה זו אתיא כהמתירין לעיל בסעיף ד, וכן כתב הגר"א, אבל המשנה למלך וא"ר ותוספת שבת כתבו דאפילו האוסרים שם מודו דשרי, דהתם אין "הב"י כתב דד  83

מא" לכולי עללו רשות למוכרה מחמת שהיא בהמת ישראל עדין, אבל הכא לגמרי הוא ברשות אינו יהודי, רק מכח מה שמשכנה אין לו רשות למוכרה, ולהכי שרי  
 )שעה"צ אות לב(

]דהיינו, שאף  והרמ"א כתב שניתן לעשות ככל ההיתרים הנ"ל
 . קבלת הגוי אחריות לענין יוקרא וזולא מועיל, כי"א דסעי' ד[

והוסיף שאפילו אם הבהמה היתה כולה של הישראל, דינו כאילו 
  יתה בשותפות הגוי, רק שיפרסם שעשה דרך היתר.ה

אלא שלדעת השו"ע ההיתרים הנ"ל הם דוקא אם הבהמה 
בשותפות, אך בבהמה של ישראל לא מועיל שהגוי יקבל עליו 

   האחריות )מג"א ס"ק טז(.
 

אפשרות יותר טובה מההיתרים הללו והיא   נההמ"ב כתב שיש
מכירה גמורה ]כדי לצאת גם דעת המחמירים[, שיתן לו דמי  

ואת שאר הסכום יזקוף עליו במלוה, ויעשם אפותיקי  קדימה,
לישראל שיהיה בטוח במעותיו. ואף בזה, נכון שיעשה כן בפני דייני 
העיר, כדי שיעשה כדין תורה, וכן שיפורסם הדבר ולא יהיה חשד  

 )מ"ב ס"ק לא(. 
דיפויות: תנאי מעיקרא, מכירה על ידי דמי  דהיינו, זהו סדר הע 

קדימה, הלואה שיהא ברשות הגוי להוציאה, הלואה שלא יהיה בידו  
להוציאה, אזהרת הגוי שאם יעבוד בה הרי היא קנויה לו, ובשעת 
הדחק יסמוך על דעת הב"ח ויפקיר בפני שלושה, וההפקר צריך 

)מ"ב ס"ק אין לסמוך על היתר זה    דלהיות בלב שלם. ושלא בשעה"
  לב, יד(

והנה, אף שהרמ"א כתב לסמוך על היתרים אלו, מ"מ כמה פוסקים 
כתבו שזו הערמה, ואין לסמוך על זה, למכור או להפקיר הבהמה  
לגוי, ובפרט אם הישראל נמצא בימי החול עם הבהמות, ומזונותיו 
על הישראל, כך שהגוי הוא רק שכירו לשנה והכל נקרא על שם  

ראית עין, אך הם כתבו היתר כאשר עושה זאת  הישראל ואיכא מ
לדבר מצוה דרבים או רק להוליך משאות, ודוקא ברביעי ובחמישי. 
ויש מקלים כאשר עושה שטר עמהם ומפרסם הדבר, שבכך אין  
מראית עין. על כן אין להקל בענין זה כל כך אלא בשעת הדחק, 

ון ודוקא על פי הוראת חכם ובפרסום. "והבוטח בה' ומקים רצ
התורה ד"למען ינוח שורך וחמורך וגו'" כפשטה ואינו עושה 
תחבולות לענין שבת, אשריו, ובודאי הקב"ה יתן לו עבור זה הצלחה  
בנכסיו בששת ימי המעשה" )כלשון הבאה"ל ד"ה רק שיפרסם 

 "ב ס"ק לד(. שהאריך בזה, מ
 

  הגוי הולך לעשות בה מלאכתו, כאשר  הם דוקא וכל ההיתרים הנ"ל 
 ,  י לעשות מלאכת הישראל אסוראך בכד

בכל עת  ע"י הסוסיםובלה סחורות להאא"כ הוא מושכר לו רק 
  . שיצטרך במשך השנה

)מג"א    .דוקא שהוא לא אמר לו ללכת לעבוד בשבתכל ההיתרים  וכן  
 .(, מ"ב ס"ק לגס"ק טז

 
להשכירה או להשאילה לגוי ואינו יכול למאן  ישראל שיש לו בהמה,  

מפני איבה, ימכרנו לו בדבר מועט, ואז שהגוי יעשה בו כרצונו, ואם 
אח"כ יחזור ויתן לו הבהמה והשכירות, הרי זה מתנה בעלמא )שערי  
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תשובה הסכים בזה עם שו"ת שבות יעקב, נגד היד אהרן, וכ"פ המ"ב 
 בס"ק לד(.
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 ימן רמז ס 

 : שליחת אגרת ביד גוי סעיף א 
ַיד ַעּכּו''ם, ַוֲאִפּלוּ  ת ּבְ רֶׁ ם ִאּגֶׁ דָּ ּלֹא יֹאַמר לֹו  ׁשֹוֵלַח אָּ ִמים, ּוִבְלַבד ׁשֶׁ ַצץ לֹו ּדָּ ּקָּ ה; ְוהּוא ׁשֶׁ כָּ ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ  ּבְ

י ּדַֹאר  ִביַע ּבֵ ַצץ, ִאי לֹא קָּ ת; ְוִאם לֹא קָּ ּבָּ ׁשַ ֵלְך ּבְ ּיֵ יׁשֶׁ לּוַח ֵאלָּ ָּ ׁשּ ַחם ְלִמי ׁשֶׁ ּלְ יו יּוַבל ְוהּוא ְמׁשַ ב ֵאלָּ תָּ ל ּכְ ּכָּ דּוַע ׁשֶׁ רּוׁש ִאיׁש יָּ א,  ו(. )ּפֵ תָּ מָּ ּבְ

ת ְוהּוא   ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ן ֲאִפּלּו ּבְ חָּ ּלְ א, ְמׁשַ תָּ מָּ י ּדַֹאר ּבְ ִביַע ּבֵ לַֹח ֲאִפּלּו ִמּיֹום ִראׁשֹון; ְוִאי קָּ סּור ִלׁשְ ּיֹום  אָּ הּות ּבַ ֵהא ׁשְ ּיְ ׁשֶׁ

ה.  מּוְך ַלחֹומָּ ִית ַהסָּ יַע ַלּבַ ּיּוַכל ְלַהּגִ ֵדי ׁשֶׁ יִרין ֲאִפּלּו  הגה:ּכְ חוֹ ְוֵיׁש ַמּתִ ּלְ א, ִאם ְמׁשַ תָּ מָּ י ּדַֹאר ּבְ ִביַע ּבֵ ַצץ, ַוֲאִפּלּו לֹא קָּ  לֹא קָּ
ֵכן;  ם לָּ יֹום ה' אֹו קֹדֶׁ ְך.  )טּור(ּבְ  ְוֵיׁש ִלְסֹמְך ֲעַלְייהּו ִאם ְצִריִכים ְלכָּ

 הטעם

ץ הנה, בענין מלאכה בקבולת ביד הגוי נפסק בסי' רנב ס"ב, שאם קצ
מותר בכל אופן, ואם לא קצץ לו שכר אסור ליתן לו המלאכה בע"ש, 

 ,אא"כ יש לו שהות לעשותה מבעו"י )לבושי שרד בריש הסימן(
אלא שבאגרת הדין חמור יותר, כיון שכתב הישראל ניכר, לכן 

כתב וילך לחפשו בשבת בזמן שהחוששים יותר שמא לא ימצאנו 
ו להוליך את האגרת בשבת  , ויאמרו שנתן למצא בידונהישראל  של  

  .)כ"כ המג"א ס"ק ב בשם סה"ת, מרדכי ואגודה, דלא כב"ח(
אין את החומרא הזו, אלא כל שיש שהות   בכליו וחפציוולפי זה 
, ולא חיישי' שמא לא  מותרלהגיע למקום שנשלח לשם מבעו"י 

  )מג"א ס"ק א, בשם מהר"ם אלשקר  ימצאנו ויצטרך לילך אחריו
  .(, מ"ב ס"ק אמ"א כה רמו

, אפילו )מג"א ס"ק ב(  84  בכתב של עכו"םוכן מותר באגרת הכתובה  
 . בע"ש ובלא קצץ, כל שיכול להגיע לבית הראשון הסמוך לחומה

 
שמחמירים באגרת   לעומת זאת, האליה רבה )אות ג( כתב שהטעם

]בשונה מעורות לעבדן[ הוא, שבאגרת המלאכה אינה מוגדרת 
ודע שיספיק לעשותה מבעוד יום, שהרי אינו יודע כמה זמן  בזמן, שי

יטרח להשיג את הנמען, משא"כ עורות לעבדן שהמלאכה קצובה 
)וכן משמע במג"א גופיה בסי' רנב  85 ויודע שיספיק קודם השבת

 .86 סק"ח(

 א. קצץ

 ישנם מספר היתרים לשלוח אגרת ביד גוי, ואלו הן: 
ההיתר הראשון הוא שקצץ מחיר לשליחותו, שבזה מותר לשולחו, 

, והוא שיצא מפתח ביתו של לאאם עיר מבעו"י ובין ליגיע אם בין 

 
 מקור קודש

 

גבי מלאכה   האם הבעיה שהכתב מראה לנו שזה יהודי, או דוקא כאשר הכתב מגלה לנו מי הוא היהודי. הרי זה תלוי במחלוקת שהביא המ"ב בסי' רנב ס"ק כה,  84
 מפורסמת וידוע שהיא של ישראל, האם כל שידוע שזה של ישראל, או דוקא שידוע מי הוא הישראל. 

א. היא מהב"י בסימן שז, שכתב שגם לדעת הרמב"ם אסור כל שלא קצץ אף בסחורה של מלבושים ואף מיום ראשון, שהרי בזה אין   –של הא"ר  ראיה לטעמו    85
מן את החשש של מראית העין כמו שכתב המג"א שניכר שזה של הישראל, שהרי מדובר כאן בסחורה, אלא ודאי שהחשש הוא כיון שאינו יודע את משך הז

ה וגם העבודה, כיון שזה תלוי בדעת האחרים, ולכן זה נקרא שאין שהות ולכן אסור, אך בדבר שיודע הגוי מתי תסתיים העבודה מותר. ולכן גם בסחורשתסתיים  
 במסירת אגרת אסור. ]וכנראה שזו הסיבה שהב"י התעלם מספר התרומה, כיון שלא הסכים עם טעם התרומה, אלא עם טעם הא"ר[.

ודה להתיר בכתב גוי או בסחורה, אך מטעם אחר והוא, מדברי הרש"ל )על הסמ"ג עמ' לז( שהקשה על הסמ"ג, למה לי טעם לפי שניכר שכתב ומ"מ גם הא"ר מ  86
, מלאכה עכשיוישראל ביד גוי, לימא משום דמיחזי כשלוחו כמו בעורות לעבדן, ותירץ דשאני עורות דהוא אב מלאכה ממש, אבל הבאת הכתב אינה ]נראית[ כ"כ  

 .וכ"ש דלית לך רה"ר גמורה והוי ראוי להתיר בלא קצץ"
 "ת''ר אין משלחין איגרת ביד נכרי ע''ש אא''כ קוצץ לו דמים. ב''ש אומרים כדי שיגיע לביתו וב''ה אומרים כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה.   –שבת יט.    -המקור    87

גיע לביתו ובית הלל אומרים עד שיגיע לבית הסמוך לחומה, והאמרת רישא אין משלחין, והלא קצץ, אמר רב ששת ה''ק ואם לא קצץ בית שמאי אומרים עד שי
 לא קשיא הא דקביע בי דואר במתא והא דלא קביע בי דואר במתא".

, משום שהגוי טורח בשבת לעצמו ולא לצורך  הישראל קודם השבת
 .[87]שבת יט.  (, מ"ב ס"ק בהישראל )ט"ז ס"ק א

 ב. קביע בי דאר ושהות להגיע סמוך לחומה 

קביע בי דואר במתא, ושיהיה זמן שיוכל השני הוא, כאשר  ההיתר
 כדעת ב"ה]שבת יט. ו מבעו"י ת העירלהגיע לבית הסמוך לחומ

 . שם[
 

רש"י ביאר שבי דואר היינו זו מחלוקת ראשונים,  –גדר 'בי דואר' 
רגילים להביא את האגרות של בני    ואליישנו אדם ששלטון העיר, ש
ת האגרות אל נמעניהם שבתוך וח אאחראי לשל ואאותה העיר, וה

לכך קבוע בעיר אדם כזה שהוא , וכאשר יש ע"י שכירים וכד' העיר
שם  למותר לשלוח הגוי לשם, ובתנאי שיספיק להכנס לעיר ש

אדם הקבוע . כי אם לא יהיה האיש דואר הנ"להשתלח, ושם נמצא 
וכ"כ  לחפשו בתוך השבת. הנמען , השליח יצטרך ללכת אחרילכך

   .והטור הרי"ף )ז.( והרא"ש )סי' לז(
אך מדברי הרמב"ם )פ"ו ה"כ( נראה שהוא מפרש אחרת, שבי דואר 
בעיר, היינו שיש אדם קבוע הממונה על שליחת האגרות ממדינה 

, וצריך שיהיה שהות  בעיר שממנה שולחים למדינה ע"י שליחים
ביום שיגיע המכתב לקצה העיר לבית הסמוך לחומה, שמא הממונה 

 על שליחת האגרות נמצא בקצה העיר. 
 

הב"ח פירש )בריש ד"ה ואם אין( שמדובר באדם  -גדר 'קבוע' 
הממונה וקבוע לקבל האגרות, ואף אם אינו נמצא בעיר הוא ממנה 

ראה לשון הטור שכתב אדם אחר )כתב הפמ"ג במש"ז אות ב דכן נ
 "אם יש... איש ידוע", וכן פירש הט"ז בדברי  השו"ע(.
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ת רבי אברהם מפראג ז"ל )הובא בב"ח סד"ה ואם  הלעומת זאת, בהג
אין( פירש ש'קביע' היינו שאיש הדואר נמצא במקום קבוע או 

דואר של ימינו השזה איש    וכן פירש המג"א  מעמיד מחליף במקומו.
)ס"ק  מסוים בעיתים ידועים לקבל המכתביםשרגיל להיות במקום 

 (. , מ"ב ס"ק ה,חב, כן כתב ביד אפרים וכן הפמ"ג במש"ז ס"ק ב
איש דואר מסוים אלא  לשלוח אגרת כאשר ישנו  -הנפקא מינה 

, המג"א אסר, שכן אין מקומו קבוע, ואילו לפי שאין לו מקום קבוע
   הט"ז יהא מותר שכן ישנו אדם הקבוע לכך. 

 
לפי הרמב"ם היינו הבית הרחוק ביותר  –בית הסמוך לחומה' גדר '

 שבעיר, 
שנשתלח   שבעירולעומת הזאת הכסף משנה פירש לבית הראשון 

  (., מ"ב ס"ק ט)מג"א ס"ק ג לשם

 ג. ברביעי וחמישי 

ההיתר השלישי, הנתון במחלוקת, הוא כשמשלח ברביעי וחמישי. 
המתירה לשלוח בכל ימות השבוע  88ה ברייתא בשבת יט. שכן ישנ

 אפילו שלא קצץ ואפילו שאין בי דואר קביע במתא ,בכל ענין
, ]ואפילו אם ידוע שלא יוכל להגיע לשם קודם השבת )מג"א ס"ק ד

 הרא"ש )סו"ס לו( והר"ן )ז. ד"ה גרסינן( פיה, על ([מ"ב ס"ק יא
ף , ואכל שלא שולח לו בערב שבת, אלא ברביעי וחמישיהתירו בזה  

שלא קצץ עמו שכר טרחה, אלא שהגוי שכיר יום, ובלבד שבעל 
מיחזי אך כשיוצא בע"ש,    .הבית אינו מקפיד עליו אם לא ילך בשבת

ואמירה לא"י   נראה כאילו התנה עמו שיעבוד בשבתכשלוחו שכן 
)מ"ב  89 מופלג מן השבת אין בזה מיחזיבשבות אפילו בע"ש, אבל 

  .ס"ק י ביאר דעתם(
ז.( והרמב"ם )פ"ו ה"כ( אסרו בזה, שכן הם השמיטו  אך הרי"ף )

וכנראה סברו שדברי הברייתא שאין משלחין בע"ש, לאו ]ברייתא זו  
דוקא ע"ש, אלא אין לשלח כל שהמלאכה לא התחילה קודם השבת, 
וא"כ אפילו מיום ראשון אסור כל שהמלאכה לא תתחיל קודם 

 )ב"י([. לומר שאם קצץ מותר אף בע"ש השבת. או שנקט מע"ש
 

להלכה, השו"ע התעלם מהיתר זה. אך לעומתו, הרמ"א הביא את  
ההיתר הנ"ל, וסיים "ויש לסמוך עלייהו אם צריכים לכך", ונ"ל 
פירושו, דלכתחילה יעשה בהיתרים הראשונים אך אם אי אפשר,  

 ניתן לסמוך על היתר זה. 

 ד. בתחילת שבוע והדרך קצרה  

חילת השבוע, כך שיש שהות ומשלחו בת דרך קרובה,ומ"מ אם זו 
 הרבה ללכת לחפשו קודם השבת, מותר לכו"ע )מג"א ס"ק ד(.

 תנאים להיתרים

)מהר"י   שאינו אומר לו לעבוד בשבתוכל ההיתרים הנ"ל הם בתנאי  
(, , וכ"כ המג"א סס"ק באבוהב בשם הרשב"א, כל בו סי' לא, ועוד

בעיה, שכן הגוי הודיע מעצמו שהולך לעבוד בשבת, אין בזה  ש   לאא
הוא טורח מעצמו ליטול שכר, והיהודי לא צווהו שיעבוד בשבת 

 (., מ"ב ג)ב"י
 

והוסיף המ"ב )ס"ק ד( וכן אסור שהיהודי יקציב לו זמן לסיום 
ביודעו שאי אפשר שיסיים המלאכה קודם  המלאכה אחר השבת, 

 .  זמנה אא"כ יעשה בשבת
היא  אך יש פוסקים שכתבו שדעת מרן השו"ע בסי' שז ס"ד,

שאפילו חל יום השוק בשבת, מותר למסור המלאכה בידו כל שלא  
אומר לו לעשות בשבת )כן דעת שו"ת בית יהודה חאו"ח סי' מד(, 
ובשו"ת יחו"ד )ח"ג סי' יז( פסק שבמקום צורך יש לסמוך על דעת  
רוב האחרונים שהעלו בדעת מרן הב"י שסובר להתיר כל שאינו 

 רה בשבת.    אומר לגוי בפירוש למכור הסחו

 המשלח אגרת לחברו  

המתירים לשלוח אגרת לחברו אף שלא קצץ ואף בע"ש כל שיש    שי
שהות מבעו"י, שכן לדעתם כל הבעיה היא כאשר משלח אגרת לבי  

יצטרך למצוא אותו איש הדואר הוא אם לא יהיה שם שהרי דאר, 
בעצמו, משא"כ אם הוא שולח לבית של חברו, הוא יוכל למסור את  

ת לבני ביתו גם אם הוא לא יהיה בבית )עולת שבת, רבי האגר
 אברהם מפראג המובא בב"ח(.

אך הט"ז ומג"א אוסרים גם בשולח לחברו, ומ"מ גם הם מודים 
אם הנמען לא יהיה בבית, הוא יוכל  כאשר המשלח הורה לשולח ש 

, בע"ש כל שיכול להגיע לבית הראשון למסור את החפץ לבני ביתו
 של האיש הנ"ל )מ"ב ס"ק ו(. המוך לחומת העיר

 שיתן לו או בסתם : התנה  סעיף ב 
א דַּ  ַסְמכָּ קֹוֵצץ, ּדְ ינֹו ּכְ ן לֹו, ּדִ ה ִיּתֵ ּמָּ ֵרׁש ּכַ ּלֹא ּפֵ י ׁשֶׁ רֹו, ַאף ַעל ּפִ כָּ ן לֹו ש ְ ּתֵ ּיִ ה ִעּמֹו ׁשֶׁ ַעּכּו''ם ּוְבִדיֵדיּה ִאם ִהְתנָּ יּה ּדְ ְעּתֵ

יּה ּוִבְד  ְעּתֵ א ּדַ א ַסְמכָּ לָּ סּור, ּדְ ר, אָּ כָּ ן לֹו ש ָּ ּתֵ ּיִ ַדְעּתֹו ׁשֶׁ ּיֵׁש ּבְ י ׁשֶׁ ם, ַאף ַעל ּפִ ְסתָּ ל ּבִ ַרח; ֲאבָּ א טָּ ַרח.  קָּ א טָּ ֵאל קָּ רָּ  ִיש ְ

סי' שסח( כתב שגדר קצץ היינו כל שהיהודי   בשו"ת הרשב"א )ח"ג 
]כראוי לו או   הודיע לגוי שיתן לו שכר על עבודתו )שליחותו(

רש כמה יתן  י, אע"פ שלא פ שיתפשר עמו )באה"ל ד"ה אם התנה([
טורח לעצמו לקבל שכרו, משא"כ בשליחות  גוילו, שכן בכך ה

 
 מקור קודש

 

וסי החסיד שלא נמצא כתב  אמרו עליו על ר' יוסי הכהן ואמרי לה על ר' י .בד' ובה' מותר ,אין משלחין איגרות ביד נכרי בע''ש ,כיוצא בו" -שבת יט.  -המקור 88
 ".ידו ביד נכרי מעולם

כיון לפי הרא"ש אפילו שאין שהות מותר בימים אלו, ואף שהוא שלוחי על המלאכה אין הוא שלוחי בשבת. אך בשישי אסור משום מיחזי כשלוחו לשבת,  89
 )הרב גד יזדי שליט"א(.  מלאכהשהדרך היא שמתחיל את המלאכה סמוך. ולפי  דבריו נראה שעיקר הבעיה היא מתי יתחיל את ה

שיתן  הגוי טורח למען היהודי, שהרי אין דעת הגוי סמוכהשבסתם 
השו"ע שאם התנה עמו שיתן  פ", וכלו משהו כיון שלא סוכם כלום

]כל שהגוי  לו שכר, מותר, ואם בסתם מבלי לסכם משהו, אסור 
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מסתפק אם היהודי יתן לו, ואע"פ שהיהודי יודע בעצמו שיתן לו 
    .)מ"ב ס"ק יב([

המג"א )ס"ק ה( הבין שסתם אסור, וכל שכן אם אומר לו שיעבוד 
  חינם. 

   : שליחות בשאר ימי השבוע סעיף ג 
ַתי ֵיֵלְך;  יד ִעּמֹו מָּ ֵאינֹו ַמְקּפִ א ׁשֶׁ ּלָּ תֹו, אֶׁ תֹו ּוַבֲחזָּרָּ ֲהִליכָּ ל יֹום ּבַ כָּ צּוב ּבְ ר קָּ בָּ ִמים ּדָּ רֹו ְליָּ כָּ ב  ִאם ש ְ רֶׁ עֶׁ ִאם הּוא ּבְ

ּבָּ  ׁשַ ּיֹוֵצא ּבְ ְכׁשֶׁ סּור, ּדִ ת, אָּ ּבָּ ְך. ׁשַ ה ִעּמֹו ּכָּ ִאּלּו ִהְתנָּ ה ּכְ  ת ִנְראֶׁ

הר"ן, שכתב לבאר את הברייתא בשבת   דבריכזה  השו"ע פסק בסעי'  
אך בשאר ימות השבוע מותר, , לשולחו יט., שרק בערב שבת אסור 

 בתנאי שבעל הבית אינו מקפיד עליו אם ילך בשבת. ו
וכל זה דוקא בשכרו לימים, בשכר קצוב לכל יום עד שימסור 

 90האגרת, והיהודי אינו מקפיד עמו מתי ילך, ולכן נחשב כעין קצץ 
)מג"א ס"ק ו,ט(, אך משום שהקציצה היא לפי יום לכן "בערב שבת 

אסור, דכיון שיוצא תכף בשבת נראה כאילו התנה עמו כך 
עד היום" )כלשון המ"ב  ובשליחותו הולך, מאחר שנתן לו שכר ב

 ס"ק יג(. 
]והיתר זה הוא לשו"ע, אך לדעת הרמ"א בסעי' א שיש היתר בכל  
מסירת האגרת ברביעי ובחמישי אף בלא קצץ, אין בסעי' זה חידוש  

 ([, מ"ב ס"ק יד)לבושי שרד, אשל אברהם

 : שליחות בחינם סעיף ד 
יו הּוא עִאם   ַעּכּו''ם ֵמֵאלָּ ֲהֵרי הָּ ר, ׁשֶׁ ת, ֻמּתָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ נָּה לֹו ּבְ ִחּנָּם, ֲאִפּלּו ִנּתְ ב ּבְ תָּ ַעּכּו''ם מֹוִליְך ַהּכְ ה זֶׁה ְוֵאינֹו הָּ ֹוש ֶׁ

ַצץ.   ִאּלּו קָּ ה ֵליּה ּכְ ּנּו, ַוֲהוָּ ל ִמּמֶׁ ּבֵ ּקִ ֶׁ ֵני ַמה ׁשּ ֵאל ִמּפְ רָּ ה ְלִיש ְ א ְלַהֲחִזיק טֹובָּ ּלָּ ה  וְ   הגה:אֶׁ עֹוש ֶׁ ל ׁשֶׁ כָּ א ְלהּו ּדְ ֵיׁש חֹוְלִקים ּוְסִבירָּ

ם, ִחּנָּ אי  ּבְ ם, ַוּדַ ִחּנָּ ֵלְך לֹו ּבְ ּיֵ ֵאל לֹוַמר ׁשֶׁ רָּ ש ְ ַעּכּו''ם ַמְתִחיל ִעם ַהּיִ הָּ קֹום ׁשֶׁ מָּ ל ּבְ סּור, ְוטֹוב ְלַהְחִמיר. ֲאבָּ ּנּו,    אָּ ל ִמּמֶׁ ַקּבֵ ּיְ ה ׁשֶׁ ְעּתֹו ַעל ַהּטֹובָּ ּדַ

ֵרי  ית יֹוסֵ ְוׁשָּ  ף(. )ּבֵ

אם הגוי הציע ליהודי להוליך כתב הב"י בשם המהר"י אבוהב, ש
למענו את האגרת בחינם, הרי זה מותר, אפילו בערב שבת, שהרי 
הגוי עושה זאת מעצמו כהכרת הטוב לישראל על טובה שקיבל 

לקבוע  אך בסתם שהיהודי שולח את הגוי מבלי .ממנו, והוי כקצץ
אין להתיר, שהרי בשעה שהגוי הולך  –עמו שיקצוץ לו שכר 

 לשליחות הוא טורח בכך למען הישראל )מהר"י אבוהב, ב"י(.
 

אך הנה שבלי הלקט )סי' קיב( כתב בשם ר' ישעיה, שמה שמותר 
ע וות בביתו של הגוי היינו בשכר, אבל בחינם אסור אא"כ ידנקבל

, וכתב שם י בסי' רנב בעמ' מד( )הביאו הב" שיכול לגומרה מבעו"י
 . הב"י שמסתבר שיש להתיר בחינם

 
ביאר שכל ו ,הב"י )בסי' רנב( חלק על שבלי הלקטשהדרכ"מ ביאר 

שהגוי הסכים לעשות בחינם, הרי זה כקצץ, שאם לא היתה כאן  
טובת הנאה אין הגוי היה עושה כן בחינם, וא"כ בעבידתיה עסיק. 

 והוסיף שכן דעת הג' מרדכי. 
 

אך הדרכ"מ )בסי' רנב אות ב( כתב שאין בזה מחלוקת, ומה שהתיר  
משא"כ  מעצמו הציע שיעשה בחינם, המהר"י אבוהב היינו כשהגוי

שבלי הלקט שאסר היינו כאשר היהודי ביקש ממנו לעשות חינם, 
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בכל  היתה תימה רבתי על השו"ע, שפסק בזה כדברי הר"ן הנ"ל, שהרי בסעי' א הוא פסק כדעת הרי"ף והרמב"ם שהשמיטו ברייתא זו, שאם לא קצץ אסור 90
שהיהודי שכרו לימים, בשכר קצוב לכל יום עד שימסור האגרת, ואין היהודי מקפיד עמו מתי ילך בכלל, כך שזה   המג"א )ס"ק ו,ט( ביאר שכאן מיירילכן    השבוע.

 נחשב לקצץ, ויש להתיר בכל ימות השבוע חוץ מערב שבת.

וזה אינו כקצץ, וזה גרוע יותר מסתם שלא אמר לו כלום ]והוסיף 
  [.שאף הג' מרדכי לא התיר חינם, כי אין זה נחשב כקצץ

 
כתב שמלשון השו"ע בסעי' זה שכתב מג"א ה -דעת השו"ע 

שחילק כדברי הדרכ"מ, "שהאינו יהודי מאליו הוא עושה" נראה 
שדוקא אם הגוי הציע לו בחינם מותר, אלא שמדברי השו"ע בסי' 

)מג"א ס"ק . רנב ס"ב שהתיר בחינם נראה שהתיר בכל ענין בחינם
וכן נראה שהמ"ב סבר בדעת השו"ע שכל   ז, עפ"י לבושי שרד(.

בחינם מותר, כיון שהיהודי לא כפה את הגוי על כך, ותולים שהגוי 
  בל ממנו מכבר )מ"ב ס"ק טו(.יי טובה שקהתרצה מפנ

 
הרמ"א הביא את החילוק שהביא בדרכ"מ בסעי'  -דעת הרמ"א 

שלנו, לאסור כאשר היהודי ביקש מהגוי לעשות בחינם, אלא שהוא  
סיים "וטוב להחמיר". על כן האחרונים נחלקו בדעתו, י"א שכיון 
שכתב 'טוב' משמע שדעתו מעיקר הדין להתיר )ט"ז(, אלא  

מהלבוש וא"ר   ן משמעשבדרכ"מ נראה שסבר כדעה המחמירה. וכ
 שאסור בחינם )מ"ב ס"ק טז(. 

על כן פסק המ"ב )ס"ק טז( שהנכון הוא שיתן לו דבר מועט, וכך הוי 
 כקצץ לכו"ע, שמותר, וכ"כ  החיי אדם.   
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   : שליחות על הדרך  סעיף ה 
ְונָּא. ִאם  ל ּגַ כָּ ר ּבְ ת, ֻמּתָּ רֶׁ ֵאל נֹוֵתן לֹו ִאּגֶׁ רָּ קֹום ַאֵחר ְוִיש ְ ַעּכּו''ם הֹוֵלְך ֵמַעְצמֹו ְלמָּ  הָּ

גוי שהולך מאליו למקום מסוים, רשאי הישראל לשלוח בידו אגרת  
]אך אם יודע שירבה הדרך   השו"ע פ ", וכ)המהר"י אבוהב, ב"י(

  אסור )מ"ב ס"ק יז([. –בשבילו 
, שהרי אם קצץ אין בזה לא קצץוודאי שכל ההיתר הנ"ל הוא כאשר  

שום חידוש. ]אך הקשה המג"א )ס"ק ח( שהרי יש בשליחת אגרת  
ביד גוי איסור תחומין דרבנן, וכן משמע מרבי יוסי שלא נמצא כתב 

בשבת, ועוד שבסי' רסו אין ליתן ידו ביד גוי מעולם שמא יוליכנו 
כסו לעכו"ם אלא במקום פסידא, משמע הל"ה אסור[ )מ"ב ס"ק 

 יח(.
 
, על כן כתב המג"א "בכל גוונא"הוא  היתר זההוסיף שהנה השו"ע ו

, שהרי אף לא קביע בי דאר במתא בא לרבות אפילו )ס"ק ח( שזה 
על  , כיון שהולך רק אם לא ימצאנו לא ילך אחריו לחפשו בשבת

 )וכ"כ מ"ב ס"ק יח(. הדרך לשם ולא למענו
,  שהגוי אינו מכירוהמהר"י אבוהב שיש לכך תנאי, והוא ובזה כתב 

דאם הוא מכירו יש לחוש שמא ירבה בשביל הישראל את הדרך 
אך הב"י דחה תנאי זה, שהרי )וכן הסכים המג"א בס"ק ח(.  בשבת

ו הדרך, זהו חשש רחוק, שהרי זה רק שמא יצטרך להרבות בשביל

ואפילו יצטרך שמא לא ירבה בשבילו, ואפילו ירבה שמא לא יעשה  
 כן בשבת.

 
אם אין שהות  ]שהרי  שהות מבעו"י כשיש היתר זה הוא דוקא וכן 

רואים אותו נושא את האגרת בידו בשבת בשביל  מבעו"י הרי
, ועוד שכך פירש הראב"ן  הישראל, אף שההליכה היא לעצמו בלבד

ה התירו בלא קצץ כאשר קביע בי דאר בעיר  את פשט הסוגיא שב" 
ששם גר השליח וממילא הולך לשם, ואעפ"כ בעינן שיגיע עד הבית  

 (., מ"ב ס"ק חימחצה"שהסמוך לחומה[ )מג"א ס"ק ח עפ"י 

 לשלוח בידו בשבת 

אסור, אפילו בהולך מעצמו, ואפילו קצץ לו שכר  –לתת לו בשבת 
במקום  , ואפילו ע"י גוי ]אא"כ ערוב, ואפילו במקום שיש מבעו"י

 , שהרי יש בזה שבות דשבות במקום פסידא[.הפסד גדול 
ואף בע"ש יש להחמיר אם יתן לגוי בקציצה, שיניח את האגרת  

  י(.בשבת בתיבת הדואר, שהרי מיחד מלאכתו על שבת )מ"ב ס"ק ח
מותר אף ע"י  –להניח אגרת בתיבת דאר )של דוואר גוי( בע"ש 

היהודי, שכן זה הוי כקצץ, שהרי אף אם הוא לא משלם, הנמען 
 משלם )מ"ב חי(.

  : שליחות ע"י שכירו סעיף ו 
סוּ  נָּה אֹו יֹוֵתר, אָּ ִכיר ַעּכּו''ם ְלׁשָּ ׁש לֹו ש ָּ ּיֵ ת. הגה:ִמי ׁשֶׁ רֶׁ ִאּגֶׁ ת ּבְ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ חֹו עֶׁ ּלְ רֹו ַרק  ר ְלׁשַ כָּ ּוִמיהּו ִאם לֹא ש ְ

ן רמ''ד ֵאר ְלֵעיל ִסימָּ ְתּבָּ ּנִ מֹו ׁשֶׁ יִרין, ּכְ ת, ֵיׁש ַמּתִ רֶׁ ִליחּות ִאּגֶׁ ׁשְ ִעיף ה'(.   ּבִ  )סָּ

בר תלוי  יהודי ששולח אגרת ביד שכיר גוי לשנה או יותר, הד
 בעיסוקו של הגוי:

הרי  –אם הוא מושכר לכל המלאכות שיצטרך בזמן השכירות 
שאסור לשלוח האגרת בידו, שכן יש לישראל הנאה גמורה מזה 
שעושה זאת בשבת, שהרי בימים אחרים יוכל לעשות עוד מלאכות 

]וקרוב לודאי שיצטרך לכך )באה"ל ד"ה לשנה([ וא"כ   למען היהודי
]ואין זה כקצץ,  )מהר"י אבוהב( 91 יש רווח ליהודי ממלאכת שבת

ה, ואם לא יעשה היום יעשה ביום הגוי מקבל שכר על המלאכשם  ש
  אחר, ואין בזה הנאה ליהודי )מ"ב ס"ק יט, באה"ל ד"ה לשנה([.

 
  " ולפי זה אף ברביעי ובחמישי אסורהב"י סיים " –ברביעי וחמישי 

 , )ב"י(

ט( נקט שאם סיכם אתו לפי שכר יומי הרי זה   אלא שהמג"א )ס"ק 
וכן ביאר בבאה"ל )ד"ה שנה( שזו  .כקצץ ולכן מותר ברביעי וחמישי

דעת השו"ע למעשה, כיון שלא ברור לו כ"כ שאין זה כקצץ, ולכן 
 הקל בזה לסמוך על דעת המקילים בסעי' א.  

 
מותר לשלוח בידו, כיון שהגוי  –אם הוא מושכר למלאכה מסוימת 

, וכ"פ טורח לעשות כן בשבת לצורכו לחסוך לעצמו זמן )ב"י(
]דעת   ., כפי דברי השו"ע בסי' רמד ס"ה, שזה נחשב כקצץהרמ"א

. ומ"מ אסור לומר לו שילך בשבת )מ"ב [92עיין בהערה  –הרמב"ם 
   ס"ק כ(.
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כיון שיש רווח לישראל בכל יום שהמרחץ פתוח, ואין  ,מן הדין המרחץ אסורהקבלנות בזה, שהרי הוא פסק בסי' רמד סעי' א שמהר"י אבוהב טעמו של ה 91
כאן פסק בשכיר גוי לשנה שאין לשולחו לתת אגרות, כיון שמרוויח בזה שביום ראשון יוכל לעשות  ,את שכר השבת. ולפי זהלו ראשון משלימה יום העבודה ב

 . )הרב גד יזדי שליט"א(.עבודה נוספת
סק אדם עם הנכרי על המלאכה וקוצץ דמים והנכרי עושה לעצמו ואף על פי שהוא עושה בשבת מותר. וכן השוכר ברמב"ם פ"ו הי"ב כתב "פו  -דעת הרמב"ם  92

שבת ומותר את הנכרי לימים הרבה מותר אע"פ שהוא עושה בשבת. כיצד, כגון ששכר הנכרי לשנה או לשתים שיכתוב לו או שיארוג לו. הרי זה כותב ואורג ב
והב"י הביא שני ביאורים בדבריו, שמא התיר    –פר או שיארוג לו בגד שהוא עושה בכל עת שירצה. והוא שלא יחשוב עמו יום יום".  כאילו קצץ עמו שיכתוב לו ס

 אף בגוי המושכר לכל המלאכות, וסיים בביאור נוסף, שמא הרמב"ם התיר דוקא במושכר למלאכה מיוחדת, וא"כ אין בכך מחלוקת.



 מי      מנוחות          
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 סימן רמח 

 בתחילת שבוע ולדבר מצוה הפלגה    : ,ב סעיף א 
ְסִפינָּה ֲאִפּלוּ   -סעיף א   ר ְלַהְפִליג ּבִ ְך ֻמּתָּ ּבֹת, ְוִאם ַאַחר ּכָּ ׁשְ ּיִ ה; ּופֹוֵסק ִעּמֹו ׁשֶׁ ת, ִאם הֹוֵלְך ִלְדַבר ִמְצוָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ  ּבְ

ת ּבָּ ַ ם ַהׁשּ ִמים ֹקדֶׁ חֹות ִמג' יָּ ה ּפָּ ְסִפינָּ ְרׁשּות ֵאין ַמְפִליִגין ּבִ ל ִלְדַבר הָּ לּום; ֲאבָּ ְך ּכְ כָּ ּבֹת ֵאין ּבְ ל  הגה:. לֹא ִיׁשְ ֲאבָּ

מִ  ה יָּ לֹׁשָּ ם ׁשְ ִחיםקֹדֶׁ ִים י' ְטפָּ ֹגַבּה ַהּמַ ֵהמֹות, ַוֲאִפּלּו ֵאין ּבְ ּה ַעל ְיֵדי ּבְ ִכים אֹותָּ ּמֹוׁשְ ְסִפינָּה ׁשֶׁ ֵרי, ֲאִפּלּו ּבִ ׁש מ''ה( ים ׁשָּ  )ַמֲהִרי''ק ׁשֹרֶׁ

ת ְלהֹוִליְך ַהסְּ  ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ ְך ְמלָּ ֹות ַאַחר ּכָּ ֵאל ַלֲעש  רָּ ש ְ ֵרְך ַהּיִ ְצטָּ ּיִ קֹום ׁשֶׁ מָּ ן קנ''ב(.  ִפינָּהַוֲאִפּלּו ּבְ ט,   )ריב''ש ִסימָּ ְך מּועָּ רֶׁ ְוִאם הּוא ּדֶׁ

נֵ  ר, ִמּפְ ּבֹקֶׁ ת ּבַ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ר ְלַהְפִליג ּבְ ד, ֻמּתָּ חָּ י ִאם ַמֲהַלְך יֹום אֶׁ ם ּכִ יֵניהֶׁ ֵאין ּבֵ מֹו ִמּצֹר ְלִצידֹון ׁשֶׁ יַע  ּכְ ּגִ ּיַ ר ׁשֶׁ ְפׁשָּ אֶׁ י ׁשֶׁ

ֲהגּו ׁשֶׁ  ּנָּ קֹום ׁשֶׁ ת; ּומָּ ּבָּ ַ ם ַהׁשּ ם קֹדֶׁ ט, ֵאין ַמְפִליִגיןׁשָּ ְך מּועָּ רֶׁ ל, ֲאִפּלּו ּדֶׁ לָּ ת ּכְ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ  .ּלֹא ְלַהְפִליג ּבְ

ֵאין ַמְפִליִגין  -סעיף ב   א ּדְ ה    הָּ לֹׁשָּ ל ׁשְ ּכָּ ת, ׁשֶׁ ּבָּ ּום עֹנֶׁג ׁשַ ַעם ִמׁשּ ת, ַהּטַ ּבָּ ַ ם ַהׁשּ ִמים קֹדֶׁ ה יָּ לֹׁשָּ ִ חֹות ִמׁשּ פָּ ה ּבְ ְסִפינָּ ּבִ

רֹות ֵאין שׁ  ְנהָּ ל ּבִ לּוִחים, ֲאבָּ ים ַהּמְ ּמִ ּיַ א ְלַמְפִליִגים ּבַ ם ַצַער ּוִבְלּבּול; ְוַדְוקָּ הֶׁ ִראׁשֹוִנים ֵיׁש לָּ ִמים הָּ ּום ַצַער  יָּ

ְפלִ  ֵאין בְּ ַלּמַ נּו ׁשֶׁ דּוַע לָּ ּלֹא ְיֵהא יָּ ת, ְוהּוא ׁשֶׁ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ם ֲאִפּלּו ּבְ הֶׁ ר ְלַהְפִליג ּבָּ ְך ֻמּתָּ ם, ּוְלִפיכָּ הֶׁ ה  יִגים ּבָּ רָּ ם ֲעש ָּ ְמקָּ עָּ

חִ  ה ְטפָּ רָּ חֹות ֵמֲעש ָּ ר ּפָּ הָּ ה ְלַקְרַקע ַהּנָּ ְרַקע ַהְסִפינָּ ּקַ ּמִ נּו ׁשֶׁ דּוַע לָּ ּיָּ קֹום ׁשֶׁ מָּ ל ּבְ ִחים, ֲאבָּ סּור ְטפָּ ֵצאת חּוץים, אָּ חּום   לָּ ַלּתְ

חּוִמין.  ּום ִאסּור ּתְ ם הגה:ִמׁשּ ִמים קֹדֶׁ ה יָּ לֹׁשָּ ּה ׁשְ ֵנס ּבָּ סּור ִלּכָּ ת, אָּ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ ֹבא ִליֵדי ְמלָּ ֵאל לָּ רָּ ש ְ ֵרְך ַהּיִ ְצטָּ ּיִ ה ׁשֶׁ ְסִפינָּ ת, ֲאִפּלּו ֵהם  ְוֵכן ּבִ ּבָּ ַ ַהׁשּ

ה  רֹות ַהּנֹוְבִעים ְוִהיא ְלַמְעלָּ ה ְנהָּ רָּ ן קנ''ב ַמֲהִרי''ק(, ֵמֲעש ָּ ה )ריב''ש ִסימָּ ִמי ַלֲהִליכָּ ר, ְולֹא ּדָּ הָּ ַפת ַהּנָּ ש ְ ה ּבִ ִפינָּ כֹות ַהּסְ ֵהמֹות מֹוׁשְ ַהּבְ ֶׁ ַמה ׁשּ ל ֵאין ִאּסּור ּבְ ֲאבָּ

רֹון קָּ סּור. ּבְ אָּ  ׁשֶׁ

 הטעמים שאסור להפליג קודם השבת 

 ,אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת ת''ר" -שבת יט.
במה דברים אמורים לדבר הרשות אבל לדבר מצוה שפיר דמי ופוסק 

 ,רשב''ג אומר אינו צריך  ,עמו על מנת לשבות ואינו שובת דברי רבי
 ".ומצור לצידן אפילו בע''ש מותר

 
 הובאו מספר טעמים להלכה זו: והנה 

, שהרי ים מקום סכנה השבת כמתנה לחלל את א. משום שנראה 
הוא, והרי המפליג מכניס את עצמו לעשות איסור משום פיקוח 

)רז"ה   'קמי שבתא' יםנפש, שהרי שלושה ימים קודם השבת נקרא
להכנס בספינה אף בשבת כאשר  מותר ד"ה הא דתנו רבנן(, ולפי זה 

הספינה מונהגת ע"י גוי ורוב הנוסעים גוים, שכן המלאכה נעשית  
ין מג.(. ולפי טעם ערובי לצורך גוי )כמו שפסק הרמב"ן בע"י גו

הרז"ה שהברייתא משום חילול שבת, א"כ מה שהתירה לדבר מצוה 
היינו אף אם הישראל עצמו יצטרך לחלל את השבת )שו"ת הריב"ש  

 סי' קא(.
 

)רמב"ן(,  כמתנה עם הגוי לחלל את השבת עבורוב. משום שנראה 
וברביעי וחמישי מותר שכן אינו נראה כשלוחו של ישראל שהרי  
בקבלנות הוא עושה, ולפי זה ישנו היתר כאשר הספינה מונהגת ע"י 

 גוים, ורוב נוסעיה גוים, כך שהם עושים לעצמם )ב"י(.

 
 מקור קודש

 

ום תחומין, א"כ היה לגמרא לומר "אין מפליגין בספינה קטנה". ב. אם משם תחומין יש לאסור אף קודם ג' ימים. ג. וכן יש לאסור  א. שאם האיסור מש  – ויש לדחות  93
 אף משום מצוה )רי"ף(.

תחומין, ומסתמא הוא   דחה את שיטת ר"ח היינו רק בביאור הברייתא, שהרי אין להתיר תחומין אף מתחילת השבוע, ועוד שלדעת הרמב"ם יש איסור רי"ףומה שה 94
 . ושכן פסק רי"ו )ני"ב חי"ח( בשם הרשב"א.לא חלק על הרי" שהוא רבו, ועוד שהם מודים שהטעם העיקרי הוא משום עונג שבת

 ".בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה" –ערובין מג.  95

 
, ולפי זה אם הספינה למעלה מעשרה  תחומיןג. משום איסור 

 . 93תר )ר"ח בשבת יט., ר"ת( טפחים מותר, ולכן בים הגדול מו
וכן לפי דבריו, קודם שלושה ימים מותר, מטעם שנקראים בתר  
שבתא ומתייחסים לשבת העבר ולא חל עליו להזהר מחילול שבת  

, שהרי הספינה ממילא ממשיכה, ורק בתוך שלושה ימים  הבאה
מ"ב אור זרוע ח"ב סי' ג, ) החמירו חכמים משום מראית העין

הגר"ז )סעי' ג וסעי' ה( לבאר דכיון דאיסור תחומין , וכ"כ  בהקדמה(
במים אינו אלא מדרבנן, לא רצו להחמיר כל כך לאסור כשאינו 

 .אותו מחוץ לתחוםשה בידים והספינה היא שמוליכה עעושה מ
 

לפי המהר"י קולון )שורש מה(, לדעת הרי"ף שדחה  –דעת הרי"ף 
כדעת  את ר"ח אין איסור משום תחומין כלל ]משום שסבר

משום ההפלגה רשב"ם[, אך הב"י סבר שלדעת הרי"ף יש לאסור 
, וכן הוא פסק בשו"ע בסעי'  94איסור תחומין אף מתחילת השבוע 

 ב. 
והנה בדרכ"מ )אות א( כתב שדעת הריב"ש שהתיר הפלגה בתחילת  

 השבוע אף שיודע שיתחלל השבת, היא כדעת המהרי"ק.   
 

( הסתפקה 95ין מג.  ערוברא )אף שהגמ  – דין למעלה מעשרה טפחים  
אם יש איסור תחומין למעלה מעשרה טפחים, ויש לנקוט לחומרא  

במים  "מביבשה שבה איסור תחומין דאו' וספיקא דאו' לחומרא, מ
ששם איסור תחומין דרבנן נקטינן לקולא דספיקא דרבנן לקולא, 
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לכן אף כשיש ספק אם יש עשרה מותר, עד שיתברר לנו שאין  
 טפחים )הגה"מ פ"ל אות מ בשם תשובות הרמב"ם, ב"י(. עשרה 

ין פ"ד סי' ג, ובשו"ת כלל כב סי' יב( ערובמנגד, לדעת הרא"ש )
והר"מ )שהובא בהגה"מ דלעיל( תחומין למעלה מעשרה נקטינן 

 לחומרא, ואין חילוק בין יבשה לים.
ין מג. סוד"ה ובתוס'( והרשב"א  ערובלעומת זאת, דעת הרמב"ן )חי'  

' שם ע"ב ד"ה האי, עבודת הקודש ש"ד פ"ח הי"ג( תחומין )חי
 למעלה מעשרה נקטינן לקולא.  

ולהלכה, השו"ע פסק כדעת הרמב"ם, שרק במקום שידוע שאין 
 עשרה טפחים מקרקע הספינה לקרקע הנהר אסור.

 
אם הוא נמצא בספינה כשרגליו בתוך   – גדר למעלה מעשרה טפחים  

 שלכו"ע אסור.  עשרה טפחים לקרקע הים, ודאי 
אך אם הוא הספינה בתוך עשרה טפחים אך גופו בגובה הספינה 

י"א שאסור, כאשר קרקע  –מעל עשרה טפחים מקרקעית הים 
הספינה רחבה ארבע ונוחה להילוך, שנחשב כנמצא בקרקעיתה 
)מג"א ס"ק ז(, וי"א שמותר כל שגופו למעלה מעשרה מקרקעית 

ום צורך )הגר"ז, מ"ב ס"ק הים )הרא"ם(, ויש לסמוך עליהם במק
 יד(.

 
, לפי שבשלושה הימים הראשונים עונג שבתד. משום ביטול מצות  

יש שינוי וסת משום נענוע הספינה, דכתיב בהו "יחוגו וינועו 
, ועל כן במקום מצוה מותר, שהרי 96 כשיכור" )תהלים קז, כז(

העוסק במצוה פטור מן המצוה, וכן שלוחי מצוה פטורין מסוכה 
"ף דף שבת ז., רא"ש פ"א סימן לח, רמב"ם פ"ל הי"ג( וכן השו"ע  )רי

 העתיק טעם זה בסעי' ב. 
 
]"ולא שטין על פני המים, גזרה שמא יעשה חבית של    שט. משום  ה

וכן שמא ינהיג הספינה והוי כמוליכה ארבע   ,)ביצה לו:(שייטין" 
 )תוס' שבת יט. ד"ה [אמות בכרמלית )תוס' ערובין מג. ד"ה הלכה(

ולפי זה אף .  (ין מג. ד"ה הלכה בשם ריצב"אערוב, תוס'  אין מפליגין
קודם שלושה ימים הוא  להפליג , וההיתר בתוך התחום אין להפליג

ולא ינהיג את משום שיש בזה היכר ולא יעשה חבית של שייטין 
הפלגה ג'   , ואף שהפוסקים לא הביאו טעם זה לעניןהספינה )ב"י(

ימים קודם השבת, מ"מ הרא"ש סבר כטעם זה לענין הפלגה בשבת  
 . עצמה )ב"י ד"ה והרא"ש(

 
רשב"ם סובר שהברייתא היא כדעת ב"ש, שאוסרין להתחיל בע"ש  

שמותר להתחיל בכל  מלאכה הנמשכת לתוך השבת, אך לב"ה 
, כיון מותר להפליג אף בע"ש בכל עניןמלאכה ע"ש עם השמש, כך 

והעיקר שהוא לא יצא   שהספינה שטה ממילא ויוצאת חוץ לתחום,
 , ואף מותר להכנס בה בשבת, שהרי לא עושה כלום בכניסתוממנה

ין מג. ד"ה הלכה וכן ברא"ש פ"א דשבת  ערוב)הובאו דבריו בתוס'    97
אלא שהראשונים דחו דבריו, שכן לא מסתבר שרבי  . סי' לח(

 
 מקור קודש

 

נוע הספינה שגופו משתבר, וגם מחמת סרחון העולה מן הימים המלוחים", כך שנראה שישנם שני סיבות  המ"ב )בהקדמה לסימן( ביאר ש"יש להם צער מחמת נע 96
ר ובלבול והקיא, שונות הגורמות לצער. לעומת זאת, הב"ח )בד"ה ורב אלפס( כתב "דהנענוע גורם שלא יוכלו להשמר מהסרחון העולה מן הים המלוח דמביא להם צע

 ן בה ריעותא כלל", כך שלדבריו שני הדברים יחד הם גורמים הבלבול, ההבל של המים המלוחים עם הנענוע.  אבל נענוע גרידא שבנהרות אי
רו בכל ענין והביא ראיה מהירושלמי )שבת פ"א ה"ח( "אין מפליגין בספינה שלושה ימים קודם השבת, ב"ש אוסרין אף ברביעי וב"ה מתירין", משמע שב"ה התי 97

ו רק ברביעי, אם כן הם כדעת ת"ק. אלא שהרא"ש )פ"א סי' לח( דחה ראיה זו, שכן אם ב"ה היו אוסרין בשאר ימים היה לו לומר "ב"ה מתירין הפלגה, שכן אם הם התיר
 זאת. אפילו בע"ש". ואפשר לומר שת"ק ביאר שזו מחלוקת ב"ש וב"ה. ועוד שאם ב"ה היו חולקים על עיקר דין זה הגמרא בשבת לא היתה נמנעת מלומר 

עת ב"ש, ועוד שאף לב"ש  ורשב"ג המובאים בברייתא סוברים כד
לא היה לאסור ההפלגה, שכן הם מודים שאין לאסור בע"ש מלאכה  

וכן אין להכנס בה בשבת האסורה מדרבנן, ותחומין זה מדרבנן. 
ין ערובמשום שט, או משום שמא יוליכנה ד' אמות בכרמלית )תוס'  

, ג 'ין פ"ד סיערובשבת פ"א סי לח, וכן במג. ד"ה הלכה, רא"ש 
וכן כל הפוסקים העתיקו ברייתא  ("ל דפוס קושטא הי"גפ ה"מ הג

 .לא הודו לו )ב"י(על כן זו, ולפי שדעת רשב"ם יחידאה היא 
 

המ"ב )בהקדמה( ביאר שלדעת השו"ע יש את החשש    -דעת השו"ע  
)כמ"ש בסעי' ב(, וכן שמא יעשה מלאכה  כר"ח של איסור תחומין 

)כמ"ש בסעי' כהרי"ף  ' ד(, וכן משום עונג שבת  )כמ"ש בסעיכהרז"ה  
 ב(, אך בתחילת השבוע יש להתיר.

ונחלקו הפוסקים האם השו"ע פוסק את דעת הרמב"ן לאסור משום  
שנראה כמתנה שהגוי יעשה מלאכה בשבילו ]לפי שהוא לא הזכיר  
את טעמו בסימן, אלא דיש לומר שסמך על הסימנים הקודמים 

נאמר שאין לתת לגוי לעשות לו מלאכה  בהלכות אמירה לגוי בהם
 . [)הלכה ברורה עמ' שיז(

 
וזה לשון ההלכה ברורה )עמ' שיד( "והנה אמנם יש בזה כמה 
צירופים להקל, האחד הוא שיטת הרמב"ן הנ"ל, שכל שהמלאכה  
נעשית בשבת ע"י גוים ולצורך גוי יש להקל, והשני הוא שיטת ר"ח  

ם עשרה טפחים יש להקל  הנ"ל, שכל שמפליג במים שיש בעומק
אפילו בערב שבת ואפילו בים הגדול, והשלישי הוא שיטת הרז"ה  
בעל המאור הנ"ל, להקל במקום שאין לחוש שמא יצטרך הישראל  
לעשות מלאכה בשבת, והרביעי הוא שיטת רשב"ם הנ"ל דסבירא  
ליה דאין הלכה כלל כברייתא דאין מפליגין בספינה שלושה ימים 

מכל מקום הרי מדברי מרן השו"ע מתבאר   קודם השבת. אולם
דסבירא ליה לגמרי כשיטת הרי"ף והרמב"ם בין להקל בין להחמיר,  
ואם כן אין לנו לצרף שיטות שאר ראשונים לקולא כל שהוא באופן 

 שבודאי יש לאסור אליבא דהרי"ף הרמב"ם והש"ע". 

 א. בתחילת השבוע 

מותר  –שבת ה קודםשלושה ימים להכנס לספינה המפליגה 
אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם ]ברייתא )שבת יט.( "

שהרי אין בזה משום עונג שבת, שהרי מתרגל לים, וכ"פ "[ לשבת
וההיתר בזה הוא אף בספינה שבהמות מושכים אותה   שו"ע.והטור  ה

 )מהרי"ק שורש מה, רמ"א(.
לדעת המהרי"ק )שורש מה( ההיתר להפליג בימים אלו הוא אף אם 

יודע שאין בגובה המים מהספינה עשרה  יש איסור תחומין, ו
, וכ"כ המ"ב וכ"פ הרמ"אכיון שהתחיל ב'בתר שבתא', , טפחים
 .)ס"ק ז(

ולדעת הריב"ש )סי' קנב( ההיתר הוא אפילו במקום שיודע שיצטרך  
הישראל לעשות מלאכות אחר כך בשבת משום פיקוח נפש, וכ"פ 
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מחויב הוא לעשות כל מה שיכול ]ומ"מ גם כשיש לו היתר,    הרמ"א.
 שלא יצטרך בעצמו לחלל את השבת, כגון ע"י גוי )מ"ב ס"ק ט([.

הטעם לדבריהם, משום שתחילת השבוע נחשבים לשבת שעברה, 
וביציאתו בימים אלו אין לו קשר עם השבת הבאה, ועל כן מותר  

יודע שיצטרך לחלל את השבת משום פיקוח כאשר הוא שיצא אף 
, מ"ב ס"ק ז  )ט"ז ס"ק ב וס"ק ג ר על איסור תחומיןנפש או לעבו

  .(וס"ק ח
דהיינו לפי דברי הרמ"א קודם שלושה ימים יש להקל להפליג אף  
שלא יהיה עשרה טפחים מתחתית הספינה לקרקע, אף שלא  

 )גר"ז בקונטרס אחרון סק"ג(.   98במקום פיקוח נפש 
אלא שלפי דברי הב"י, שדחה את המהרי"ק, מוכח שסובר שאין  
להתיר משום תחומין אף מתחילת השבוע ואף לדבר מצוה, ואף 
למ"ד דתחומין דרבנן מ"מ חכמים העמידו דבריהם במקום עשה 
)וכ"כ בשו"ת מהר"ר יצחק הלוי אחי הט"ז סי' יא בד"ה מיהו בדעת 

ת השו"ע, וכ"כ הרי"ף והרמב"ם, וכ"כ העולת שבת סק"א בדע
הנחלת צבי סק"ב בדעת השו"ע, וכן הבין הגר"א בביאורו בסק"ב 

, דהיינו אם המים אינם עמוקים עשרה  (99וסק"ח בדעת השו"ע 
טפחים צריך להעמיד הספינה בשבת, כיון שבמים כאלו ליכא סכנה, 
ומה שהתיר בשו"ע סעי' ד, שאני התם דאיכא סכנה, ובזה מודה 

יוצא לדרך יותר משלושה ימים קודם השו"ע שיש להקל כל ש
השבת, אבל היכא דליכא סכנה הרי הוא מחוייב לשבות ואינו רשאי 
לעבור על איסור תחומין אפילו כשיוצא לדרך בהיתר, דלעולם אין  

 . 100דוחין איסור תחומין בידים )תורת חיים סופר סק"ח(

 ב. ביום רביעי 

ם שקודם השבת נחלקו הפוסקים האם יום רביעי הוא בכלל ג' ימי
 ואסור להפליג בו או לא. 

 הב"י אסר ]לפי שנקרא קמי שבתא[,  
ואילו משמע שהרא"ש )פ"א סי' לח( התיר ]לפי שפירש שב"ה  

 שהתירו בירושלמי היינו ברביעי[,
ריש ע"ב( פירש שלפי הרמב"ן מותר אף   לעומת זאת, רי"ו )ני"ב קא

בחמישי, אך הב"י דחה דבריו שהרי אם כן היה לברייתא לומר "אין  
  מפליגין בע"ש".

המג"א )ס"ק ב( הבין מלשון השו"ע שאסר אף ברביעי ]לפי 
 שהשו"ע התיר לצאת בשיירה בסעיף ד רק בראשון שני שלישי[

יום שלישי נחשב   וכ"כ בבאה"ל )ד"ה וביום ראשון( שהלילה שלאחר
, אך הגר"א הביא הרבה ראשונים וכן לתוך שלושה ימים לשיטה זו

הוכיח מתוספתא וירושלמי המחשיבים את השלושה ימים עם 
 .השבת, כך שברביעי מותר

 
 מקור קודש

 

אכות וכתב שם  הגר"ז, שאף שמלשון הדרכ"מ משמע דדוקא כשיש חשש סכנה אם יצא ממנה בשבת שרי, דומיא דסעי' ד שהתירו משום פיקוח נפש לעשות מל 98
 בשבת כשיצא יותר משלושה ימים קודם השבת, בכל  מקום מסתימת לשון הרמ"א בהגה משמע דבכל גוונא שרי.  

, היה נראה לומר, שגם ההיתר של תחומין שכתב הרמ"א היינו רק אם יצטרך לכך בשבת משום פיקוח נפש, אך שלא במקום פיקוח  אמנם לדעתי, מבלעדי ביאור הגר"ז
יודע שיתחלל שבת נפש אין להתיר. וכן נראה מדברי הדרכ"מ )אות א( שכתב "ולפי מה שיתבאר לקמן )דהיינו דעת הריב"ש( שמותר לילך ג' ימים קודם שבת אע"פ ש

ם פיקוח נפש  ם פיקוח נפש(, נראה לי דכל שכן הא )שיש להתיר אם יודע שיצטרך לעבור על איסור תחומין( וכדברי המהרי"ק", ולפי שהיתר הריב"ש הוא במקו)במקו
א נרבה מחלוקות בישראל.  וכך יוצא שלדוקא, אם כן מה שאמר 'כל שכן' שיש להתיר תחומין כדברי המהרי"ק, היינו במקום פיקוח נפש, דאל"כ אין בזה 'כל שכן'. 

 . וכן מצאתי שהביא ההלכה ברורה )עמ' שכב( בשם תורת חיים סופר )סק"ח(.כנלע"ד
עשרה  דלא כדעת הנהר שלום )סק"ג( והפמ"ג )אשל אברהם סק"ד( שביארו בדעת השו"ע, שיש להתיר להפליג קודם שלושה ימים, אף אם תכנס הספינה לתוך 99

 טפחים. 
 ' ד, שבספר ברכות המים חילק אחרת בין סעי' זה לסעי' ד.ועיין בסעי 100
 אין לסמוך להפליג שהרי בזה יש גריעותא. כנלע"ד.  –ולפי זה נראה, שאם יש רוח נגדית או סופה וכדו' בים  101

 ג. לדבר מצוה 

, להפליג אף בתוך שלושה ימים הסמוכים לשבת לדבר מצוה מותר 
הספינה שיצטרך אלא שנחלקו התנאים האם צריך להתנות עם בעלי  

במה דברים אמורים לדבר הרשות אבל לדבר מצוה  לעצור בשבת ]"
שפיר דמי ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת דברי רבי רשב''ג  

לדעת ת"ק שצריך שיפסוק  , דהיינו" )שבת יט.([אומר אינו צריך
עמו  שישבות, וכ"פ הרמב"ם )פכ"ד ה"ו, פ"ל הי"ג( ורי"ו )חי"ח 

ואילו הטור פסק כדעת רשב"ג שאין צריך לפסוק  ני"ב קא ע"א(,
 עמו שישבות.

להלכה, השו"ע פסק כת"ק שאם יוצא לדבר מצוה צריך שיפסוק 
וצריך שיפסוק  עמו שישבות, ואם אחר כך לא שבת אין בכך כלום.

כל שמפליג בשלושה ימים סמוך לשבת ולאו דוקא אם יוצא בע"ש 
ו עליו שכל מה שאפשר  ]כיון שהיהודי עצמו יושב בספינה התקינ
ובזה יהיה מותר אף אם    [.להפקיע מעליו איסור יעשה )ט"ז ס"ק א(

 הספינה נכנסת לתוך עשרה טפחים )א"ר, ס"ק א(.
עולת שבת אך במהמג"א )ס"ק א( משמע שהפסיקה מעכבת, 
ג( כתב שדעת רוב   הסתפק אם הפסיקה מעכבת או לא, והמ"ב )ס"ק

האחרונים שהפסיקה היא רק למצוה ואינה מעכבת ]ובפרט שהלכה  
 כרשב"ג נגד רבי[ )שעה"צ אות א(.  

 
 אבל בשבת אסור לצאת להפלגה לדבר מצוה, -לדבר מצוה בשבת 

)מג"א ס"ק  [ועיין בסעיף ג] כיון שלא יוכל לפסוק עמו שישבות
  ק ב(., ויש שמצדדים שאפילו בשבת מותר )מ"ב ס"א(

 ד. דרך קצרה 

לפי שהוא  "ומצור לצידון אפילו בערב שבת מותר" )שבת יט.(, 
)סמ"ג ל"ת   להפלגה  רוח טובה כאשר ישנהמהלך יום אחד )רש"י( 

דהיינו אף כאשר אין רוח טובה   ,סה יז ע"ד, תרומה סי' רכה(
 -טובה שיהיה רוח כיון שאפשר מ"מ שמועילה לכיוון ההפלגה, 

מהבוקר אך אם השתהה ואין   , ובלבד שיצא101 (מותר )מג"א ס"ק ה
 מסתבר שיספיק, אין להתיר )ב"י(.

, ולפי זה, התיר הב"ח אף בדרך שאורכה יומיים, לצאת ביום חמישי
 .וכ"פ בבאה"ל )ד"ה שאין(

 
בני ביישן נהוג הגמרא )פסחים נ:( מספרת ש" – מקום שלא נהגו 

]בניהם[ ייהו אתו בנ ,דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא
]ולכן   קמיה דר' יוחנן אמרו לו אבהתין אפשר להו אנן לא אפשר לן

  אמר להו כבר קיבלו אבותיכם עליהם  אנו רוצים לבטל את המנהג[,
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ח{ שמע בני מוסר אביך ואל -שנאמר }משלי א ]ואין לבטלה[
 ".  תטוש תורת אמך

שבמקום שלא . ד"ה בני( מכאן למד הרמב"ם )פ"ל הי"ג( והר"ן )יז
 .102נהגו להפליג בערב שבת אין להפליג אף במקום מצוה 

על כן פסק השו"ע שמותר להפליג דרך קצרה שמהלכה יום אחד 
שנהגו שלא להפליג בע"ש אף בדרך קצרה  םבערב שבת, אך במקו

 אין להפליג. 

 ה. נהרות מתוקים 

לפי הטעם של עונג שבת שכתבו שלושת עמודי ההוראה, ופסק 
, לפי להפליג אף תוך שלושה ימים מותרנהרות באם כן בשו"ע, 

שבהן אין את הצער והבלבול שיש בים )קובץ תשובות הרמב"ם  
. , וכ"פ השו"עהוצאת לפסיא סי' קיד, והוצאת ירושלים סי' שח(

 ק יב(. ובזה אין צריך שיפסוק עמו שישבות )מ"ב ס"
ומ"מ השו"ע הדגיש שכיון שישנו גם איסור תחומין, על כן ההיתר  
בנהרות הוא רק כשאינו יודע בודאות שאין עשרה טפחים מקרקע 

]ומ"מ אם אינו יוצא  בעת הנסיעה בשבת הספינה לקרקעית הנהר
)מג"א ס"ק ח בביאור ואין לגזור שמא יצא מהתחום  מהתחום מותר  
 דברי הרמ"א([.

הוסיף שכל ההיתר בנהרות הוא דוקא כאשר הישראל   וכן הרמ"א 
]ואפילו מלאכה האסורה מדרבנן  לא יצטרך לעשות מלאכה בשבת

 מ"ב ס"ק טז([.

 יום טוב

שבת, שהרי הטעמים שוים קודם דיני ההפלגה קודם יו"ט הם כמו 
כתב המג"א )ס"ק ב( שגם ביום טוב שני שניהם )שעה"צ אות ב(, וב

 .ה()מ"ב ס"ק  אין מפליגין

 ספינה שמושכין אותה בהמות 

בין אם מפליג בספינה, ובין אם מפליג   נפקא מינהלהלכה, אין 
, וכאשר מותר בספינה בשפת הנהר בספינה הנמשכת ע"י בהמות

מותר אף בספינה הנמשכת ע"י בהמות )בשם המהרי"ק שורש מה(, 
 ., וכ"כ הגר"א )הובא במ"ב ס"ק ו(וכ"פ הרמ"א בסעי' א ובסעי' ב

א.  –ואין זה דומה להליכה בקרון או עגלה הנמשכת ע"י בהמות 
לפי שהבהמה הולכת ברחוק אין בזה,  משום שימוש בבעלי חיים

, ב. לפי שהליכה בקרון הנמשך ומותר הוי צידי צדדיןומהספינה 
 ,, ואין זה שייך במיםאסור מטעם שמא ירד מן הקרון וילך באיסור

, ואין זה שייך בספינה להנהיגם ג. שמא היושב בקרון יחתוך זמורה
)טעמים אלו הובאו בסי' שח סעי'  כאשר הבהמות הן בריחוק ממנו

, ונדחו ע"י הט"ז בס"ק ד והמג"א בס"ק  יח בב"י ובהגה, פמ"ג אות ד
 (.מ"ב ס"ק יח ,ט

לעומת זאת, דעת העולת שבת שאין היתר בספינה הנמשכת ע"י 
 .המותב

 : הפלגה בשבת סעיף ג 
י ׁשֶׁ  ה, ַאף ַעל ּפִ ִביתָּ ה ׁשְ ה ּבָּ נָּ ת ְוקָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ ְסִפינָּה ֵמעֶׁ ת, ִאם ִנְכַנס ּבִ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ ר ְלַהְפִליג ֵמעֶׁ ֻמּתָּ א ּדְ גֶׁת ֵהיכָּ ְפלֶׁ ּמַ

ּלֹא ֵיֵצא ֵמַהְסִפינָּה ֵמֵעת ר ְוהּוא ׁשֶׁ ת, ֻמּתָּ ּבָּ ׁשַ ה.  ּבְ ִביתָּ ה ׁשְ נָּ ּקָּ ֵמַאַחר הגה:ׁשֶׁ ֵרי, ּדְ ה, ׁשָּ ִפינָּ א ִמן ַהּסְ צָּ ֲאִפּלּו יָּ ה  ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדַ נָּ ּקָּ ׁשֶׁ

פִ  ּסְ ין ִקּדּוׁש ּבַ עֹוש ִ ת ּוְלַהְפִליג. ֵיׁש ׁשֶׁ ּבָּ ׁשַ ּה ּבְ ֵנס ּבָּ ְך ִלּכָּ ר ַאַחר ּכָּ ת ֻמּתָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ ה ֵמעֶׁ ִביתָּ ּה ׁשְ ר חֹוְזִרין ּבָּ חָּ ם, ּוְלמָּ ִנים ׁשָּ ם ְולָּ ְך חֹוְזִרים ְלֵביתָּ ה, ְוַאַחר ּכָּ ינָּ

קְ  ֲהגּו ּבִ ה ּוַמְפִליִגין, ְוֵכן נָּ ִפינָּ ת ְמקֹומֹות ְוֵאין ִלְמחֹות ַלּסְ ן י''ז קט''ו קנ''ב(צָּ ת ְוריב''ש ִסימָּ ּבָּ ׁשַ ן של''ט ְות''ד. )ַר''ן פ''ק ּדְ ן ִסימָּ ן ְלַקּמָּ ְוַעּיֵ

  –מצינו ארבע שיטות בענין הפלגה בספינה בשבת עצמה 
כתב שבה"ג )הל' שבת פ"א יז ע"ג( השיטה הראשונה היא שיטת 

  .שקנה בה שביתה בערב שבתמותר להכנס בספינה בשבת כל ש
 

חלק עליו, וכתב שאסור משום שר"י השיטה השניה היא שיטת 
ית של שייטין או ינהיג את הספינה בשהוא כשט, שמא יעשה ח

 )כ"כ הטור(. ארבע אמות בכרמלית
 

להלכה שכן דעתו כשיטת רשב"ם,   בה"ג המהר"י אבוהב שאין דעת
 103בע"ש.   שהברייתא היא כב"ש, ולב"ה מותר להפליג אף

להתיר במקרה  כוונתו היאולהלכה, הם בה"ג  דבריהב"י לדעת אך 
שהספינה מעל עשרה טפחים מהקרקע, כך שאין בו משום איסור 

]הטעם   כשאין בו משום עונג שבת  בנהרות הנובעים כך  תחומין, וכן
וקנה בה שביתה, א"כ כשהוא נכנס בה כיון שהוא נכנס בה מבעו"י    –

כנכנס לביתו, ובזה שהיא מפליגה ויוצאת חוץ בשבת הרי הוא 
 .)ב"י ד"ה אבל([ לתחום אין בזה בעיה, שכן אין הוא עושה מעשה
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לדברי הרמב"ם שיש לאסור בזה, משום . ומ"מ להלכה גם רש"י מודה שלא כדעת רש"י שביאר שלא נהגו להפליג בע"ש, משום שיהיו פנויים להכנת צורכי שבת 102
 דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור )ב"י(. 

 והב"י דחה דבריו, שכן אם היה סובר כרשב"ם, התוס' והרא"ש לא היו נמנעים מלומר זאת.  103

ין פ"ד סי' ג( שכל שבבין השמשות הוא ערובוכ"כ הגהת אשר"י )
שהה בספינה וקנה שם שביתה, הרי הוא יכול לצאת מהספינה 

   .ולחזור אליה אפילו למחרת
שנעשה כמערב ברגליו ואומר כאן   –בבין השמשות  לשבותהטעם 

תהא שביתתי, וכך יוכל להלך בכולה אם יצא מתחום עירו )ר"ן ז:  
, וי"א שכך הם קונים שביתה למעלה מעשרה כדי שאם  ד"ה לפיכך(

יגיעו למחר לנמל שיהיו רשאין להכנס שם ויהיו כבני העיר, ואילו 
י חזרו  היתה שביתתם בבית לא היו זזין ממקומן מתוך הספינה שהר

ין מג: ד"ה בחד  ערובלמטה מעשרה והרחיקו מתחומן )ריטב"א 
 .בשבא(

  
להתיר אלא שהוא  הר"ן )שבת ז: עמ' לב ד"ה ולפיכך( כן דעת ו

בערב שבת מסדרין שלחן בספינה שהוסיף שיש מנהג אנשים 
]ועושים כן בכדי לפרסם את השביתה שלהם  ומדליקין נרות 

, ודעת )ב"י( ין השמשות , אך העיקר שישארו שם כל בבספינה
הלבוש שהקידוש מבעוד יום וקבלת שבת מחשיבה את הספינה 
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כביתו, כך שיוכל לצאת ולהכנס בספינה בשבת אף אם לא ישהה  
, ואין עושים כן משום קניית שביתה, אך המג"א  שם בבין השמשות

 [.)מ"ב ס"ק כד( )ס"ק יב( דחה דבריו
 

שב"א החדשות  הרשב"א )שו"ת הרהשיטה השלישית זו שיטת 
כתב שאין להתיר לצאת מהספינה בשבת, שכן שמכת"י סימן יז( 

אם יצא מהספינה ועלה יבשה הרי הוא קנה שביתה ביבשה ולא 
היא  מן הסתם בספינה ]שהרי שביתתו בבין השמשות בספינה ש
, וכ"כ הריטב"א  למעלה מעשרה אינה נחשבת לקנית שביתה )ב"י([

סיף שכן לא מועיל כלום בזה  והו ין מג: ד"ה בחד בשבא( ערוב)
ין ערובוכן נראה מדברי הרא"ש )  שמסדר שלחן ונרות בכניסת שבת.

פ"ד סי' ג, ובתשובה כלל כב סי' יב( שבזה שנכנס לספינה בשבת 
עושה מעשה על דעת להפליג בשבת, וא"כ מה מועיל   הרי הוא 

אסר להכנס לספינה בשבת משום  ועוד הרא"ש  מעשה השביתה.
 . 104שט, כדעת ר"י  

 
, פסק ירידה מהספינה אחר שקנה בה שביתה בבין השמשותלענין 
שבמקום שנהגו שלא לרדת מהספינה )ד"ה ולענין הראשון( הב"י 

  אין לרדת, אך במקום שנהגו מותר.
 

הר"ן )שבת ז: דיבור ראשון( ורי"ו השיטה הרביעית היא שיטת 
כתבו שלפי טעם הרמב"ן שאיסור הפלגה  שקא סוע"א( )חי"ח ני"ב 

בסמוך לשבת הוא משום שנראה כמתנה שהגוי יעשה מלאכה  
עבורו, אם כן יש להתיר להפליג בספינה של גוים בערב שבת ואף 

הרב המגיד )פ"ל בשבת עצמה, ולא הזכירו שצריך שביתה, וכן כתב  
רב שבת שעכשיו נהגו להפליג בים הגדול בעשכן המנהג הי"ג( 

 . , ואפילו מבלי לשבות בספינה בבין השמשותואפילו בשבת
להפליג    כתב שאין דברי הרמב"ן נכונים ואין היתר כללאך הרשב"א  

והב"י ניסה ללמד עליהם זכות לפי  שביתה בבין השמשות, ללא
דברי ר"ת בסעי' ד, שכל שאינו הולך לטיול נקרא לצורך מצוה, אלא 

 הב"י דחה דבריו.למסקנה ש
זה כתב הב"י, שבמקום שנהגו היתר להכנס בספינה היתר ועל 

בשבת אף מבלי לקנות בה שביתה, אין מוחין בידם שיש להם על  
 )ב"י ד"ה ולענין, השני(. , והם דברי הרמב"ןמה שיסמכו

  
שיש היתר להפליג בשבת בספינה, והוא רק השו"ע פסק  ,ולהלכה

ממנה עד ההפלגה  אם קנה בה שביתה בבין השמשות ולא יצא 
]כאשר יש לו היתר להפליג בע"ש[, כי לשיטתו איסור שט הוא רק 

דעת הרא"ש  שיטה השלישית שהיא כבכניסה לספינה בשבת, כ
)מג"א ס"ק י(. והרמ"א הביא בשם יש אומרים שלאחר שקנה בה 

, שביתה בע"ש מותר לצאת מהספינה ולהכנס אליה שוב בשבת
וסיים שכן נהגו בקצת מקומות  , ויש שעושין קידוש,כשיטה שניה

 ואין למחות בידם. 
 

 
 מקור קודש

 

אילו בערובין )פ"ד סי' ג( הוא הביא את טעמו שהרי הרא"ש לא כתב את טעמו של ר"י על הברייתא בשבת אלא רק את טעם הרי"ף משום עונג שבת )פ"א סי לח(, ו  104
שיש לאסור משום של ר"י, וזאת משום שהרא"ש סבר כמו ר"י קר לענין כניסה לספינה בשבת שיש לאסור משום שט, אך לענין הפלגה ג' ימים קודם השבת, הוא סבר  

 עונג שבת. והטור הסתפק בדעת אביו הרא"ש ועל כן לא הזכירו )ב"י ד"ה והרא"ש(. 

אלא שבשו"ת הרלב"ח )סי' כח( כתב שהתפשט המנהג להפליג  
דלא כדעת  כשיטה רביעית, , אפילו בשבת אף מבלי קנין שביתה

צוות הספינה גוים ורוב נוסעיה גוים, אלא  ובלבד ש, השו"ע
וסקים, שבשו"ת משפט צדק )ח"א סי' ל( כתב שאין להקל נגד רוב פ 

 וכ"כ ר"א ששון סל"א וסל"ב )הובאו דבריהם במג"א ס"ק יט(.
אך בתורת חיים סופר )ס"ק יג( כתב בשם שו"ת תמים דעים )סי' ע( 
שלפי דברי מרן השו"ע ההיתר הוא בערב שבת ולא בשבת עצמה. 
ובשו"ת בית יהודה ח"ב )סי' לה( כתב שבמקום שאי אפשר לקנות 

, שהיא השיטה ברת הרמב"ןשביתה מע"ש מותר לסמוך על ס
, וכגון כשנועלים דלתות הספינה קודם בין השמשות. וכן הרביעית

הסכימו כמה אחרונים )הביאו בשו"ת נדיב לב חאו"ח סי' יא וכתב 
שהרב החסיד הפרד"ס סמך על דביר הבית יהודה לעשות מעשה(, 
וכ"פ המאמר מרדכי )סק"ה( להקל בזה במקום שנהגו, בצירוף 

 ן, ושיטת ר"ת. שיטת הרמב"
  והנה כתב בפתח הדביר )סק"י( שהשו"ע לא הזכיר שהמנהג להקל 

, כמו שכתב בב"י, אך יש ליישב המנהג ולומר  כשיטה הרביעית
שהוא מנהג קדמון שפשט קודם שפשטו הוראות מרן השו"ע.  
ולמסקנה כתב שמי שיראת שמים בלבבו ידחוק עצמו כל מה 

ואם אינו מורגל בנענוע שאפשר שלא להפליג בע"ש וכ"ש בשבת, 
הספינה גם לא יפליג בתוך שלושה ימים, ואם אפשר לו להזהר  
לפחות יקנה שביתה מע"ש, ומ"מ אותם שנהגו להקל להכנס 
לספינה להפליג בשבת אפילו בלא שקנו שביתה מערב שבת, אי 
ברירא לן דלא צייתי מחינן בידייהו שיש להם על מה שיסמוכו הגם 

 שו"ע.שקולא זו היא נגד ה
וכ"כ בחזו"ע )ח"א עמ' קטז( שבמקום נהגו היתר בזה אין למחות  
בידם. וכ"כ בה"ב )עמ' שמה( שבמקום צורך גדול בדבר יש להם על  

 מה שיסמוכו.

 כאשר מגיע ליבשה

לא ו  קנה שביתה בספינהאם הוא    –תחום המותר בירידתו מההפלגה  
יש לו אלפיים אמה לכל רוח  –יצא ממנה לחוף קודם ההפלגה 

רה  ש, וכל זה כשהספינה תמיד היתה למעלה מעבירידתו מהספינה
יצא מהספינה קודם הוא למעלה מעשרה או ש. אך אם טפחים

)כמובא בסי' בירידתו אחר ההפלגה יש לו רק ד' אמות  – ההפלגה 
  . (, ב"י, מ"ב ס"ק כבתד

באויר מחיצות אם קנה בה שביתה  –ינה עצמה בספ תחום הילוך 
מג"א  , )סי' תה סעי' ז לא -, ואם לא קנה מהלך את כולההספינה 
 ס"ק כב(.)מ"ב וכ"כ ה ס"ק יא(

 יו"ט הסמוך לשבת

אם חל יו"ט בערב שבת מותר לקנות בה שביתה ]עפ"י סי' ת[ 
יא(, וכיון שגם ביו"ט יש איסור שט, על כן צריך לקנות  )מג"א ס"ק

שביתה בבין השמשות של היו"ט בכדי שיוכל להכנס בביה"ש של  
שבת שבתפר עם יו"ט, ורק כך יוכל לקנות שביתה להכנס ולצאת 

 (. וכל זה לדעה המקילה לצאת ולחזור. ס"ק כג )מ"ב בשבת
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 ודבר מצוה   : שיירה ההולכת במדבר ד   סעיף 
נָּה לֹא יוּ  ֵני ַהַסּכָּ י ִמּפְ ת ּכִ ּבָּ ל ׁשַ ֵהם ְצִריִכים ְלַחּלֵ ר, ְוַהּכֹל יֹוְדִעים ׁשֶׁ ְדּבָּ ּמִ א ּבַ רָּ ּיָּ ׁשַ ר  ַהּיֹוְצִאים ּבְ ְדּבָּ ּמִ ב ּבַ ְכלּו ְלַעּכֵ

ֵצאת, ּוְביוֹ  ת ֲאסּוִרים לָּ ּבָּ ם ׁשַ ִמים קֹדֶׁ ם, ג' יָּ ת ְלַבּדָּ ּבָּ ׁשַ ְך ּבְ ֵצאת, ְוִאם ַאַחר ּכָּ ר לָּ י ֻמּתָּ ִליׁשִ ִני ּוִבׁשְ ם ִראׁשֹון ּוְבׁשֵ

אן ִחּלּול; ר, ְוֵאין ּכָּ ׁש, ֻמּתָּ ּקּוַח נֶׁפֶׁ ֵני ּפִ ת ִמּפְ ּבָּ ל ׁשַ ֵרְך ְלַחּלֵ ה ְוִיְצטָּ נָּ נָּה    ְיֵאַרע לֹו ַסּכָּ ּמְ ֵאל, ִאם ִנְזּדַ רָּ ץ ִיש ְ רֶׁ ה ְלאֶׁ עֹולֶׁ ְוהָּ

רֶׁ  עֶׁ א ֲאִפּלּו ּבְ רָּ ּיָּ רלֹו ׁשַ ְדּבָּ ּמִ ְהיּו ּבַ ּיִ ּבֹת, ְוִאם ַאַחר ׁשֶׁ ם ִלׁשְ הֶׁ ה הּוא, יָּכֹול ִלְפרֹׁש; ּופֹוֵסק ִעּמָּ ְדַבר ִמְצוָּ ן ּדִ יוָּ ת, ּכֵ ּבָּ   ב ׁשַ

ׁש; ְוִאם ִנְכַנס ְלִעיר ַאַחת בְּ  ּקּוַח נֶׁפֶׁ ֵני ּפִ חּום, ִמּפְ ם חּוץ ַלּתְ הֶׁ ת ִעּמָּ כֶׁ לֶׁ ּבֹת ִעּמֹו, יָּכֹול לָּ ְך  שַׁ לֹא ִיְרצּו ִלׁשְ ת, ְמַהּלֵ ּבָּ

ה ְנַפק ֵישׁ  ִלְדַבר ִמְצוָּ ן ּדְ ֵכיוָּ ר, ּדְ ִעיר, ֻמּתָּ ֵנס לָּ ה ִלּכָּ ִעיר ְורֹוצֶׁ יחּוהּו ִמחּוץ לָּ ּה; ַוֲאִפּלּו ִהּנִ ּלָּ ת ּכֻ ה   אֶׁ ִים ַאּמָּ לֹו ַאְלּפַ

ל רּוַח.  ם הֹוֵלךְ  הגה:ְלכָּ דָּ אָּ קֹום ׁשֶׁ ל מָּ ּכָּ ה אֹו ִלְראֹות פְּ  ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ ְרׁשּות, ַרק ִלְסחֹורָּ ַבר הָּ ׁשּוב ּדְ ה ְוֵאינֹו חָּ ַבר ִמְצוָּ ׁשּוב ַהּכֹל ּדְ ֵני ֲחֵברֹו חָּ

ִפינֹות ַוֲהִליַכת ַגת ַהּסְ ִעְנַין ַהְפלָּ ֵקל ּבְ ת ְמקֹומֹות ְלהָּ ְקצָּ ֲהגּו ּבִ ן נָּ הֹוֵלְך ְלַטּיֵל; ְוַעל ּכֵ ׁשֶׁ ִבים ַהּכֹל לִ  ּכְ י חֹוׁשְ ִמים, ּכִ ה יָּ לֹׁשָּ א ּתֹוְך ׁשְ ּיָּרָּ ה; ְוֵאין ׁשַ ְדַבר ִמְצוָּ

ְסֹמכּו. ּיִ ם ַעל ִמי ׁשֶׁ הֶׁ ן, הֹוִאיל ְוֵיׁש לָּ דָּ יָּ  ִלְמחֹות ּבְ

 שיירה ההולכת במדבר 

יציאה לדרך עם שיירה ההולכת במדבר, כאשר המציאות היא  
, מ"ב ס"ק ]אפילו באיסור דרבנן )מג"א ס"ק יג  לחלל שבתשיצטרך  

 להמשיך איתם בדרך ולא יוכל לשבות במדבר, שהרי יהיה חייב  ([כה
הריב"ש )בשו"ת בסי' יז( סמך על הרז"ה שכתב שהטעם שאין   –

להפליג תוך שלושה ימים קודם השבת, הוא משום שנראה כמתנה 
לחלל את השבת משום פיקוח נפש, שנכנס למקום סכנה כדי 

וע מותר, ואין שיחלל בשבילו את השבת, ולפי דבריו בתחילת השב
לו להמנע מלהתחיל פעולה שתגיע לחילול שבת משום פיקוח נפש 
בשבת שתבוא, לפי שימים אלו נקראים 'בתר שבתא' ומתייחסים 

והוסיף  בשו"ת הרשב"ץ )ח"א סי' כא( פ ", וכאל השבת הקודמת
שלפי זה יש להתיר לו לצאת בשיירה אף בערב שבת לדבר מצוה, 

השו"ע והוסיף  פ ", וכלארץ ישראל כגון להצטרף לשיירה העולה
שגם בזה צריך שיפסוק עמו שישבות )כבסעי' א(, ואם אחר שיהיו  

שמא ]במדבר לא ירצו לשבות עמו יכול להמשיך משום פיקוח נפש  
ליסטים יגזלו ממנו בהמתו, ממונו או מלבושו, וימות במהרה )מג"א  

שיצא , ויוכל להמשיך אפילו יותר מי"ב מיל עד למקום ס"ק טז([
 מכלל סכנה )ב"י, מ"ב ס"ק לא(. והפסיקה שישבות הוא לעיכובא

 .)מ"ב ס"ק כט( 105
 

לעומת זאת, מהר"י בן לב )ח"ב סי' נג( וכן הרדב"ז )ח"ד סי' עז פ"ז( 
אוסרים לצאת להפלגה אף מתחילת השבוע כל שיודע שיצטרך  

]ותמהו כיצד התירו ואף אם יוצא לדבר מצוה  לחלל את השבת
האחרים לצאת אם יודע שיעשה מלאכה בשבת כשיוצא הראשונים 

קודם שלושה ימים או במקום מצוה, ואף שהרז"ה ביאר כן בברייתא 
האוסרת להפליג ג' ימים קודם השבת, מ"מ הרבה ראשונים ביארו 

. ומחמת דבריהם, יש המחמירים לצאת רק על  אחרת את הברייתא[
עצמם   דעת שלא לחלל את השבת בדרך, כך שהם מסכנים את

 (., מ"ב ס"ק כומג"א ס"ק ידכנה"ג, בשבת )
 

לכל הפוסקים אסור   –אם מבטיח לשיירה שיסייע להם בשבת 
להפליג אף מתחילת השבוע, אף במלאכה שהיא דרבנן, ואף אם 
תתבטל הנסיעה, ואף שהוא דבר מצוה, כיון שבכך הוא מתנה בהדיא  

 
 מקור קודש

 

ששם הוא  ואף שבסעי' א המ"ב נקט שאין הפסיקה לעיכובא, מ"מ כאן אין להקל בזה כיון שיש פוסקים המפקפקים בדין זה. משא"כ שם שהדין מוסכם, ועוד  105
הם, וכן הפמ"ג באשל למעלה מעשרה, ואף בלמטה מעשרה האיסור הוא מדרבנן בלבד אפילו בהילוך יותר מי"ב מיל, משא"כ בזה שהוא ביבשה. )באה"ל ד"ה ופוסק עמ

 אברהם צידד סק"ו מצדד כן בשם הלבוש(.  

ארע לו לחלל את השבת ]וכן מדוייק בלשון השו"ע שכתב ש"אם י
סכנה ויצטרך לחלל את השבת מפני פיקוח נפש", משמע שדוקא 

 באופן שלא ודאי שיקרה כן )מ"ב ס"ק כז([.

 תחום האדם 

מהלך את כולה, כיון שיצא ברשות, ועבר  - אם נכנס לעיר בשבת 
תחומו רק משום פיקוח נפש ]והרי זה כמי שהוציאוהו גוים שאם 
הכניסוהו לעיר בשבת מהלך את כולה[, וכן אם הוא נמצא מחוץ 
לעיר יכול להכנס בתוכה, כיון שלדבר מצוה יצא יש לו אלפיים אמה 

  .וכ"פ השו"ע כא(לכל רוח )שו"ת הרשב"ץ ח"א סי' 
וכן הדין במי שיצא קודם ג' ימים, כיון שיצא ברשות ומה שבשבת 
המשיך היינו משום פיקוח נפש לכן מותר לו. וכן אם שגג ויצא בתוך 

, מ"ב ג' ימים בטעות, יש לו אלפיים אמה לכל רוח )מג"א ס"ק יז
 (.  ס"ק לג

אך מי שיצא לדבר הרשות בתוך שלושה ימים לשבת וכעת היה  
יש לו רק ד' אמות,   –מוכרח להמשיך בתוך שבת משום פיקוח נפש  

כיון שעבר על דברי חכמים במה שיצא תוך שלושה ימים, הרי הוא  
כשאר יוצא חוץ לתחום שאין לו אלא ד' אמות )מ"ב ס"ק לג, מג"א  

 ס"ק יז(.
וה ממש, אך המקלים כר"ת לסחורה  וכל זה במי שיצא לדבר מצ

להלך בכל ההיתר הוא ביציאה להפלגה, אך אין להתיר להם וכדו' 
  (., מ"ב ס"ק לבהעיר )מג"א ס"ק יז

 
ומה שהשו"ע התיר יציאה בשיירה מתחילת השבוע אף כשיש  
איסור תחומין, ואילו בהפלגה בספינה אסר אף מתחילת השבוע  

ביאר בספר תורת חיים )סק"ח(  –)לרוב הפוסקים, וכמבואר בב"י( 
שבשיירה יש סכנה, ואילו בספינה אין סכנה, ועל כן בספינה יש 

ספר לשבות קודם השבת כל שיודע שיכנס לאיסור תחומין. ואילו ב
רכות המים ביאר שבשיירה אינו ודאי שיצטרך לחלל את השבת  ב

אף שהוא קרוב לודאי, אבל בהפלגה בספינה גוששת )תוך עשרה  
שודאי יחלל את השבת יש להחמיר אפילו מיום ראשון, טפחים( 

כיון שודאי יחלל את השבת ביציאה מחוץ לתחום )הובאו דבריהם  
 בהלכה ברורה עמ' שכב(.
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 דבר מצוה 

לדעת ר"ת וראבי"ה )סי' קצח( ואביו רבנו יואל,  –גדר דבר מצוה ב
כל שאינו לטייל הרי זה לצורך מצוה, כגון סחורה או לראות פני 

דבר הרשות )טור, מרדכי סי' רנח ל, ורק טיול נקרא יציאה חברו
והרמ"א   .והגהות מרדכי סי' תנג, הגה"מ פ"ל דפוס קושטא הי"ג(

כתב שכך נהגו להקל בקצת מקומות בין בהפלגה בין בהליכה 
ויש להם על מה   םבשיירה, תוך שלושה ימים, ואין למחות ביד

ה )עולת שבת בשם אך דעת האחרונים שאין להקל בשיירשיסמוכו.  
, אך במקום שלא נהגו להקל, אין  (, מ"ב ס"ק להשכ"ה, מג"א ס"ק כ

רק במקום ים תירסקים המוכדאי לכתחילה להקל להם, שהרי יש פ 
 .מצוה גמורה )מ"ב ס"ק לו(שהוא 

הרווחה, אף שיש לו כל צרכו.   לפי שיטה זו, מותר לצאת גם לצורךו
מותר רק אם הגוי גוסס, כי אם   –לגבות חוב מגוי וכן אם יוצא בכדי  

, והא"ר מקל בזה  הוא רק חולה אין כאן הפסד ודאי )מג"א ס"ק יט(
  .דלא גרע מהולך לסחורה )מ"ב ס"ק לד(

 
שהרי  -הראיה נראה שאין הפוסקים מקלים בזה ]הב"י כתב שאך 

אם כל שאינו לטיול נחשב למצוה, וזה רוב היציאות של בני אדם, 
למה שנהגו להקל להפליג  יחפשו טעם הפוסקים מסתבר ש לא

, ועוד שאם העוסק במצוה פטור מן המצוה אם כן אפשר  בשבת

על בני בישן להפליג  , ועוד שלא הקלו  לפטור את כל העולם ממצוות
בע"ש, והרי אם כל שאינו לטיול חשיב דבר מצוה, אם כן מדוע 

 [בר שהוא מצוההחמירו עליהם, וכי יש מידת חסידות להחמיר בד
)ב"י ד"ה ומ"ש רבינו(, וכ"כ הריב"ש בתשובה )סי' קא( שדברי ר"ת  
קולא יתירה היא. אך בדבר שהוא מצוה ממש כגון לעלות לארץ 

וכ"פ  נחשב דבר מצוה )שו"ת הרשב"ץ ח"א סי' כא(לכו"ע ישראל 
  בשו"ע.

 
ובהלכה ברורה )עמ' שיד( כתב שיש מבני אשכנז שמקלים להפליג  

ימים לצורך פרנסה וכדו', שלא לשם טיול, אף שישנה בעיה   בתוך ג'
מפני שיש להם על מה שיסמוכו.  םשל עונג שבת, ואין למחות ביד
 אך לבני ספרד אין להקל בזה. 

 
י"א שדוקא אם עולה להתיישב, וי"א  -גדר עליה לארץ ישראל ב

מצוה בהילוך ד' אמות בארץ ישראל    שאפילו שעולה לבקר, כיון שי
, ובפרט לפי ההגה בסוף הסימן, שמתיר לפי ר"ת  מג"א טו("ג, כנה)

  , ודאי שגם הילוך בארץ ישראל נחשב למצוה בכל ענין שאינו טיול
  .)מ"ב ס"ק כח(
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 ט מ סימן ר 

 : הליכה ג' פרסאות בערב שבת סעיף א 
כִ  דֹול ְויּוַכל ְלהָּ עֹוד ַהּיֹום ּגָּ יַע ְלֵביתֹו ּבְ ּגִ ּיַ ֵדי ׁשֶׁ אֹות, ּכְ ְרסָּ ת יֹוֵתר ִמג' ּפַ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ה ֵאין הֹוְלִכים ּבְ ְרֵכי ְסֻעּדָּ ין צָּ

ּוב,  ׁשּ ּיִ הּוא ּבַ ׁשֶׁ ֵני ִמיֵלי ּכְ הֹוֵלְך ְלֵביתֹו; ְוהָּ ין ׁשֶׁ הֹוֵלְך ְלֵבית ֲאֵחִרים ּבֵ ין ׁשֶׁ ת, ּבֵ ּבָּ ְרֵכי ְלׁשַ ִכין צָּ ּיּוַכל ְלהָּ קֹום ׁשֶׁ מָּ ּבְ

טּוַח,  ּוב ּבָּ ֵאינֹו ְמקֹום ִיׁשּ ת, אֹו ׁשֶׁ ּבָּ ְרֵכי ׁשַ ִכין צָּ ר לֹו ְלהָּ ְפׁשָּ ם ִאי אֶׁ הּוא ׁשָּ קֹום ׁשֶׁ מָּ ל ִאם ּבְ ת, ֲאבָּ ּבָּ ר ֵליֵלְך  ׁשַ ֻמּתָּ

ם לְ  הּוא הֹוֵלְך ׁשָּ ם ׁשֶׁ ַלח ְלהֹוִדיעָּ אֹות; ְוִאם ׁשָּ ְרסָּ ה ּפַ ּמָּ אֲאִפּלּו ּכַ ְונָּ ל ּגַ כָּ אֹות ּבְ ְרסָּ ה ּפַ ּמָּ ר לֹו ֵליֵלְך ּכַ ת, ֻמּתָּ ּבָּ  .ׁשַ

 לצור על עיר

ת''ר אין צרין על עיירות של נכרים פחות מג' ימים " –שבת יט. 
קודם לשבת ואם התחילו אין מפסיקין וכן היה שמאי אומר }דברים 

היינו, אין לצור על עיר שלושה ימים ". דכ{ עד רדתה אפי' בשבת-כ
קודם השבת, אא"כ התחילו קודם שלושה ימים )רמב"ם שבת פ"ב 

שמותר  הכ"ה והלכות מלכים פ"ו הי"א, טור( או במלחמת מצוה
אין מקיפין על "   –להתחילה אפילו בשבת ]ירושלמי שבת פ"א ה"ח  

הדא דתימא   ,חות משלושה ימים קודם השבתפ עיר של גוים 
אפילו בשבת, שכן מצינו אבל במלחמת חובה  ,הרשותבמלחמת 

 .שלא נכבשה יריחו אלא בשבת"[ )טור(
 

 ונאמרו לכך מספר טעמים: 
הרי"ף )ז:( והרא"ש )פ"א סי' לח( והרמב"ם )פ"ל הי"ג( כתבו שהוא 
משום שבשלושה ימים לתחילת המלחמה אין הם יכולים להנות  

א יהיה להם עונג מאכילה ושתיה משום פחד וטרדת הלב, וממילא ל
 שבת. 

אם צרי אותה בתוך שלושה ימים  הרז"ה כתב שהטעם הוא מפני ש
נראה כמתנה לחלל את השבת, כיון שמלחמה זה  הסמוכים לשבת 

סכנה, ויצטרך לחלל את השבת משום פיקוח נפש, כבדין הפלגה 
 בספינה. 

 בזמן הזה 

  הב"י טען שאף שאין הלכה זו למעשה, שהרי אין דרכם של ישראל 
בזמן הזה להלחם ולצור על עיירות ]וניסה ליישב שהטור הזכיר דין  
זה רק מפני שהובא בגמרא בסמיכות לדין שילוח אגרות והפלגה 

 בספינה שלושה ימים קודם השבת[.
הב"ח לעומת זאת, טען שהלכה זו היא למעשה בשלושה דברים: א.  

יש  לדין פרישה למדברות ]שכן לפי טעם הרז"ה, גם פרישה למדבר  
לאסור בתוך שלושה ימים, שכן הוא מקום סכנה ויצטרך לחלל את  
השבת. וכן לפי טעם הרי"ף והרא"ש, גם בפרישה למדבר לא  
תתיישב דעתו עליו בתוך שלושה ימים[, ב. וכן הוא למעשה גם  
במלחמה של גוים, שהרי מצוי שישראלים מעטים מצטרפים 

כגון פדיון למלחמתם, ג. וכן הוא למעשה גם במלחמת מצוה, 
שבויים, אף כאשר חלקם גוים וחלקם יהודים. ]ועל כן מובן שהטור 

 הביאו כיון שהוא נוגע למעשה אף בימינו[. 

 הליכה בערב שבת 

"אמר איבו משום רבי אלעזר בר צדוק, אל יהלך אדם  -סוכה מד: 
בערבי שבתות יותר מג' פרסאות, אמר רב כהנא לא אמרן אלא  

לביתיה אבל לאושפיזיה אמאי דנקיט סמיך, איכא דאמרי לא נצרכא  
אלא אפילו לביתיה, ואמר רב כהנא בדידי הוה עובדא ואפילו כסא  

נא קמא אין לצאת יותר מג'  דהרסנא לא אשכחי". דהיינו, לליש
פרסאות דוקא כשהולך לביתו, וללישנא בתרא האיסור לצאת יותר  

 .חברו מג' פרסאות הוא אף אם הולך לבית
הרמב"ם )פ"ל הי"א( והטור פסקו כלישנא בתרא, שהאיסור הוא אף 

וכ"פ   )וכן משמע ברי"ף ז:, וברא"ש פ"א סי' לח(  חברו  כשהולך לבית
 .השו"ע

 
 הטעם: 
תב שהטעם הוא משום שבביתו לא מכינים עבורו, ועל כן רש"י כ

יבוא לידי כעס עליהם, וכל שכן שיש לחוש שבבית המארח לא  
 ימצא כלום. 

לביתו, מפני שאינן יודעים שיבוא כדי פירש הרמב"ם )פ"ל הי"א( 
 הם יתביישו. מא שנוסף חשש  נויש להכין לו, ולבית חברו

הוא שבבית המארח לא הכינו הר"ן )בשבת יט.( ביאר שפשוט 
בשבילו שהרי לא ציפו שיגיע, אלא אפילו בביתו ישנם פעמים 

 שאינם משערים בדעתם שיגיע.

 האם זה תלוי בזמן או במרחק? 

הרמב"ם )פ"ל הי"א( כתב שעיקר האיסור הוא שלא יעבור זמן של 
מהלך שלוש פרסאות מתחילת היום, ולפי דבריו מי שיצא באיחור 

עדין אין לו ללכת אלא עד קרוב לשליש היום ולא   מתחילת היום,
יותר. וכן לפי דבריו אף אם נוסע בעגלה וכדו' אין לו להלך יותר  

 מזמן זה.
אך הב"ח כתב ש"נהגו העולם להקל והנח להם, מוטב יהיו שוגגין  
ואל יהיו מזידין", ולפי דבריו כל האיסור הוא ברגליו שלא ילך יותר  

חשש שמא יהיה עייף וימשך הרבה מג' פרסאות בע"ש כי יש 
בהצטרף הטעם  ויתעכב בדרך, והמג"א )ס"ק א( פסק זאת להקל, 

שבזמן הזה דרך האנשים להכין סעודות ברווח )פמ"ג אות א(, כך 
, אך בנסיעה שנראה שעיקר האיסור הוא מרחק ההליכה ברגליו

 . מותר אפילו אחר חצות היום )מ"ב ס"ק א(

 ההיתרים

ם בהם מותר להלך אף יותר משלוש פרסאות:  אך ישנם כמה מקרי
במקום שאי אפשר להכין צרכי שבת, עדיף יותר שיעבור    א. אם הוא

. וכל זה  וכ"פ השו"ע שיעור זה, בכדי שיהיה לו סעודות שבת )ב"י(
 .במקום שהסתיימו שלושה פרסאות )מ"ב ס"ק ד בשם הלבוש(

שיהיה לו כאשר הולך למקום אחר בכדי אף ולפי זה כל הדין שייך 
 .יותר עונג שבת )מ"ב ס"ק ג(
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ב. אם נמצא במקום שאינו בטוח, כגון בדרכים, שהרי כל הדרכים  
בחזקת סכנה הן, ואף אם יש עמו צרכי שבת ]ירושלמי ברכות פ"ד 

 .וכ"פ השו"ע ה"ד[ )ב"י(
ג. אם הודיע שהוא מגיע להתארח )רי"ו ני"ב סד ע"ד, וכן נראה 

ן בני ביתו יודעים שהיום יבוא "שהרי אי מדברי הרמב"ם שכתב 
 להכין לו", ב"י( וכ"פ השו"ע.

הרמב"ם )פ"ל הי"א( שעיקר  לפי   – נוסע בעגלה או רוכב על סוס ד. 
האיסור הוא שלא יעבור זמן של מהלך שלוש פרסאות מתחילת 

 אם נוסע בעגלה וכדו' אין לו להלך יותר מזמן זה.אף היום, 
כתב ש"נהגו העולם להקל והנח להם, מוטב יהיו שוגגין   אך הב"ח

, ולפי דבריו כל האיסור הוא ברגליו שלא ילך יותר  ואל יהיו מזידין"
מג' פרסאות בע"ש כי יש חשש שמא יהיה עייף וימשך הרבה 

בהצטרף המציאות ויתעכב בדרך, והמג"א )ס"ק א( פסק זאת להקל,  
אך  .רווח )פמ"ג אות א(שבזמן הזה דרך האנשים להכין סעודות ב

  .בנסיעה מותר אפילו אחר חצות היום )מ"ב ס"ק א(

ה. במדינות אלו רוב בני האדם מכינים ברווח ועל כן הם ממשיכים 
 .106 יותר מג' פרסאות בע"ש )אגודה סוף סוכה, מג"א ס"ק ב(

משער שיגיע למקום מבעוד היום גדול וו. אם הולך לדבר מצוה 
 )באה"ל ד"ה אין(.

יש מקלים )א"ר(, ויש  –כאשר הוא מוליך מזונותיו עמו ז. 
מחמירים, משום דלא פלוג חכמים בזה ]וכן נראה שדעת הלישנא  
בתרא בגמרא, שהרי בלישנא קמא נאמר שסומך על מה דנקיט 
בידיה[ )כן משמע בב"י, וכ"פ העולת שבת( )באה"ל ד"ה ויוכל, 

 שעה"צ אות יא(.
ילך או יסע עד סמוך לכתחילה שלא  ואף שניתנו היתרים אלו,  צריך  

לערב, מפני שיש בזה מכשולים וחילול שבת, משום הכנסה 
שבת ונכנס בתוך   הוהוצאה, תחומין, שביתת בהמתו ועוד, ואם נכנס

סוס )מ"ב ס"ק העגלה וההעיר מותר להלך בתוכה, וכן צריך לרדת מ
 , שעה"צ אות ה(.וס"ק ו ג

 : סעודה בערב שבת סעיף ב 
ת ֵארּוִסין, מִ  יֵמי ַהחֹל, ַוֲאִפּלּו ִהיא ְסֻעּדַ ִגיל ּבִ ֵאינֹו רָּ ה ׁשֶׁ ּתֶׁ ה ּוִמׁשְ ת ְסֻעּדָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ַע ּבְ סּור ִלְקּבֹ ת,  אָּ ּבָּ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ּפְ

ֵאב   הּוא ּתָּ ׁשֶׁ ת ּכְ ּבָּ ֵנס ְלׁשַ ּכָּ ּיִ ִאסּור.  ׁשֶׁ ְכַלל הָּ ל ַהּיֹום ּבִ ֱאֹכל; ְוכָּ ה אוֹ   הגה:לֶׁ ִרית ִמילָּ גֹון ּבְ ת, ּכְ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ ּה עֶׁ ַמּנָּ זְּ ה ׁשֶׁ ְדיֹון    ּוְסֻעּדָּ ּפִ

ן, ׁשּוט.  ַהּבֵ ג ּפָּ ְנהָּ ן נ''ל ְוֵכן ַהּמִ ר, ּכֵ ל ַהּיֹום ֻמּתָּ חֹל, ּכָּ ּה ּבַ ִגיל ּבָּ רָּ ה ׁשֶׁ ה, ֲאִפּלּו ְסֻעּדָּ ִלי ְקִביעּות ְסֻעּדָּ ּתֹות ּבְ ֱאֹכל ְוִלׁשְ ְולֶׁ

עֹות ּוְלַמְעלָּ  חֹל, ִמט' ׁשָּ ּה ּבַ הּוג ּבָּ ּנָּ ה ׁשֶׁ ַע ְסֻעּדָּ ְקּבֹ ַנע ִמּלִ ה ְלִהּמָּ ל ִמְצוָּ ין, ֲאבָּ ר ְלַהְתִחיל ִמן ַהּדִ  .הֻמּתָּ

 המקור 

 ישנה סתירה בין הגמרות, בפסחים ובגיטין, ואלו הן: 
מותר להתחיל באכילה  הלכה כרבי יוסי ש -פסחים צט:  –מקור א 

התנאים  107 בכל יום השישי עד השקיעה ]בגמרא פסחים )צט:(
נחלקו עד איזו שעה מותר להתחיל סעודה בערב שבת או ערב יו"ט, 

להתחיל עד השקיעה, ואילו דעת רבי יהודה שמותר דעת רבי יוסי 
שמשעה תשיעית של היום אסור להתחיל בסעודה. להלכה רוב 
הראשונים פסקו כדעת רבי יוסי שמותר כל היום עד השקיעה )כן 

יוסי בדעת הרי"ף, וכ"כ הרא"ש בסי'    פירש הר"ן בשבת יט. ד"ה רבי
ב בשם הרמב"ן במלחמות שם יט: שכך דעת הרי"ף, וכן הסכים 
הרא"ש(, דלא דבה"ג )סי' ב הלכות קידוש והבדלה יג.( שסבר שרבי  

    יוסי מודה שמתשע שעות ולמעלה אסור להתחיל[.
 .108 שאין לקבוע סעודה בכל ערב שבת -גיטין לח:  –מקור ב 

בפסחים משמע שמותר לסעוד בערב שבת, ואילו  והנה, מהגמ'
מהגמ' בגיטין משמע שאסור לקבוע סעודה בע"ש. על כן נחלצו  

 הראשונים ליישב הסתירה: 
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ך מקור במאירי  האליה רבה הקשה על כך וכתב "ולא ראיתי שום אחד מגדולי הפוסקים ראשונים שהזכירו זאת". אך בספר בני ציון ליכטמאן )אות ד( כתב שיש לכ 106
 חוששים למקרה או לסיבה ונראה שעל זה נהגו להקל בה", וכן עיקר. פ"ק דשבת שכתב ש"אם נודע לו שמכינים בהעדפה נראה שמותר ואין 

ד  דתניא לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אוכל והולך ע " - פסחים צט:  107
 ".שתחשך

דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן שתי משפחות  נחתי מנכסייהו... ודקבעי סעודתייהו בעידן בי מדרשא,  אמר רבה בהני תלת מילי בעלי בתים" -גיטין לח:  108
. דהיינו, לפי הקשר הגמרא מובן שאחת קבעה סעודתה בשבת בעת היו בירושלים, אחת קבעה סעודתא בשבתא ואחת קבעה סעודתא בערב שבת, ושתיהן נעקרו"

ה בערב שבת, והטור למד מכך שנאמר "ערב שבת" סתם, משמע שכל היום אסור. אך המהר"י אבוהב כתב שאין זה מוכרח )ב"י(. דרשת הרב. והאחרת קבעה סעודת
ק בשחרית,  אך הט"ז )סס"ק א( הבין שזה מוכרח, שכן כשם שהמשפחה שקבעה בשבת בשעת בית המדרש, היינו בשחרית, שכן אין קובעים שיעור אחר מנחה אלא ר 

 קבעה בע"ש היינו בשחרית.   א"כ גם המשפחה

כל  בה  , שמותר להתחיל  ת עראימקור א' מיירי באכיל  –ת הטור  שיט
לפיכך   בקביעת סעודה שאסורה כל היום.  ' מייריבואילו מקור    ,היום

  הטור החמיר שאין לקבוע סעודה כלל בערב שבת.
 

"אסור לקבוע סעודה זו לשונו  –הרמב"ם )שבת פ"ל ה"ד( שיטת 
מפני כבוד השבת, ומותר לאכול ולשתות עד  בערב שבתומשתה 

שתחשך, ואף על פי כן מכבוד השבת שימנע אדם מן המנחה 
  דה כדי שיכנס לשבת שהוא מתאוה לאכול".ומלמעלה מלקבוע סעו

 
דברי הרמב"ם מחולקים שהרב המגיד ביאר  – ר הרב המגידוביא

שאינו רגיל בה, ואילו הסיפא מיירי  הלשנים, הרישא מיירי בסעוד
ישנם שלושה סוגי  בסעודה או אכילה שרגיל בה. ולפי דבריו יוצא ש

בכל ערב  קביעת סעודה שאינו רגיל בה, שהיא אסורה - אכילה



   סימן רמט 

45 
 

דהיינו עראי , אכילה ושתיה בלבד 109 [ ב'השבת ]ובזה מיירי מקור 
[, 'בלי קביעת סעודה מותרת בכל היום כולו ]ובזה מיירי מקור א

ן המנחה וקביעת סעודה שרגיל בה בחול מותרת אך מצוה להמנע מ
. דהיינו סמוך למנחה קטנה, שזה ]שבזה מודה רבי יוסי[ ולמעלה

ואף שהיא מעיקר הדין מותר להתחיל בה במשך . 110תשע שעות 
כל היום, מ"מ היינו לצורך שעה, אך אם יעשה כן תמיד מיחזי 

ה וכ"פ בשו"ע, והב"י הסכים לפירוש זכמזלזל בכבוד שבת ואסור. 
עת סעודה שאינו רגיל בה אסורה כל היום, וקביעת סעודה ישקב

]והיינו  בה מותרת כל היום אך יש להמנע מתשע שעות שרגיל 
בימות החורף שהיום קצר יש להמנע  ואף על פי כןבשעות זמניות, 

 קודם זמן זה עד זמן שמשער שיהיה תאב לאכילה )מ"ב ס"ק יז(. 
. ומ"מ לסעוד  ואם התחיל בסעודה יכול להמשיך )מ"ב ס"ק טז(

  יעת סעודה הנ"ל מעט להשקיט רעבונו מותר, ואין זה בכלל קב
, ואכילת עראי מותרת כל היום בלי [)באה"ל ד"ה מלקבע סעודה(

משתיה  גם צורך להמנע. אך המ"ב )ס"ק יד( הוסיף שיש להמנע 
, שהרי בזה בודאי מתשע שעות ולמעלה מרובה עד כדי שביעה
, ולפעמים אף להתבטל לגמרי מסעודת מקלקל תאות האכילה

 .שבת
 

שכל דברי הרמב"ם הם דבר אחד, והסיפא הטור הבין  - ביאור הטור 
הוא הפירוש של הרישא, שמה שאסור לסעוד סעודה ]בין שרגיל 

 בה ובין שאינו רגיל בה[ היינו רק משעת המנחה ולמעלה )ב"י(.
 

הט"ז )ס"ק א באמצעו( הבין כהרב המגיד שדברי  -ביאור הט"ז 
הרמב"ם מחולקים לשנים, אלא שביאר את דברי הרמב"ם אחרת. 

כן ביאר, מה שהרמב"ם אסר ברישא כל היום היינו קביעות סעודה ו
ודוקא שקבעו עצמם לשתות כדרך ששותים לשכרות, כך שבזה 
אמר הרמב"ם שיש משום כבוד שבת, שהרי יש חשש שיתבטל  
משבת לגמרי. ובסיפא הרמב"ם מדייק שני דיוקים, הראשון הוא  

שתחשך,  שאם לא קבע כלל לאכילה ושתיה, מותר כל היום עד
והשני הוא שאם קבע לאכילה אך לא לשתיה, מצד הדין זה מותר 
כל היום, אך מצוה להמנע מן המנחה ולמעלה, והטעם לזה הוא בכדי 
שיכנס לשבת כשהוא מתאוה לאכילה ]ועל כן הרמב"ם כתב טעמים 

 שונים ברישא ובסיפא[.
 

רשב"א,  ואלו כמה ראשונים במסכת גיטין כה) שיטת היש מפרשים
מה    -  מאירי, וכתבם הרב המגיד בשם יש מפרשים(הר"ן,  הרדב"ז,  ה

לצורך שעה, שהזדמן רגילה שהתירו במקור א' היינו בסעודה 
והאדם רעב, אך מקור ב' מיירי כשעושה זאת בקביעות, שהרי מיחזי  

 
 מקור קודש

 

טו "כל יש שלמדו מדברי הרמב"ם שכתב "סעודה ומשתה", שכוונתו לאסור דוקא לסעודה שיש בה שכרות, "משתה", אלא שהב"י ובשו"ע העתיק את הדין כפשו 109
 סעודה שאינו רגיל בה בימי חול", כך שמשמע שאף אם אין בה שכרות אין לאסור.  

הרב המגיד פירש שכוונתו מתשע שעות, והראב"ד כתב מחצות )שש שעות(, והב"י הביא ראיה לדברי ה"ה, מהמשנה בפסחים צט:  –הרמב"ם כתב "מן המנחה"  110
סמוך היינו חצי  בה נאמר "ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך", ופירשה הגמ' )קז:( דהיינו סמוך למנחה קטנה,  שהיא בתשע וחצי שעות, וכידוע 

 "י(.שעה )ב
ע שעות  יש להקשות על הגר"ז, א. שכן כתב שלפי היש מפרשים האיסור הוא כל היום כולו בסעודה שרגיל בה, בשעה שמדבריהם נראה שהאיסור הוא רק מתש 111

 ולמעלה, שהרי הם באו ליישב את הקושיה על רבי יוסי הסובר שיש להתיר מתשע שעות ולמעלה. 
ודה לשיטה זאת, שכן לפי הרמב"ם האיסור הוא דוקא בסעודה שאינו רגיל ודוקא שעושה זאת בקביעות, שהרי הרמב"ם ב. ועוד כתב הגר"ז, שאפשר שהרמב"ם מ

ר לעשותה בערב  תירץ כך את הגמ' בגיטין גבי שתי המשפחות, ששם הם עשו כן בקביעות. אך הפמ"ג )אשל אברהם ס"ק ד( ביאר אחרת, שסעודה שאינו רגיל בה אסו
בימי חייו, שהרי מצינו שנאסרה סעודת אירוסין, וכ"כ הבאה"ל )ד"ה אסור לקבוע(. ויש לבאר זאת בגמ', שכן מה ששתי המשפחות נעקרו היינו  שבת ואף פעם אחת 

 מחמת סעודה שאינו רגיל בה שעשאוה בקביעות ועל כן נעקרו, אך אה"נ שיש לאסור אף בסעודה שאינו רגיל אף פעם אחת. 
לא העתיק דבריהם להלכה, יש לומר משום שכן דרכו להשמיט דינים, כי אין דרכו להעתיק אלא דברים הפורשים ברמב"ם ובטור, על כן אין הוא  ומה שהשו"ע 112

 מחוייב להביא את שאר הפסקים על אף שהוא סובר אותם למעשה )כ"כ חכמה ומוסר לרבי אברהם ענתבי( )הרב גד יזדי שליט"א(.  

קביעות אפילו יש לאסור בכך שלדבריהם  כמזלזל בכבוד שבת.
 בסעודה שרגיל בה )באה"ל ד"ה אסור(.

 
והנה אף שהב"י הביא דבריהם בסוף ס"ב, מ"מ בשו"ע   -דעת השו"ע  

הוא לא הזכירם. על כן כתב הגר"ז )אות ב( שהשו"ע לא פסק  
 .111דבריהם, וכן נראה משאר האחרונים שהשמיטו דבריהם  

רי היש  העטרת זקנים, כה"ח וחזו"ע הביאו את דב ,לעומת זאת
יש לאסור אף בסעודה שרגיל  על כן  להלכה, ו  זה  מפרשים, כך שדבר

 . 112בה כל שדרכו לעשות זאת בקביעות 
 

דין סעודות בערב יום טוב כדין ערב שבת, שהרי גם ביו"ט    –יום טוב  
 צריך לכבדו ולענגו )פמ"ג, מ"ב ס"ק ח(.

הרגיל בסעודה רחבה בכל יום כמו בשבת, יש לו להמנע  -עשיר 
לעשותה בערב שבת בכדי שיהיה תאב לשבת. ואף בסעודת שבת מ

יש לו להקדים או לאחר את סעודת היום, בכדי שסעודת שבת תהיה  
 שונה מסעודות החול ]סי' רפח ס"ז בהגה[ )באה"ל ד"ה שאינו(.

שאם יאכל בערב שבת יהיה לו קשה לאכול בשבת  –איסטניס 
ת )באה"ל ד"ה  לתאבון, מצד חסידות ראוי שיתענה כל ערב שב

 מתשע(.

 הטעם

ות ומשום תא –לקבוע סעודה שרגיל בה הטעם שמצוה להמנע מ
אכילה, כמו שכתב הרמב"ם בסיפא "כדי שיכנס לשבת שהוא 

 מתאוה לאכול".  
 

הרמב"ם   –לקבוע סעודה שאינו רגיל בה, כל היום הטעם שאסור 
 . למה התכווןברישא כתב רק "מפני כבוד שבת", ונחלקו האחרונים 

משום שמזלזל   – )ד"ה מפני( , באה"לנהר שלום, פמ"גלדעת הא. 
בסעודת שבת שבליל שבת, שסעודה גדולה שנעשתה כבר באותו 

, ומראה שכבוד ע"ש יום מכהה את החשיבות של הסעודה השניה
 .שוה לשבת

בכדי שיהיה לו זמן לטרוח לצורכי שבת, כי  –ב. רשב"א בשם ר"ח 
 .(, מ"ב ס"ק י)מג"א ס"ק ד ההכנה והאכילה אורכים זמן

כשהוא מתאוה לאכול ]הוא לשבת שיכנס בכדי  –ג. לדעת השו"ע 
כתב את הטעם של סעודה שרגיל בה, כי הבין שהטעם השני שכתב 

 אף שאוכלה בבוקר, כיוןהרמב"ם בא לפרש את הראשון[. דהיינו, 
שהוא מרבה בסעודתו שלא כרגילותו, שוב לא יאכל  בלילה לתאבון 

 .)מ"ב ס"ק יא(
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כתב  –לפי ביאורו ברמב"ם שאסר קביעה לשתיה )ס"ק א( ד. הט"ז 
 החשש הוא שמא ישתכר ויבטל משבת לגמרי. ש
 

 הנפקא מינה בין הטעמים:  
לפי טעם  –מלון בבית אדם שמתארח בשבת אצל אחרים, כגון 

תאוה( ולפי טעם הנהר שלום )משום זלזול( יש   השו"ע )משום
לאסור. אך לפי טעם הר"ח )משום הכנת צרכי שבת( מותר, שהרי  
אחרים מכינים את סעודת שבת. ומ"מ מותר לו לאכול שם אכילה  

, ומ"מ כבר הזהיר המ"ב )ס"ק יד( 113שאינו רגיל בה אך ללא פת 
ולמעלה, בכדי שיש להמנע מאכילה ושתיה מרובה מתשע שעות 

 שלא לקלקל  את תאוות האכילה. 

 אירוסין ונישואיןסעודת 

השו"ע אסר לקבוע סעודה שאינו רגיל בה בערב שבת, ואף שהיא 
סעודת מצוה כגון סעודת אירוסין ]וכן הדין לסעודת נישואין 

 )ב"ח([. 
"אסור    (בב"י סס"בא  בשהו  ,ירושלמי )ביצה פ"ה ה"במקורו הוא מה

. לארס אשה ערב שבת, הדא דתימא שלא לעשות סעודת אירוסין
", מותר לארס שלא יקדמנו אחראמר שמואל אפילו בתשעה באב 

ודייק הב"י שדוקא הסעודה אסורה, אך לארס מותר, וכן דוקא 
דה אסור, אך להכין את הסעודה מערב ולעשות ולאכול את הסע

 שבת לשבת מותר. 
והנה, מנגד, ישנה משנה בפסחים שמוכח ממנה שמותר לעשות  

כל  "כ אותמד ס"ז, סי' וכן נפסק באו"ח סעודת אירוסין בערב פסח, 
שכן בערב שבת, שהוא קל יותר. כך שישנה סתירה בין הירושלמי 

סעודת   הפסחים שמתירהמשנה בשאוסר סעודה אירוסין, ובין 
 אירוסין.

 
המג"א )ס"ק ג( שכל האיסור הוא דוקא כאשר האירוסין  על כן תירץ  

, אך אם הם  שאסר ירושלמי דלעיל כוונת ה זו, ולא נעשו באותו יום
המשנה בפסחים  ו, וזבו ביום מותר לסעוד אירסו בע"ש שבת

מחשש שמא יקדמו אף בע"ש סעודת אירוסין לכתחילה  המתירה
וכן הדין בנישאו בערב שבת )מ"ב ס"ק  ט, כן משמע  ] אחר.

    .114 [מהמג"א, גר"א, פמ"ג, שעה"צ אות יא(
 

אסר לארס בערב שבת, )פכ"ב דשבת(  בורים  יהשלטי ג  ,לעומת זאת
האוסרת  מתלמוד ירושלמי )כתובות פ"א( א.  –ויש לדבריו ראיה 

וכן , ב. )הובאו דבריו במג"א הנ"ל( לשאת בע"ש משום כבוד שבת
)תענית פ"א ה"ח( שאסור לארס בע"ש  נוסף  מירושלמי  ישנה ראיה  

 .)הובאו דבריו בדרכ"מ בסי' רנא אות א(

 
 מקור קודש

 

רי גורס בדברי הרב המגיד "אם אוכל ושותה בלי קביעות סעודה מותר כל היום אף בסעודה שאינו רגיל בה", ונראה שכוונתו לסעודה שאינה מרכבת  המשנה אלפנד  113
 עם פת. וכן נראה מדברי הנהר שלום )הרב גד יזדי שליט"א(. 

, כמו דאמרינן פ"ג דפסחים". ובבא"הל )ד"ה ואפילו( כתב שהגר"א רק והנה, הגר"א שינה בלשונו מדברי המג"א וכתב "דאם ארס כבר מותר -שינוי הלשון בגר"א  114
שיצטרך   נקט כן בכדי לחדד את החילוק בין הרישא של הירושלמי למשנה בפסחים, וביאר שהירושלמי ברישא מלמד שאין להורות לאדם לארס בערב שבת משום

עודה באותו יום שבזה מתירין לו, והמשנה בפסחים מיירי כאשר כבר עשה אירוסין בערב לעשות סעודה ויש בזה משום כבוד שבת, אא"כ הוא יסכים שלא לעשות ס
כתחילה ואף  שבת ובא לשאול שבזה מתירין לו, דהוי סעודת מצוה. אך לפי דברי שמואל בסיפא של הירושלמי, שמתירין בע"פ, א"כ יש להתיר לארס בע"ש אף ל

ב פסח בסי' תקנא ס"ב, אם כן להלכה מורין לעשות האירוסין והסעודה בערב שבת. א"כ למעשה אין הגר"א חולק שיעשה סעודה, וכיון שנפסק כמו שמואל בדיני ער
 על המג"א.

ן נוהגין כדבריו, אלא המנהג  וכתב בדרכ"מ )סי' רנא אות א( שאי 
 לארס.הוא פשוט ה

וכתב המ"ב )ס"ק ט( דכיון שהאליה רבה החמיר, טוב ונכון אם 
אפשר לדחות את הסעודה ליום אחר, אפילו אם ארס בערב שבת 

  )שעה"צ אות יב(.
 

סעודת מצוה )פמ"ג בסי' תמד(, אינה נחשבת כ –סעודת שידוכין 
אם נגמר השידוך באותו יום,  אפילווולפי זה אין לעשותה בע"ש, 

אין זה נחשב לסעודה )מ"ב כך שמיני מרקחת  בה  מותר לאכול    ומ"מ
 סס"ק ט(. 

 סעודת ברית ופדיון

 בריתכגון  ע להיות בערב שבת,יה שזמנה הגהרמ"א התיר סעוד
מתבצעת בזמנה, וכתב שכן המנהג הבן, כאשר הסעודה  ופדיון    מילה

 ד"ה או פדיון הבן([. ]וה"ה בסיום מסכת )באה"ל
שסעודה שאינה בזמנה אין להתיר, מדבריו המג"א )ס"ק ה( דייק 
ברית מילה שאינה בזמנה, כיון שאסור  ענין ומ"מ הביא מחלוקת ב

)כן משמע בתוס'  , ומשמע שדעתו להתירלהשאיר את הילד ערל
  במו"ק סוף דף ח(.

זמנו, המ"ב )ס"ק יב( פסק כנשמת אדם המתיר אף בפדיון שאינו ב
כיון שמן הדין אחר שלושים יום כל שעה ושעה מוטל על האב חיוב 
לפדותו, וממילא הסעודה שאחריה מותרת ]דלא המג"א שאסר  

 בזה[.
 

לדעת הלבוש ההיתר בסעודת   – ההיתר בסעודת מצוה בערב שבת 
מפני שיאכלנו אף אם מחמת זה תדחה סעודת השבת, מצוה הוא 

כילה כלל, וא"כ יצטרך ביום באכילה גסה ואין היא נחשבת לא
 השבת לעשות ג' סעודות, כבסי' רעד )באה"ל ד"ה מתר(.

שההיתר הוא רק אם  וכתב אך הבאה"ל )ד"ה מתר( דחה דבריו, 
סעודת ליל שבת לתאבון, אך אם   ימנע לאכולמחמת סעודת המצוה  

   אין להתיר כלל.  או לבטל הסעודה יצטרך לאוכלו באכילה גסה 
ואילו העטרת זקנים )מנושאי כלי השו"ע( הפריז להחמיר, וכתב 
ש"רק הקרובים והשושבינים השייכים לסעודה רשאים לסעוד, וגם 
הם אין להם להרבות בסעודה כדי שביעה וכ"ש אכילה גסה". כך 
שאסר להגיע אף לכדי שביעה מחמת סעודת המצוה. ובבאה"ל 

    כתב שאין מקור לחומרתו. )ד"ה מתר( הנ"ל 
ויש שרצו לומר שרק עשרה יאכלו, וכתב השל"ה שכן עשה מעשה 
רבו המהר"ש מלובלין שלא אכל בסעודת מצוה כיון שכבר היו 
עשרה, אך השל"ה חלק עליו )ועיין בפירוט ובטענות במג"א ס"ק ו 

 ובמחה"ש שם(.
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שעה תשיעית )מג"א ס"ק ו(  והב"ח כתב שיש להתחיל אותה קודם 
והמ"ב )ס"ק יג( כתב  פורים בערב שבת,מדין סעודת  למד זאתו

שיש מצוה לעשותה בשחרית ]כל שכן מסעודת פורים שחלה בע"ש  
אך בדיעבד יכול להתחילה אף   ,)שעה"צ אות יז([שיש להקדימה 

 . )וכ"כ גם באמצע באה"ל ד"ה מתר( אחר מנחהל
 

( )הל' ערב שבת סי' כאהאור זרוע  –אכילת עראי קודם המוציא 
בשבת קודם  (מזונות'גרימזל' )מין אסר לאכול בשם ספר יראים 

הסעודה, שהרי עיקר הסעודה זה לחם ויש לאוכלו לתאבון. הדרכ"מ 
הבין שלדעתו יש לאסור אף לאכול בערב שבת ולכן אסר  )אות ד( 

כיון שאנו פוסקים כרבי יוסי שמותר  גם בשבת קודם הסעודה, ו
א"כ מוכח שלא חוששים   מדינא להתחיל בסעודה עד שתחשך,

ואכל מיני  , וכן הביא מעשה ברבי קלונימוס שעשה כןלתאבון
. אך המג"א )ס"ק ו( כתב מזונות בשבת קודם בציעה על הפת

מה מותר לסעוד בערב שבת עד שתחשך, והאור זרוע לדעת ש

הואיל ומבעוד הטעם, אכילה בשבת, ואת ההיינו רק כתב לאסור ש
מסתבר שעל כן כתב  ,שעות תשעחר ע מסעודה אהמניום מצוה ל

בשבת עצמה יש איסור לאכול קודם הסעודה. והמג"א הסכים  אף  ש
שכן  -הטעם שהמג"א הסכים שאין לאכול קודם הפת ] לדבריו

לנוהגים זאת ודאי יש מצוה לאכול לתאבון, ובפרט שאין להתיר ב
ליטול ידים קודם הקידוש דהוי הפסק, ועוד שברכת המוציא קודם 

מזונות, ועוד שבשבת אסור לגרום ברכה שאינה צריכה  לברכת
)כן ביאר מחה"ש ובאה"ל ד"ה   [שהרי המזונות נפטר בהמוציא

והנה בבאה"ל )ד"ה מתר( כתב שנהגו העולם להקל כדעת  .מתר(
 הנ"להדרכ"מ לאכול מזונות בין הקידוש לבציעת הפת וגם למנהג 

משאר אכילות קודם הסעודה ]שלא    ומלא כרסיהזה נכון להדר שלא  
אנשי  נםשיש הוסיףיהא הפת נאכל באכילה גסה. כנלע"ד[, ומ"מ 

מעשה שמחמירים על עצמם במקום שאפשר כדעת המג"א ותכף 
אחר הקידוש נוטלים ידים ומברכים על הפת ואוכלים הכל בתוך 

 הסעודה.

   רב שבת : המתענים בע סעיף ג 
ת  ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ ל עֶׁ כָּ ה ְלִהְתַעּנֹות ּבְ י ַמֲעש ֶׁ ְך ַאְנׁשֵ רֶׁ  .ּדֶׁ

דרכם של אנשי מעשה להתענות בערב שבת בכדי להכנס לשבת 
 115ין מ: ערובמשמע משאלת הגמ' בא.  –כשהם תאבים ]המקור 

ב. .  )טור(  השואלת על תלמיד חכם שדרכו להתענות בערבי שבתות
  ירושלמי תענית פ"ב סוף הי"ב "רבי אבון ציים כל ערובת שבתא" 

זאת לאנשים שדרכם  , אך אין להתיר  שו"עב"י( וכ"פ ה[ )טור, )ב"י(
 . סס"ק ג(  ט"זחלשים אחר התענית ) להיות

שלכתחילה אין להתענות  היא הרוקח )סי' לו( דעת לעומת זאת, 
]מגילת תענית  שבת כשהוא מעונהלכדי שלא יכנס  ,בערב שבת
"הנשבע להתענות בערב שבת הרי זה שבועת שוא,  –סוף פי"א 

, אא"כ הוא איסטניס שאם יאכל  )ב"ח( שמקצת ערב שבת כשבת"[
ביום לא יוכל לאכול בלילה, שזה מנהג טוב אם התענית אינה מזיקה 

 (., מ"ב ס"ק יחמג"א ס"ק ז) לו, כרבי אבון

   : השלמת תענית סעיף ד 
ַעת קַ  ׁשְ ֵרׁש ּבִ ּפֵ ִבים, ִאם לֹא ׁשֶׁ ִריְך ְלִהְתַעּנֹות ַעד ֵצאת ַהּכֹוכָּ ת, צָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ יו ְלִהְתַעּנֹות ּבְ לָּ ל עָּ ֲעִנית  ִאם ִקּבֵ ַלת ַהּתַ ּבָּ

ן.  תָּ ִפּלָּ ּבּור ּתְ ִלים ַהּצִ ׁשְ ּיַ ת, יֹאַכל ְויֵ  הגה: ַעד ׁשֶׁ נֶׁסֶׁ ית ַהּכְ ּיֹוְצִאים ִמּבֵ ד ׁשֶׁ א ִמּיָּ ּלָּ ִלים, אֶׁ לֹא ַיׁשְ ּכֹל  ׁש אֹוְמִרים ּדְ ק ּבַ רֶׁ ַכי סֹוף ּפֶׁ ְרּדְ )טּור ּומָּ

ֲעִנית(.  הֹות ַמְימֹוִני פ' א' ֵמִהְלכֹות ּתַ ם הר''מ ְוַהּגָּ ׁשֵ ְרִבין ּבְ ֵר ְמעָּ ִלים, ְוטֹוב ְלפָּ ִחיד לֹא ַיׁשְ ַתֲעִנית יָּ ֵכן ּבְ ֲעִנית;לָּ ַלת ַהּתַ ַעת ַקּבָּ ׁשְ ן ּבִ ּוְבַתֲעִנית   ׁש ּכֵ

ֵכי נָּהּוג  ִלים, ְוהָּ ה סי' ל''ג(. ִצּבּור ַיׁשְ ְתׁשּובָּ ִבים.)מהרי''ל ּבִ ִריְך ְלִהְתַעּנֹות ַעד ֵצאת ַהּכֹוכָּ ֲעִנית ֲחלֹום, צָּ  ְוִאם הּוא ּתַ

 תענית יחיד ותענית ציבור

השלים תעניתו עד נחשבת לתענית רק אם אדם ביום חול תענית 
עד צאת הכוכבים )או"ח תקסב סעי' א וסעי' ב, וכ"כ מג"א ס"ק ח  

רשאי לאכול לאחר תפילת אין המתענה בשם מהרי"ל(, על כן 
 (.וס"ק כא ערבית שביום חול )מ"ב ס"ק יט

 
בעיה שהרי אם   מתעוררתלעומת זאת, בתענית שמתענה בע"ש, 

ישלים הרי הוא נכנס לשבת כשהוא מעונה, וכידוע שבשבת אסור  
 האחרונים אם דבר זה מותר או לא.   ולהתענות, ולכן נחלק

מסיקה הגמ' ין )מא:( גבי ת"ח שמתענה בע"ש, ערובגמ' בב
 : הגמרא  "והלכתא מתענה ומשלים". ונחלקו הראשונים בביאור

הרא"ש )פ"ב בתענית סי' כה( פירש ש'משלים' רק אם ירצה, אבל  
  בסתם משלים,  , ועל כן אם קיבל עליו התענית אינו חייב להשלים

 
 מקור קודש

 

"ואמר רבה כי הוינן בי רב הונא איבעיא לן בר בי רב דיתיב בתעניתא במעלי שבתא מהו לאשלומי?", דהיינו, תלמיד חכם שיושב בתענית   - ין מ: ערוב - המקור  115
 נה.בערב שבת, כדי שיאכל בשבת לתאבון, האם צריך לצום יום התענית כולו, או שצריך להפסיק תעניתו קודם שבת, כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מעו

בשעת קבלת התענית שמתענה עד  ך רשאי להתנות ולפרש א
)וכן פירשו התוס' מא: ד"ה והלכתא,   שישלים תפילתו עם הציבור

]וכאשר אדם   עניות אות ג( מרדכי סי' תצד, הגה"מ פ"א מה' ת
מפרש הוא יכול לקבל עליו התענית אפילו עד מנחה קטנה )מ"ב 

 .ס"ק כ([
כתב שר"י עשה  , וכוהמרדכי )בתענית סי' תצד( כתב בשם ר"י

אם   רקהיינו  ש'משלים'  כך    ואכל בעשרה בטבת שחל בע"ש,  מעשה
, בכדי שלא יכנס לשבת כשהוא טוב שלא להשליםולשיטתו ירצה, 
  .  , אלא יאכל אחר התפילהמעונה

 
, וכל  שצריך להשלים 'משלים' היינו שהראבי"ה )סי' תתנח( פירש 

תענית  ואפילו תענית יחיד, כי סתם  זה בתענית שקיבל על עצמו,
שקיבלה היינו עד צאה"כ, ואילו תענית שלא קיבלה, כגון תענית 
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של עשרת ימי תשובה, אין הוא צריך להשלים את  חלום או תענית 
 . התענית

 
הראב"ד )הביאו הרב המגיד בפ"ה מהל' תעניות ה"ה( פירש 

, כיון אם ירצה רשאי לאכולאך  עד שקיעת החמה, 'משלים' היינו 
]שהרי בשבת   שנכנס לתחום שבת, שצריך לעשותו מתוספת שבת

 .אינו רשאי להתענות[
 

  עד אחר קבלת שבת,   רבנו מאיר )תשב"ץ קטן סי' א( פירש 'משלים' 
שיכול לאכול מיד אחר תפילת ערבית הנעשית לאחר פלג  דהיינו 

ין סי' תצד, הגה"מ הל' תענית פ"א אות ערובהמנחה )וכ"כ המרדכי ב
ועיקר ההיתר   .בערב יו"ט אחר קבלת יו"ט )מ"ב ס"ק כא(, וה"ה ג(

 שנעשתה קודם תפילתהוא בקבלת שבת שאחרי פלג המנחה, אף 
 "ג, שעה"צ אות כה(.ערבית, אך קודם פלג המנחה אין להקל )פמ

 
בתענית ציבור  המהרי"ל )שו"ת מהרי"ל סי' לג וקנז( כתב פשרה, ש

 ואילו תענית יחיד אוכל אחר התפילה )דרכ"מ אות ב(.יש להשלים 
 

צריך להתענות עד צאת להלכה, השו"ע פסק כדעת הרא"ש, ש
והנה  ."אם לא שפירש... עד שישלים הציבור תפילתן"הכוכבים, 

משמע שלכתחילה לא יפרש כן, "אם לא שפירש"    לפי דעתו שכתב
אך הט"ז )ס"ק ב( כתב שדוקא עדיף שיפרש כך שמקבל רק עד  

, כדברי התפילה, בכדי שלא יכנס לשבת מעונה ואפילו במקצתה
ח( שמי שדרכו להתענות  . והוסיף המג"א )ס"קהמרדכי בשם ר"י

 בכל ע"ש והשלים בפעם הראשון, צריך להשלים כך לעולם.
השו"ע לא הזכיר את הדעה המקילה, משמע שמי שהיה חייב שוכן 

, לא יצא יד"ח אלא יתענה שוב להתענות ולא פירש ולא השלים
ביום אחר. ומ"מ בתעניות ציבור שחלו בע"ש, כעשרה בטבת שחל 

דד כהפוסקים שרק אם ירצה ישלים  בע"ש, משמע מהב"י שמצ
 )באה"ל ד"ה אם לא(.  

 
הרמ"א הביא בשם יש אומרים את דעת רבנו מאיר, שרשאי לאכול  

, שבתענית ציבור צריך 116 סיים כדעת המהרי"לאך אחר התפילה, 
להשלים ]ולא מועיל תנאי שהרי אין הדבר תלוי בו )מג"א ס"ק ח([, 

התפילה,   ראלא עד אח  ואילו בתענית יחיד אין צריך להשלים 

טוב שבשעת קבלת התענית יפרש שמתענה רק עד אחר  לכתחילה  ו
  ., שבזה רשאי לסמוך על הדעה המקילההתפילה

  ן התענית אי –ולפי הרמ"א, ציבור שגזרו על עצמן תענית מחדש 
אם לא התנה יש אך  חמורה כ"כ, ועל כן מועיל תנאי שלא להשלים,  

 .("ל, מ"ב סס"ק כאלהשלים )המג"א סס"ק ח בשם מהרי
 

ר"י אכל אחר התפילה )כ"כ המרדכי  – עשרה בטבת שחל בע"ש 
רבנו ירוחם בתענית סי' תצד(, ואילו הר"ן )תענית ז. ד"ה זו( ו

 תולדות אדם וחוה ני"ח ח"א, רי"ו קסג.( כתבו שצריך להשלים.  )
 

' סי' ב( שנהגו כתב מהרש"ל )בתשו  –תענית יארצייט ושאר תעניות  
להשלים, כיון שבתעניות קודמות שחלו בחול השלים א"כ הוי כנדר 
עליו שדעתו לנהוג כן לעולם ]וכן הדין בשאר תעניות המוזכרות 

תענית ערב ר"ח שחלו בע"ש )מג"א   או  ן כ' סיוןובסי' תקעט ותפ, כג
, אא"כ פירש שאין דעתו להתנהג כן לעולם )מ"ב ס"ק כב(, [ס"ק ח(

אם חל היא"צ הראשון בע"ש המנהג הוא שלא להשלים. וכתב   על כן
 המ"ב )ס"ק כב( שזה עדיף יותר. 

אך הט"ז )ס"ק ג( דחה דבריו ופסק שהמקל שלא להשלים בע"ש לא  
 המ"ב )סס"ק כב(.  פ", וכ117הפסיד, בפרט אם הוא מצטער מתעניתו  

וכל זה דוקא במי שרק קיבל עליו התענית בסתם, אך מי שקיבל 
עליו בתורת נדר, לכולי עלמא אסור עד צאת הכוכבים שאז כלה 

 היום )באה"ל ד"ה ויש אומרים(. 

 תענית חלום

לדעת הגה"מ )הל' תענית  – אם מתענה תענית חלום בערב שבת
יא  כיון שהתענית ה יש להתענות עד צאת הכוכבים, פ"א אות ג(

מפני סכנה לבטל או לבער את החלום, ושמא תענית שאינה שלמה  
שתענית חלום ניתן להתחיל אפילו לא תועיל, וראיה לכך לפי 

, ועוד שתענית חלום טור(וכ"כ הבשבת, כאשר נפשו עגומה עליו )
, וכתב מותרת אף בשבת, וכ"ש להשלים רק עד צה"כ )מ"ב ס"ק כג(

מש"ז השו"ע, והרמ"א מודה לו )  פ ", וכבדרכ"מ )אות ג( שכן המנהג
 , וכ"פ המ"ב )ס"ק כג(.ס"ק ג(

האור    הגהות אשיר"י )תענית פ"א סי' יב( כתב שלדעתלעומת זאת,  
)הל' תענית סי' תד( מותר לאכול מיד אחר שיוצא מבית זרוע 

הכנסת. ולפי דבריו כך הדין גם בימות החול, שמתענה עד אחר  
 התפילה )דרכ"מ אות ג(.

  

 
 מקור קודש

 

ה קודם  בבאה"ל )ד"ה אם לא(, ביאר שהמהרי"ל בתשובה סי' לג כתב שאחר התפילה נחשב להשלמה, וסיפר על עצמו שלא התיר בתענית שגזרו אלא למי שהתנ 116
קנז כמו שהחמיר  התענית, ואילו בתשובה סי' קנז כתב שבעצמו הוא מחמיר להשלים עד צאה"כ, ומורה לעם דעביד כמר עביד. והקשה מדוע הרמ"א פסק כדברי בסי'  

מ"א להחמיר, ובפרט שכך פסקו הרוקח  על עצמו ולא כמו שהורה לרבים לקולא בסי' לג, ותירץ הבאה"ל, שמא נהגו העולם כחומרת המהרי"ל על עצמו, ועל כן פסק הר
 הראבי"ה ורי"ו. 

א. שכן כמו שאם חל היא"צ בשבת לא מתענה אף שהיה עליו כנדר, ה"ה אם חל בע"ש. ב. אין זה נחשב כנדר, שהרי לא התכוון לקבל עצמו  - הטעם לדחיית הט"ז 117
 ב )סס"ק כב( הוסיף טעם, שכן לא קביל על עצמו להשלים בע"ש, אלא בימות החול. ד. ובמ" זאת לעולם, ג. ועוד שלשיטת הט"ז גם בסתם אין צריך להשלים בע"ש.



   סימן רנ 
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 רנ   סימן 

 : הכנות לשבת סעיף א 
ת, ַוֲאִפּלוּ  ּבָּ ְרֵכי ׁשַ ִכין צָּ י ְלהָּ ִ ׁשּ ִ ׁשּ יֹום הָּ ר ּבָּ ּבֹקֶׁ ים ּבַ ּכִ ַעְצמֹו ׁשּום ַיׁשְ ִכין ּבְ ל ְלהָּ ּדֵ ּתַ ׁשֹו ִיׁשְ ּמְ ִדים ְלׁשַ ה ֲעבָּ ּמָּ  ֵיׁש לֹו ּכַ

יּו   ה ְוַרב יֹוֵסף הָּ בָּ ק; ְורָּ ק ּדַ ק ּדַ רֶׁ ְך ַהּיֶׁ יָּה ְמַחּתֵ א הָּ י ַרב ִחְסּדָּ דֹו, ּכִ ֵדי ְלַכּבְ ת ּכְ ּבָּ ְרֵכי ׁשַ ר ְלצָּ בָּ ִעין ֵעִצים; ְוַר''ז ּדָּ ְמַבּקְ

ֵאׁש;  יָּה ַמְדִליק הָּ ם ִיְלַמד  הָּ ֵלי ַהחֹל; ּוֵמהֶׁ ת ּוְמַפּנֶׁה ּכְ ּבָּ ִריִכים ְלׁשַ ִלים ַהּצְ ִית ּוַמְכִניס ּכֵ ן ַהּבַ יָּה ְמַתּקֵ ן הָּ ְוַרב ַנְחמָּ

ת.  ּבָּ ַ ד ַהׁשּ ַכּבֵ ּמְ בֹודֹו ׁשֶׁ י זֶׁה הּוא ּכְ בֹוִדי, ּכִ ְפֹגם ּכְ ם, ְולֹא יֹאַמר: לֹא אֶׁ דָּ ל אָּ ִחיז הגה:ּכָּ ין בְּ  ְוֵיׁש ְלַהׁשְ ּכִ י זֶׁהּו  ַהּסַ ת, ּכִ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ

ה  ִכין ַעְצמֹו ַלֲאִכילָּ ּמֵ ת ׁשֶׁ ּבָּ ַ בֹוד ַהׁשּ ם(.ִמּכְ י עֹולָּ ר ַחּיֵ ם ֵספֶׁ ׁשֵ ל ּבֹו ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ  )ּכָּ

 זמן ההכנה לשבת 

"אמר רב חסדא לעולם ישכים אדם להוצאת שבת שנאמר )שמות 
. וכך 118" )שבת קיז:( י והכינו את אשר יביאוטז,ה( והיה ביום השש

 בלי הלקט )סי' נה( הטור והשו"ע. פסקו להלכה ש
 
הביא שישנן שתי אפשרויות ללמוד בשבלי הלקט הנ"ל הנה ו

 מהפסוק "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו" )שמות טז,ה(: 
"והכינו את אשר יביאו", כשם שהבאת המן היתה   -מהסיפא א. 

, כך )שמות טז,כא( שנאמר "וילקטו אותו בבקר בבקר"בבוקר 
אחריה, ועל כן יש להכין צרכי שבת  לההכנה היתה צריכה להיות מיד  

 מוקדם בבוקר.
 זריזות ומיד, שיכין מיד בבוקרמלשון  "והיה ביום השישי", 'והיה'  ב.  
119. 

כין לשבת מיד אחר קריאת שמע  יש להוהמ"ב )ס"ק א( כתב שעל כן  
רב שמלמד עם רבים או ותפילה. ואף אם יש לו קביעות לשיעור או  

, ואם הוא בעל בית הרוצה להכנס , יכין או יקנה אחר השיעורבישיבה
זה דבר שאין לו כי לישיבה ולהתפלפל, אין לו להכנס לישיבה, 

אחר ל. אך אם חושש שלא יהיה לו לקנות קצבה )שעה"צ אות א(
 חושש שלא יוכל, ואף אם ללימוד יכול להקדים הקניה -הלימוד 

, שהרי זה מחפצי יכול לקנות קודם התפילה  - התפילה    לאחר לקנות  
שמים שאפשר לעשות קודם התפילה, אלא שיזהר לקרות קריאת  

 .)מקור דבריו הוא מהספר סדר היום( שמע בזמנה
 

, מ"מ השישייום  אף שאדם הכין לשבת בבוקר    –הכנה בסמוך לשבת  
"אמר רבי זעירא    -יש לו להכין גם בסמוך לכניסת השבת ]שבת קיז:  

אע"פ שמוציא אדם ערב שבת משחרית מצוה שיוסיף בין השמשות 

 
 מקור קודש

 

"אמר רב חסדא לעולם ישכים אדם להוצאת שבת שנאמר )שמות טז,ה( והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו, והכינו לאלתר. תנחומא אמר    -שבת קיז:    -המקור    118
כים ויוציא משחרית, שנאמר והיה ביום הששי, ודרשו חכמים אין והיה אלא מיד שנאמר )שמואל א יז,מח( והיה רב חסדא מנין שכל המוציא יציאה לשבת מצוה שיש

נאמר )שמות שם(  כי קם הפלישתי ]ענין זירוז כמו קום עבור, קום התהלך[. אמר רבי זעירא אף על פי שמוציא אדם ערב שבת משחרית מצוה שיוסיף בין השמשות ש
 והיה משנה".

סומך על   הפמ"ג שלפי טעם זה יש לקנות מיד בבוקר ואף קודם התפילה. וכתב בבאה"ל )ד"ה ישכים( שלא נהגו כן, והביא לכך כמה טעמים, א. שמא כל אחדוכתב    119
במרה קודם קבלת התורה,    אנשי ביתו שהם יכינו בקומם משינתם, כגון אשתו או בתו. ב. שהרי קריאת שמע תדיר יותר, ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. ג. שבת ניתנה

את שמע יש ג' ואז עדין לא היתה מצות קריאת שמע, אך אחרי קבלת תורה, קריאת שמע קודמת. ד. כל ג' שעות מתחילת היום הם בגדר 'השכמה', כמו שבדין קרי
חסדא שיש להכין לשבת הם רק אסמכתא בעלמא,  שעות לקריאתה ונקרא השכמה. ה. ועוד ביאר שלפי הרמב"ם שעונג שבת הוא מדרבנן, א"כ חייב לומר שדברי רב

היא של סעודות  שהרי עונג שבת הוא מדברי קבלה, ואי אפשר שההכנה לכך תהיה מדאו', וכיון שההכנה היא מדרבנן ק"ש קודמת אליה ]אך בזה ניתן לומר שההכנה
 שבת ולא של העונג[. 

כל לקנות אף קודם התפילה, כאשר חושש שלא ימצא לקנות עונג שבת לאחר התפילה )הרב גד ואף שהמ"ב לא פסק כדברי הפמ"ג מ"מ הוא סמך עליו למעשה שיו
 יזדי שליט"א(. 

, מג"א ס"ק סי' נה  שנאמר )שמות טז,ה( והיה משנה"[ )שבלי הלקט
 ., וכ"כ המ"ב )ס"ק ב( שיכין גם בין השמשות(א
 

שעדיף לקנות ביום  ש אומריםכתב בשם יהמג"א  –הכנה בחמישי 
סיים שישנה ראיה מסי'  עצמו אך המג"א  ,שישי מאשר בחמישי

 תקעב ס"א, שהדרך הוא לקנות מיום חמישי ליום שבת.
 ובמ"ב )ס"ק ב( פסק שעדיף שיכין בששי. 

אם הוא    אך  ,בדבר שצריך הכנה רבה, רשאי לקנות אף בחמישיומ"מ  
בחמישי הבשר כחוש, מסופק אם תועיל הקניה בחמישי, כגון ש

 ומסתפק שמא למחר יהיה בשר טוב יותר, ימתין למחר. 
 וכן בימים הקצרים, רשאי להכין ולקנות אף בחמישי )מ"ב ס"ק ב(.

 
, על דבר שקונה יאמר זהו לכבוד שבת )מג"א ס"ק א בשם כתבים(

, מ"ב ס"ק שכן ע"י הדיבור חל קדושת שבת על אותו דבר )מחה"ש
 .(ב

 מצוה בו יותר מבשלוחו 

מצות כיבוד שבת מוטלת על כל אדם, דכתיב "וקראת לשבת ענג", 
מצוה בו יותר מבשלוחו )מג"א ס"ק ב(, וכן  שבכל המצותכידוע, ו

על כן אף אם יש לו עבדים, הוא צריך הדין לענין ההכנות לשבת, 
בעצמו להכין ולהשתתף בהכנות של שבת. כמו שראינו אצל גדולי  

הגו בעצמם להשתתף בהכנות לשבת, כמו שנאמר בשבת  הדור שנ
)קיט.( שרב חסדא היה מחתך הירק לצורך הסעודה, וכן רבה ורב 

עצים להסקה, רבי זירא היה מדליק האש, ורב  םקעיביוסף היו מ
נחמן היה מכניס כלי השבת ומפנה כלי החול, ואמר שאם היו 

כן לכבודם,  מזדמנים אליו גדולי הדור הוא לא היה נמנע מלעשות
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, אפילו . ומהם ילמד כל אדם120 לכבוד השבתזאת  הוא עושה    על כן
ולא יאמר "לא אפגום בכבודי", כי זהו כבודו   ,121  חשוב ביותראדם  ה

  וכ"פ השו"ע. ,שמכבד את השבת )טור(
  היא שזה  ך יש לבאר שכוונתווהרמב"ם הפליא לכתוב שזה חיוב, א

 .ישתדל( )באה"ל ד"ה כעין חובה משום כבוד שבת
ואין לומר שיש בזה פגיעה בכבוד התורה משום שגדול כבוד הבריות 
שדוחה את לא תעשה שבתורה, שהרי בהתעסקות בהכנות לשבת 
ניכר שעושה לכבוד ה', לכבוד שבת קודש )באה"ל ד"ה כי זהו 

 כבודו(.
ובפרט יש להקפיד בזה בימים הקצרים, ומכ"ש כשהוא סמוך 

ק בכל כוחו אם הוא רואה שאין הם  לשבת, שאז הוא מחויב לעסו
 מספיקים להכין לשבת )מ"ב ס"ק ד(.

, היינו דוקא אם  בהכנות לשבת ומה שמספיק שיעשה פעולה אחת
רצה ללמוד תורה או לעשות מצוה אחרת או שהוא טרוד מאוד  
במלאכתו, דאם לא כן יש לו לעשות יותר לצורך שבת )שלחן  

 שלמה, וכ"כ משמע מהמ"ב סי' רנא ס"ק ט(.

 הכנה מתחילת השבוע

דעת האור זרוע )עי' הל' ע"ש סי' יח ס"ג( שמעלה היא להכין מיום 
הלל הזקן אף שנהג גם הזקן )ביצה טז.(, וראשון, שכן עשה שמאי 

]והלל נהג כן רק בכדי  אחרת מודה שעדיף לעשות כדברי שמאי
עדיף  אדם  בנישאר הוא שלחזק מידת בטחונו בקב"ה, אבל מודה 

, וכן ראינו במעשה הקצב שהיה עשיר גדול והפריש יעשו כשמאי[ש
ות , וכתב בדרכ"מ )אבשר טוב מתחילת השבוע לשבת )שבת קיט.(

 . א( שכן מסתבר, וכ"פ המ"ב )ס"ק ב(
לעומת זאת, הרמב"ן )שמות כ,ח( סבר שהלל חולק על שמאי, ואין 

דרכ"מ  הובא בהלכה כשמאי, ועל כן אין להכין מתחילת השבוע )
 אות א(.

רשאי   –ומ"מ פשוט הוא שאם הזדמן לפניו דבר שאינו מצוי לקניה 
  .אף מתחילת השבוע )מ"ב ס"ק ב( ולקנות

 לטעום התבשילין מצוה

 מצוה לטעום מכל תבשיל בע"ש )מג"א סס"ק א(. 
כתב שהטעימה היא רק בכדי לתקן את המאכל. ואילו   א"ר  –הטעם  

בשלחן שלמה כתב שהטעימה מכל מין היא מצוה, ורמז לדבר  
"וטעמיה חיים זכו" )מ"ב סס"ק ב(, כך שמשמע ממנו שעצם 

, ולפי טעם זה, מצוה על כל  הטעימה היא מצוה )שעה"צ אות ח(
 אחד מבני הבית לטעום מכל המאכלים של שבת, אלא שלא ראינו

  .  שעושים כן )חוט שני ח"א פ"ד עמוד נט(

 הכנות בערב שבת 

יש להשחיז סכין בכל ערב שבת, כי זה מכבוד השבת   - להשחיז סכין  
שמכין עצמו לאכילה, וכן אם הסכין קהה יכול לבוא לקטטה ח"ו 

"וידעת כי שלום אהלך )איוב  –א. ספרי  –)מ"ב ס"ק ה( ]המקור 
( זו השחזת סכין" )כל בו(, ב. והכינו את" מלשון אתים  ה,כד

ומזמרות )חיי עולם ספר היראה לר"י אות שט([ )כל בו סי' לא, כה 
  .)והט"ז בסי' רס ס"ק א( ע"ג( וכ"כ הרמ"א

 
יהרהר בתשובה ויפשפש במעשיו בכל ערב שבת,  -חזרה בתשובה 

שמו, כי שבת מקרי כלה מלכתא, וכאילו מקבל פני המלך יתברך 
ואין נאה לקבלו כשהוא לבוש בבלויי הסחבות של חלאת העוונות 

 )מ"ב ס"ק ג(.
 

יש לפנות קורי העכביש מהבית בערב שבת   – פינוי קורי עכביש 
 )א"ר, מ"ב ס"ק ג(.

 
הבית מהאבק והעפר את  )לטאטא( צריך לכבד –לכבד הבית 

מבעו"י, וזה בכלל כבוד שבת, ויעשה זאת כאילו מלך גדול בא  
 תאכסן בביתו, וכ"ש שבת מלכתא )חיי אדם, מ"ב סס"ק ג(.לה

 : להרבות בבשר ויין. סעיף ב 
ְלּתֹו. ִפי ְיכָּ נֹות ּכְ ר ְוַיִין ּוִמְגּדָּ ש ָּ בָּ ה ּבְ  ַיְרּבֶׁ

 והוא מדברי הרמב"ם )הלכות שבת פ"ל(.
 רוט עיין בסי' רמב.וליתר פי

 
 מקור קודש

 

נו לא באוכל ונראה לי שבכל אחד יש חידוש יותר מהשני, הראשון שחתך ירק, היינו שהתעסק באוכל עצמו, שבזה ניכר יותר כבוד שבת. השני שביקע עצים היי  120
ת האוכל, ובזה יש טרחה יתירה, ואעפ"כ חשיב מכבוד שבת, השלישי שהדליק האש, התעסק בפעולה קלה שהיא מהכנת האוכל, ואעפ"כ עצמו אלא בכלים המכינים א

 נחשב כהכנה לשבת. והרביעי שהכניס כלי שבת, התעסק רק בדברים החיצונים מהאוכל, ואעפ"כ חשיב כמכין לשבת. כנלע"ד.
חרים אין לו לבטל מלימוד התורה, הני מילי במצוה שאינה מוטלת על גופו, משא"כ מצות כבוד שבת המוטלת על גופו ואף שקיי"ל שמצוה שיכול לעשותה ע"י א 121

יכול לעשות שליח   ולא על אחרים, ועל כן צריך שישתתף משהו בעשיה על אף שיכול גם לעשות שליח בעשיית המצוה ]אך עדין אינה כמצוה שבגופו, כתפילין, שאינו
 דוקא לענין שבת החמורה יש לעשות בעצמו ]שבזה יותר ניכר כבוד שבת כשעושה בעצמו ולא על ידי אחרים[, וצ"ע )שעה"צ אות ט(. כלל[. או שמא
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 סימן רנא 

 : עשיית מלאכה בערב שבת סעיף א 
דוֹ   -סעיף א   ה ּגְ ים: ִמְנחָּ ְרׁשִ ה; ֵיׁש ְמפָּ כָּ רָּ ה ִסיַמן ּבְ ה ֵאינֹו רֹואֶׁ ה ּוְלַמְעלָּ ְנחָּ ת ִמן ַהּמִ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ה ּבְ אכָּ ה ְמלָּ עֹוש ֶׁ ה,  הָּ לָּ

ה ְקַטּנָּה.   ים: ִמְנחָּ ְרׁשִ רֶׁ  הגה: ְוֵיׁש ְמפָּ ּה ּדֶׁ ה אֹותָּ ל ִאם עֹוש ֶׁ ַבע, ֲאבָּ ְך קֶׁ רֶׁ ה ּדֶׁ אכָּ לָּ ה ַהּמְ עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ א ּכְ ַבע  ְוַדְוקָּ ה, ְולֹא קָּ עָּ ְך ֲעַראי, ְלִפי ׁשָּ

ֵרי  , ׁשָּ יהָּ לֶׁ ם אֹור זָּרּוַע(. עָּ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ זֶׁה )ּבֵ ּיֹוֵצא ּבָּ ל ּכַ לֹוִמים ְוכָּ ת ׁשְ ר ִלְכּתֹב ִאּגֶׁרֶׁ ֵכן ֻמּתָּ ְבֵרי ַעְצמֹו(.  ְולָּ  )ּדִ

ל ַהּיֹום.  -סעיף ב  ר ּכָּ ת, ֻמּתָּ ּבָּ ְך ׁשַ יו ְלצֹרֶׁ יו ְוֵכלָּ דָּ גָּ ן ּבְ ת ְוֵאינֹו נֹוֵטל   גה: הְלַתּקֵ ּבָּ ְך ׁשַ ְגֵדי ֲחֵברֹו ִאם הּוא ְלצֹרֶׁ ין ּבִ ְוהּוא ַהּדִ

ר  כָּ יו ש ָּ לָּ ית יֹוֵסף(; עָּ ְך ִלּמּודֹו. )ּבֵ רֶׁ ִרים ְלַעְצמֹו ּדֶׁ ּכֹוֵתב ְספָּ ין ְלִמי ׁשֶׁ ר  הגה:ְוהּוא ַהּדִ כָּ ש ָּ סּור ִלְכּתֹב ַלֲחֵברֹו ּבְ ל אָּ ַכי פ'  ֲאבָּ ְרּדְ )מָּ

ּנֲָּהג קֹום ׁשֶׁ רּו(.  מָּ ּפַ ל ַהּיֹום, ֲאִפּלּו ִמּסַ ִרין ּכָּ ּפְ ֵאל.    ּוִמְסּתַ רָּ ל ּבֹו ּוֵבית יֹוֵסף(.  ִיש ְ ְרֵכי  )ּכָּ ִכין צָּ ּיָּ ֵדי ׁשֶׁ ת, ּכְ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ִלּמּודֹו ּבְ ת ּבְ ם ְלַמֵעט ְקצָּ דָּ ְוֵיׁש ְלאָּ

ת  ּבָּ ַתֲעִנית(. ׁשַ ְלִמי פ''ק ּדְ ת ְירּוׁשַ ּבָּ ׁשַ  )ש''ג פי''ו ּדְ

 המקור 

ישנם שני הבדלים בין ערבי שבתות מבואר ש 122בגמ' )פסחים נ.( 
מן   ה מלאכהאסור  "ש ויו"טויו"ט לבין ערב פסח, הראשון הוא שבע

מחצות, וההבדל   ה אסורהמלאכה    סחהמנחה ולמעלה, ואילו בערב פ 
השני הוא שהעושה מלאכה בע"פ אחר חצות משמתים אותו, 

  משא"כ בערבי שבתות ויו"ט.
על פי זה פסק השו"ע, שהעושה מלאכה בע"ש מן המנחה ולמעלה 

אלא שנחלקו הראשונים מהו הזמן בו אין אינו רואה סימן ברכה. 
 וכן מהו גדר האיסור.לעשות מלאכה בערבי שבתות ויו"ט. 

 הזמן 

)מרדכי סי' תרג בשם    123  י"א מנחה גדולה, דהיינו שש שעות ומחצה
 , הר"ם בתשב"ץ קטן סי' צ, טור(

)רש"י פסחים נ:  124וי"א מנחה קטנה, דהיינו תשע שעות ומחצה 
 לפי גרסת רבי אליהו מזרחי ז"ל בחידושיו על הסמ"ג ל"ת ע"ה(.

 )רש"י פסחים נ: בגירסא שלפנינו(, 125וי"א תשע שעות  
הביא את שני הפירושים, מנחה גדולה ומנחה קטנה, וביש  השו"ע

מפרשים סיים מנחה קטנה, כך שדעתו לקולא, מתשע שעות  
, אך הט"ז )ס"ק א( והמ"ב 126  ומחצה ולמעלה, וכ"פ המג"א )ס"ק ד(

, וכתב בבאה"ל  הסומך על המקלים לא הפסידרק )ס"ק ג( פסקו ש
 . מנחה גדולה)סד"ה ויש מפרשים( שרבים מחמירים לשבות אף מ

 
סי' שלא בשם הירושלמי שפועל  ושן משפטבח פסקוקשה שהרי נ

צריך לעשות מלאכה בע"ש עד סמוך לשקיעת החמה בכדי שיוכל 
, והיינו תקיעה ולהדליק לו את הנר צלות דג קטןבוא לביתו, לל
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"מתני': מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין... גמ': מאי איריא ערבי פסחים   –פסחים נ.  - המקור  122
מן המנחה  ילו ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי, דתניא העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה לעולם? התםאפ

 נן ליה".ולמעלה הוא דאסור סמוך למנחה לא, הכא מחצות, אי נמי התם סימן ברכה הוא דלא חזי אבל שמותי לא משמתינן ליה, הכא שמותי נמי משמתי
לפי שהגמ' אומרת "סמוך למנחה לא" שמשמע שכל ההבדל ביניהם הוא גדר סמוך, חצי שעה, ובע"פ נאמר חצות, א"כ בע"ש ויו"ט היינו   - ה למנחה גדולההראי 123

 .מנחה גדולה
נו מבינים זאת, ומכך שנקטה את השיעור ולא שהרי אם ההבדל היה חצי שעה היה לגמרא לשתוק ולא לומר בע"פ עד חצות, וכבר הייא.  –הראיה למנחה קטנה  124

ב. שהרי תקיעה שניה להבטיל את העיר ממלאכה ואת החנויות, ולפי הטור שתקיעה ראשונה היתה במנחה  ,)ב"י( סמכה על סמוך משמע שהמרחק ביניהם רב יותר
 עשות מלאכה לאחר מנחה גדולה )מג"א ס"ק ד(.)ואפילו אם תאמר במנחה גדולה( מ"מ תקיעה שניה היתה אחריה, וא"כ מוכח שהיו ממשיכים ל

 . כשם שבע"פ הזמן הוא סמוך לזמן מנחה גדולה, ה"ה בע"ש ויו"ט הזמן הוא סמוך למנחה קטנה שהוא תשע שעות –הסברא לתשע ולא תשע וחצי  125
גו להקל, שכן סמכו על בני הבית שמכינים להם, ומ"מ ואף שמשמע מהמג"א הנ"ל )ס"ק ד( שפועלי השדה צריכים לשבות ממלאכה ממנחה גדולה, מ"מ בזמנינו נה  126

 כל ירא שמים יראה לפסוק ממלאכה שבשדה עכ"פ ממנחה קטנה, ורבים מחמירים לשבות אף ממלאכתו שבבית )באה"ל ד"ה ויש מפרשים(. 

, והרי שיעור זה הוא  להפסיק קודם[המקום ]אא"כ מנהג  שלישית
 לאחר מנחה קטנה?  

שהיתר זה הוא דוקא מדין תורה, אך לאחר  תירץ המג"א )ס"ק ד( 
שתיקנו תקיעות לביטול ממלאכה, אסור לעבוד לאחר תקיעה  

בכדי שבעה"ב יוכל לנכות לו ממלאכתו הגמ' כתבה זה  שניה, ומה ש
 )נתיב חיים(, את שעות העבודה מתקיעה שניה ומעלה

אך בתוספת שבת תירץ שהגמ' בפסחים היינו באדם העושה מלאכת  
עצמו, ואילו בירושלמי היינו בפועל העושה מלאכת בעל הבית, 

בדיעבד רק  אא"כ סיכמו אחרת, וכ"פ המ"ב )ס"ק ג(, והוסיף שכל זה  
שיעבוד עם בעה"ב שכבר סיכמו בסתם, אך לכתחילה יש להתנות 

 עה"צ אות ד(.רק עד זמן המנחה )ש

 גדר האיסור

הגמרא אמרה שהעושה מלאכה בשעות אלו אינו רואה סימן ברכה, 
הפסד לו    מעסק זה יגרםמאותה מלאכה )מג"א ס"ק ג(, שאם ירוויח  

 .כנגד ממקום אחר
 

 - ונחלקו הפוסקים האם יש בזה גם איסור הלכתי 
אין בזה איסור אלא שאינו רואה סימן ברכה  לדעת הט"ז )ס"ק א(

 בד,בל
לעשות מלאכה, ואף אינו שבות ישנו איסור ולדעת שאר הפוסקים 

אין איסור זה חמור כשאר איסורי שבות אלא ש רואה סימן ברכה,
שאין חייב על זה מכת מרדות )רמב"ם מהל' יו"ט, סמ"ג וא"ז(, וכ"פ 

 הבאה"ל )ד"ה העושה(.
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ת העושה  אין משמתים ומענישים אערבי שבתות ויו"ט אף ש
מלעשות מלאכה   מונעים אותו, מ"מ המנחה ולמעלהמלאכה מן 
 .)סמ"ג, מג"א ס"ק ב( בשעות אלו

 הטעם 

 נחלקו הראשונים בטעם האיסור: 
א. אור זרוע )הל' ע"ש סי' יג( מפני שצריך לעסוק בצרכי שבת )וכ"כ 
המהר"ם, המאירי ודרכ"מ אות ב( ודוקא כשקובע עצמו למלאכה, 

 אך מלאכה בדרך עראי מותרת. 
שמא יבוא לידי חילול  –חות חיים, כל בו, ספר המנהגות ב. אור

שבת, כי דרך המלאכה להמשך מעבר לזמן שתיכנן, מחמת תקלות 
 וכדו'.

משום כבוד שבת ויו"ט, שמוסיפים בהם   –ג. שבלי הלקט בשם ר"ת  
מחול על הקודש, כיון שעושה מלאכה הזמן שלו מצומצם ולכן נמנע 

 מלהוסיף מחול על הקודש.
 .127בהערה בנפקא מינה בין השיטות ועיין 

  ההיתרים

  –בפוסקים הובאו כמה היתרים לעשיית מלאכה לאחר המנחה 
האור זרוע )הל' ע"ש סי' יג( כתב שיש  -א. מלאכה שאינה קבועה 

להתיר מלאכה שאינה קבועה, מלאכה בעלמא שהיא לשעה, ואינו 
וההיתר בזה הוא אף ,  וכ"פ הרמ"א  קובע עצמו עליה )דרכ"מ אות ב(

 מ"ב ס"ק ד(.עולת שבת, תוספת שבת, אם נוטל שכר )
 

מ"מ בדרכ"מ )אות ג( הסתפק בזה וצידד להתיר, ו –אגרת שלומים  
ועל  , מטעם שהרי אינו קובע עצמו עליה. פסק להתירהוא  ברמ"א
כ"ש שיש להתיר שריית דיו וסמנים או צידת חיה ועוף  ,פי זה

 )באה"ל ד"ה אגרת(. 
 

בדרכ"מ )אות א( כתב בשם השלטי גיבורים  – ד בערב שבת לימו 
)הג' אלפסי שבת מד.( וכן הוא בירושלמי )תענית פ"א ה"ח( 

, 128שבע"ש ממעטים מדברי תורה בכדי שיתעסקו בצרכי שבת 
לכן ישנם מקומות שלא קובעים בהם ישיבה ו .129 וכ"פ ברמ"א

מותר , שהיוםוכמו שפירט בספר סדר בע"ש )כנה"ג, מ"ב ס"ק ח(, 
לימוד שיש לו קצבה או ללמד  ללמוד בבוקר יום השישי אם זהו 

, אך אין ללכת לישיבה במיוחד בכדי ללמוד בעיון אא"כ  לרבים
ואם יש חשש שלא ימצא אחר   כרש"י על הפרשה. ,ללימוד קצוב

לא ילמד כלל בבוקר, ויותר מזה, אם חושש שלא ימצא   –הלימוד 
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ג( פסק להתיר בזה )וכן המג"א ס"ק א(, על אף שפסק לפי הטעם הראשון והשלישי יש לאסור. ומה שהגר"ז )ס"  –א. פקרמטיא )מו"מ(    –הנפקא מינה בין השיטות    127
אין בזה חשש כהטעם הראשון, יש ליישב, לפי שהבין שהטעם הראשון הוא שבכל מלאכה אתי לאמשוכי במלאכה ועל כן לא יספיק להכין צרכי שבת, משא"כ סחורה 

יעה שהחילוק בין מלאכה לסחורה הוא שבסחורה אין חשש אתי לאמשוכי. וכן אף שיבוא להמשיך, כיון שאין בזה תקלות וכד' כבמלאכה. )וכן כתב היעב"ץ במור וקצ 
 לטעם השלישי יש להתיר, שגם שם החשש הוא דאתי לאמשוכי(. 

לחלק  לפי הטעם הראשון יש להתיר לאדם כזה לעשות מלאכה בע"ש. ומה שבכנה"ג )בהג' לטור( פסק לאסור, היינו לפי שלא רצו חכמים –ב. אדם שהכין צרכי שבת 
 בדבר, בין מי שהכין כבר ובין מי שלא הכין )גר"ז ס"ק ג(.

ובפרט אם   וכן הביא הדרכ"מ )אות ד( ראיה נוספת ממדרש תזריע )ויקרא רבה טו,ד( משמע שאין לקרות בכתבי הקודש מן מנחה ולמעלה אך מותר לדרוש בהם, 128
בטל מלהכין צרכי שבת. אך היפ"ת הבין שזו הלכה רק בערב תשעה באב שחל בשבת, שאין קורין  צריך לבדוק דבר, והדרכ"מ הבין שזו הלכה בכל ע"ש שמא ימשיך וית

"ע טור שירת דבורה  במגילת איכה אלא מן המנחה ולמעלה )וכן מבואר בירושלמי פ' כל כתבי ה"א, ובמדרש איכה פ"ד אות כג עה"פ רוח אפינו משיח ה', הובא בהגוה
 אות ט(. 

כתב שהראיות של הדרכ"מ אינם עוסקות בלימוד בע"ש, אלא בלימוד בשבת, וכמו שכתבו מפרשי המדרש. אך ישנו מקור אחר לפסק   הבאה"ל )ד"ה ויש לאדם( 129
 הרמ"א מאותם אמוראים שבע"ש פסקו מלימודם וסייעו בהכנות לשבת, כבסי' רנ. 

יתפלל, ובלבד שיקרא ק"ש קודם לכן. יקנה ואח"כ    -לאחר התפילה  
ובלבד שכך לא יבטל מתפילה במנין. ואם כבר הכין הכל מיום 

, מ"ב ס"ק מותר לו ללמוד כדרכו ביום השישי )מג"א ס"ק ו  –חמישי  
ואם יש לו מי שיכין בשבילו, אינו צריך למעט מלימודו אלא   ,(ח

 . ט( )מ"ב ס"ק יעשה רק דבר אחד להשתתף בכבוד שבת, כבסי' רנ
 

לפי דברי האבי עזרי )ראבי"ה סי'   -ב. מלאכה בחינם ולצורך שבת 
 –תצה( צריך שני תנאים בכדי להתיר מלאכה קבועה בע"ש ויו"ט 

א. דוקא שאינו עושה להשתכר, ב. ודוקא לצורך שבת ויו"ט 
וכ"פ  )ראבי"ה( או לצורך מצוה )רא"ש פסחים פ"ד סוס"י א(

 .בשו"ע
וכליו הפרטיים לצורך שבת מותר, אך אם  דהיינו, אם מתקן בגדיו 

ומותר אף אם תופר בגדים אינו עושה לצורך שבת אסור )טור(. 
חדשים או שתופר במעשה אומן, דלא כדעת הגר"א שהחמיר  

 במעשה אומן כדין חוה"מ )באה"ל ד"ה לתקן(.
וכל   (., רמ"אוכן מותר לתקן בגדי וכלי חברו לצורך שבת בחינם )ב"י

קבועה, אך במלאכה שהיא עראי מותר אף   זה דוקא במלאכה 
 בקבלת שכר כדברי האור זרוע )גר"ז ס"ק ג(.

 
אם הוא רק תולה כביסה של מכונה אחת או מכניס כביסה למכונה 

אינה קביעות ומותרת  –או ששוטף את הבית במקומות מסויימים 
אף בשכר, כדברי האור זרוע, משא"כ אם קובע עצמו לשטוף כמה 

 ל הבית )הרב גד יזדי שליט"א(.  חדרים או את כ
 

 )רא"ש פסחים פ"ד סוס"י א( תבדרך לימודו מותר - כתיבת ספרים  
אבל אם כותב לאחר בשכירות אסור )מרדכי סי' תרג  וכ"פ השו"ע,

אא"כ הוא   .וכן הוסיף הרמ"א בשם הר"ם בתשב"ץ קטן סי' צ, ב"י(
צריך עכשיו למזוזה, לס"ת או לתפילין, או שהוא ]הסופר סת"ם[  

 . דחוק לצרכי שבת )מ"ב ס"ק ו(
 

י שלא ישתכר במלאכתו, מ"מ אם אאף שישנו תנ – במקום הפסד 
רואה שהלקוח יוריד לו משכרו אם לא יביא לו החפץ בשבת, או 

שב כדבר שיותר לא יבוא אליו, מעיקר הדין יש להתיר ]א. לפי שנח
שהתחיל בזמן היתר ולדעת ר' יוסי יש להתיר[, אלא  ולפי  האבד, ב.  

ירא שמים יראה לזרז עצמו שלא יגיע לכך, שיצטרך לעשות עד ש
 סמוך לשקיעה )באה"ל ד"ה ואינו(. 
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כתב הכל בו )סי' נח יז ע"ב( שתספורת מספר יהודי  – תספורת 
י כתב שמנהג אסורה, אך תספורת מעשה הדיוט מותרת, ואילו הב"

העולם להתיר אף במעשה אומן, וכל מקום שהלכה רופפת בידך 
וכ"פ הרמ"א שמותר לספר ישראל כל היום,    פ ", וכהלך אחר המנהג

המג"א )ס"ק ה( שמותר לספר ישראל אף בשכר, כיון שניכר לכל  
אלא שהגר"א   ,ז(וכן הסכים המ"ב )ס"ק  .שעושה זאת לצורך שבת

 אות ח(. מפקפק בקבלת שכר )שעה"צ 
 .(, שעה"צ אות ח)מ"ב ס"ק ז לספר גויליהודי אך אין 

]דלא כדעת הגר"א שהחמיר בתספורת ממנחה ולמעלה אפילו 
 .[בחינם )באה"ל ד"ה ומסתפרין(

 
היה נזהר מלגלח אחר המנחה אפילו ז"ל י "בכוונות כתב שהאר
משום שלא התפלל   האר"י ז"ל החמיר כךש ,בע"ש, וביאר הא"ר

, ואף בע"ש שהיה צד להתיר משום כבוד שבת )מחה"ש(עדין מנחה,  
ומ"מ העולם לא נזהרים בזה, ונראה שהקלו משום שהדרך לקרוא  

 .  לבית הכנסת, ואין חשש שיעבור זמן תפילה )מ"ב סס"ק ז(
 

 –מותר ]הראיה כתב המג"א )ס"ק א(  –ג. פרקמטיא, משא ומתן 
בני בישן שנהגו שלא להפליג בע"ש לסחורה, משמע   -א. פסחים נ:  

שסחורה מותרת, ב. ספ"ב דשבת, נאמר שתקיעה שניה היתה לבטל  
את העיר וחנויותיה, ואם לא עסקו במשא ומתן, אין מה להפסיק 

וההיתר הוא עד תקיעה שניה, ובתקיעה שלישית   ,את החנויות[
אך האחרונים חלקו עליו   .ב(  מדליק נרות )מ"ב ס"ק א, שעה"צ אות

)הר"ם, תוה"ש וח"מ(. ואילו הפמ"ג יישב דבריו, שכוונת המג"א  
שבפרקמטיא לכו"ע יש לאסור רק ממנחה קטנה, ומ"מ הקל שניתן  
להמשיך בפרקמטיא בצנעה. ומ"מ נהגו העולם להמשיך לפתוח 
החנויות אף לאחר מנחה קטנה, וכנראה שהם סמכו על דעת הט"ז  

 ה בע"ש איסור ממשי )באה"ל ד"ה העושה(.שאין במלאכ
 

מג"א )ס"ק ה(   –ד. מלאכה שניכר לכל שעושה אותה לצורך שבת 
והתיר מלאכה שניכר לכל שעושה אותה לצורך שבת,  לעשות  התיר  

אך הגר"א מפקפק בזה )שעה"צ   )מ"ב ס"ק ז(  אף אם נוטל שכרבזה  
 . אות ח(

בת, כן ניכר ולפי דבריו יש להתיר להגיה ספר תורה בשכר לש
שעושה זאת לכבוד שבת )פתח הדביר(, ולפי זה נראה להתיר לקבל  
שכר גם אם שוטף את הבית או הבנין, שכן ניכר שהוא לשבת )הר  

 גד יזדי שליט"א(.
 

כתבו הדרכ"מ )אות ג( והמג"א    –מותרות בחול המועד  הה. מלאכות  
  )ס"ק ה( שכל מלאכה המותרת בחוה"מ מותרת לעשותה בע"ש.

מותר, שהרי גם   – פועל עני שצריך את הכסף לצורכי שבת ן, כגו
(, בין אם צריך רק לעונג שבת של  בחול המועד זה מותר )ט"ז ס"ק ב

עצמו, ובין אם צריך לשלם לצרכי שבת של שכירו, אבל שלא לצורך 
 .שבת, יש חשש איסור בדבר )פמ"ג, מ"ב ס"ק ה, שעה"צ אות ו(

 באה"ל ד"ה ויש מפרשים, בסוגריים(.וכן כגון מלאכת דבר האבד )

 איסור הקפת פאת הראש

איסור הקפת פאת הראש מקורו מן התורה, שנאמר "לא   -המקור 
תקיפו פאת ראשכם", ויש מחמירים בזה לאסור אף כאשר מעביר  
הסכין סמוך לבשרו, משא"כ בפאת הזקן. וכאשר מוריד עד סמוך 

, על כן יש לשייר  לבשר ממש מבלי לשייר כלל, יש בזה חשש דאו'
 קצת מן הקצת. 

מכנגד השער שעל פדחתו ועד למטה מהאוזן, מקום   –שיעור הפאה  
שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, וכל רוחב השערות של מקום 

 זה, ומשם למטה מתחילה פאת הזקן.
אחד המקיף ואחד הניקף, ועל כן יש להזהר בזה אפילו   –החייבים 

ומותר  ,הזהיר את הספר על כךכשמסתפר אצל גוי, על כן יש ל
  מותר   לאפרושא מאיסוראשכן  ,  אפילו בבית המרחץלהזהירו על כך  

 )באה"ל ד"ה אפילו מספר(.
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 סעיף א: מלאכה הנגמרת בשבת 
ה, ַאף עַ  כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ ת סָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ה ּבְ אכָּ ְמלָּ ר ְלַהְתִחיל ּבִ ת  ֻמּתָּ רֶׁ עֹוד יֹום ְוִהיא ִנְגמֶׁ ּה ִמּבְ ְמרָּ ֵאינֹו יָּכֹול ְלגָּ י ׁשֶׁ ל ּפִ

ֵתת אּוִנין   ת, ְולָּ ּבָּ ַ ל ַהׁשּ ִרים ּכָּ ַמִים ְוֵהם ִנׁשְ ִנין ּבְ יֹו ְוַסְממָּ רֹות ּדְ גֹון: ִלׁשְ ת, ּכְ ּבָּ ׁשַ יהָּ ּבְ ּנּור    )פי' ֲאֻגּדֹות(ֵמֵאלֶׁ ן ַלּתַ ּתָּ ׁשְ ל ּפִ ׁשֶׁ

נּו, וְ  ְתַלּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ א  ּכְ ּמָּ סּור ׁשֶׁ ֵאׁש אָּ ִאם ִהיא ַעל הָּ יט, ׁשֶׁ ּטִ ה ּבַ ֵאׁש ְוִהיא טּוחָּ ּה ַעל הָּ ֵאינָּ ה ׁשֶׁ ר ְלתֹוְך ַהּיֹורָּ מֶׁ ֵתת צֶׁ לָּ

ה  ה(, ְיַחּתֶׁ ְחּתָּ ּמַ ִלים ּבַ ה ְוֵיעֹר ַהּגֶׁחָּ ִגיס ּבָּ )פי' ְיַגּלֶׁ א יָּ ּמָּ סּור, ׁשֶׁ יט, אָּ ּטִ ה ּבַ ּה טּוחָּ ֵאׁש ִאם ֵאינָּ ּה ַעל הָּ ִגיס ַוֲאִפּלּו ֵאינָּ ַכף. ְוַהּמֵ ּה ּבְ

ִגים ְוהֵ  ה ְועֹופֹות ְודָּ ר ִלְפרֹס ְמצּודֹות ַחּיָּ ל; ּוֻמּתָּ ֵ ּום ְמַבׁשּ ב ִמׁשּ ֵאׁש, ַחּיָּ ּה ַעל הָּ ה, ֲאִפּלּו ֵאינָּ ֵדרָּ ּקְ ת; ּבַ ּבָּ ׁשַ ם ִנּצֹוִדים ּבְ

ּיֵצֵ  ה ּוִבְלַבד ׁשֶׁ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ ְכִרי ּוְלַהְטִעינֹו סָּ ר ִלְמּכֹר ְלנָּ עֹוד יֹום. ּוֻמּתָּ יתֹו ִמּבְ ַתח ּבֵ ְכִרי  הגה:א ִמּפֶׁ נָּ ּיֹוִציא הָּ יִרין ׁשֶׁ ְוֵיׁש ַמּתִ

ֵאל, רָּ ֵבית ִיש ְ עֹוד יֹום ּבְ קֹום ִמּבְ ְכִרי מָּ נָּ ת ִאם ִיֵחד לֹו הָּ ּבָּ ׁשַ ת(ְוֵיׁש ְלַהְחִמיר  ּבְ ּבָּ ׁשַ ַכי פ''ק ּדְ ְרּדְ  ְוע''ל סי' שכ''ה.  )מָּ

 מלאכה הנגמרת בשבת 

שאסורות בשבת מדאו', נחלקו בית שמאי ובית הלל, לגבי מלאכות  
כך שהם ימשכו לתוך השבת  בערב שבת אותן  התחיללהאם מותר 

הלכה  קיי"ל ש, או שצריך שהות בכדי שיעשו מבעוד יום. וויגמרו
בכל אלו להתחיל המלאכה מערב שבת אף על פי כב"ה שמותר 

 , וכ"פ השו"ע.(130  )שבת יז:שהמלאכה תגמר במהלך השבת 

 שריית דיו וסמנים

 ואלו הן המלאכות:  
אך בשבת אסור משום    מותר מבעוד יום,  –לשרות דיו וסמנים במים  

   מגבל, וי"א שאסור משום צובע )מ"ב ס"ק א(.

 אונין לתנור

מותר, ואפילו שפי  –נור בכדי שיתלבנו לתת אונין של פשתן לת
התנור אינו טוח בטיט, אין חשש שמא יפתח ויחתה, משום שהרוח 

 מזיקה לפשתן )מג"א ס"ק א, מ"ב ס"ק ב(.

 צמר ליורה

מותר, ודוקא שאינה על  –יקלוט הצבע שלתת צמר ליורה בכדי 
בטיט, ויש להקפיד בזה אף שיש זמן  האש, ודוקא שהיא טוחה

שיקלט הצבע מבעו"י. דאם היא על האש יש חשש שמא יחתה  
בגחלים, ואם אינה טוחה יש חשש שמא יפתחנה ויגיס שבזה חייב 
משום מבשל, שהרי אף המגיס בקדרה שאינה על האש הרי הוא  
מקרב את הבישול )מ"ב ס"ק ו(, וכ"כ השו"ע, שהרי הסממנים 

 
 מקור קודש

 

]מערב ב''ש אומרים אין שורין דיו וסמנים וכרשינין  - מתני'" -שבת יז:  130
]כל שמתחיל מע"ש אף  אלא כדי שישורו מבעוד יום וב''ה מתיריןשבת[ 

של פשתן ]אגודות[ ב''ש אומרים אין נותנין אונין  שתגמר עשייתן בשבת[.
ולא את הצמר   ,מבעוד יום]יתחממו[  אלא כדי שיהבילו  ]להלבינו[  לתוך התנור  

ב''ש אומרים אין   .ןוב''ה מתירי]הצבע[  אלא כדי שיקלוט העין  ]לצובעו[  ליורה  
 .פורסין מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום וב''ה מתירין

ואין מגביהין עליו ]על החמור[ ב''ש אומרים אין מוכרין לנכרי ואין טוענין עמו  
ובית הלל ]מפני שנראה כמסייעו ומיחזי כשלוחו[  אלא כדי שיגיע למקום קרוב  

נותנין עורות לעבדן ולא כלים לכובס נכרי אלא כדי ב''ש אומרים אין  .מתירין
ובכולן בית ]דאל"כ נראה כאילו אומר לו לעשות בשבת[ שיעשו מבעוד יום 

אמר רשב''ג נוהגין  ]בעוד החמה זורחת על הלילה[. השמש הלל מתירין עם
היות ]  היו בית אבא שהיו נותנין כלי לבן לכובס נכרי שלשה ימים קודם לשבת

לעולם )הרא"ש בתירוצו הראשון, באה"ל בסי' שיח  צריכים בישול
אות קלח(. לעומת זאת, הרא"ש והתוס' כתבו שהאיסור הוא משום 
צובע, כי כשמגיס בקדרה הצבע נקלט יותר בצמר )הרא"ש בתירוצו 
השני, מג"א ס"ק ב(, וכן משום שכך דרך הצביעה להגיס בה תמיד  

 ז(. בכדי שלא יתחרך )הר"ן, מ"ב בסי' שיח ס"ק קט

 פריסת מצודה 

מותר מבעוד יום, אך בשבת אם   –לפרוס מצודות חיה עופות ודגים  
פורס מצודה ובשעת הפריסה נכנסה חיה לתוכה חייב משום צידה 

  )מ"ב ס"ק ז(.

 מכירה וטעינה לגוי

קיי"ל כב"ה אליבא דר"ע שמותר למסור   –למכור לגוי או להטעינו 
, 131ו מבעו"י )שבת יח: מלאכתו לגוי ובלבד שהגוי יצא מפתח בית

שמותר בערב שבת ובלבד שיצא מפתח ביתו  ב"י(, וכ"פ השו"ע
הרמב"ם )שבת פ"ו הי"ט( כתב שהטעם הוא   –מבעוד יום ]הטעם 

)הביאו הט"ז בס"ק ב(, ואילו  יחשדוהו שהלוה לו בשבתשמא 
לפי שיחשדוהו שהיהודי הטעם הסמ"ג )ל"ת סה ע"ב, טור( כתב 

. הנפקא מינה שות הרבים לצורך היהודיציוה לגוי להוליכו בר
. ומ"מ ערובביניהם היא, בעיר המוקפת חומה או במקום שיש 

להלכה הפוסקים החמירו בזה לענין מכירה ולענין שכירות, שצריך 
 שיוציאם מפתח ביתו מבעו"י )מ"ב ס"ק ט([. 

על כן, אם אין שהות שיצא מביתו או שהגוי מתנה שיקחנה בשבת, 
)מ"ב ס"ק ח(, כמו כן, אף אם מכר לו קודם השבת, המכירה אסורה 

ים קשים לכיבוס, וצריכים שלשה ימים לגמר כיבוסן, הקדימו שבגדים לבנ
ליתנם לנכרי בשיעור הזה שהוא "בכדי שיעשו" קודם השבת. משום שהחמירו 

 ושוין אלו ואלו שטוענין קורת בית הבד ועגולי הגת [.על עצמם כבית שמאי
  .["שהם נסחטים והולכים במשך השבת]אף  

אומרים לא ימכור אדם חפצו לנכרי ולא ישאילנו  ת''ר ב''ש" -שבת יח:  131
ולא ילונו ולא יתן לו במתנה אלא כדי שיגיע לביתו וב''ה אומרים כדי שיגיע  
לבית הסמוך לחומה רבי עקיבא אומר כדי שיצא מפתח ביתו א''ר יוסי בר' 
יהודה הן הן דברי רבי עקיבא הן הן דברי בית הלל לא בא רבי עקיבא אלא 

 ".''הלפרש דברי ב
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אין להטעינו על חמורו או להשיאו על כתפו משנכנס שבת, וכן אין 
 לתת לו מתנה או הלוואה בשבת )באה"ל ד"ה למכר(. 

 לייחד מקום לגוי

המרדכי )פ"ק דשבת( כתב בשם הראבי"ה שיש להתיר במקרה 
להוציא החפץ בשבת  שהיהודי ייחד מקום בביתו לגוי, שיוכל הגוי

, אך המרדכי סיים שיש 132מביתו, כי החפץ נחשב ברשות הגוי 
להחמיר בזה, בכדי שלא להרגיל את האדם בכך ]דהיינו, דלא 
להרגיל את הגוי בכך, שהרי כיון שהגוי לא קנהו א"כ החפץ עדיין 
נחשב ברשות היהודי )מג"א ס"ק ה([. וכן הרא"ש כתב שראה  

לגוי להוציא אף חפץ השייך לגוי, ויש בזה   שבאשכנז מורים לאיסור
 סברא שהרי הרואה אינו יודע של מי החפץ. 

 
מתי יש להקל? הרמ"א כתב את ההיתר וסיים שיש להחמיר בזה. 
הט"ז )סס"ק ג( התיר בייחד לו מקום רק בצורך גדול והפסד, ואילו 

 המג"א )ס"ק ד( הקל רק באלם. 

ג( הקל בזה אף אם לא ייחד לו מקום, כי יש  הט"ז )סס"ק –אלם 
לומר שבזה לא גזרו חכמים. אך המג"א )ס"ק ד( התיר באלם רק 

 בייחד לו מקום )מ"ב ס"ק יא(. 
העולת תמיד כתב שאם השכיר את   -השכיר לו את החדר לשבת 

החדר לשבת לגוי בפרוטה, אין להחמיר. אך המג"א )ס"ק ד,ה( פסק 
 ת אף בהשכרת החדר )מ"ב ס"ק יא(. שאין לסמוך על קולא זא

אף שהמג"א החמיר למעשה, מ"מ הוא כתב )ס"ק ד( שיש   –השאלה  
להתיר בהשאלת החפץ לגוי בעיר המוקפת חומה, אא"כ בדבר שאין  

 דרך להשאילו.
ואם החפץ הוא של הגוי, ורק השאירו בבית היהודי, ועוד שמוציאו 

ואפילו אם אינו  יש להקל בשעת הדחק, –רק בלילה כשאין רואים 
אלם ]שהרי האיסור הוא רק משום מראית העין שהוא רק חשד  

 איסור דרבנן והכא אין רואין[ )באה"ל ד"ה מבעוד יום(.  

 סעיף ב: נתינת מלאכה לגוי 
ְכִרי יו ְלכֹוֵבס נָּ דָּ גָּ ן ּבְ ר ִלּתֵ ן ּוֻמּתָּ דָּ עֹורֹות(, , ְועֹורֹות ְלַעּבְ ד ּוְמַתֵקן הָּ ַעּבֵ ּמְ ן ׁשֶׁ ֻאּמָּ ִמים אֹו )פי' הָּ ַצץ לֹו ּדָּ ה ִאם קָּ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ סָּ

ה אכָּ לָּ ְכִרי ַהּמְ ּנָּ ה הָּ ֲעש ֶׁ ּיַ ת ְוַגם ׁשֶׁ ּבָּ ׁשַ ֹות ּבְ ּלֹא יֹאַמר לֹו ַלֲעש  ה, ְוהּוא ׁשֶׁ אָּ טֹוַבת ֲהנָּ ם ּבְ ה אֹותָּ עֹוש ֶׁ ֵביתֹו.  ׁשֶׁ  ה:הגּבְ

ַהְינּו בְּ  ם, ּדְ ִחּנָּ ה לֹו ּבְ ֵיׁש חֹוְלִקין ִאם עֹוש ֶׁ ן ְלֵעיל סי' רמ''ז ּדְ ת. ְוַעּיֵ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ סּור ּבְ ַצץ, אָּ ה. ְוִאם לֹא קָּ ה  טֹוַבת ֲהנָּאָּ אּוהּו עֹוש ֶׁ ְוִאם רָּ

ּלֹא ַיעֲ  ִריְך לֹוַמר ׁשֶׁ ה, צָּ טֹוַבת ֲהנָּאָּ ה ּבְ יָּה עֹוש ֶׁ ת ִאם הָּ ּבָּ ׁשַ ת. ְמַלאְכּתֹו ּבְ ּבָּ ׁשַ ּה ּבְ ה ּבָּ ה  הגה:ש ֶׁ ּמָּ ם לֹו ּכַ נָּ ַוֲאִפּלּו ִאם ְנתָּ

ת.   ּבָּ ִמים ִלְפֵני ׁשַ  יָּ

 נתינת מלאכה לגוי

 מותר רק באופנים הנ"ל:   – 133נתינת בגדיו לכובס ועורות לעבדן 
דאל"כ יש בזה מיחזי כשלוחו  -א. שקצץ עמו שכר ולא בסתמא 

שות מלאכתו בשבת, אך כאשר קצץ ואינו מקפיד עליו שיעשה לע
את המלאכה תכף, א"כ הגוי טורח לעצמו ליטול שכרו )תוס' שבת 
יט. ד"ה אלא, הרא"ש סי' לו, הר"ן ז. ד"ה ובכולן, רמב"ם שבת פ"ו 
הי"ב( ]דלא כדעת הגהת מרדכי )סי' תנד, ע"ח ע"ד( שכתב שכל 

אינו עושה בחינם[, וכ"פ שנתנו לו בסתמא היינו קציצה שהרי 
השו"ע שמותר ליתן לגוי אם קצץ לו דמים. ובלבד שיוציאנו מפתח 

 ביתו מבעוד יום )רמב"ם, מ"ב ס"ק יג(.
  

דינו כקצץ )לפי סי' רמז סעי' ב,  –סיכם עמו שיתפשר על המחיר 
 מ"ב ס"ק יד(. 

 

 
 מקור קודש

 

א. פ"ק דפסחים, שם נאמר שאם ייחד בביתו מקום לחמצו של    –הראיות    132
הגוי אין היהודי צריך לבערו, משמע שאם ייחד אין זה נחשב ברשות היהודי  

זוהי גזרת הכתוב ששכירות לא קניא  ץכלל ]ויש לדחות, שכן דוקא בחמ
ר הוא משום )מרדכי(. ועוד שאף שאין איסור לענין חמץ, מ"מ כאן עיקר האיסו
אין מועיל  ץמראית העין )ט"ז ס"ק ג(, ועוד שלהלכה האחרונים פסקו שבחמ

לייחד לו מקום )מג"א ס"ק ה([. ב. פ"ק דשבת, פשט העני ידו לפנים ונטל  
מתוך ידו של בעה"ב, והגמרא פסקה שבעל הבית פטור ומותר ]ויש לדחות, 

דיני שבת, אך שהרי הרא"ש שם פ"ק דשבת ביאר שאין על בעה"ב איסור מ
 הוא עובר משום לפני עוור לא תתן מכשול )ט"ז ס"ק ג([.   

בשבלי הלקט )סי' קיב( כתב שיש לאסור   -סיכמו שיעבוד בחינם 
ה זאת בחינם אא"כ יש שהות מבעוד יום שיסיים כאשר עוש

המלאכה, אך הב"י כתב שמסתבר להתיר כאשר סיכמו שיעשה 
חינם, כיון שיש לומר שהגוי טורח לעבודתו, כיון שהסכים לכך. 
והמהר"י אבוהב ז"ל כתב שאם הגוי הסכים לעשות חינם מסתמא 

מ"ב  ישנה טובת הנאה שהוא חייב לישראל )הביאו הב"י בסי' רמז,
ס"ק טו(. ולגבי דעת הב"י, הדרכ"מ )אות ב( הבין שהתיר כאשר  

בשו"ע שמותר למסור   פ ", וכקבעו שיעשה בחינם, משא"כ בסתמא
לו העבודה אף בערב שבת אם הגוי עושה לו בטובת הנאה, כיון 
שאינו יודע אם ישלם לו, או שאינו יודע אם ישלם לו כראוי, ולפי 

ידועה, יש להתיר שזה נקרא  זה במקום שהשכר קבוע והקצבה
, ולכן המנהג פשוט  134קציצה גמורה )מג"א ס"ק ו עפ"י מחה"ש( 

לתת כלים לכובס בע"ש סמוך לחשכה )מ"ב ס"ק יד( ]והמג"א בסי'  
רמז הבין שלשון השו"ע בסי' רמז נראה כדברי הדרכ"מ, ואילו בסי' 

ר זה נראה שהתיר בחינם בכל ענין שסוכם[. ואילו הדרכ"מ עצמו סב
שההיתר בדברי הגהת מרדכי והמהר"י אבוהב הוא דוקא כאשר הגוי 

הדין תקף גם לשאר מלאכות )מ"ב ס"ק יב(, ואין חילוק בין אם הגוי רק  133
גומר את הכלי, ובין אם הגוי יוצר את הכלי, וכן אין חילוק בין אם החומרים הם  

 . של הישראל ובין אם הם של הגוי )באה"ל ד"ה לתן בגדיו(
הבאה"ל )ד"ה אם קצץ( הסתפק האם בעינן שלפחות יבטיח לו שכר אלא   134

שלא יקצוב לו מחיר, או שמא אפילו לא התנה עמו כלל שילם לו סגי. ונשאר 
בזה בצ"ע למעשה. כמו כן, הבאה"ל )ד"ה אם קצץ( דחה דברי החיי אדם )בכלל  

כר על ד דין ג( שסבר כהגהת מרדכי שכל שהדבר ידוע שלעולם נותנים ש
מלאכה זו דינו כקצץ. שהרי כל הראשונים כתבו בכל המלאכות שצירך קציצה, 
ואף במלאכות שידוע שהדרך לעשותן בשכר, והטעם מפני שכאשר הגוי אינו 
יודע כמה יקבל, הוא חושש שמא יתן לו דבר מועט ועל אין דעתו על שכרו 

 אלא לצורך הישראל.
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מציע מעצמו לעשות בחינם, וכ"כ הרמ"א כאן ובסימן רמז סעי' ד  
 )מ"ב ס"ק כא(. 

 
כיון שהיהודי לא התנה כמה ישלם לו, והגוי  –לא סיכם עמו דבר 

 מצפה לשכר, א"כ על דעת הישראל הוא עושה )מ"ב ס"ק יח(.
 

א"ש )פ"ק דשבת סו"ס לו( באופן שמסר לו את  ב. או לדעת הר
העבודה ברביעי ובחמישי )טור(, וכ"כ הרמ"א כאן שאף אם לא קצץ  
האיסור הוא רק בערב שבת ]אא"כ יש שהות לעשותה מבעו"י 

 135שמותר אף בשישי, וברביעי וחמישי מותר אף אם אין שהות 
י"ף )מג"א ס"ק ח, מ"ב ס"ק יט, באה"ל ד"ה אסור([. אך לדעת הר

והרמב"ם אפילו ברביעי ובחמישי צריך שיקצוץ )ב"י( וכן נראה 
 מדברי השו"ע. 

 
שלא יאמר לגוי לעשות זאת  וכל ההיתרים הנ"ל, הם בתנאי: א. 

ע"ג ועוד(,  אלא שהגוי יעשה זאת בעצמו )סמ"ג ל"ת סה יט  בשבת
 ואפילו אם אומר לו כן כמה ימים קודם השבת )באה"ל ד"ה והוא(. 
 –ואם מקציב לגוי זמן לסיים העבודה, כך שחייב הוא לעבוד בשבת  

המ"ב אוסר, שהרי זה כאומר לו בפירוש שיעבוד בשבת, ועל כן  
 אסור אפילו כמה ימים קודם השבת )ס"ק טז, שעה"צ אות טז(.

של הגוי )שו"ע(, דאל"כ יש בזה מיחזי    כן בביתו  שיעשה ב. וכן דוקא  
כשלוחו לעבוד בשבת, ועל כן אסור אף בדבר שדרך בני העיר  
להעסיק בקבלנות )מ"ב ס"ק יז בשם החיי אדם(, ולכן לא יפה עושין 
אותן השוכרים בקבלנות גוי לנער פשתנם, שעושים זאת בחצרם גם  

שלהם לגמרי  ביום השבת, אא"כ יקנו להם הפשתן בע"ש שיהיה
 )שעה"צ אות יז(. 

 ראה שהגוי עושה מלאכתו בשבת 

  –מתי היהודי צריך למחות בגוי שעושה מלאכתו 

כאשר היהודי רואה שהוא עושה   –אם הגוי עושה מלאכתו בחינם 
מלאכתו בשבת יש למחות בו שלא יעשה כן, אפילו אם נתנם לו 
כמה ימים קודם השבת )רמ"א(, אע"פ שהיה מותר למסור לו את 
העבודה )מ"ב ס"ק כג(, שהרי יש בזה מיחזי שמדעתו עושה כן 
כאשר היהודי בא לביתו ורואה אותו שעובד ושותק, כיון שאינו 

ל כך. ואין חילוק אם הגוי הציע לעבוד בחינם או מקבל שכר ע
 שהיהודי הציע )באה"ל ד"ה בטובת(. 

אם היהודי קצץ לו שכר או שהגוי עושה מלאכתו בשכר אך טרם  
אף אם רואהו עושה מלאכתו אין למחות בידו   –שהיהודי קצץ מחיר  

, כך ביאר הב"י את דברי הרוקח סי' 136)ירושלמי ספ"ק דשבת ה"ט 
(, וי"א שרק בקצץ מותר, אך בשכר אסור ליתן לו וכ"ש  צא, שו"ע

שיש למחות בידו, שהרי לא גרע מבחינם )כן ביאר המג"א ס"ק ט  
את דברי הרוקח סי' צא( ]ומ"מ בשעה"צ אות יח כתב שהמג"א  
מודה למקרה שהתנה עמו שיתן לו שכר, אך לא קצב מחיר[, והמ"ב 

רש לו שכר ידוע, )ס"ק כב( פסק שאם התנה לתת לו שכרו אך לא פ 
מותר, ובבאה"ל )ד"ה ואם( הביא שיש אחרונים שמקלין כל שיודע 
שעושה לו בשכר אף שלא התנה עמו כלל, כל שזה היה בדרך היתר  
בחמישי או בשישי והיה שהות שיסיים קודם השבת, שבזה אין צריך 

 למחות בידו, כיון שעושה למען השכר.  
בכל אופן יש למחות בו, כל  –אם הגוי שכיר יום אצלו בימות החול 

שיודע שעושה מלאכתו, אף אם לא רואהו, כיון שעל דעת הישראל  
 הוא עושה )מ"ב ס"ק כג(.

וכן ישנו היתר נוסף, אף אם הגוי יעשה בשבת, והיא כאשר המלאכה  
נעשית בכלי הגוי וטרם מכרה ליהודי, כך שאם הגוי ירצה הוא יוכל 

ים, ולכן הגוי אדעתה דנפשיה למכור את זה לקונה אחר, כגון מנעל
קעביד, אך אם הגוי עושה מלאכתו בכלי הישראל, אסור, כגון  
 שמבעיר בעצי הישראל )הגמ"ר פ"ק, מג"א ס"ק ט, מ"ב סס"ק כג(.

 ואם לא קצץ יש למחות בו 

 סעיף ג: מלאכה מפורסמת 
ת מֶׁ ה ְמֻפְרסֶׁ אכָּ ה ְמלָּ ְיתָּ ֱאסֹר.   ְוִאם הָּ ם, טֹוב ְלַהְחִמיר ְולֶׁ קֹום ְמֻפְרסָּ מָּ ּה ּבְ ה אֹותָּ ֵאל, ְועֹוש ֶׁ רָּ ל ִיש ְ ִהיא ׁשֶׁ דּוַע ׁשֶׁ  ְויָּ

כל מה שמותר לתת עורות לעבדן מבעוד יום, דוקא כאשר הגוי 
עושה המלאכה בביתו, שכך לא ניכר שהיא מלאכת הישראל, אך  

"אומנים  -ירושלמי שבת פ"א ה"ח  -ל אסור ]המקור בבית הישרא
בתוך ביתו אסור, בתוך  -עובדי כוכבים שהיו עושים עם ישראל 

)תוס' ע"ז כא: ד"ה אריסא, והרא"ש סי' כג(, ונראה  "[בתיהם מותר
שכל בבית הגוי מותר, ואף שידוע ומפורסם שמלאכה זו היא של 

י"ב פב ע"ב( ולכן הוסיף ישראל )ב"י(, וכן סבר רבנו ירוחם )חי"ב נ
שכל שאין המלאכה מפורסמת שהיא של ישראל מותר לגוי 
לעשותה אף במקום מפורסם, ואפילו בתוך התחום. כך שמה 
שאסור זה דוקא מלאכה מפורסמת ודוקא במקום מפורסם, וכן 
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לצורך, מ"מ כאן יש להקל אף ואף שהרמ"א החמיר שם בסי' רמז כשלא  135
שלא לצורך, שהרי בשליח אגרות הדבר חמור יותר שהרי זה כאילו אומר לו 
ללכת בכל יום ואפילו בשבת וישנו חשש שהנמען לא ימצא בביתו, משא"כ 

 בעבודה בכלים אין הישראל מקפיד על כל יום )מג"א ס"ק ח(.

בבית הישראל בכל עניין. שהרואה אינו ידע שקצץ ויבואו לחושדו 
 בשכיר יום )מ"ב ס"ק כד(.

הרשב"א בתשובה )ח"ה סי' ריא( הורה במקרה של קציצת ערבות ו
בשבת לצורך החג, כאשר זה נעשה בפרהסיא, שמצד הדין מותר  

 אלא שיש לחוש לרינון שעה. 
 דהיינו, רי"ו אסר ואילו הרשב"א נקט שיש להחמיר.   

החיי אדם כתב שישנו אופן שמותר אף בדבר מפורסם שעושה  
מנהג בני העיר לתת לגוי בקבלנות, כי במקום מפורסם, והוא כאשר  

בזה אין חשש שיחשדוהו בשכיר יום, ומ"מ בעושה המלאכה בבית  
 היהודי אין להתיר בשום אופן )מ"ב ס"ק כה(.

 

ובא ומצאו עובד בו בשבת  "נתן כליו לכובס נכרי –ירושלמי ספ"ק ה"ט  136
אסור, אמר רבי יודן ויימר ליה דלא יעבוד, אמר רבי יודן אבוי דרבי מתניה הדא  

 דתימא בטובת הנייה, אבל בשכיר בעבידתיה עסיק".
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הנה ישנה תימה על דברי השו"ע, שבסי' רמד סעי' ד   -דעת השו"ע  
פסק לאסור, ואילו כאן השו"ע פתח בלשון רי"ו אך סיים שרק טוב 

   -דברי הרשב"א, ועל כן יש לבאר דבריו להחמיר כ
מחה"ש ביאר שהשו"ע הבין שמה שרי"ו אסר, אין זה מעיקר הדין, 

 אלא רק לחומרא, ודבריו כדברי הרשב"א.  
אך המג"א )ס"ק י( ביאר שלדעת השו"ע, אין הנידון של רי"ו זהה  
לנידון של הרשב"א, אלא רי"ו מיירי שמפורסם שהמלאכה היא של  

לו נידון הרשב"א הוא באין ניכר שהמלאכה היא של  הישראל, ואי
ישראל. ועל כן בסי' רמד סעי' ד, השו"ע פסק שאם ניכר שהמלאכה  

 היא של ישראל הדין הוא כמחובר שאסור מדינא.
הבאה"ל )בסי' רמד סעי' ד ד"ה מדינא( כתב שישנה סתירה בדברי  

ר"ז,  השו"ע, כדברי המג"א והגר"א, אך לדינא האחרונים )תוה"ש, ג
 חיי אדם( תפסו להלכה כדברי השו"ע בסי' רמד שהם עיקר ואסור.

 

דעת המג"א )ס"ק י( שמפורסם    - גדר 'מפורסם שהיא של ישראל'  
היינו כל שניכר שהבגד של יהודים, ועל כן כתב שמה שנוהגים  
למסור את החלוקים המיוחדים ליהודים לכובס גוי, יש למחות בידו 

כ"כ מ"ב ס"ק כה(. ואילו דעת התוספת כשרואהו עושה כן בשבת )ו
שבת ש'מפורסם' היינו שידוע מי הוא היהודי שהבגד או הכלי שייך  

 לו )מ"ב ס"ק כה(.
 

ביאר שרק צריך למחות בגוי כאשר רואהו  המג"א  – גדר 'אסור' 
עובד בשבת, אך למסור לו את העבודה מותר לכתחילה. הפמ"ג  
)ס"ק ו( כתב שכל ההיתר למסור לו את המלאכה, הוא רק אם  
מסופק שהגוי יעשה מלאכה בשבת, אך אם יודע שהגוי ודאי יעשה  
בשבת אסור אפילו למסור לו את העבודה )באה"ל ד"ה טוב 

  להחמיר(.

  סעיף ד: גוי שמחזיר כלי בשבת
ת עַ  ּבָּ ׁשַ ִלי ּבְ ֵאל ִלְלּבֹׁש ַהּכְ רָּ ר ְלִיש ְ ת, ֻמּתָּ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ ַעּכּו''ם ְמלָּ ה הָּ ֲעש ֶׁ ּיַ י ׁשֶׁ ַצץ ַאף ַעל ּפִ ּקָּ ל ׁשֶׁ ַצץ,  ּכָּ ּקָּ ל ׁשֶׁ כָּ ּה, ּדְ ְצמָּ

בִ  א עָּ יּה קָּ ַנְפׁשֵ יּה ּדְ ְעּתֵ ת  הגה:יד. ַאּדַ ּבָּ ׁשַ רֹו ּבְ מָּ ַעּכּו''ם ּגְ הָּ דּוַע ׁשֶׁ ּיָּ ל ׁשֶׁ ְבׁשֹו ּכָּ ם  ְוֵיׁש אֹוְסִרין ְללָּ ׁשֵ ת ּוַמֲהִרי''ל ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ ּבָּ ׁשַ ''א פ''ק ּדְ גָּ )הָּ

ה רֹוֵקַח(,  ֲעש ֶׁ ּיַ ְכֵדי ׁשֶׁ ין במ''ש ּבִ ִריְך ְלַהְמּתִ ה, ִאם לֹא )א''ז(, ְוצָּ ִחּלָּ ֵכי נָּהּוג ְלַכּתְ ֵקל; ְוִאם ֵיׁש ִלְתלֹות  ְוהָּ ז ֵיׁש ְלהָּ אָּ ת ׁשֶׁ ּבָּ ׁשַ יו ּבְ ִריְך ֵאלָּ ּצָּ ׁשֶׁ

ְגַמר ּנִ ן  ׁשֶׁ ל ִעְניָּ כָּ ר ּבְ ת, ֻמּתָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ִסי(. ּבְ הֹות ַאְלפָּ סּור)ַהּגָּ ל אָּ ַעּכּו''ם ְלֵביתֹו, ֲאבָּ ר לֹו הָּ ּגֵ א ִאם ׁשִ ת  ְוַדְוקָּ ּבָּ ׁשַ ן ּבְ ֻאּמָּ ית הָּ ִלים ִמּבֵ ח ּכֵ ִלּקַ

ִדין(. טֹוב  ְויֹום ק ֵאין צָּ רֶׁ ''א ּפֶׁ גָּ יֹום טֹוב ְואֹור זָּרּוַע ְוַהגמ''י פ''ב מה' יֹום טֹוב ְוהָּ ַכי פ''ק ּדְ ְרּדְ ֵאל )מָּ רָּ ה ְלִיש ְ ש ָּ עָּ ֵכִלים ׁשֶׁ ל זֶׁה ּבְ ית יֹוֵסף(, ְוכָּ ל ַעּכּו''ם )ּבֵ ֲאבָּ

ח,  ּקָּ ִלים ַעל ַהּמִ ה ִמְנעָּ עֹוש ֶׁ ירֹו  ׁשֶׁ ּכִ ֵאל ַהּמַ רָּ ר ְלִיש ְ ח ֻמּתָּ ּקָּ ֵמי ַהּמִ ּלֹא ִיְקצֹץ ִעּמֹו ּדְ ם, ּוִבְלַבד ׁשֶׁ ֳעלָּ ת ּוְלנָּ ּבָּ ׁשַ ּנּו ּבְ ח ִמּמֶׁ ק ֵליֵלְך ְוִלּקַ רֶׁ )הג''א ּפֶׁ

ִדין(.    ֵאין צָּ

או בגד שנגמרה   להשתמש בכלי נחלקו הראשונים האם מותר 
  –מלאכתו בשבת ע"י גוי שקצצו לו שכר 

הר"ן )שבת ז. ד"ה ובכולן( התיר, דכל שקצץ עמו השכר הגוי עושה  
]ואין חשש מראית העין, שהרי יאמרו שגוי סיימה   137על דעת עצמו  

מאתמול וטרם נטלו, או שסיימה בשבת וקצץ עמו שכר )ב"י([ )וכן 
 קט סי' קיב( וכ"פ השו"ע, כתב האגור סי' שלט בשם שבלי הל

לעומת זאת, בהגהת אשיר"י )שם סי' לז( אסר להשתמש בו בשבת, 
כיון שמכל מקום המלאכה נעשתה בשביל הישראל )וכ"כ המהרי"ל  
הל' יו"ט סעי' לח(, וכ"פ הרמ"א. כך שלשיטתם יש לאסור בכל  

 המלאכות )באה"ל ד"ה ויש אוסרין(.
 

( אף בעורות לעבדן וכלים לדעת הרוקח )סי' קלה – בכדי שיעשו 
לכובס שמותר ליטלן בשבת ויו"ט, מ"מ צריך להמתין בכדי שיעשו, 
אלא שהב"י דחה דבריו שהרי אין לזה שום טעם, שהרי לא נעשה 
בזה עבירה, ולא מצאנו כזאת בדברי שאר הפוסקים. אך לעומתו, 
הדרכ"מ )אות ו( כתב שיש טעם לדברי הרוקח, והוא כדי שלא יהנה 

ת שבת, והוסיף שכן דעת האור זרוע. וכך הוא פסק ברמ"א.  ממלאכ
כך שלדברי הרמ"א אסור להשתמש בו בשבת וכן יש להמתין  

, וכתב שכך המנהג 138במוצ"ש בכדי שיעשו, בין לו בין לאחרים 
לכתחילה, אלא אם כן אין לו אפשרות אחרת )עפ"י באה"ל ד"ה  

 שצריך(. 
 

 מקור קודש
 

שעושה כן להשלים מלאכתו, משא"כ בסי' רעו סעי' א שאסור, ששם הגוי   137
קרה שלנו אם מדליק האש בשבת לצורך שימוש היהודי בשבת. ולכן גם במ

היהודי שאל את הגוי סמוך לשבת מדוע לא סיים מלאכתו והא אומר לו 
שיעשה למענו בשבת, אפילו לדעה זו יש לאסור, שהרי הוי כמדליק נר למענו 

 שאין להנות ממנו, כבסי' רעו סעי' א בהגה )מג"א ס"ק יא, מ"ב ס"ק כז(.  

 הלן:  ואף לדעה המחמירה יש להקל במקרים דל
א. כאשר אין אפשרות אחרת, כגון שאין לו בגד אחר לשבת )רמ"א  

 עפ"י באה"ל ד"ה שצריך(.
א. בשני ימים טובים של גלויות, אם עשה את המלאכה בראשון  
הכלי מותר בשני בכדי שיעשה, ממה נפשך ]שאם הראשון קודש, 
השני חול וסגי בכדי שיעשו, ואם השני קודש, הראשון חול וא"כ לא  

 נהנה ממלאכת שבת[ )מג"א ?, מ"ב ס"ק כט(.
ות ב. אם יש ספק שמא המלאכה נגמרה קודם השבת, מותר להנ

 מהכלי בשבת ]שהרי יש מתירין בכל עניין[ )מ"ב ס"ק ל(.
ג. אם זו מלאכת תיקון בלבד, כך שאפשר היה להשתמש בכלי ללא  
התיקון ]כבסי' רנג סעי' ג בהגה הרביעית[ )מג"א ?(, כגון גיהוץ 

 בגדים )מ"ב ס"ק ל(.
ד. ביצרן כלים והוא בעיר שרובה גוים, כך שמסתמא לאו אדעתה 

 ]כמו שכתב בסי' תקטו[ )מג"א ?, מ"ב ס"ק לג(.דישראל עבד 
ה. במלאכה דרבנן אין להחמיר, ומה שהחמירו זה רק במלאכה 

 האסורה מדאו' )באה"ל ד"ה שהאינו יהודי(. 

 ליטול הכלי מבית האומן

פסק המרדכי )פ"ק דביצה סי' תרסד( שאסור ליטול כליו מבית 
ם נגמרה  האומן, אף כאשר המלאכה נעשתה בחול המועד, אך א

נפסק שבחול המועד "אין   -מלאכתן מערב יו"ט מותר ]פסחים נה: 

בכדי שיעשו )מ"ב   והאליה רבה כתב שיש להקל לאחרים בקצץ, שאין צריך  138
 ס"ק כט(.
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מביאין כלים מבית האומן" וביאר המרדכי שהוא הדין אם הגוי 
[ )וכ"כ הגה"מ פ"ב מהל' יו"ט אות 139שיגרן אצלו שאין להנות מהם  

[, וכ"פ הרמ"א  140ח, הגהות אשיר"י ביצה פ"ג סי' יד( ]ועיין בהערה  
ם מבית האומן בשבת ויו"ט. והטעם לזה הוא  שאסור לקחת כלי

משום מראית העין שיאמרו שעשאו בשבת מדעת הישראל, ועל כן  
, וכן אסור אף  אם יודע שהמלאכה הסתיימה קודם השבתאסור אף 

כך מביתו )לבוש(, והמג"א )?( הוסיף לאסור   ילבש הבגד עליו ויצא 
דחול וי"א   מבית האומן, משום עובדין ע"י שליח גוי אף אם יביאו 

 משום מראית העין )מ"ב ס"ק לא, שעה"צ אות כח(, 
)מ"ב ס"ק לב( אך לצורך  מבית אומן יהודיוהאיסור להביא הוא אף 

 )באה"ל ד"ה מבית(.  141המועד צריך עיון 

 הקולות

 ומ"מ גם בהבאה מבית האומן נאמרו היתרים:  
שר  ( כתב שישנו היתר כאביצה פ"ג סי' זהגהת אשיר"י ) -א. יצרן 

הגוי רק מייצר נעלים בכדי למכור, ואינו מתקן נעלים, כך שהוא 
עושה זאת על דעת עצמו בשביל המקח, ועל כן לא יחשדוהו שציוהו 

)מ"ב ס"ק לג(, ובלבד שלא יקצוץ עמו דמי  142לעשות מלאכתו 
המקח ]שאסור משום מקח וממכר )מ"ב ס"ק לד([, וכ"פ הרמ"א 

יצר נעלים למכור, ובלבד שלא  להתיר לקחת נעלים בשבת מגוי המי

יקצוץ עמו מחיר )באה"ל ד"ה מתר לישראל(. אלא שהמג"א )ס"ק 
?( והרבה אחרונים חלקו על דבריו, שכל שהולך אצלו אין להתיר  
ליטול מבית האומן אף אם הוא יצרן נעלים )מ"ב ס"ק לג(, ולפי 
דבריהם אף אם סיים המלאכה בע"ש, ואף מאומן יהודי, אסור 

 ד"ה אבל(. )באה"ל 
אף המחמירים ביצרן )המג"א ושאר האחרונים( אפשר  –ב. סוחר 

שיודו שיש להקל בחנוני שאינו אומן. ומ"מ גם בזה מפקפקים 
 התוספת שבת והפמ"ג, שהרי הוי עובדין דחול )מ"ב ס"ק לג(.  

ג. יש להקל כאשר אינו מאמינו שהבגד או הכלי יונח אצלו עד לאחר  
צריך את הבגד לשבת, ודוקא שיקח ממנו   השבת, ודוקא כאשר הוא

 בצנעה )באה"ל ד"ה בשבת ויו"ט(. 
 

לדעת הרוקח )סי' קלה( אסור לתת לאומן ליצור כלי    – מדין מחובר  
או בגד חדש מחומרי היהודי, כי דינו כמחובר ועל כן מותר רק מחוץ 
לתחום, וכל ההיתר הוא דוקא בתיקון כלי קיים, כעורות לעבדן או  
כלים לכובס או כאשר הגוי יוצר ליהודי כלי חדש מהחומרים של  

בזה אף ביצירת כלי חדש  הגוי. אלא שהתרומה )סי' רכא( התיר 
מחומרי היהודי, וכן  נראה דעת הרמב"ם )פ"ו הי"ב( שהתיר לכתוב 

 , וכן נראה שהוא דעת כל הפוסקים )ב"י(.  143לו ספר ולארוג לו בגד  

   סעיף ה: המשך מלאכות הנגמרות בשבת 
יַח ִקילֹור  ת; ּוְלַהּנִ ּבָּ ַ ל ַהׁשּ כָּ ִכים ְוהֹוְלִכים ּבְ ה ְוֵהם ִנְמׁשָּ ּנָּ ַח ַמִים ַלּגִ ר ִלְפּתֹ ַעִין(ּוֻמּתָּ ּנֹוְתִנין ַעל הָּ ה ׁשֶׁ ל ְרפּואָּ ה ַעל   )ַסם ׁשֶׁ בֶׁ עָּ

ִלים ְוֵהם מִ  ַחת ַהּכֵ ר ּתַ ֵתת ֻמְגמָּ ת; ְולָּ ּבָּ ׁשַ יחֹו ּבְ סּור ְלַהּנִ אָּ י ׁשֶׁ ַעִין ַאף ַעל ּפִ ת ַוֲאִפּלּו הָּ ּבָּ ַ ל ַהׁשּ ם ּכָּ ִרים ֵמֲאֵליהֶׁ ּמְ ְתּגַ

ן; ְוטֹוֲעִני רֹותָּ ִגיִגית ִלׁשְ עֹוִרים ּבְ ֵתת ש ְ ִלים; ְולָּ ִביַתת ּכֵ ה ַעל ׁשְ ם ְמֻצּוֶׁ דָּ ֵאין אָּ ִלי, ּדְ ּכְ ח ּבַ ר ֻמּנָּ ית  ֻמְגמָּ קֹוַרת ּבֵ ן ּבְ

 ֶׁ ִבים, ְוַהׁשּ עֹוד יֹום ַעל זֵיִתים ַוֲענָּ ת ִמּבְ ד ְוַהּגַ ר  ַהּבַ ם ֻמּתָּ ִין ַהּיֹוֵצא ֵמהֶׁ ן ְוַהּיַ ִעיף ב';  מֶׁ ן ש''כ סָּ ר ּוְמִלילֹות  ְוע''ל ִסימָּ ְוֵכן ּבֹסֶׁ

מוּ  ל ַמִים, סָּ ים ְלתֹוְך ֵרַחִים ׁשֶׁ ֵתת ִחּטִ ר לָּ ם; ּוֻמּתָּ ִקים ַהּיֹוְצִאים ֵמהֶׁ ׁשְ ִרים ַהּמַ עֹוד יֹום ֻמּתָּ ן ִמּבְ ִרְסקָּ ה.  ׁשֶׁ כָּ ְך ַלֲחׁשֵ
ינָּ  הגה: קֹום ׁשֶׁ ְולֹא ַחְיׁשִ ל מָּ ֵרַחִים ּוְבכָּ ת. ְוֵיׁש אֹוְסִרים ּבְ ּבָּ ׁשַ לֹוִני טֹוֲחנֹות ּבְ ל ּפְ ּיֹאְמרּו ֵרַחִים ׁשֶׁ ַעת קֹול, ׁשֶׁ מָּ ַעת  ן ְלַהׁשְ מָּ חּוׁש ְלַהׁשְ ׁש לָּ ּיֵ

ת, ּוְסַמ''ג ְוסה''ת ְוהגה''מ ופ''ז ּוְתׁשּוַבת מהרי''וקֹול  ּבָּ ׁשַ רֹא''ׁש פ''ג ּדְ פֹות ְוהָּ גּור( )טּור ְותֹוסָּ ן ק''ל ְואָּ א ֵיׁש   ִסימָּ ֵסידָּ ְמקֹום ּפְ ה, ִמיהּו ּבִ ִחּלָּ ֵכי נָּהּוג ְלַכּתְ ְוהָּ

ב שַׁ  רֶׁ ּקֹוִרין זייגע''ר ֵמעֶׁ ת ׁשֶׁ קֹלֶׁ ִלי ִמׁשְ ר ְלַהֲעִמיד ּכְ ן רמ''ד. ּוֻמּתָּ ֵאר ְלֵעיל סֹוף ִסימָּ ְתּבָּ ּנִ מֹו ׁשֶׁ ֵקל ּכְ ִמיַע קֹול  ְלהָּ ׁשְ ּמַ י ׁשֶׁ ת, ַאף ַעל ּפִ ּבָּ

ְתמֹול ְלהֹוִד  ן ְלַהֲעִמידֹו ֵמאֶׁ ְרּכָּ ּדַ י ַהּכֹל יֹוְדִעים ׁשֶׁ ת, ּכִ ּבָּ ׁשַ עֹות ּבְ ָּ גּור(, יַע ַהׁשּ ן של''ח.  )טּור אָּ ן ִסימָּ ן ְלַקּמָּ  ְוַעּיֵ

כעת הטור והשו"ע מתייחסים לברייתא הבאה בגמרא )שבת יח. 
בת, והם נגמרות בשבת. (, המתירה להתחיל מלאכות מערב ש144

 וכעת נפרט המלאכות: 
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ולומר שהאיסור הוא משום טורח, אך אם   –ולשיטת המתירים, יש לדחות    139
הוא לצורך המועד מותר, וה"ה בשבת ויו"ט כיון שהוא לצורך מותר, ואין משום 

 טורח )ב"י(.
ומה שנאמר במו"ק )יג:( שמותר להביא כלים מבית האומן במועד לצורך  140

במועד שמותר אפילו למכור לכן מותר ליטול לצורך,  המועד, א. היינו דוקא
משא"כ בשבת ויו"ט שאסור מלאכה אסור ליטול כלל. ב. היינו דוקא כשנגמרה 
המלאכה במועד, אך אם נגמרה קודם המועד מותר, וכתירוץ זה פסק הרוקח 
)בסי' שא( ]שהרי אם נגמרה מלאכתן קודם לכן, לא גרע מדגים ופירות שמותר  

 ה[ )ב"י(.   לקבלן כמתנ
הנה, לפי הטעם הראשון שאין לקחת מבית אומן גוי שהוא משום מראית   141

העין, שיאמרו שאמר לו לתקנן במועד )ר"ן(, א"כ בישראל מותר, שהרי לא 
יחשדוהו. וכן לפי הטעם השני שהוא משום טורח )רש"י(, א"כ לצורך השבת  

ובדין דחול לא חוששים משום טורח. אך לפי הטעם השלישי שהוא משום ע 
)תוספת שבת ופמ"ג(, א"כ גם לצורך שבת משמע שאסור, ועל כן צ"ע למעשה 
)באה"ל ד"ה מבית האמן(. ובבאה"ל )ד"ה אבל( הוסיף שגם לדעת שאר 

האחרונים והמג"א נראה שיש לאסור ליטול מבית אומן יהודי אף שיודע 
 שסיים המלאכה מע"ש.

ליטול בשבת או יו"ט נעלים  כתב שלדעת הרי"ט אסורהנ"ל בהג' אשיר"י  142
מחנות נעלים השייכת לגוי משום מוקצה, אלא שרבי אליהו התיר משום  
מוקצה הואיל והגמר היה מסור ביד האדם, והאדם יכל לגומרו מערב יו"ט )הג' 

, שהרי והקשה הב"י(. , ב"יאשירי ביצה פ"ג סי' ז, אור זרוע הל' יו"ט סי' שנה
ין כלים מבית האומן" במועד, אלא שיש לומר "אין מביא -קיי"ל בפסחים נה: 

שנעלים קל יותר, שהרי הם ברשות הגוי עד שימכרם, ועל כן מה שהוא טורח 
 לעצמו הוא טורח.

אך הדרכ"מ )אות ה( דחה הראיה שכן אפשר שהרמב"ם מיירי שהחומר  143
 הוא של הגוי.

לאת  "ת''ר פותקין מים לגינה ע''ש עם חשיכה ומתמ  –שבת יח.   -המקור    144
והולכת כל היום כולו, ומניחין מוגמר תחת הכלים )ע''ש( ומתגמרין והולכין כל 
היום כולו, ומניחין גפרית תחת הכלים )ע''ש עם חשיכה( ומתגפרין והולכין כל 
השבת כולה, ומניחין קילור ע''ג העין ואיספלנית על גבי מכה )ע''ש עם 
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 לפתוח מים לגינה

תנו רבנן: פותקין מים ]פותחין את שפת המעיין[ לגינה ערב שבת "
שמתמלאת והולכת הגינה במים   ף, וא" )שבת יח.(עם ]עד[ חשיכה

מלאכה  שהיא תולדה דזריעה, היא אלו כל היום כולו וההשקיה 
בערב שבת שתיעשה מלאכה זו   דאורייתא, אפילו הכי מותר לגרום

 השו"ע. , וכ"פ . וכ"כ הטורבשבת

 להניח קילור על העין

לצורך רפואה בערב שבת, ]ומניחין קילור ]תחבושת[ על גב העין "
אבל ותמשיך לרפא[" )שבת יח.(,  כדי שתשאר שם כל השבת

בשבת עצמה אסור להניחה, לפי שאסור לעשות רפואה בשבת, 
. אבל קילור רך וצלול מותר לתת אף םגזירה משום שחיקת סממני

בשבת ]שבזה נראה כרוחץ, וכן אין חשש שימרח, כבסי' שכח סעי'  
 השו"ע.  פ ", וככא[ )טור, כדברי אביו הרא"ש(

"שורין קילורין מערב שבת ומניחן שנינו  לקמן    ]ישנה קושיה, שהרי
באדם בריא   התם מייריא. התוספות תירצו ד – תחת העין בשבת"

והרא"ש כתב, דאף בחולה ב. שאינו מניחו לרפואה אלא לתענוג. 
אלא דבקילור צלול מיירי דאינו אלא כרוחץ עיניו, ואינו   ,מיירי התם

נראה כרפואה. אבל הכא איירי בקילור עב, דאסור משום חשש 
עוד ג.  שחיקת סמנין, וגם משום שמא ימרח דהיינו תולדה דממחק.  

והתם איירי במניח   ,כא מיירי בתוך גב העין ממשחילק הריטב"א דה
 [.על גביני עיניו, דעראי הוא

 איספלנית על גבי מכה

, [בערב שבת]איספלנית ]רטיה[ על גבי מכה  [כן מניחין]ו"
וכן מותר להניח אז   " )שבת יח.(.ומתרפאת והולכת כל היום כולו

 תחבושת על המכה )מ"ב ס"ק לו(.

 מוגמר תחת הבגדים 

ן מוגמר ]מיני בשמים על האש תחת הכלים בערב שבת, ומניחי"
 [בתוך הכלים, ועל ידי כך יהיה ריחם נודף ןבכדי שיעלה עשנ

, " )שבת יח.(, וכ"כ הטורוהולכים כל היום כולו [הכלים]ומתגמרין 
השו"ע והוסיף שזה מותר אף אם המוגמר מונח בכלי, שכן אין   פ "וכ

 אדם מצווה על שביתת כליו. 

 חת הכליםגופרית ת

של כסף בערב שבת, כדי ]תחת הכלים  [על האש]ומניחין גפרית "
, ומתגפרין והולכין כל [שיתעשנו ותוכר צורת החריטות שעליהם

["  ולא חיישינן לכך שממשיכה בשבת ההבערה מאליה]השבת כולה  
)שבת יח.(. וכתב הטור "ולתת גחלים בכלי, אף על פי שמשתמש  

או דאו', ואפילו אם הכלי עושה מעשה בכלי, דקיי"ל שביתת כלים ל
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נותנין חטין לתוך הריחים חשיכה( ומתרפאת והולכת כל היום כולו, אבל אין 
 של מים אלא בכדי שיטחנו מבעוד יום".

אמר רבי יוסי  ?מאן תנא דכל מידי דאתי ממילא שפיר דמי" –שבת יט.  145
דתנן השום והבוסר והמלילות שרסקן מבעוד   ,רבי ישמעאל היא  -)בר( חנינא  

ורבי  .יום רבי ישמעאל אומר יגמור משתחשך ורבי עקיבא אומר לא יגמור
דתנן חלות דבש שריסקן בערב שבת ויצאו  ,רבי אלעזר היא -עזר אמר אל

 ?ור' יוסי בר חנינא מ''ט לא אמר כרבי אלעזר .מעצמן אסור ורבי אלעזר מתיר
אמר לך התם הוא דמעיקרא אוכל ולבסוף אוכל הכא מעיקרא אוכל והשתא 

בים  ור' אלעזר אמר לך הא שמעינן ליה לר' אלעזר דאפילו זיתים וענ ,משקה
דהא כי אתא רב הושעיא מנהרדעא אתא ואייתי מתניתא בידיה זיתים   ,נמי שרי

בשבת", כך שנראה שזה המקור שלו. אלא שהב"י ביאר שהמקור  
לדבריו הוא מדברי מוגמר תחת הכלים, שהרי הגמרא ביארה שלבית  
הלל שמותר שביתת כלים ההיתר הוא אף בהנחה בתוך הכלי, 

 והוסיף הב"י לבאר דבריו שאין בזה אף איסור דרבנן.

 בגיגיתלשרות שעורים 

ב''ש אומרים  " -מכך שבית הלל התירו לשרות כרישינין ]שבת יז: 
אין שורין דיו וסמנים וכרשינין אלא כדי שישורו מבעוד יום וב''ה 

"[ ה"ה שמותר לשרות שעורים בגיגית מערב שבת, אף מתירין
שבשבת עצמה השריה אסורה משום תולדת זורע ]כבסי' שלו סעי'  

 כ"פ השו"ע.יא[ )ב"י(, וכ"כ הטור, ו

 לטעון קורות בית הבד והגת 

ושוין אלו ואלו כעת הטור והשו"ע חוזרים לסוף המשנה בשבת יח. "
]בערב  שטוענין קורת בית הבד ועגולי הגת]בית שמאי ובית הלל[ 

 שבת, א שהם נסחטים במשך השבת[". 
מאי שנא כולהו דגזרו בהו ב''ש ומ''ש קורות " -שבת יט.  –הטעם 

הנך דאי עביד להו בשבת מיחייב  ?ועיגולי הגת דלא גזרובית הבד 
חטאת גזרו בהו ב''ש ע''ש עם חשכה קורות בית הבד ועיגולי הגת  

 ". דאי עביד להו בשבת לא מיחייב חטאת לא גזרו
 

 –והנה ישנן שלוש רמות של ריסוק, וזה הסדר לפי רמת הריסוק 
 ראשון(. ריסוק, ואחריו דיכה, ולבסוף שחיקה )הר"ן ח. דיבור

רבי ישמעאל היא, דתנן השום והבוסר ובזה נחלקו התנאים, "
והמלילות שרסקן מבעוד יום רבי ישמעאל אומר יגמור משתחשך 

", ועל זה רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן ורבי עקיבא אומר לא יגמור
ביאר שכולם מודים לאסור במחוסרין דיכה, ומח' רבי ישמעאל ורבי  

בגמרא נחלקו האמוראים   -שחיקה ]המקור עקיבא היא במחוסרין 
(, ודעת 145מי הוא התנא של המשנה המתיר טעינת קורות )שבת יט.  

ורבי אלעזר סבר שהתנא   רבי ישמעאל היא,רבי יוסי ברבי חנינא ש
הוא רבי אלעזר, ואין המחלוקת הנ"ל ראיה, שכן רבה בר בר חנה  

יקה, והכא ביאר שמח' רבי ישמעאל ורבי עקיבא היא במחוסרין שח
 בטעינת קורות שבמשנה זה מחוסר דיכה, וא"כ לשניהם אסור[. 

והראשונים נחלקו מהי המחלוקת וכן מהו הפירוש 'לגמור', רש"י 
פירש שרבי ישמעאל מתיר להשאיר את הקורות עליהם, ו'גומר' 

 היינו שהמשקה גומר לצאת מהם בשבת.  
סחוט בידיים, ואילו התוס' )ד"ה רבי( פירשו שרבי ישמעאל התיר ל

כך ש'לגמור' היינו שהאדם גומר את הסחיטה בידיים בשבת, 
ולשיטתם רבי ישמעאל סבר שבמחוסרין שחיקה אין איסור לסחוט,  
שכן האיסור מדאו' הוא במחוסר ריסוק, ומדרבנן במחוסר דיכה, אך 

)וכן פירש הר"ן ח. דיבור ראשון, וכן פירש   146במחוסר שחיקה מותר  
 הרמב"ם פ"ג ה"ב, וכן דעת הטור בס'י שכא(.  הרב המגיד בדברי

ורבי   ,וענבים שריסקן מערב שבת ויצאו מעצמן אסורין ר' אלעזר ור''ש מתירין
ור' אלעזר מ''ט לא אמר כר' יוסי בר  .יוסי בר חנינא ברייתא לא שמיע ליה

מר רבי יוחנן במחוסרין  אמר לך לאו איתמר עלה אמר רבא בר חנינא א  ?חנינא
 .והני נמי כמחוסרין דיכה דמו  ,דיכה דכ''ע לא פליגי כי פליגי במחוסרין שחיקה

 ".הורה רבי יוסי בר חנינא כרבי ישמעאל
ורבי אלעזר סבר שהמשנה של טעינת קורות אינה כרבי ישמעאל שכן  146

המשנה מיירי במחוסר דיכה, ואילו ריב"ח סבר שהמשנה מיירי במחוסר דיכה  
ולכן מותר רק לטעון קורה עליו, שהרי נתינת הקורה היא הריסוק )הר"ן שם(, 

זה והטור ביאר שהמשנה מירי בריסקן תחילה בידיו ואח"כ נתן עליה קורה ש
כבר דיכה, ולפי דבריו אם לא ריסקו קודם נתינת הקורה, הוי ריסוק ועל כן 
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השו"ע פסק שלאחר שטען עליהם את   –דין המשקה היוצא מהן 

הקורה ממילא התבצעה פעולת ריסוק ועל כן השמן והיין היוצא 
]שכן אין בזה איסור משקין שזבו, שהרי איסור   147מהם מותר 

משקין שזבו זה רק כאשר ישנו חשש שירצה לסוחטם ויתחייב 
חטאת, משא"כ כאן כיון שהם כבר התרסקו אם יסחטם הרי זו גזירה 
מדרבנן, ואין גוזרין גזירה לגזירה[, וכן הטעם במוהל היוצא מבוסר 

 )מ"ב ס"ק מג(.  148ומלילות שריסקן מע"ש  
לעומת זאת, המג"א )ס"ק יח( פסק שצריך שפעולת הריסוק 

את   תסתיים, ועל כן יש להתיר את המשקה היוצא רק אם טען
הקורה מבעוד היום גדול, כך שאף אם יסחטם בידיים בשבת הוא 
לא יתחייב חטאת, אך אם הניח את הקורה בסמוך לשבת, אף  
שהפעולה מותרת, מ"מ המשקה היוצא אסור שמא יסחטם ויתחייב 
חטאת )מ"ב ס"ק מב(. הבאה"ל )ד"ה מתר( החמיר יותר ופסק 

על כן צריך שהמשקה מותר רק אחר שהתבצעה פעולת דיכה, ו
שיתן את הקורה רק אחר שריסקן מקודם, שכך הטעינה תבצע 
פעולת דיכה )משום שכן דעת הא"ר שיש לפסוק כתרומה סמ"ג, 

 סמ"ק, והטור, וכן נראה מהגר"א(.
 

לפי הרי"ף והרמב"ם טעינת הקורה עושה פעולת   –טעינת קורה 
וא  ריסוק, ועל כן מותר להניחה מבעוד יום, שכן אין חשש שמא יב

לסחוט, ואף לדעת הטור שצריך גם ריסוק בידים קודם טעינת 
הקורה בכדי להתיר את המשקים היוצאים ממנה בשבת )רי"ו ח"א  
ני"ב סה., ב"י(, מ"מ משמע מדבריו שמותר רק להניח הנחת הקורה 
מבעוד יום, שכן הלכה כב"ה שאין איסור משום שביתת כלים, וכיון 

אלא שמדברי רי"ו )ח"א ני"ב שפעולת הריסוק מתבצעת מאליה, 
סה.( נראה שאסור לטעון ללא ריסוק קודם השבת שמא יסחוט  
בשבת, כי לדעתו טעינת הקורה אינה נחשבת לריסוק )ב"י(. 

 ולמעשה פסק השו"ע שמותר לטעון את הקורה מבעוד יום.

 השמעת קול –חיטים לריחיים של מים 

ב שבת, כדי בער]אבל אין נותנין חטין לתוך הריחים של מים "
קודם ]בכדי שיטחנו מבעוד יום  [נותן רק]אלא  [,שיטחנו בשבת

 [" )שבת יח.(.השבת
בגמרא נחלקו האמוראים בטעם האיסור, "מאי טעמא? אמר רבה  

וכיון ד"אוושא מילתא" שנעשית מלאכה  מפני שמשמעת קול ]
[... אלא אמר רב יוסף משום בשבת, איכא בזה משום זילותא דשבת

היא" )שבת יח.(, והנה, לפי המסקנה שלבית הלל אין   שביתת כלים
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אע"פ שיוצאים מעצמם, וכן דעת רי"ו )ח"א ני"ב   משקין היוצאין מהם אסורים
 .)ב"י(  סה.(

והנה, הרי"ף פסק כרבי יוסי ברבי חנינא כך שהמשנה היא רבי ישמעאל, ומנגד 
, שהרי רבב"ח הוא הדחיה של רבי פסק גם כרבה בר בר חנה, וא"כ זו סתירה

אלעזר לדברי ריב"ח. אלא שיש ליישב. א. הר"ן )ח. סוף דיבור ראשון( ביאר 
שלדעת רבב"ח רבי ישמעאל התיר לגמור בידיים מחוסר שחיקה, והמשנה 
מיירי במחוסר דיכה ולכן מותר רק ע"י טעינת קורה. ב. הרא"ש )פ"ק סי' לט( 

ענין קורות מיירי במחוסר שחיקה, ולא ביאר שלדעת ריב"ח המשנה של טו
 במחוסר דיכה כמו שסבר רבי אלעזר.  

ואף בפירות שאיסור סחיטתן רק מדרבנן, צריך שיתבצע ריסוק קודם  147
השבת בכדי להתיר את המשקה היוצא מהן, כי בכל דבר בכדי להתיר המשקה  
צריך שתתבצע פעולת ריסוק קודם השבת. והטעם, דבעת שגזרו על משקין 
היוצאין מזיתים וענבים גזרו על כל דבר העומד לסחיטה קצת כזיתים וענבים  

 )באה"ל ד"ה בסר ומלילות, וכן הוא מצא במאירי בפרק קמא דף יח ויט(.

איסור משום שביתת כלים, א"כ לרב יוסף מותר לתת חיטים  
לריחיים של מים. ונחלקו הראשונים, ר"ת )ספר הישר תשובות סי' 
ו( פסק כרב יוסף שמותר, ואילו התוס' )ד"ה והשתא( והרא"ש )סי' 

. 149ו עוד ראשונים לג( דחו דבריו, ופסקו כרבה שאסור, וכן פסק
והרי"ף הביא את שתי השיטות אך לא הכריע והריב"ש כתב בשמו 
שפסק כרב יוסך להקל )וכנראה שראה זאת בתשובה, או משום 
שכתב בסתם שהלכה כרב יוסף ואח"כ הביא את שיטת רבה בשם 
יש אומרים(, והרמב"ם לא הזכיר דין זה כלל, ונראה שפסק להקל 

ן הגמ' שכן הגמ' לא אמרה בפירוש שלרב כרב יוסף, ולא כתב כלשו
 יוסף מותר.

 
להלכה, הב"י פסק להקל, אא"כ במקום שנהגו איסור ששם אין  
להתיר ]שכן הרי"ף והרמב"ם הקלו, ועוד שזה מדרבנן[, וכך הוא 
פסק בשו"ע שמותר לתת חיטים לתוך ריחיים של מים מבעוד יום 

רכ"מ )אות ז( . לעומת זאת, הד150אף שישמיעו קול במהלך השבת 
כיון דאוושא מילתא שנעשית מלאכה בשבת, פסק להחמיר בזה, 

א, אא"כ במקום שנהגו היתר ]שכן איכא בזה משום זילותא דשבתו
התוס' דחו דברי ר"ת וכך סברו הרבה פוסקים[, והביא ראיה מדברי 
המהר"י ווייל )בתשובה סי' קל( והאגור )סי' תקיט וסי' שמג( 

שיש אוסרין בריחיים ובכל   , וכך הוא פסק ברמ"א151שנקטו להחמיר  
 מקום שיש לחוש להשמעת קול, וסיים שבמקום הפסד יש להקל.

 ואף לשיטה המחמירה יש מקרים בהם יש להקל:  
 א. במקום שנהגו היתר בזה )דרכ"מ, באה"ל ד"ה והכי נהוג(. 

ב. במקום הפסד )רמ"א(, שבזה יכול לסמוך על הדעה המקלה )מ"ב 
 (. ס"ק מט

ג. בכלים של גוי או המושכרים לגוי, כגון רחיים של גוי )מ"ב ס"ק 
מח(, כך שאם היהודי מסר לו תבואה לטחון וקצץ עמו מחיר, הרי  
זה מותר אלא שלא יעמוד לידו, שהרי נראה כשלוחו. אך לצורך פסח 
מותר לשבת שם לראות שלא יחמיץ, וכן מותר להושיב שומר שלא  

 ו מענין העסק )מ"ב ס"ק מח(. יגנוב, אך לא ידבר עמ
כגון שעון המופעל  –ד. בכלי שידוע שהמלאכה נעשתה קודם לכן 

ע"י משקולת, אף שהמהר"י ווייל )בתשובה סי' קל( אסר בזה משום 
וסי' שמג( התיר, שכן כולם   השמעת קול, מ"מ האגור )סי' תקיט

יודעים שהדרך להפעילו מהיום הקודם, וא"כ ביום שהוא מקשקש 

היינו ענבים בתחילתן כשהן דקים, המשקה היוצא מהן מטבלין בו  -בוסר 148
א אלו שיבולים של –בשר, לפי שהוא חזק וקרוב להחמיץ. וכן מלילות 

 התבשלו כל צרכן, ומטבלין מאכלים במשקה היוצא מהן )מ"ב ס"ק מד,מה(.  
ר"ח )בגליון יח:(, סמ"ג )ל"ת סה, יט עמוד ב(, סמ"ק )סי' רפב עמ' רפד(,  149

 תרומה )סי' רכא( והגהות מיימוניות )פ"ו אות ע(.
כמו כן, יש להתיר לפתוח מבעוד יום את המסגרת של המים בכדי   150

)מ"ב ס"ק מו(, ואף שבשבת יש בזה איסור דאו', מ"מ קיי"ל שהריחיים יטחנו 
כבית הלל )שעה"צ אות לא( ובפתיחת המסגרת בשבת חייב אף למג"א, שהרי 
תכף בפתיחתה מתחילים החיטים להטחן, שהרי הוא גורם המעשה, שעל ידו 
מסתובב גלגל המים והריחיים, וכח המים הראשונים שיוצאים בחמתו הרי הם 

ו ממש, ובודאי שכח זה יועיל שיטחן כגרוגרת על ידם )באה"ל ד"ה ככוחו וגופ
 להשמעת קול(.  

ועוד דקיי"ל כדעת רבה החושש להשמעת קול )ביאור הגר"א, באה"ל ד"ה    151
 והכי(.
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כולם יודעים שהוכן מהיום הקודם ולא יחשדוהו שהעמידו בשבת, 
 152וכן המנהג )דרכ"מ אות ז(, וכ"פ הרמ"א. 

 
אסור לתת בשבת, ואפילו  –בשבת של מים נתינת חיטים לריחיים 

שכירו. אך ישנה עצה שיעשה שטר מכירה   ע"י גוי, ואפילו אם הוא
עם הגוי שהוא מוכרו לו לשבת )מ"ב ס"ק מט(. והנה, המג"א )ס"ק 
כ( צידד לומר שאין בזה איסור תורה, משום שהפעולה אתי ממילא, 
כי הטחינה נעשית אחר כך ולא בסמוך לנתינה, אא"כ יטחון בריחיים 

תחייב כל של יד, אלא שהאחרונים דחו דבריו, שכן במצודה מ
שבשעת פריסתו נכנסה חיה לתוכה ונלכדה, אף דאתי ממילא, וכן 
כשאופה בתנור חייב על האפיה אף דאתי ממילא, כך טחינת חיטים 
חייב על הנתינה אף דאתי ממילא ]כיון שזה דרך המלאכה דאתי  
ממילא[, ודוקא כשמסגרת המים פתוחה שהרי כך הטחינה מתחילה  

ר בצ"ע האם חייב חטאת כאשר כבר  תכף לנתינת החיטים, ]ונשא
 ישנה תבואה אחרת מתחת[. 

 

לדעת התפארת    –לעומת זאת, בנתינה של חיטים לריחיים של רוח 
ישראל אין בזה חיוב חטאת, שהרי זה התראת ספק, שמא יפסוק 
הרוח באמצע. אך לדעת הבאה"ל )ד"ה השמעת קול( חייב חטאת 

ימשיך לנוע, כך שהרי אפילו אם תפסק הרוח מיד, מ"מ הגלגל 
 שבודאי יטחן כגרוגרת.  

 
הגה"מ )פ"ו אות ל( ישראל הממונה על  –גוי שמתקן כסף ליהודי 

מטבע המלך לתת כסף לנוכרי לתקנו בשבת, כיון שאין כאן שמיעת 
קול שהוא של ישראל, אין לחוש כיון שהגוי עושה בשכרו. ואילו 

להכות האור זרוע )הל' ערב שבת סי' ב סעי' א( כתב שאסור 
במטבע, משום השמעת קול ]ואפשר דמיירי שיודעים שהישראל  

 ממונה מטעם המלך על כך )דרכ"מ אות ז([.  
 

כל שכן שאין נותנין בריחים הטוחנות על ידי  –ריחיים של בהמה 
, אף לבית שהרי האדם מוזהר על שביתת בהמתו ,חמורבהמה או 

 הלל )ב"י, מ"ב ס"ק מז(.

  : יציאה בחפץ בסמוך לחשכה סעיף ו 
ל ח ְויֹוִציא. ֲאבָּ ּכַ א ִיׁשְ ּמָּ ֻקְלמּוסֹו, ׁשֶׁ דֹו, ְולֹא ּבְ יָּ ַמֲחטֹו ּבְ ה ּבְ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ ת סָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ ם עֶׁ דָּ ֵצאת   לֹא ֵיֵצא אָּ ר לָּ ֻמּתָּ

ֵאי ה, ְלִפי ׁשֶׁ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ ין סָּ ְתִפּלִ ן. ּבִ  נֹו ׁשֹוְכחָּ

 יציאה במחט או בקולמוס

ולא   ,לא יצא החייט במחטו סמוך לחשכה שמא ישכח ויצא :מתני'"
" )שבת יא.(, החשש הוא שמא ישכח ויוציא את הלבלר בקולמוסו

החפץ משתחשך מרשות לרשות, או יעבירנו ד' אמות ברה"ר )מ"ב  
 ס"ק נג(.

והנה, לפי דברי רבא שאין גוזרים גזירה לגזירה )שבת יא:(, א"כ 
האיסור לצאת בו סמוך לחשכה צריך להיות רק באופן שאם יעשאה  

בשבת, אם מוציאה  בשבת יהיה חייב חטאת. ולגבי הוצאת מחט
בידו ודאי זה אסור מהתורה, ושייך לגזור בה סמוך לשבת. אך אם  
מוציאה תחובה בבגדו, נחלקו בזה התנאים, לרבי יהודה החייט חייב 
חטאת אף בתחובה בבגדו שכך דרכו בחול, כך שיש לגזור סמוך 
 לשבת, ולרבי מאיר אין שום איסור תורה בתחובה בבגדו אף בחייט.

 
חלקו הראשונים בביאור הגזירה שלא לצאת במחט סמוך על כן נ
 לשבת,

רבנו ירוחם )ח"א ני"ב סד ע"ד( ביאר שמפשט לשון המשנה נראה 
שמיירי בכל אדם בין בידו בין תחובה בבגדו, וכתב שכן נראה דעת  
הרי"ף )ה.( שכתב את המשנה כפשטה, ובפרט שלא פסק כדברי 

הוא פסק כדברי רבא ין ערוברבא כאן, אלא שקשה, שהרי בהל' 
ין דף לב:(. וכתב הב"י שקושיה זו קשה גם על הרא"ש  ערוב)הרי"ף ב

ין ערובשכתב )סי' כז( את המשנה כצורתה, בלי דברי רבא, ואילו ב
 הביא את דברי רבא )הרא"ש בפ"י סי' ו(. 

על כן יישב הב"י, שהם סוברים כרבי יהודה שבחייט היוצא במחטו 
בינו שכך פשט לשון המשנה, שכן נאמר  תחובה בבגדו חייב, והם ה

לא יצא החייט, שדוקא החייט אסור לו לצאת במחט בכל ענין, אך 
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מכאן מוכח שבשבת אסור להפעילו, וצריך  –להפעיל את השעון בשבת  152
 נ(.   עיון אם מותר לומר לגוי להפעילו במקום מצוה )מ"ב ס"ק

לשאר אדם בתחובה בבגדו מותר. ]ובתפילין אין שום בעיה לצאת  
בהם סמוך לשבת כשיוצא בהן בראשו, והטעם שנאמר שאין אדם 
מסיח דעתו מהם היא בכדי להתיר להוציאם אפילו בידו או בכנף 

 בגדו[.
לעומת זאת, הרמב"ם )פי"ט הכ"א( והטור )סי' שא עמ' רלה 
בהוצאת שירת דבורה( פסקו כרבי מאיר ביוצא במחט תחובה בבגדו 
אף החייט פטור, ועל כן לשיטתם המשנה האוסרת לצאת בהם סמוך 
לשבת, מיירי בהוצאה דוקא בידו ובכל אדם, אלא שנקטה המשנה  

 וכן פסק הרמב"ם פי"ט הכ"ו(. 'חייט' שכן דברו חכמים בהווה )
לסיכום, מסקנת הב"י היא כרב מאיר, שביציאה במחט התחובה 
בבגדו, פטור, אפילו החייט, וכך הוא פסק להדיא בשו"ע בסי' שא 
סעי' יב. ואילו הגר"א בביאורו, המאירי וכן רע"ב פסקו כרבי יהודה 
 שתחובה בבגדו של האומן חייב, ועל כן יהיה אסור לו לצאת כך

 סמוך לחשכה )באה"ל ד"ה בידו(. 
 

ולמעשה, כך פסק השו"ע שלא יצא במחט סמוך לחשכה כשהיא  
 בידו, ולא בקולמוסו שמא ישכח ויוציא בשבת. 

', יש והכלל הוא, שבכל מה שהיה היוצא בו בשבת אסור מדאו
לאסור לצאת בו בסמוך לשבת, אך בדבר שהוצאתו אסורה מדרבנן 
בלבד, אין לאסור דהוי גזירה לגזירה, ועל כן אין לצאת סמוך לחשכה 
כשהוא אוחז בכל חפץ בידו או בכיסו, כי זוהי דרך הוצאה, אך מותר 
לצאת סמוך לחשכה בתחוב לו בבגדו כאשר אין דרך לעשות כן 

ס"ק נא,נב(. ולפי זה המג"א )ס"ק כג( הקל  בשאר ימות החול )מ"ב
בזמנינו שאין רה"ר אלא כרמלית בלבד, אין שום איסור ביציאה עם  
חפץ סמוך לשבת, אלא שמדברי הרבה פוסקים והשו"ע מכללם גם  
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בזמן הזה יש רה"ר דאו' )תוספת שבת(, ובביאור הגר"א הוסיף 
ס"ק שבסמוך לשקיעה ממש, אסור לצאת אפילו לכרמלית )מ"ב 

 נב(.

 יציאה בתפילין

ר' שמעון תני דבי רבי ישמעאל יוצא אדם בתפילין בע''ש עם "
כיון דאמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש    ,מאי טעמא  .חשיכה

מה ציץ שאין בו אלא אזכרה   ,בתפילין כל שעה ושעה ק''ו מציץ
לח{ והיה על מצחו תמיד שלא יסיח  - אחת אמרה תורה }שמות כח

 ,פילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמהדעתו ממנו ת
וביאר הב"י לפי דברי הרמב"ם   " )שבת יב.(.הלכך מידכר דכיר להו

( שההיתר הוא לטלטל התפילין בידו, ועל כן צריך את  פי"ט הכ"ו)
הטעם שאין אדם מסיח דעתו מהם, בכדי להתיר להוציאם אפילו 

צא בהן בראשו אין  א. שכן אם הוא יו –בידו או בכנף בגדו ]הטעם 
שום בעיה לצאת בהם סמוך לשבת, שהרי אף בשבת אינו חייב 
חטאת אם יצא כך, שהרי זה טלטול בדרך מלבוש שאינו חייב עליה, 
ועוד שישנו אופן שמותר לטלטלו בשבת, ב. שכן הרמב"ם כתב 
בפי"ט הכ"ו הסמיך את דין מחט לדין קולמוס ותפילין, וכמו 

ה"ה לשאר, ג. ועוד מתוך שלא כתב  שבמחט כתב שמוציא בידו 
ביוצא בהם בראשו, א"כ כוונתו להוצאה ביד, שהרי בדין השוכח 

ויצא בהם בשבת לרה"ר כתב שיצא בהם בראשו )ב"י([ והוסיף הב"י 
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וכ"פ נראה שפסק בשו"ע שמותר לצאת סמוך לחשכה בתפילין לפי 
 ן.שאינו שוכח

לעומת זאת, המ"ב )ס"ק נד( פסק כדעת הב"ח שההיתר הוא דוקא 
במניחן בראשו, ואין חשש שמא ישכחם עליו בשבת ויצטרך 
להפנות ויסירם מעליו וישאם ד' אמות ברה"ר, לפי שאין מסיח  
 דעתו מהם, אבל אין להתיר באוחזן בידו, שבהם קורה ומסיח דעתו. 

 גדר 'סמוך לחשכה' 

סמוך, דעת הפמ"ג ונהר שלום שסמוך היינו חצי ישנה מחלוקת מהו  
שעה קודם השקיעה ]כמו בדין סמוך למנחה[, ובבאה"ל )ד"ה  

 סמוך( פסק שכך נכון להחמיר. 
לעומת זאת, בירושלמי נאמר שהסמוך הנ"ל היינו סמוך למנחה 

 קטנה, וכ"כ ר"ח )הובאו בבאה"ל הנ"ל(.   

 עם חשכה 

לדעת הגר"א בזמן זה אסור    'עם חשכה' היינו בסמוך לשקיעה ממש.
לצאת אף בדבר שהוצאתו בשבת אסורה מדרבנן )פמ"ג(, ובתפילין 

 שמותר היינו אפילו עם השקיעה ממש )באה"ל ד"ה בידו(.

  סעיף ז: משמוש בכלים קודם חשכה
ֵצאת ּבֹו בְּ  סּור לָּ אָּ ר ׁשֶׁ בָּ ם ּדָּ הֶׁ ּלֹא ִיְהיֶׁה ּבָּ ה ׁשֶׁ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ ת סָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ יו ּבְ ֵכלָּ ם ּבְ דָּ ֵמׁש אָּ ה ְלַמׁשְ ת.  ִמְצוָּ ּבָּ  ׁשַ

תניא חנניא אומר חייב אדם למשמש בבגדו ע''ש עם חשכה אמר  "
ת יב.(, וכ"פ השו"ע וביאר " )שברב יוסף הלכתא רבתי לשבת

שהמשמוש הוא בכדי לראות שאין בהם שום דבר שאסור לצאת בו 
בשבת. והמ"ב )ס"ק נה( כתב שיש למשמש בבגדיו במקומות בהם 
הוא רגיל לאחסן חפצים, וגם בחגורו במקום שהדרך להניח בתוכו 

 חפצים.
שמא יש בו דבר ויוציאנו לרה"ר, או שמא יש דבר  -הטעם הוא

)מ"ב ס"ק נה( ]ואין לומר ספקא דרבנן ולקולא, כיון שמצוי  מוקצה
ורגיל בחול לאחסן בכיס שאר כלים, ועוד שאפשר לברר זאת בקלות 

 )שעה"צ אות לט בשם פמ"ג והגר"ז([. 
יש למשמש בכיסיו, כאשר הוא רוצה   בשבתועל כן נראה שאף 

 )מ"ב ס"ק נו( ]ואף אם נאמר שאין בימינו רה"ר ערובלצאת חוץ ל

 
 מקור קודש

 

ואף שנראה מדברי הטור שהבין שהתפילין בראשו, לפי שכתב "אבל  153
בתפילין מותר לצאת וכו' שאסור להסיח דעתו מהם בעודם בראשו", מ"מ יש 

אלא רק כרמלית שזה רק מדרבנן, מ"מ הלא אפשר לברר בקלות, 
 ועל כן יש למשמש )שעה"צ אות מ([. 

 
בגמרא נאמר 'חייב' אדם למשמש, ואילו  –גדר 'מצוה' למשמש 

הטור והשו"ע שינו וכתבו 'מצוה' למשמש. וביאר בבאה"ל )ד"ה  
 מצוה( שהחובה היא דוקא כשיוצא מביתו משום הוצאה, ועל כן כיון

 שההוראה היא למשמש אף בביתו לכן כתבו 'מצוה'. 
ואילו הגר"א ונהר שלום ביארו שכיון שחנניה נקט 'עם חשכה' היינו 
סמוך לשקיעה ממש, ולכן יש חיוב למשמש אף שיושב בביתו, וכ"כ 

 הרמב"ם לשון 'חייב למשמש עם חשכה' )באה"ל ד"ה מצוה(.   
 

  

לומר שכוונתו שאין מסיח דעתו מהם בעודם בראשו וכש"כ כשהם בידו 
]וביאר המהרל"ח שכאשר הוא ימשמש ויראה שאין התפילין בראשו הוא 

 שהן בידו ולא יוציאם בשבת )הובא בחידושי הגהות אות ו([.יזכור  
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 סימן רנג 

 : שהיית קדרה מבעו"י סעיף א 
י ְקֵדרוֹ  ּתֵ ִפיַתת ׁשְ קֹום ׁשְ ּה מָּ ה, ְוֵיׁש ּבָּ ה ְלַמְעלָּ יהָּ ְקֵדרָּ ה ְוׁשֹוְפִתין ַעל ּפִ ְקֵדרָּ ה ּכִ ּויָּ ִהיא ֲעש  ה ׁשֶׁ ירָּ ה  ּכִ ת, ִאם ֻהְסקָּ

ל זֵיִתים אוֹ  ת ׁשֶׁ סֹלֶׁ הּוא ּפְ ת ׁשֶׁ פֶׁ גֶׁ ן   ּבְ א ִאם ּכֵ ּלָּ , אֶׁ יהָּ לֶׁ הֹותֹו עָּ עֹוד יֹום ְלַהׁשְ יל ִמּבְ ְבׁשִ יהָּ ּתַ לֶׁ ן עָּ סּור ִלּתֵ ֵעִצים, אָּ ּבְ

ק   ְרּכֹו ְוהּוא ִמְצַטּמֵ ל צָּ ל ּכָּ ֵ ׁשּ ֵסר(ִנְתּבַ ל כְּ   )פי' הֹוֵלְך ְוחָּ ֵ ׁשּ ּלֹא ִנְתּבַ יָּה ַחי ׁשֶׁ הָּ ה, אֹו ׁשֶׁ א ְיַחּתֶׁ ּמָּ א ְלֵמיַחׁש ׁשֶׁ ֵליּכָּ ל  ְוַרע לֹו, ּדְ לָּ

ל לֹא ִחּתּוי, ֲאבָּ ל ּבְ ׁשֵ ה יָּכֹול ְלִהְתּבַ ְילָּ ל ַהּלַ ר, ּוְבכָּ חָּ ּנָּה ַעד ְלמָּ ְעּתֹו ִמּמֶׁ ִסיַח ּדַ הּוא ַחי ּמַ ן ׁשֶׁ ֵכיוָּ ת  ּדְ ל ְקצָּ ֵ ׁשּ ִאם ִנְתּבַ

ה לֹו, פֶׁ ק ְויָּ ְרּכֹו ְוהּוא ִמְצַטּמֵ ל צָּ ל ּכָּ ֵ ׁשּ ְרּכֹו, ַוֲאִפּלּו ִנְתּבַ ל צָּ ל ּכָּ ֵ ׁשּ הֹותֹו   ְולֹא ִנְתּבַ סּור ְלַהׁשְ ה ְואָּ א ְיַחּתֶׁ ּמָּ ן ׁשֶׁ ינָּ ַחְייׁשִ

ִלים בְּ  חָּ ה ַהּגֶׁ סָּ ּכִ ַהְינּו ׁשֶׁ ַטם ּדְ ִלים, אֹו קָּ חָּ ל ַהּגֶׁ ּנָּה ּכָּ הֹוִציא ִמּמֶׁ ַהְינּו ׁשֶׁ ַרף ּדְ ן ּגָּ א ִאם ּכֵ ּלָּ יהָּ אֶׁ לֶׁ ם;  עָּ ר ְלַמֵעט ֻחּמָּ ֵאפֶׁ

ִאּלּו הָּ  ר ּכְ ה, ֻמּתָּ ה ַחּיָּ ּה ֲחִתיכָּ ַתן ּבָּ ה ְוִאם נָּ רּופָּ ּה ּגְ ה. ַוֲאִפּלּו ֵאינָּ ּנָּ ְעּתֹו ִמּמֶׁ ְך ַמִסיַח ּדַ ַעל ְיֵדי ּכָּ ה ּדְ ּה ַחּיָּ ּלָּ ה ּכֻ )פי' ְיתָּ

ּנּור( ִלים ֵמַהּתַ ְך ַהּגֶׁחָּ ׁשַ ּמָּ ה    ׁשֶׁ ר(,  ּוְקטּומָּ ֵאפֶׁ ִלים ּבְ ה ַהּגֶׁחָּ סָּ ּכִ ּה; ְוִאם ֻהְסקָּ )פי' ׁשֶׁ ה לָּ מּוְך חּוצָּ סָּ ה ּבְ ּה ְקֵדרָּ ר ִלְסֹמְך לָּ א,  ֻמּתָּ בָּ ְגבָּ ַקׁש אֹו ּבִ ה ּבְ

ה.  ה ְולֹא ְקטּומָּ רּופָּ ּה לֹא ּגְ יהָּ ֲאִפּלּו ֵאינָּ לֶׁ הֹות עָּ ר ִלׁשְ ַאַחת  הגה:ֻמּתָּ ם, הָּ יֵניהֶׁ ס ּבֵ רֶׁ ל חֶׁ ן ׁשֶׁ ל זֹו ְודֹפֶׁ ְתִאימֹות זֹו ֵאצֶׁ ירֹות ַהּמַ י ּכִ ּתֵ ׁשְ

ה ִנּיָּ ְ ה ְוַהׁשּ ה ּוְקטּומָּ רּופָּ רוּ  ּגְ ּה ּגְ ֵאינָּ ֶׁ ל ִמׁשּ ּמֹוִסיף ֲהבָּ י ׁשֶׁ ה ַאף ַעל ּפִ ה ּוְקטּומָּ רּופָּ הֹות ַעל ַהּגְ ר ִלׁשְ ה, ֻמּתָּ ה ּוְקטּומָּ רּופָּ ּה ּגְ ה ֵאינָּ ה ּוְקטּומָּ ה(. פָּ ירָּ ק ּכִ רֶׁ )גמ' ּפֶׁ

סּור ֲאִפּלּו ִלְסֹמְך לֹו, ֲאִפּלּו ִאם ה א, אָּ בָּ ַקׁש ּוְגבָּ טּום. ְוַתּנּור, ֲאִפּלּו ִאם ֻהַסק ּבְ רּוף ְוקָּ ת ּבֹו  הגה:ּוא ּגָּ דֶׁ ַהּיָּד סֹולֶׁ ּכֹל ְזַמן ׁשֶׁ

ַכי(.   ְרּדְ הֹות מָּ קַ )ַהּגָּ ה ַאַחת, ִאם ֻהַסק ּבְ ִפיַתת ְקֵדרָּ הּוא ְמקֹום ׁשְ ח, ׁשֶׁ ּבֹו. ְוֻכּפָּ תֹוכֹו אֹו ַעל ּגַ הֹות ּבְ סּור ִלׁשְ אָּ ן ׁשֶׁ ּכֵ ל ׁשֶׁ ׁש  ְוכָּ

ת  פֶׁ גֶׁ ה; ּבְ ִכירָּ ינֹו ּכְ א ּדִ בָּ בָּ ַתּנּור. אֹו ּגְ ינֹו ּכְ ֵעִצים, ּדִ ה. אֹו ּבְ ִכירָּ ם ּכְ ינָּ נּו ּדִ ּלָּ ּנּוִרים ׁשֶׁ ''י(. ְוַהּתַ רּוׁש ַרׁשִ ע ִמּפֵ מָּ ל ּבֹו ְוֵכן ַמׁשְ ה ְוכָּ ירָּ ְוִאם )ַר''ן ר''פ ּכִ

פֶׁ  ק ְויָּ ר ֲאִפּלּו הּוא ִמְצַטּמֵ ְרּכֹו, ֻמּתָּ ל צָּ ל ּכָּ ַ ׁשּ ּבֻ יל ׁשֶׁ ְבׁשִ ה, ִאם הּוא ּתַ הָּ ַכח ְוׁשָּ ִהְתִחיל  ׁשָּ יל ׁשֶׁ ְבׁשִ ה לֹו; ְוִאם הּוא ּתַ

ם.  ֵניהֶׁ ׁשְ סּור ּבִ ה אָּ הָּ ַבר ְוׁשָּ ת; ְוִאם עָּ ּבָּ ֵאי ׁשַ סּור ַעד מֹוצָּ ְרּכֹו, אָּ ל צָּ ל ּכָּ ַ ׁשּ ל ְולֹא ּבֻ ׁשֵ ּו  הגה:ְלִהְתּבַ ֲעש  ּיַ ְכֵדי ׁשֶׁ )הגה''א ַעד ּבִ

''ם פ''ג(.  הְוַרְמּבַ ֱחִזירָּ ת, ּדִ  ְוִאם הֶׁ ּבָּ ׁשַ ה  ינוֹ ַעּכּו''ם ּבְ הָּ ַכח ְוׁשָּ ׁשָּ ג''א(; ּכְ ם)הָּ ֱחִזירָּ ה  ְוִאם הֶׁ הָּ ַבר ְוׁשָּ עָּ ינֹו ּכְ ֵאל, ּדִ רָּ ַכי(, ִיש ְ ְרּדְ הֹות מָּ ר )ַהּגָּ ק ְוַרע לֹו, ֻמּתָּ ְוִאם ִמְצַטּמֵ

ִאּסּור   ֱהנֶׁה ִמן הָּ ֲהֵרי לֹא נֶׁ ית יֹוֵסף(ׁשֶׁ ן ְלֵעיל ֵריׁש סי' רנ''ז.    )ּבֵ לְוַעּיִ ּכָּ רֹוַסאי    ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ ן ּדְ ַמֲאַכל ּבֶׁ ל ּכְ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ יָּה אֹוֵכל ׁשֶׁ הָּ ם ׁשֶׁ דָּ ם אָּ )פי' ׁשֵ

ְרּכֹו(,  ל צָּ ל ּכָּ ֵ ׁשּ ּלֹא ִנְתּבַ לֹו ׁשֶׁ ה. ַמֲאכָּ ירָּ י ּכִ ּבֵ הֹותֹו ַעל ּגַ ר ְלַהׁשְ ה לֹו, ֻמּתָּ פֶׁ ק ְויָּ ְרּכֹו ּוִמְצַטּמֵ ל צָּ ל ּכָּ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ י הגה:אֹו ׁשֶׁ ּבֵ  אֹו ֲאִפּלּו ַעל ּגַ

ּנּור  ה ּוֵבית יֹוֵסף(,  ּתַ ירָּ ַכי ּוַמְימֹוִני פ''ג ְוֵריׁש פ' ּכִ ְרּדְ הֹות מָּ יד פ''ג ְוַהּגָּ ּגִ ה  )ַהּמַ רָּ ה; ְולֹא ֻהְזּכְ ה ּוְקטּומָּ רּופָּ ּה ּגְ ת ְוֵעִצים ַוֲאִפּלּו ֵאינָּ פֶׁ גֶׁ ֲאִפּלּו ֻהַסק ּבְ

הִ  ׁשֶׁ א ּכְ ּלָּ א אֶׁ בָּ ַקׁש ּוְגבָּ ה ְוֻהַסק ּבְ ה ּוְקטּומָּ רּופָּ ַטל  ּגְ רֹוַסאי; ְוֵכן ְלִעְנַין ִאם נָּ ן ּדְ יַע ְלַמֲאַכל ּבֶׁ ל ְולֹא ִהּגִ ׁשֵ ְתִחיל ְלִהְתּבַ

ל ְולֹא ׁשֵ ִהְתִחיל ְלִהְתּבַ יל ׁשֶׁ ְבׁשִ ה ּתַ הָּ ַכח ְוׁשָּ ת; ְוִאם ׁשָּ ּבָּ ׁשַ יהָּ ּבְ לֶׁ ּה עָּ א ְלַהְחִזירָּ יהָּ ּובָּ לֶׁ ה ֵמעָּ ֵדרָּ יַע ְלַמֲאַכל   ַהּקְ ִהּגִ

סוּ  רֹוַסאי, אָּ ן ּדְ ה.  ּבֶׁ הָּ ַבר ְוׁשָּ ִריְך לֹוַמר ִאם עָּ ַאֲחרֹונָּה.    הגה:ר. ְוֵאין צָּ א הָּ רָּ בָּ ּסְ ֵקל ּכַ ֲהגּו ְלהָּ ה  ְונָּ ֵדרָּ ַהּקְ ה, ׁשֶׁ ִהּיָּ ִעְנַין ׁשְ ל זֶׁה ּבְ ְוכָּ

נָּה ַעל גַּ  ל ַהְטמָּ ִלים; ֲאבָּ חָּ ּגֶׁ ּה נֹוַגַעת ּבַ ִנים ְוֵאינָּ י ֲאבָּ ּבֵ ְרזֶׁל אֹו ַעל ּגַ ל ּבַ ֵסא ׁשֶׁ ת ַעל ּכִ בֶׁ סּור.  יֹוׁשֶׁ ִלים, לד''ה אָּ חָּ י ּגֶׁ ּבֵ
ה לֹא מִ  הגה: ה ְלַמֲעלָּ ִהיא ְמֻגּלָּ ל ְזַמן ׁשֶׁ ׁש, ּכָּ ֵאׁש ַמּמָּ י הָּ ּבֵ ת ַעל ּגַ דֶׁ ה עֹומֶׁ ֵדרָּ ֲאִפּלּו ִאם ַהּקְ ִרים ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדַ ְזהָּ ּנִ ג, ַרק ׁשֶׁ ְנהָּ ֵרי; ְוֵכן ַהּמִ ה, ְוׁשָּ נָּ ְקֵרי ַהְטמָּ

ּבָּ  ַ ם ַהׁשּ ת קֹדֶׁ ן ְקצָּ קָּ ֵאׁש בְּ ְלַנּתְ י הָּ ּבֵ ֵאׁש ְוִנְמְצאּו ַעל ּגַ ם; ְוִאם לֹא ִנְתקֹו ִמן הָּ ָּ ֵאל ַלֲהִסירֹו ִמׁשּ רָּ ּיּוַכל ִיש ְ ֵדי ׁשֶׁ ֵאׁש ּכְ ם ת ִמן הָּ ָּ ת, ֵיׁש ַלֲהִסירֹו ִמׁשּ ּבָּ  )יא(ׁשַ
ם. ְוִיזָּּ  ָּ ֵאל ַלֲהִסירֹו ִמׁשּ רָּ ר ְלִיש ְ א ַעּכּו''ם, ֻמּתָּ ֵאין ַעל ְיֵדי ַעּכּו''ם; ְוִאם ֵליּכָּ ר ׁשֶׁ בָּ ת, ּדָּ ן ְקצָּ ז ַאף ִאם ְיַנְעְנעָּ ִלים, ְואָּ חָּ ַנַחת ְולֹא ְיַנְעַנע ַהּגֶׁ ם ּבְ ָּ ּנּו ִמׁשּ חֶׁ ּקָּ ּיִ ֵהר ׁשֶׁ

ֵרי  ן ׁשָּ ּוֵ ה ְוַהגמי''י פ''ו(.ִמְתּכַ ירָּ ַכי ר''פ ּכִ ְרּדְ  )מָּ

 

בגחלים ]כגון שהוסקה ]שיש בה מקום שפיתת שתי קדרות[ כירה 
גפת ועצים, פחמים וגללי בהמה גסה, ולפי הירושלמי גללי בהמה  
דקה, וי"א פסולת של שומשמין )מ"ב ס"ק ג,ד([ אין להניח עליה  
תבשיל, בין על גבה )על עובי הדפנות, שולי הפתח( וכל שכן כנגד  

, כי החשש העיקרי בסעיף הוא שמא יחתה  חלל הכירה מלמעלה
 .את הבעירה בגחלים בכדי להיטיב

 בכירהההיתרים 

 ההיתרים להשהות על כירה הן: 
שלא נח לו   מצטמק ורע לו,הוא  ו לגמרי  תבשיל שהתבשל כל צרכו  

שיצטמק יותר ]לכל תבשיל מועיל להמשיך את הבישול גם לאחר  
שהתבשל כל צרכו, כך שהוא מצטמק ויפה לו, למעט תבשילים  
מסוימים שמיד אחר כל צרכו הם בגדר מצטמק ורע לו, ואלו הן: כל 

תבשיל שיש בו קמח, אא"כ יש בו לפת ובשר ואין לו אורחים, שאז  
הפמ"ג וכן משמע מרש"י כל תבשיל שיש    הוא מצטמק וטוב לו. לפי

דייסא,   ,לפדא )מאכל תאנים(  ,בו לפת, אא"כ יש בו בשר. מים חמים
וכל שאינו יודע בבירור אם מצוי"ל   .[תמר, וכן ביצים שעל גחלים

 או מצור"ל, ראוי להחמיר )באוה"ל והוא מצור"ל(. 
יש שאוסרים כל שאינו  – כל שהתבשל במאכל בן דרוסאי  וי"א 

)רי"ף טז., רמב"ם פ"ב ה"ד, רמב"ן מלחמות   , כדעת רבנן"למצור
טו:(, ויש מקלים יותר כל שהוא מבושל כל צרכו )רז"ה במאור טז.(, 

)רש"י,   , כדעת חנניהויש מקלים כל שהוא מבושל במאכל בן דרוסאי
רבנו האי, תוס' לז: ד"ה אמר בשם ר"ח בגליון לז:, תוס' יח. ד"ה  

רשב"א בחידושים לח. ד"ה והתימה, בשיל, ה"ה פ"ג סוף ה"ח, 
סמ"ק סי' רפב עמ' רפה, תרומה סי' רלא, סמ"ג ל"ת סה יג ע"ג, 

כתב בסתם כדעה  , השו"ע הגה"מ פ"ג אות ב, א"ז הל' ע"ש סי' ח(
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כתב את הדעה המתירה במבושל  בשם י"אשמותר רק במצור"ל ו
, אך בבאה"ל )ד"ה ונהגו( , והרמ"א כתב שכן נהגו להקלכמאב"ד

א ישמעו לנו כיון שישראל  שהיתר זה הוא רק משום של כתב
אדוקים הם במצות עונג שבת, לכן לכתחילה טוב להזהר כדעה  
המחמירה, לא להשהות על שאינה גו"ק אלא מאכל המצטמק ורע 
לו, ובשעת הדחק כגון שבאו אליו אורחים רשאי לסמוך על הדעה 

 - דרוסאי. גדר מאכל בן המקילה ולהשהות רק לאחר חצי בישול
)רמב"ם פ"ט   וי"א חצי בישול)רש"י שבת כ:( י"א שליש בישול 

 , ובשעת הדחק ניתן להקל )מ"ב ס"ק לח(.ה"ה(
מותר )סמ"ג ל"ת סה יג ע"ג, סמ"ק סי' רפב עמ'   –  קדרא חייתא 

דוקא שהניחו בסמוך לשקיעה, ולא התחיל להתבשל ]על אף רפו(, 
ואף שיכול להתבשל לאחר כמה שעות שהתחמם[ )מ"ב ס"ק יא(, 
]וי"א שזה מועיל רק בתנור שחומו רב  בלילה )באה"ל ד"ה מסיח(

)הג' אשיר"י סי' ג, הג' מרדכי פרק כירה עט ע"ג, תירוץ ראשון  
 בתוס' לח. ד"ה שכח([. 

)רמב"ם   כל הגחלים מהכירהאת הוציא ה היינו לגריפ שי"א  –גרוף 
פ"ג ה"ו( וכ"פ השו"ע, וי"א שמספיק לגרוף את הגחלים לצד אחד,  

 .ד"ה עד( :שלא יהיו תחת הקדרה )ר"ן טו 
, ואין צריך  היינו שכיסה את הגחלים באפר למעט חומם –קטום 

שיכסה שלא יהא ניכר האש אלא כל שכיסה הגחלים ואפילו בנעורת 
 וכן גחלים שעוממו נחשבים לקטומה )ר"ן טו: ד"ה עד( .הפשתן דק

]ובחידושי רעק"א כתב שיש פוסקים הסוברים שאין זה מועיל 
 למאכל שבשיל ולא בשיל )באה"ל ד"ה אלא(.

ודוקא בשר ולא ירק, שכך זה לא יוכל להתבשל    – נתינת בשר קדרה  
במשך הלילה, והוא מסיח דעתו מהקדרה ואין חשש שיחתה )שבת  

 .154:( יח
, י"א  מותר )שבת לז.( –  בצד הכירהלהניח הקדרה היינו  – לסמוך 

שההיתר לסמוך הוא רק מערב שבת )מג"א לפי רעק"א(, וי"א 
שההיתר הוא רק להחזיר בשבת )דגמ"ר(, וי"א אפילו לסמוך 

 לכתחילה בשבת )בית מאיר(.
אינה עושה גחלים, ועל  כירה שהוסקה בקש וגבבא –קש או גבבא 

כן אין חשש שיחתה, ולכן מותר אף להחזיר עליה, כדין גרופה 
]וצ"ע שמא ההיתר הוא רק אחר כלות  וקטומה )באה"ל מתר(. 

  .155 [לו(יהבעירה, אך בשעת הבעירה אסור )באה"ל ד"ה אפ 
)שבת  מותר –  העמדה על כירה גו"ק הצמודה לכירה שאינה גו"ק 

 . לז.(
לפי רש"י נחשב לעל גבה   –גבי כיסוי כנגד החלל י"א העמדה על 

 ואסור, ולפי הרמב"ם משמע שמותר )באה"ל ד"ה לתן(.
 אין היד סולדת בו )רמ"א( 

)כל בו   להשהות לצורך מחר  פוסקים המתיריםיש  –י"א לצורך מחר  
, אך יש סי' לא, לא ע"ג, והגהות מרדכי פ"ב( וכ"פ האליה רבה

ברי שום פוסק שהתיר למחר,  וכ"כ הב"י שלא ראה בדאוסרים )

 
 מקור קודש

 

 ולפי הרמב"ם בפירוש המשניות ריש פ"ג כן הדין אף בירק. 154
 ש ובגבבא.לפי הרמב"ם )פ"ג הל' ה"ד( גללי בהמה דקה דינם כקש וגבבא, ואילו לפי הירושלמי שלפנינו )פרק כירה ה"א( גללי בהמה הן שדינן כהוסקה בק 155
ו( "מפני -הל' ה  ה"י ד"ה ואין מחזירין בשם הרמב"ן )בחי' לח. ד"ה אלא( והרשב"א )בחי' לח: ד"ה הא( וכ"כ הר"ן )יז. ד"ה ולענין(, וזה לשון הרמב"ם )פ"ג)ה"ה פ"ג    156

 ות הנשארות בתנור" עכ"ל.שהגורף אינו גורף אלא רוב האש ועוצמה, וא"א לגרוף כל האש עד שלא תשאר ניצוץ אחד, מפני שהבלו חם, שמא יחתה כדי לבער נצוצ
(, ועוד נה כל בו )סי' לא, לא ע"ד( בשם בעל ההשלמה )פ"ג לו סוע"ב( שהתנור פיו למעלה והוא מתקצר למעלה, משא"כ בכירה שלנו שפיה מן הצד )ב"י עמ' 157

 שבפנים הכירה רחבה יותר משפיתת קדרה אחת )ב"י עמ' נו(. ובפרט לפי דברי ר"ח )פרק לא יחפור( שכתב שתנור היינו בתנור של נחתומין.
 וכן נראה מהר"ן )יז: סוד"ה מתני'( וכן נראה מדברי הרמב"ם )פ"ג ה"ז(, דלא כהטור שהבין שצריך גריפה וקטימה )ב"י(.  158

הגר"א בסי' רנד ס"ה, וכן המג"א שם בס"ק ה, וכן הא"ר בריש סימן  
ובדיעבד פסק בבאה"ל )ד"ה להשהותו( שיש לסמוך על זה  ,זה(

 .בדיעבד ולא בקביעות

 ההיתרים בתנור

אחרים  היתרים , אך ישנם 156בתנור לא מועילה גריפה וקטימה 
, שהרי כל מה שמותר להשהות בכירה גו"ק מותר להשהות  להשהות

 : ההיתרים ואלו הן אף בתנור וכופח,
)כן נראה מהרמב"ם וכ"כ רי"ו   התבשל כל צרכו והוא מצטמק ורע לו 

ח"ג ני"ב סט ע"ג, רי"ף יז סוע"ב, והרא"ש בסי' ד( ולמקלים בכירה 
רה משהתבשל כל צרכו, א"כ גם בתנור מותר, וכן לפי המקלים בכי

 .  משהתבשל כמאב"ד, א"כ גם בתנור מותר כן 
 . )ב"י ולכו"ע הוא( קדרא חייתא 

  י"א שיש היתר בהצטרף שהוסק בקש וגבבא וכן שהוא גרוף וקטום 
 )מ"ב ס"ק כב(.

 רמ"א(הג' מרדכי פ., ) אין היד סולדת בו
מ"א, והרש"ל אסר, אך  וכ"כ הר 157 י"א שדינו ככירה –תנור שלנו 

 יש להחמיר בתנור של נחתומין.המ"ב )ס"ק כח( נקט ש

 ההיתרים בכופח 

]שיש בה מקום שפיתת קדרה אחת,   ההיתרים להשהות בכופח
 :הןוהבלה רב מכירה ונמוך מתנור[ 

דינו ככירה  –( 158 )אפילו שאינו גרוף וקטום אם הוסק בקש וגבבא
גו"ק, שמותר להשהות עליה בכל אופן ]שהרי ממילא מותר  

מה שמותר להשהות על כירה שאינה  להשהות בתנור וכופח בכל 
 גו"ק[.

 דינו כתנור. –אם הוסק בגפת ועצים  
שיש בו מקום שפיתת קדרה אחת, י"א שדינו ככירה  – שלנו ופח כ

)רי"ו בח"ג ני"ב סט ע"ב(, ואילו לדעת הב"י דינו ככופח )וכן נראה 
 מהר"ן יז:(.   

 שכח ושהה 
 מותר.   –  ]לדעה המחמירה[   שכח ושהה תבשיל שהתבשל כל צרכו 
]ואף לדעה המקילה,  מותר. – החזיר גוי תבשיל שהתבשל כל צרכו  

הכא בעי' כל צרכו, שהרי בחזרה הם מודים שבעי' כל צרכו )באה"ל  
ד"ה דינו כשכח(, ואף שעשה זאת בציווי הישראל )רמ"א בסעי' ה, 
גר"ז( ודלא כהלבוש שהחמיר בזה, ומ"מ בהצטנן לגמרי יש לאסור  

 )באה"ל ד"ה ואם החזירם([.
עבר  , וכן אם  ]לדעה המחמירה[ אינו מצור"ל ש  או אינו כל צרכו  אם  

באה"ל ]ודוקא היכן שאין מתירים )בכל אופן  החזיר, וכן אם ושהה
  הג' אשיר"י בכדי שיעשו )ו)שו"ע(,  אסור עד מוצ"ש –ד"ה ואם([

מ"ב ס"ק לב(, אך אם מצור"ל  סי' ג, וכן נראה מהרמב"ם פ"ג ה"ט, 
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וכן המג"א התיר לאחרים אם שכח והחזיר )מ"ב ס"ק  מותר )רמ"א(.  
 לה(.

 הטמנה 

כל ההיתרים של שהיה תקפים גם לגבי  וראבי"הלדעת רש"י 
בריש פרק כירה על המילים עד שיגרוף, פירש רש"י הטמנה )

רש"י דכל שהוא גרוף וקטום אינו "משום דמוסיף הבל", שסבר 
(, אך דעת שאר הפוסקים , וראבי"ה סי' קצז ע' רנ בסופומוסיף הבל

שההיתרים מועילים רק לגבי שהיה )רא"ש פרק כירה סו"ס א, וכ"כ 
הר"ן ריש פרק כירה בשם הגאונים, ה"ה בפ"ג ה"ד כתב שכן דעת 

, סמ"ג , תרומה סי' רלא סוד"ה פסק דיןהרמב"ם, הגהות פ"ג אות ב
 , טור(. ל"ת סה יג ע"ד

 הטמנה במקצת 

 קדרה המונחת על הגחלים )הטמנה במקצת(:

האור זרוע )הל' ע"ש סי' ח( מתיר להניח הקדרה על הגחלים, ומותר 
לומר לנכרי להסירה מהאש שהרי אינו מנענע הגחלים ולא מטלטלן  
ואפילו אין בזה טלטול מן הצד, ואפשר שאפשר להתיר ליהודי  

   להסירה.
שהרי לשיטתו הטמנה במקצת נחשבת  אך הב"י דחה דבריו,

להטמנה, ולהלכה אין ההיתרים של שהיה תקפים להטמנה, דלא 
 בשו"ע. פ ", וככרש"י וראבי"ה

כיון שאין הקדרה  פסק כהאור זרוע, )אות ג(  לעומת זאת, הדרכ"מ
הטמנה  אין מכוסה מלמעלה, הרי זו הטמנה במקצת, ולשיטתו 

ההיתרים  דין שהיה יש לזה ולכן ועל כן במקצת נחשבת להטמנה, 
וכ"פ ברמ"א, , גם להנחה על הגחלים של שהיה על כירה תקפים

מ"מ יש להזהר לנתקן קודם השבת מעל גבי הגחלים, והוסיף ש
בשבת, ואם לא עשה זאת יכול ע"י שמא ינענע הגחלים בנטילתו 

גוי ]ויש מחמירים ע"י גוי[, ואם אין גוי יכול לנוטלה ע"י ישראל  
בנחת, אא"כ הגחלים מקיפים את הקדרה מסביב, כך שזה פס"ר  

  שיבערו הגחלים בנטילת הקדרה ואסור.
 

 : החזרת קדרה בשבת סעיף ב 
דֵ  ַטל ַהּקְ ה ְונָּ ה ּוְקטּומָּ רּופָּ ִהיא ּגְ ה ׁשֶׁ ירָּ ִהיא רֹוַתַחת. ּכִ ל ְזַמן ׁשֶׁ ּה ּכָּ ר ְלַהְחִזירָּ ת, ֻמּתָּ ּבָּ ׁשַ יהָּ ֲאִפּלּו ּבְ לֶׁ ה ֵמעָּ  הגה:רָּ

יָּדֹו  ּה ּבְ י ַקְרַקע. )טּור(, ְועֹודָּ ּבֵ ּה ַעל ּגַ יחָּ ּה  ְוַדְעּתוֹ  הגה:ְולֹא ִהּנִ סּור. ּוְבַתּנּור,  )טּור(; ְלַהְחִזירָּ ּה אָּ ל ְלתֹוכָּ ּה, ֲאבָּ ּבָּ א ַעל ּגַ ְוַדְוקָּ

ת ְוֵעִצים. אָּ  פֶׁ גֶׁ ח, ִאם ִהִסיקֹו ּבְ ין ְלֻכּפָּ טּום; ְוהּוא ַהּדִ רּוף ְוקָּ ל  הגה:סּור ְלַהֲחִזיר ֲאִפּלּו הּוא ּגָּ ל ּכָּ ָּ יל ְמֻבׁשּ ְבׁשִ ַהּתַ א ׁשֶׁ ְוַדְוקָּ

ְרּכֹו  ית יֹוֵסף(, צָּ שֵּׁ )ּבֵ ל ִאם לֹא ִנְתּבַ ת, ֲאבָּ רֶׁ ה ַאחֶׁ ר ְלַהֲחִזירֹו, ַוֲאִפּלּו ְלִכירָּ ז ֻמּתָּ ה ְואָּ ירָּ ּה ּכִ אֹותָּ סּור, ֲאִפּלּו ּבְ ְרּכֹו אָּ ל צָּ ל )ַמְימֹוִני פ''ג(. ל ּכָּ כָּ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

 ָּ חֹו ִמׁשּ ל ִאם ְלקָּ ה; ֲאבָּ כָּ ׁשְ חָּ ֱחִזירֹו ַעד ׁשֶׁ עֹוד יֹום, ְולֹא הֶׁ ה ִמּבְ ירָּ לֹו ִמן ַהּכִ טָּ ּנְ ׁשֶׁ סּור ַרק ּכְ יחוֹ זֶׁה ֵאינֹו אָּ ה, ֲאִפּלּו ִהּנִ כָּ ׁשְ חָּ ֶׁ ר ם ִמׁשּ י ַקְרַקע ֻמּתָּ ּבֵ )ַר''ן פ'  ַעל ּגַ

ל ּבֹו(,  ה ְוכָּ ירָּ ין, ּכִ ְבֵרי ַהְמִקּלִ ם ַעל ּדִ ה, ְוסֹוְמִכין ַעְצמָּ ירָּ ין ּכִ ם ּדִ הֶׁ ּיֵׁש לָּ נּו ׁשֶׁ ּלָּ ּנּוִרים ׁשֶׁ ּתַ ֵקל ּבַ א  ְוטֹוב ְלַהְחִמיר. ִמיהוּ ְוֵכן נֹוֲהִגים ְלהָּ ְלמָּ י עָּ ִאם ִנְצַטּנֵן, ְלֻכּלֵ

סּור   יאָּ ּנּור  ת יֹוֵסף(.  )ּבֵ ל ִמן ַהּתַ ִאם הֹוִציא ַמֲאכָּ ת(,  ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ּבָּ ׁשַ תֹות  )ּבְ ַכִרים ּוִבְכסָּ יחֹו ּבְ סּור ְלַהּנִ ה,  )הגה''מ פ''ז(.  אָּ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ הּוא סָּ ל ׁשֶׁ כָּ ֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

ן,  ת ְלִדידָּ ּבָּ ַלת ׁשַ הּוא ַקּבָּ ְרכּו ׁשֶׁ מּוְך ְלבָּ הֹות מָּ אֹו סָּ ַכי(, )ַהּגָּ מֹו ְרּדְ ינֹו ּכְ עֹוד יֹום, ּדִ ּה ִמּבְ יחָּ ר ְלַהְרּתִ ְפׁשָּ ה ִאי אֶׁ ֵדרָּ ִאם ִנְצַטּנֵן ַהּקְ ְך ׁשֶׁ ל ּכָּ מּוְך ּכָּ ִאם הּוא סָּ

ְך.  ל ּכָּ ְך ּכָּ ֵאין צֹרֶׁ קֹום ׁשֶׁ מָּ ֵקל, ַאְך טֹוב ְלַהְחִמיר ּבְ ג ְלהָּ ְנהָּ זֶׁה, ְוַהּמִ ין ּבָּ ת ַעְצמֹו. ְוֵיׁש ְמִקּלִ ּבָּ ׁשַ מּוְך ְודַ ּבְ ל ִלְסֹמְך, ֲאִפּלּו סָּ ׁש, ֲאבָּ ה ַמּמָּ ירָּ י ּכִ ּבֵ א ַעל ּגַ ְוקָּ

מּוךְ  ֵרי ֲאִפּלּו סָּ ת ּבֹו, ׁשָּ דֶׁ ַהּיָּד סֹולֶׁ קֹום ׁשֶׁ מָּ ֵאׁש, ּבְ ה  לָּ כָּ ד  ּוְבַתּנּור ֵאין)הגמ''ר ְוַהגמי''י(. ַלֲחׁשֵ ַהּיָּ קֹום ׁשֶׁ מָּ א ּבְ ְצלֹו; ְוַדְוקָּ יו אֹו ִלְסֹמְך אֶׁ לָּ ין ְלַהֲחִזיר עָּ ִחּלּוק ּבֵ

ן סי' שי''ח. ֵאר ְלַקּמָּ ְתּבָּ ּיִ מֹו ׁשֶׁ ת, ּכְ ּבָּ ׁשַ ֵרי ֲאִפּלּו ּבְ ם, ׁשָּ ת ׁשָּ דֶׁ ד סֹולֶׁ ל ֵאין ַהּיָּ ת, ֲאבָּ דֶׁ  סֹולֶׁ

ישנם כמה תנאים המתבססים על שלושה   ,כירהבדין החזרת קדרה ל
 חששות, המתחלקים למספר תנאים: 

 א. שמא יחתה

   :שמא יחתה הראשון הואחשש ה
או שהוסקה בקש וגבבא  –כירה גרופה וקטומה )שו"ע( שתהיה ה

אך באינה גו"ק אסור להחזיר  שדינה כגו"ק )באה"ל ד"ה כירה(, 
עצים אין שמא יחתה, ועל כן בתנור או בכופח שהוסק בגפת ו

להחזיר ואפילו הם גו"ק, שהרי הגריפה והקטימה אינה מועילה 
ובספר ישועות יעקב הקל להחזיר אם גרף את הגחלים לצד  בהם. 

אחד )אך לא הקל להשהות מבעו"י אם גרף רק לצד אחד( )מ"ב 
 סס"ק סח(. 

 ב. משום בישול

   :משום בישול השני הואחשש ה
כתב הטור דוקא   –)רמ"א(  מבושלת כל צרכה שתהיה הקדרה 

ואפילו הוא מצטמק ויפה לו שתהיה התבשיל מבושל כל צרכו 
. ולעומת אך באינה כל צרכה אסור משום בישול)באה"ל ד"ה מתר(,  

זאת, דעת הרמב"ן )לח: סוד"ה כתב( והרשב"א )לו: ד"ה עד 

אין לסמוך על הדעה שיגרוף(, וכתב הבאה"ל )ד"ה ודוקא( ש
 .  האומרת שאין בישול אחר בישול משיעור בן דרוסאי

אך   -  שו"ע(רי"ו ח"ג ני"ב סט סוע"א, טור,  )  רותחת קדרה  שתהיה ה
בתבשיל לח למ"ד שיש   באינה רותחת אסור משום בישול, ודוקא

בו בישול אחר בשול, אך בתבשיל יבש אסור משום מיחזי כמבשל 
י"ו שכל שלא הצטנן אלא שרק שינה קצת הוסיף ר)מג"א ס"ק לו(. ו

נהגו להקל  שכן בסי' שיח סעי' טו מרתיחתו מותר, וכתב הרמ"א 
, אך אם הצטנן הרי  כל שהתבשיל לא הצטנן מרתיחתולהחזירו 

 .שבטלה שהיה ראשונה )מ"ב ס"ק סח(

 ג. נראה כמבשל

   :משום מיחזי כמבשל השלישי הואחשש ה
דהיינו על עובי דפנות  – ()שו"ע על גבה שלא יניח בתוכה אלא 

הכירה או על כיסוי שעל פתח חללה, וכן קדרה התלויה בפתח 
מותר שתכנס  הכירה ונכנסת לתוך חללה מותר ]ולפי הירושלמי 

עיקר ווי"א רק עד החריץ )שעה"צ אות נב([, עד ג"ט, בחלל רק 
)רש"י לז. ד"ה היינו   קדרה על תחתית הכירההלהושיב  הוא  סור  יאה

רי נראה כמבשל, שהרי דרך המבשלים בה תדיר להניח  שה, דשני(
על גבה היינו שאין להכניסה  לעומת זאת, לדעת הטור ] .בתוכה
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לתוך חלל הכירה, אף שהיא מונחת מלמעלה שכן זה נחשב לתוכה[. 
כמו כן, כירות שאין להן תוך וחלל, מותר להחזיר על גבן שאין עליהן  

  שם תוך )מ"ב ס"ק נח(.
ואף אם דעתו , הכירה לא יניח הקדרה על גבי קרקע לדעת השו"ע 

שהרי בהנחתו עליהם  -להחזירה )באה"ל ד"ה ולא הניחה(, הטעם 
  כאילו בטלה השהיה הראשונה, ונראה כמבשל לכתחילה בשבת.

תהיה עודה  הקדרה שצריך שני תנאים לדעת הרמ"א זאת, לעומת 
 . וכן שתהיה דעתו להחזירה ,  על ספסל או מטה אף  לא יניחה  ו   בידו 

תנאי אחד, או שלא הניחה או שדעתו רק והנה, י"א שמספיק 
להחזירה. ופסק המ"ב )ס"ק נו( שבעת הצורך ניתן לסמוך להקל. 

שסגי באחד   ובבאה"ל )ד"ה ודעתו( הביא שישנם הרבה פוסקים
מהם, ועל כן למעשה הוא הקל בעת הצורך כל שלא הניח על הקרקע 
)כיון שהרמב"ם והשו"ע השמיטו דעה זו(, דהיינו בעודן בידו אף 

, וכן אם הניחה על גבי ספסל או מטה  השלא היתה דעתו להחזיר 
אך בהיתה דעתו להחזירה בלבד אף  .הוכד' והיתה דעתו להחזיר
  ב ש'אפשר' שיש להקל.שהיתה על גבי קרקע כת

אוסר להחזיר קדרה שאינה שלו בהניחה על הקרקע, אך   – אדם אחר  
 אם נטלה ולא היתה דעתו להחזירה צ"ע )באה"ל ד"ה ולא הניחה(.

 דעת הר"ן 

התנאים של החשש משום מיחזי כמבשל הם רק בנטלו   ,דעת הר"ןל
לכתחילה. לאחר חשכה שאז נראה כמבשל מע"ש ורוצה להחזירו 

אך אם הוא נוטל ומחזיר בשבת אין הוא נראה כמבשל בשבת שהרי  
הכל יודעים שהקדרה עמדה בכירה וכבר התבשלה. כך שאין צורך  

משום החשש שנראה כמבשל, ועל כן מותר אף אם הניחה   בתנאים
מ"מ אין להתיר הנחה  ע"ג קרקע, וכן לא היתה דעתו להחזירה, ו

. והרמ"א  160התיר אם הצטננה הקדרה  וכן אין ל  159בקרקעית הכירה  
והמ"ב )ס"ק סז( כתב דאין   טוב להחמיר.אך  כתב שכן נוהגים להקל  

לפקפק על המנהג להקל שכן אין מצוי שהקדרה תגיע לשיעור יד  
 סולדת בו.

 דעת ר"י 

, 161 מתחיל כבר בסמוך לכניסת שבת ה דין חזרה ותנאי ,דעת ר"יל
ה מספיק תלא הי  ה היאאת הקדרה קר משיעור זמן שאם היה מניח

, כך שצריך את תנאי החזרה בכדי להניח הקדרה בעת ההיא, להרתיח
אך אין צורך בתנאים שהם משום מיחזי כמבשל, דהיינו אף אם 

, ומ"מ קדרה הניחה ע"ג קרקע או שנטלה ולא היה דעתו להחזירה
 )מ"ב ס"ק עב(  חיה מותר בכל עת בסמוך לחשכה מדין קדרא חייתא

קים האם לדעה זו יש לאסור אף תבשיל שלא בושל  ונחלקו הפוס
כל צרכו, יש המקלים לפי שזהו דין מבשל, ובודאי יזהר בכך, ויש 

והרמ"א כתב שהמנהג  .אוסרים גם בזה משום לא פלוג )מ"ב עג(
להניח קדרה על כירה שאינה    להקל וטוב להחמיר שלא במקום צורך

  . ומ"מ מותר לסמוך.גו"ק

 ההיתר להחזיר 

להחזיר הוא אף כשמחזיר לכירה אחרת, ואף שהבלה מרובה   ההיתר
  פעולה חדשה  יהומהראשונה. ומ"מ אסור להטמין את הקדרה, שז

)ואף אם מעביר את הקדרה רותחת, ולפי הרמ"א שהטמנה במצקת 
אינה הטמנה, מותר יהיה להטמינה כאשר לא יכסה הקדרה  

ם וכתבו האחרונים שבמקו .מלמעלה( )רמ"א, מ"ב ס"ק סט(
שמותר להחזיר מותר גם לסתום את פי התנור )של ימינו שדינה 
ככירה( אחר שמחזיר הקדרה לתוכה, ומ"מ אם מחמת כן הקדרה  

 תהיה רותחת טוב שלא לסתום )מ"ב ס"ק סב, סח(.

 לסמוך 

, אף בסמוך לאש, ואף במקום שהיד סמוך לכירה בשבת מותר
אך עדין ישנו החשש משום בישול, ועל כן אם   .)רמ"א( סולדת בו

הצטנן אין להחזירו, אך בסמוך לחשכה מותר אף אם הצטנן לגמרי  
)מ"ב ס"ק עז(. אך בתנור וכופח שהוסק בגפת ועצים אסור, שכן לא  

אבל תנורים   מועיל בהם גריפה וקטימה, ואף לסמוך אסור )רמ"א(
  . שלנו דינם ככירה )מ"ב ס"ק עח(

 דת בואין היד סול

כאשר אין היד סולדת בו לא שייך דין בישול חיתוי ונראה כמבשל, 
 ועל כן אף בתנור מותר לתת.

 : סוגי קטימה שונים סעיף ג 
יַח ְקדֵ  ִסיר ּוְלַהּנִ יַח יֹוֵתר, יָּכֹול ְלהָּ ן ַיְקּדִ ֵרא ּפֶׁ ילֹו, ְויָּ ְבׁשִ ה ּתַ יחָּ ִהְקּדִ ה ׁשֶׁ אָּ ר ְורָּ ּבֹקֶׁ ים ּבַ ּכִ ׁשְ ִנית ַעל  ַהּמַ נָּה ֵריקָּ ה ְיׁשָּ רָּ

ִנית; וְ  ה ֵריקָּ ֵדרָּ י ַהּקְ ּבֵ ּה ַעל ּגַ תֹוכָּ יל ּבְ ְבׁשִ ַהּתַ ה ׁשֶׁ ֵדרָּ ים ַהּקְ ש ִ ז יָּ ה ְואָּ ירָּ י ַהּכִ י  ּפִ ּבֵ תֹו ַעל ּגַ ים ְקֵדרָּ ש ִ ּלֹא יָּ ִיזֵָּּהר ׁשֶׁ

ְהיֶׁה רֹוַתַחת.  ּתִ י ַקְרַקע. ַקְרַקע, ְוׁשֶׁ ּבֵ ּה ַעל ּגַ נָּ ֵקל ַאף ִאם ְנתָּ ּנֹוֲהִגים ְלהָּ ֵאר ׁשֶׁ ר ִנְתּבָּ  ּוְכבָּ

 
 מקור קודש

 

וך הכירה )בקרקעית הכירה( טעמו משום מיחזי כמבשל, ונראה שיש להתירו לדעת הר"ן אם נטלו בשבת ומחזירו בשבת, מ"מ כיון שמניח בתוך אף שגם הנחה בת 159
ן כן בדעת )ב"י הבי  הכירה שכך דרך המבשלים ולא על גבי הכירה, א"כ יש לחושדו שהקדרה אינה מבושלת כל צרכה, דאם היתה כל צרכה היה לו להניחה על גבי הכירה

 הר"ן, מ"ב ס"ק סז(.
 .י הר"ן רמהמ"ב בס"ק סח דקאי על דבמהרמ"א שכתב "מיהו אם נצטנן לכולי עלמא אסור מיד אחר שהביא את דעת הר"ן, וכן נראה כן נראה  160
סמוך לחשכה והוסיף הרמ"א, או בסמוך לשעה שהוא מקבל שבת על עצמו, כגון באמירת ברכו שהוא קבלת שבת לדידן. אך המג"א חלק על זה וסבר שהשיעור רק ב  161

 )מ"ב ס"ק עא(.
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 הנחה על קדרה ריקה 

הוי ככירה   –ירה  הנחה על גבי קדרה ישנה )משומשת( ריקה שעל הכ
גרופה וקטומה, ועל כן מותר להחזיר עליה, כגון שרוצה לשנות 
שהקדרה לא תונח על גבי הכירה ממש בכדי שלא ישרף התבשיל 

 )הג' מרדכי פ"ג פ ריש ע"א(. אך יש לכך תנאים: 
שהרי כך הוא מלבן את הקדרה וגומר    –שלא יניח ע"ג קדרה חדשה 

 ל(.אותה להיות כלי )ב"י, מג"א ס"ק 
דאל"כ אסור משום בישול התבשיל שבתוך   –ושלא יהיה בה תבשיל  

 קדרה זו )ב"י(.
דהוי כהנחה חדשה )ב"י(,  – א הניח הקדרה על גבי קרקע לוכן ש

ומ"מ לפי שיטת הר"ן שדיני חזרה דוקא כשנטל מבעו"י ומחזיר 
בשבת, ואם נוטל ומחזיר בשבת קל יותר, א"כ אין בעיה אם הניחה  

 על גבי קרקע.
ולפי בני אשכנז כל שלא הצטנן  –שהקדרה תהיה רותחת )שו"ע( 

 שרי )מ"ב ס"ק פג(.

כי זה גורם  –שלא תהיה הקדרה התחתונה סותמת את פי הכירה 
 לכיבוי האש )באה"ל ד"ה ריקנית(.

 הנחה על גבי מעזיבה 

מעזיבה היינו כיסוי שדרך להניחו על גבי  –הנחה על גבי מעזיבה 
הכירה ומבשלים על גביו, כאשר רוצים שעוצמת החום תהיה נמוכה 

המג"א )ס"ק לא( פתח להתיר, שהרי כך הכירה כגרופה   –יותר 
וקטומה. אלא שהוא הביא את דברי המהרי"ל והאגודה שמשמע 
מהם שצריך לכסות את הכירה דוקא בכיסוי שאין דרך לבשל על  
גביו, כגון דף או עץ. ולדעת המ"ב בדבר המפסיק יש היכר ומותר 

 להוסיף אף לכתחילה, ודוקא כשהתבשיל חם. 

 הנחה על גבי קדרה עם תבשיל

אין בכך דרך בישול כלל, ועל כן   –הנחה על גבי קדרה עם תבשיל 
ס"ה, פמ"ג, באה"ל    מותר לתת התבשיל בשבת אף לכתחילה )שו"ע

(.ד"ה ויזהר שלא

 : עירוי לכלי ראשון סעיף ד 
ֵדרָּ  ם ְלתֹוְך ַהּקְ ין ְונֹוְתִנים אֹותָּ ל ַמִים ַחּמִ עֹוד יֹום קּוְמקּום ׁשֶׁ ַיד ַהּנֹוֲהִגים ְלַהְטִמין ִמּבְ ת  ֵיׁש ִלְמחֹות ּבְ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ

ק  יל ִמְצַטּמֵ ְבׁשִ ַהּתַ ׁשֶׁ  ְוע''ל סי' שי''ח. ּכְ

הפוסקים האם מותר לערות מים רותחים לתבשיל בכדי שלא   ונחלק
 ישרף: 

שלפעמים   – א. משום בישול    :י"א שאסור, וכמה טעמים נאמרו לכך
שבאחד מהם אין היס"ב, ומבשלין בשבת, ואפי' שניהם היס"ב מ"מ 

כח רתיחתן מלבשל,   עירוי אינו מבשל שהרי אינו ככלי ראשון, ופסק
 וא"כ מתבשלים בכלי ראשון )נ"י ב"ב י. בשם רבנו יונה(.

לפי שהמים מערבים ומגיסים בקדרה, וקיי"ל  –ב. משום מגיס 
דמגיס חייב משום מבשל, כל זמן שהקדרה על האש )כל בו סי' לא, 

 לב ע"א(.
ג. משום הטמנה )ר"ן יח. ד"ה גרסי'(, אך לדעת התוס' )שבת לט.  

 אשון( בדבר מעורב לא שייך הטמנה.דיבור ר

 
)רי"ו  , לערות לכלי ראשון ואף שהוא עומד על האשי"א שמותרו

א. דקיי"ל שכל  :טעמים נאמרו לכך ח"ג ני"ב סט ריש ע"ב(, וכמה
שבא בחמין מע"ש שורין אותו בחמין בשבת, אף בדבר לח, כדעת 

והרמב"ם שאין בישול אחר בישול אף בדבר לח )ר"ן בשבת   הרשב"א
]אך יש לדחות דבריו, שהרי קיי"ל שיש בישול אחר   כב. ד"ה והרב(

 בישול בדבר לח )מהר"י אבוהב בסי' רנז ד"ה ועוד כתב רבנו יונה(.
ב. לפי הרמ"א בסי' שיח ובני אשכנז המקלים שכל שלא נצטנן 

וחייב לומר שזה הטעם שהרי נהגו התבשיל אין בו משום בישול, 
להקל בזה ולערות )מג"א ס"ק לב(, ומ"מ משמע מדבריו שטוב 

  לערות מכלי שני, כגון כף או מצקת )מ"ב ס"ק פד(.

 : הנחה על קדרה עם תבשיל, אמירה לגוי סעיף ה 
ּבָּ  ׁשַ ין ּבְ י ְקֵדַרת ַחּמִ ֵתת ַעל ּפִ ר לָּ ן,  ֻמּתָּ הֶׁ גֹון פאנדי''ש ְוַכּיֹוֵצא ּבָּ ְרּכֹו, ּכְ ל צָּ ת ּכָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ ל ֵמעֶׁ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ יל ׁשֶׁ ְבׁשִ ת, ּתַ

ַחם, וַ  י ַהּמֵ ּבֵ תּוִנים ַעל ּגַ ִדים ַהּנְ גָּ ַחת ַהּבְ ל ְלַהְטִמין ּתַ ְך; ֲאבָּ כָּ ּול ּבְ ׁשּ ְך ּבִ רֶׁ ֵאין ּדֶׁ ן, ְלִפי ׁשֶׁ מָּ סּור.  ְלַחּמְ אי אָּ ְוהּוא   הגה:ּדַ

ְך ׁשֶׁ ַהּדִ  רֶׁ ה ּוְכדֶׁ א ֲחזָּרָּ ּלָּ ירּו אֶׁ לֹא ִהּתִ ה, ּדְ ה ּוְקטּומָּ רּופָּ ה, ֲאִפּלּו ּגְ ירָּ י ּכִ ּבֵ יחֹו ַעל ּגַ סּור ְלַהּנִ אָּ עֹוד ין ׁשֶׁ פּו ּבֹו ִמּבְ אָּ ּנּור ׁשֶׁ ן ְלתֹוְך ַהּתַ יִרין ִלּתֵ ֵאר. ְוֵיׁש ַמּתִ ְתּבָּ ּנִ

פוּ  ּלֹא ִהְטִמינּו ּבֹו ַרק אָּ ֵמַאַחר ׁשֶׁ ּול    יֹום, ּדְ חּוׁש ְלִבׁשּ ל ְמַעט ְוֵאין לָּ ַאר ּבֹו ַרק ֲהבָּ עֹוד יֹום לֹא ִנׁשְ ל ּבֹו(,  ּבֹו ִמּבְ ן ְלַגְמֵרי. ְוֵיׁש ַמְחִמיִרין )ּכָּ ּלֹא ִנְצַטּנֵ ּוִבְלַבד ׁשֶׁ

ן שי' ן ִסימָּ ן ְלַקּמָּ סּור ְוַעּיֵ ת ּבֹו, אָּ דֶׁ ַהּיָּד סֹולֶׁ ּנּור ׁשֶׁ ּתַ ְך ּבַ ל ּכָּ זֶׁה. ְוִאם ַהחֹם ּכָּ סּור לֹוַמר ְלַעּכּו''ם ּבָּ ִרים ֵאּלּו, אָּ בָּ ֹות ִמּדְ סּור ַלֲעש  אָּ ִרים ׁשֶׁ בָּ ל ַהּדְ 'ח. ְוכָּ

ְכלֹו ֲאִפּלּו צוֹ  סּור ְלאָּ ה ֵכן, אָּ ש ָּ ן; ְוִאם עָּ ה ִאם ִנְצַטּנֵ ֵדרָּ ֵחם ַהּקְ סּור לֹוַמר ְלַעּכּו''ם ְלהָּ ֵכן אָּ ֹות. לָּ ְתׁשוּ ֵנן ַלֲעש  ''א ּבִ ּבָּ ַרׁשְ ית יֹוֵסף ְוהָּ ה(. )ּבֵ ם ִאם לֹא ִנְצַטּנֵן בָּ ְמנָּ אָּ

ַעּכּו''ם   הָּ ֵכן נֹוֲהִגין ׁשֶׁ ֱאֹכל. לָּ ִרין לֶׁ ַעּכּו''ם, ֻמּתָּ מּו אֹותֹו הָּ ֱאֹכל, ִאם ִחּמְ ֲעַדִין ְראּוִיים לֶׁ ְך, ׁשֶׁ ל ּכָּ יִבין ּכָּ ן ּומֹוׁשִ הֶׁ ְטִמיִנים ּבָּ ּמַ ּנּוִרים ׁשֶׁ ֵדרֹות ִמן ַהּתַ מֹוִציִאין ַהּקְ

ּנוּ  ל ּתַ ן ֵאצֶׁ יואֹותָּ לָּ ף אֹו עָּ ית ַהחֹרֶׁ ֵאל, אָּ  ר ּבֵ רָּ ל ַעל ְיֵדי ִיש ְ ִחים. ֲאבָּ ֵדרֹות חֹוְזִרים ְוִנְרּתָּ ּנּור ַההּוא ְוַעל ְיֵדי זֶׁה ַהּקְ ְך ַהּתַ ת ַאַחר ּכָּ רֶׁ ְכַהאי  סּורּוַמְבעֶׁ ּבִ

ְונָּא   ן(.  ּגַ ׁשֶׁ רּוַמת ַהּדֶׁ ר ְלַהֲעִמידָּ )ּתְ ין, ֻמּתָּ ֵדרֹות ֲעַדִין ַחּמִ ל ִאם ַהּקְ ה ֲאבָּ ה, ּוְסִמיכָּ ירָּ ין ּכִ ם ּדִ הֶׁ נּו ֵיׁש לָּ ּלָּ ַתּנּוִרים ׁשֶׁ ֵאר ּדְ ְתּבָּ ּנִ ף, ֵמַאֵחר ׁשֶׁ ית ַהחֹרֶׁ ּנּור ּבֵ ל ּתַ ן ֵאצֶׁ

הֲ  ּנָּ ֵאר ׁשֶׁ ר ִנְתּבָּ . ּוְכבָּ יהָּ לֶׁ ה ְלִעְנַין ְנִתינָּה עָּ ה ּוְקטּומָּ רּופָּ ִדין ּגְ ה ּכְ ה ּוְקטּומָּ רּופָּ ּה ּגְ ֵאינָּ ה ׁשֶׁ ִכירָּ ֵקל בַּ ּבְ י ַקְרַקע, גּו ְלהָּ ּבֵ ּה ַעל ּגַ יחָּ ת ֲאִפּלּו ִהּנִ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ ֲחזָּרָּ

ְרּכֹו, ְוכֵ  ל צָּ ל ּכָּ ָּ ה ֲעַדִין ַחם ּוְמֻבׁשּ ֵדרָּ טּום הֹוִאיל ְוַהּקְ רּוף ְוקָּ ֵאינֹו ּגָּ ין ִלְסֹמְך ְלַתּנּור ׁשֶׁ יר ְוע''ל סי' שי''ח. ְוהּוא ַהּדִ ׁשּוט ְלַהּתִ ג ּפָּ ְנהָּ  ן ַהּמִ

 מקום שאין דרך לבשלהנחה על גבי 

ואין נראה כמבשל כגון הנחה על קדירת תבשיל שעל האש, מותר, 
ואין זה נחשב כמעמיד את הקדרה  , כלל בכךאין דרך בישול כיון ש

, ועל כן מותר לתת התבשיל בשבת אף לכתחילהעל גבי הכירה כלל,  
הרשב"א שבת מ: סוד"ה מביא, וכ"כ הר"ן  ) החזרה  ואין צריך לתנאי

שו"ע ס"ה, פמ"ג, באה"ל ד"ה ויזהר שבת יט. סוד"ה ת"ר בשמו, 
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אפוי  , ולפי זה יש להתיר להניח על הכירה מאפה162 שלא(
( ומדברי הב"י , שהרי הדרך לאפותו דוקא בתנור )הר"ן שםהמצור"ל

ומ"מ צריך להזהר משום   .נראה שיש לאסור בזה )מג"א ס"ק לד(
בישול, שהתבשיל יהיה יבש, כגון פאנדיש )לחם אפוי הממולא 

 בשר( וכדו' )שו"ע(. 
לדעת השו"ע )סי' שיח סט"ז( חשיב כיבש,  –]דין שומן שנקרש 

ואילו לדעת הרמ"א )שם בהגהה( חשיב כלח, וכן כתב המ"ב )ס"ק 
  ד[.פז( שאם יש בו הרבה שומן שנקרש טוב להחמיר משום נול

 הטמנה תחת בגדים שעל גבי מיחם 

הרשב"א  ) האסור הטמנה לכתחילה בשבת תחת בגדים שעל האש 
שבת מ: סוד"ה מביא, וכ"כ הר"ן שבת יט. סוד"ה ת"ר בשמו, 

 ., משום הטמנה שאסורה בשבת אף בדבר שאינו מוסיף הבלשו"ע(

 ע"ג כירה גו"קלכתחילה נתינה 

כיון שדרך בישול בכך , האסורנתינה לכתחילה ע"ג כירה גו"ק 
, ואפילו אם התבשיל רותח ומצטמק ורע והתירו רק חזרה )רמ"א(

 .לו )מ"ב ס"ק פט(

  אפו בו מבעו"י רק נתינה בתנור ש

ן ו, כיש מתיריםי - ולא הטמינו בונתינה בתנור שאפו בו מבעו"י 
, משום שרק אפו בו ולא הטמינו בו כמבשל נראהשהבלו מעט ואין 

התבשיל לא הצטנן, דאל"כ יש בו משום בישול ובלבד ש, (כל בו)
)ביאור הגר"א, מ"ב ס"ק צא( ולפי זה מותר ביבש אף שהצטנן וכן 
לפי הרמ"א בלח שלא הצטנן לגמרי, ולפי המג"א )ס"ק לו( בכל  
שהצטנן יש בו משום נראה כמניח לכתחילה, ולפי זה אסור בהצטנן  

  מחמירים בזה  אך יש בין ביבש בין בלח )באה"ל ד"ה שלא נצטנן(.
 .)רמ"א(, שלשיטתם כל חזרה לתנור אסורה )מ"ב ס"ק צב(

 נתינה בתנור שהטמינו בו מבעו"י 

מדברי הרמ"א נראה שאסור, אך   –נתינה בתנור שהטמין בו בשבת 
מהגהה בסעי' ב מוכח שהמנהג להחזיר אף לתנור, אלא שסיים 

 )מ"ב סס"ק צ(. שטוב להחמיר בזה

 היס"בנה בתנור שאין י נת

שאין זה נחשב  לפי , לתת אף לכתחילה מותר בתנור שאין היס"ב 
 לתנור כלל )מ"ב ס"ק צב(.

 סמיכה לתנור שאינו ג"וק

כדין חזרה, לדעת    מותר  –שלנו אף שאינו גו"ק  נתינה בסמוך לתנור  
הרמ"א בקדרה שלא הצטננה לגמרי, ולדעת השו"ע דוקא שהיס"ב.  
דדין תנור של ימינו כדין כירה, וסמיכה לכירה שאינה גו"ק כדין 
נתינה על כירה גו"ק. וצריך את דיני חזרה שלא יראה כמבשל, ולפי 
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 לבשל ולא לאפות )באה"ל ד"ה ויזהר שלא(.

"פ שלא נעשה וכן נראה שזה מוכח מסוף דברי הרשב"א )המובא בב"י עמ' סז ד"ה וז"ל הרשב"א( שכתב "וכל שכן שעשה גוי מלאכה דאו' במצות ישראל כזה, ואע 163
דהיינו, מפורש בדברי הרשב"א שהגוי לא עשה איסור בתבשיל כלל, שאין בו כבר בישול )ובפרט לרשב"א   מלאכת איסור בגוף התבשיל, שכבר נתבשל מערב שבת",

 הסובר שאין בישול אחר בישול בלח(, אלא נעשה מלאכה מחוץ לתבשיל, שזה הבערת האש. כנלע"ד.

אין להניח  הרמ"א לעיל יש להקל אף אם הניחה על גבי הקרקע. ו
העולם נהגו מלמעלה שהרי יש חשש שמא יחתה, אך על הכירה 

ויש להם עמ"ש )מג"א  להניח את הקדרה אף מלמעלה קודם הסק
, אך אחר הסק יש לתת הפסק בין הקדרה לפי ס"ק מג, מ"ב ס"ק קג(

  התנור כגון דף או עץ להיכר )מ"ב ס"ק קג(. 

 אמירה לגוי לחמם תבשיל צונן

אכה שאיסורה מדרבנן, שכן אפילו במל האמירה לאינו יהודי אסור
 . )רמ"א, ב"י( יש בזה משום שבות

מכת"י הרשב"א )בשו"ת החדשות    –  צונןלחמם תבשיל  אמירה לגוי  
ם סי' יח( כתב שמי שבישל תבשיל מע"ש כל צרכו והתבשיל -מכון י

הצטנן ובשבת אמר לגוי "להדליק אש ולחמם תבשילו" שהדבר  
  בת, וכ"כ הרמ"א שאסור אסור והמאכל נאסר באכילה עד למוצאי ש

כיון  לומר לגוי לבשל תבשיל מבושל כ"צ בשבת לאחר שהצטנן
, אלא  שלשיטתנו יש בישול אחר בישול בלח )מג"א ס"ק לז(

שבילקו"י )עמ' תקעט( דחה דבריו, שכן הרשב"א כתב שאסור לומר  
, דהיינו האיסור הוא דוקא 163לגוי "להדליק האש ולחמם תבשילו" 

דעות כהבערה, אך מותר לומר לו לעשות דבר  בדבר שאסור לכל ה
שיש מתירים אותו, כגון שיחמם תבשיל לח צונן, וכ"פ בשו"ת 

. וכן המ"ב )ס"ק צה( כתב בשם יבי"א )ח"ז חאו"ח ס"ס מב בהערה(
המג"א ועוד אחרונים לענין דיעבד, שיש להקל אם הורה לגוי 
לעשות מלאכה שיש לה מתירים, אך רק לאחר מעשה, דהיינו 
בדיעבד. ובבאה"ל )ד"ה להחם( כתב שיש לסמוך להקל לומר לגוי 
להחם תבשיל יבש המבושל כ"צ אם זה לצורך שבת, ואף כתב 
שאפשר להקל לומר לגוי שיחמם תבשיל לח המבושל כ"צ אם הוא  

 .  לצורך שבת ואין עצה אחרת
מנהג היה בשבתות חתן שהקדרה היתה מונחת על האש ואם עצמת  
האש קטנה והיורה התחילה להתקרר הגוי היה מדליק האש, כל 
שהתבשיל לא הצטנן לרמה שאי אפשר לאכול את המאכל )הג'  

הוסיף שההיתר  )סי' סו( מרדכי פ"ג עט סוף ע"ב ועוד(, ובתרוה"ד 
ר זרוע )הל' ע"ש ס"ס  בכל שבת ולאו דוקא באירוע גדול, והאוהוא 

  דוקא אם היו נוכחים שם תלמידי חכמים.ח( כתב שמותר 

 אמירה לגוי לבשל בפסיק רישא

, כגון שאומר לו להניח תאמירה לגוי לבשל בפסיק רישא מותר
קדרה צוננת על גבי תנור בית החורף כבוי שלאחר כן הוא מסיק 

ה"ד סי'  תרואותו בכדי לחמם את הבית ולא בשביל בישול הקדרה )
רמ"א(, שכן אמירה לגוי הוי שבות שאין בו מעשה ועל כן לא  סו, 

מחמירים בו בפסיק רישא )מ"ב ס"ק צט(. אך אין היתר לומר לו 
לחמם על גבי תנור אנגלי שהדרך גם לבשל וגם לחמם הבית )מ"ב 

וכן אין היתר ליהודי לעשות כן, דהוי כ'אחד נותן הקדרה    סס"ק צט(.
ון פטור אבל אסור. ]וכאשר הגוי נותן מים ואחד האש', שהראש

בקדרה שבתנור בית החורף יש קולא אחת נוספת, שאף אם נתן את  
המים לאחר ההיסק מותר להנות מהמים, שכן עיקר נתינתו הוא 
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אך אין להקל לומר   בכדי שהקדרה הקבוע בתנור לא תבקע מהחום,
את זאת לגוי שיעשה אחר ההסק, וכן אין להקל שהישראל יניח 

המים. ואם מנקה במים אלו כלי יזהר שלא לערות על כלי שיש בו 
, אך דעת מהר"ף שמותר כיון שאינו משום נולדכי יש אוסרים  שומן,  

מג"א ס"ק מא,  )ונראה שעדיף שיניח את הכלי בתוך המים  מתכוון,
והנה דעת הט"ז )ס"ק חי( אין להתיר לחמם אלא   מ"ב ס"ק ק([.

מתכוונת כלל לתבשיל, כמו במקומות בפסיק רישא גמור כשאינה 
שדיבר תרוה"ד שיש להם תנור אחד לבית החורף ובו מבשלים ובו 
מחממים הבית ועל כן היא מוציאה את התבשיל בכדי לחמם הבית 
וכלל לא לתבשיל, דאילו אם היא מעבירה מתנור הבישול לתנור  
בית החורף הרי בהעברתה אותו היא מגלה שדעתה לחמם גם את 

ל ואין להתיר זאת, כמו שמצינו בדיני בישולי גוים שאוסרים  התבשי
במקום שהגוי הסיק את התנור לצורך התנור ונקיונו והיה בו בשר, 

 שאנו חוששים 'שמא כיוון גם לבישול'.

 אמירה לגוי בדיעבד 

בדיעבד אם הורה לגוי לעשות לבשל בשבת, קנסו חכמים שימתין 
לאחר השבת בכדי שיעשו, ולא יאכל את התבשיל אפילו צונן עד 

אא"כ התבשיל היה ראוי לאכילה )לא הצטנן לגמרי( קודם שהגוי 
)רשב"א   עשה, שאז מותר לאכול אף אם הניחו בציווי הישראל

]וכן מאכל הראוי לאוכלו  ם סי' יח(-כת"י מכון ימבשו"ת החדשות 
אין לאוסרו אף בדיעבד, ואף אם בושל יחד עם מאכל שאינו צונן 

מ"ב ס"ק מג"א ס"ק לט, לו צונן, יש להתיר את שראוי )ראוי לאוכ
מותר רק   –ואם אמר לגוי לחמם מאכל יבש ]לדעה האוסרת[    .צח([

לאחר שהצטנן )פמ"ג ס"ק לז, באה"ל ד"ה להחם(, אך המקל בזה  
  יש לו עמ"ש )באה"ל ד"ה להחם בשם הפמ"ג בס"ק לח(.

ות בו, ואם הגוי עשה את המלאכה מדעת עצמו, יש לישראל למח
 ,(, מ"ב ס"ק צודרכ"מ אות ז בשם הא"זאך אין המאכל נאסר )

ו שומר יהודי מנובתשובת מהר"ם כתב שאצלם תקנו בחרם שי
וכן   .בשבתות חתן בכדי שהגוי לא יוסיף מים ליורה )מג"א ס"ק לח(

מעשיו מותרים  –אם הורה לגוי לעשות מלאכה האסורה מדרבנן 
  )מג"א ס"ק לז(.
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 סימן רנד 

 סעיף א 
יחֹו  סּור ְלַהּנִ ֵאׁש אָּ ל הָּ ֵאצֶׁ ְצִלי ׁשֶׁ ל ּבִ ה, ֲאבָּ ְקֵדרָּ י ּבִ ֵני ִמּלֵ הֹותֹו, הָּ ר ְלַהׁשְ ר ַחי ֻמּתָּ ש ָּ ּבָּ י ׁשֶׁ ה,  ַאף ַעל ּפִ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ סָּ

ֵני  ֵתי ְלַחּתּוֵיי. ְוהָּ ל ְואָּ ׁשֵ ַמֵהר ְלִהְתּבַ ּמְ ִרים,  ׁשֶׁ ִחים ְלֵאיבָּ ֵהם ְמנֻּתָּ ִדי ְועֹוף ׁשֶׁ ר ּגְ ש ַ ל ּבְ ר ׁשֹור אֹו ֵעז, ֲאבָּ ְבש ַ י ּבִ ִמּלֵ

ֵרְך  ִלים ִיְתחָּ חָּ גֶׁ ה ּבְ ִאם ְיַחּתֶׁ ן ְלִחּתּוי, ׁשֶׁ ינָּ לֹא ַחְייׁשִ ר ּדְ ף(ֻמּתָּ רָּ ש ְ ר ַהּנִ גֶׁדֶׁ ר ַהְצִלי ְוִנְכַנס ּבְ א ִמּגֶׁדֶׁ צָּ ִריךְ  )פי' יָּ ֵאינֹו צָּ ר, ׁשֶׁ ש ָּ א  ַהּבָּ ּלָּ  אֶׁ

ר ׁשֹור אֹו  ש ַ ין ּבְ ֵלִמים ּבֵ ִדי ְועֹוף ׁשְ ין ּגְ ִטיט, ּבֵ יו ּבְ ח ּפִ ַתּנּור, ְוטָּ ְלַבד. ְוִאם הּוא ּבְ ֵאׁש ּבִ לֹא  ֲחִמימּות הָּ ר ּדְ ֵעז, ֻמּתָּ

רּוַח, ְוִיְצַטּנֵן הַ  ֵנס הָּ ּכָּ ּנּור ּוְלַחּתֹות, ּתִ ַח ַהּתַ א ִלְפּתֹ ִאם ּבָּ ן ְלִחּתּוי, ׁשֶׁ ינָּ ר ְוַיְפִסיד. ַחְייׁשִ ש ָּ ה ַהּבָּ ֶׁ ׁשּ ּנּור, ְוִיְתּקַ  הגה:ּתַ

ת  ל ְקצָּ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ין ִאם הּוא ַחי ְלַגְמֵרי אֹו ׁשֶׁ זֶׁה ּבֵ ית יֹוֵסף(ְוֵאין ִחּלּוק ּבָּ ֵלם  )ּבֵ יו, ִמְקֵרי ׁשָּ עָּ יו רֹאׁשֹו ּוְכרָּ לָּ ֵאין עָּ י ׁשֶׁ ֵלם, ַאף ַעל ּפִ ֲחַלל ַהּגּוף ׁשָּ ל ְזַמן ׁשֶׁ ְוכָּ

הֹות  ַכי(.  )ַהּגָּ ְרּדְ סוּ מָּ ה, ַהּכֹל אָּ הּוא ְמֻגּלֶׁ ֵאׁש ׁשֶׁ י הָּ ּבֵ ֵרי; ְוַעל ּגַ ִטיט, ַהּכֹל ׁשָּ ְבַתּנּור טּוַח ּבְ ֵאינֹו טּוַח ְוֵיׁש ַמְחִמיִרין ְוסֹוְבִרין ּדִ א ׁשֶׁ ּלָּ ה אֶׁ יו ְמֻכּסֶׁ ּפִ ר; ּוְבַתּנּור ׁשֶׁ

ש ָּ  ר ּבָּ אָּ ִדי ְועֹוף ִלׁשְ ין ּגְ ק ּבֵ ז ֵיׁש ְלַחּלֵ ִטיט, אָּ א זֹו. ּבְ רָּ ְסבָּ הּוג ּכִ ֵכי נָּ ֵאר, ְוהָּ ְתּבָּ ּנִ ְך ׁשֶׁ רֶׁ ּדֶׁ ה(.  ר, ּכַ רּומָּ ר ַהּתְ ''י ּוְסַמ''ג ּוְסַמ''ק ְוֵספֶׁ ם ַרׁשִ ׁשֵ ''א ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ גָּ  )טּור ְוהָּ

  –הנחת בשר בסמוך לאש ללא קדרה 
הנחה בסמוך לאש ללא קדרה הבשר  ב -לשיטת הרמב"ם והשו"ע 

ממהר להתבשל ועל כן אין היתר בהנחת בשר חי מבעו"י בסמוך 
ועוף לכניסת השבת, שמא יחתה בגחלים. אא"כ זה בשר גדי 

]בין חי בין התבשל   בסמוך לאש  םשמותר להניחהמנותחים לאברים  
, כיון שצריך רק לחום מועט ועל כן אין חשש שיחתה להבעיר  קצת[

וכן   .או בתנור מוגף  יותר, ומטעם זה מותר אף להניחו בסמוך לתנור
כאשר הבשר בתנור מוגף שהוא טוח בטיט, שבזה הוא  יש להתיר 

, ועל כן מותר  ירא לפתוח התנור שמא יכנס הרוח ויתקשה הבשר
, אך אם הבשר בקדרה אין  אף בבשר חי או שהתבשל קצת )רמ"א(

שה אותו, אא"כ הבשר חי שבין  מועיל תנור מוגף כיון שהרוח לא תק
 כה מותר לתתו בקדרה, כבריש סי' רנג.  

בשר גדי  ב, אף האסור –הנחת בשר על גחלים ממש ולפי שיטתם, 
ועוף, כיון שהניח ממש על הגחלים מוכח שאינו חושש שיתחרך, 

, ולכן יש חשש שיחתה. אא"כ נצלה  המהרבשיצלה צונו אלא ר
א יזהר מלחתות שמא ישרף  , שבזה הומבעו"י כמאכל בן דרוסאי

 . הבשר, ואף הדעה המחמירה בריש סי' רנג מודה שסגי בכמאב"ד
 

הנחה בסמוך לאש מותר רק כאשר   – והרמ"א ולדעת הרא"ש הטור
התנור מוגף, ודוקא בגדי כיון שהרוח מזיקה לו ואין צורך בטוח 

, משום בטיט, וכן מותר בשאר בשרים כאשר התנור מוגף וטוח בטיט

שש שיטרח לסתור את הטיחה, ולפי זה יש להתיר גם במונח שאין ח
 .  בקדרה

בשר על האש שמותר רק בכמאב"ד, היינו כל שהבשר    ,ולפי שיטתם
 מונח בסמוך לאש ואין התנור מוגף, ובזה אסור אף בגדי.

 
מותר רק כמאב"ד. סמוך לאש בתנור   –על האש ממש  לסיכום,

בשרים לדעה ראשונה  ]או שאר  לדעת הרמב"ם מותר בגדי –פתוח 
, ולדעת הרא"ש מותר  בסי' רנג במצור"ל ולדעה שניה בכמאב"ד[

לכולי עלמא מותר  –רק בכמאב"ד. סמוך לאש בתנור מוגף בלבד 
]או שאר בשרים לדעה ראשונה בסי' רנג במצור"ל ולדעה   רק גדי

לכולי עלמא מותר בכל  –תנור טוח ב. סמוך לאש שניה בכמאב"ד[
במונח בקדרה בתנור  . בשרים ובין במונח בקדרה , בין בשארעניין

ובקדרה שעל   לפי הרמב"ם אסור, ולפי הרא"ש מותר. –טוח בטיט 
מותר בשר חי, שכיון שהוא חי משסיח דעתו ממנו עד למחר,   –האש  

 כבסי' רנג )מ"ב ס"ק א(.
(, דהיינו שחלל הגוף  דוקא המנותחים לאברים )שו"ע  –גדר גדי ועוף  

מנותח, אך אם הוסר ראשו או כרעיו )רגליו( אין זה חשיב למנותח 
 אלא לשלם, שכן אין האש נכנס בתוכו )רמ"א(.

היינו בר שור עז והדומה להם שקשים להתבשל, ועל  –שאר בשר 
כן יש יותר חשש שהאדם יחתה, שכן מחמת החיתוי לא יתחרך  

 הבשר )מ"ב ס"ק ו(.

 סעיף ב 
יו, דָּ ֵני ְצדָּ ְ עֹוד יֹום ִמׁשּ ה ִמּבְ לֶׁ ּצָּ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ א ּכְ ּלָּ ִלים, אֶׁ חָּ י ּגֶׁ ּבֵ ר ַעל ּגַ ש ָּ ה אֹו ּבָּ ל ּוֵביצָּ צָּ רֹוַסאי   ֵאין צֹוִלין ּבָּ ן ּדְ ַמֲאַכל ּבֶׁ ּכְ

ִדי,  ר ּגְ ש ַ ּולֹו. ֲאִפּלּו הּוא ּבְ ׁשּ הּוא ֲחִצי ּבִ ה ְוַאף ַעל   ׁשֶׁ ה ְמֵהרָּ לֶׁ ּצָּ ּיִ א ׁשֶׁ ּלָּ ׁש אֶׁ ִלים ֵאינֹו חֹוׁשֵ חָּ י ּגֶׁ ּבֵ יחֹו ַעל ּגַ ִהּנִ ן ׁשֶׁ ֵכיוָּ ּדְ

ינָּ  רֹוַסאי, לֹא ַחְייׁשִ ן ּדְ ַמֲאַכל ּבֶׁ ה ּכְ ְצלֶׁ ּנִ ׁשֶׁ ל ּכְ ה; ֲאבָּ א ְיַחּתֶׁ ּמָּ ן ׁשֶׁ ינָּ ְך ַחְייׁשִ ֵרְך, ִהְלּכָּ ְתחָּ ּיִ י ׁשֶׁ ֵתי ְלַחּתּוֵיי,  ּפִ א אָּ ְלמָּ ן ּדִ

ה ְלַהְפִסידֹו. ה ְיַחּתֶׁ ּמָּ ה לָּ אּוי ַלֲאִכילָּ הּוא רָּ ַאַחר ׁשֶׁ ּמֵ ר ׁשֹור, ׁשֶׁ ש ַ  ֲאִפּלּו ִאם הּוא ּבְ

"אין צולין בשר בצל וביצה אלא בכדי שיצולו  -שבת יט: משנה 
מבעוד יום", ובגמ' "וכמה? אמר רבי אלעזר אמר רב כדי שיצולו 

י כמאכל בן דרוסאי", וכן נפסק להלכה שמותר להניח מבעד מבעו"
יום בשר בצל וביצה שהתבשלו כמאב"ד )ר"ן ו: ד"ה והאי, טור(, 

  וכ"פ השו"ע.

 
המחמירים בסי'   לדעתי"א שמיירי במונחים על גבי הגחלים, כן הוא  

 הברייתא הזו מייריי"ל  ,רנג סעי' א שבכדי להשהות בעי' מצור"ל
ונחים על האש, שלאחר שהתבשלו כמאב"ד אם  הם מ דוקא כאשר

ן ו: ד"ה האי בדעת הרי"ף, "הוא יחתה הוא רק יחרוך את המאכל )ר
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, ולפי זה הוא יכול ליטול וכ"כ הרב המגיד(והרמב"ם פ"ג הט"ז 
 .אותם בשבת רק לאחר שהגחלים כבו )מג"א ס"ק ז(

לדעת המקלים י"א שמיירי אף במונחים בסמוך לגחלים, כן הוא ו
י' רנג סעי' א שבכדי להשהות סגי במבושל כמאב"ד, אם כן  בס

ולפי זה במונחים בסמוך  הברייתא מיירי אף במונחים סמוך לאש.
 יכול לקחתם בשבת מבלי לחכות שיכבו )מג"א ס"ק ז(.

 
לשיטת הב"י בסעי' א אין זה מועיל להתיר זאת,  –טוח בטיט 

 ולשיטת הרמ"א זה מועיל )מג"א ס"ק ט(.
 

צריך שיהיה משני צידי הצלי, שכן מצד  –שיעור מבושל כמאב"ד 
אחד לאו כלום הוא )מנחות נז., וכ"כ הרמב"ם לענין חיוב חטאת  

וכתב השו"ע שהוא שיעור    ומשמע שכן הדין אף לענין חשש חיתוי(.

חצי בישול ]הקשה המג"א )ס"ק ח( שהרי ביו"ד סי' קיג סעי' ח 
שליש בישול, ותירץ הראב"ד  לענין בישולי גוים שמאב"ד הוא 

 שכאן השו"ע החמיר שהוא כחצי בישול משום חומרא דשבת[. 
 

י"א שאין משנה זו להלכה, שכן זו דעת ב"ש )הג' מרדכי   –החולקים  
אך כבר כתב הב"י שאין דבריו נכונים, והמשנה היא לדברי   -פ"ב( 

הכל, שכן נאמר בגמ' שבית הלל נמי גזרי שמא יחתה. וכן פסקו כל 
 הפוסקים.

וי"א שמשנה זו היא במשהה לצורך הלילה, אך לצורך מחר מותר  
אך הב"י   –סו"ס ש, שבלי הלקט סי' נז( ואין חשש לחיתוי )מרדכי 

דחה דבריהם שהרי לא משמע כן מדברי המפרשים, אלא מאחר  
שראוי לאכול בלילה, יש חשש שיחתה בגחלים, ואע"פ שבדעתו 

 לאוכלה רק למחר )ב"י(. 
 

  סעיף ג
ת בְּ  ּבָּ ׁשַ ה ּבְ ַכח, ְוִנְצלָּ ַבר, אֹו ׁשָּ סּור. ִאם עָּ  ִאסּור, אָּ

בדיעבד שאדם עבר והניח לצלות תבשיל במזיד או בשוגג, והתבשל 
 אסור )הג' אשיר"י סןף פ"ק דשבת סי' מ(.  –בשבת באיסור 

  ד  סעיף 
ִלין ֱאכָּ ּנֶׁ רֹות ׁשֶׁ ִריְך ִלזָּּהֵ  ּפֵ ה; ּוִמיהּו צָּ כָּ ם ֲחׁשֵ לּו קֹדֶׁ ּצָּ ּיִ ר ׁשֶׁ ְפׁשָּ ִאי אֶׁ י ש ֶׁ ה ַאף ַעל ּפִ ֵדרָּ נָּם ְסִביב ַהּקְ ר ִלּתְ ין, ֻמּתָּ ר  ַחּיִ

ַמֵהר  ּמְ ֵני ׁשֶׁ לּו, ִמּפְ ּצָּ ּיִ יו ַעד ׁשֶׁ לָּ ּלֹא ְלהֹוִסיף עָּ ה, ְוׁשֶׁ כָּ ׁשְ חָּ ֶׁ ה ִמׁשּ ּלָּ סּוי ִאם ִנְתּגַ ּלֹא ַיֲחִזיר ַהּכִ ת.  ִלגְ ׁשֶׁ ּבָּ ׁשַ ם ּבְ ּולָּ ׁשּ  ֹמר ּבִ

רשב"ם התיר להניח פירות חיים סביב הקדרה בע"ש, אף שלא 
, 164בושלו כלל, כיון שפירות נאכלים חיים הם נחשבים כמאב"ד 

ויותר הם טובים ללא בישול כלל מכמאב"ד עד שיתבשלו , ומכל 
ים עליהם כיסוי, שאם נטלו בשבת  מקום צריך להזהר שכאשר נותנ

שלא יחזיר אותו עליהם, משום שבזה הוא מקרב גמר בישולו )תוס' 
מח. ד"ה זיתים, רא"ש סי' ב, סמ"ג ל"ת סה, יג ע"ד, סמ"ק סי' רפב 

 עמ' רפו, תרומה סי' רלא דיני הטמנה, רי"ו ח"ג ני"ב סט ע"א(.

 חת פת : הנ ה  סעיף 
ְקְרמּו  ּיִ ֵדי ׁשֶׁ א ּכְ ּלָּ ּנּור, אֶׁ ּתַ ת ּבַ ה ּפַ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ ֵאׁש(ֵאין נֹוְתִנין סָּ ה ֵמֲחַמת הָּ ם ְקרּום ּוְקִלּפָּ חֶׁ ֵני ַהּלֶׁ ה ַעל ּפְ ֲעלֶׁ ּיַ י' ׁשֶׁ ִקים  )ּפִ נֶׁיהָּ ַהְמֻדּבָּ ּפָּ

ְקְר  ּיִ ֵדי ׁשֶׁ א ּכְ ּלָּ ִלים, אֶׁ חָּ י ּגֶׁ ּבֵ ּה ַעל ּגַ רָּ ּנּור; ְולֹא ֲחרָּ ּתַ ֵאׁש. ּבַ נֶׁגֶׁד הָּ ּכְ נֶׁיהָּ ׁשֶׁ רּוי  הגה:מּו ּפָּ ִכין, קָּ ּה ְוֵאין ַהחּוִטין ִנְמׁשָּ ּפֹוְרסָּ ל ׁשֶׁ ְוכָּ

ִנים   ן ּדְ   ופשטיד''א אוֹ )הגה''מ פ''ג(;  ְקִריַמת ּפָּ ַמֲאַכל ּבֵ ּה ּכְ תֹוכָּ ּבְ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ֵ ׁשּ ה, ְוִיְתּבַ ה ּוְלַמּטָּ נֶׁיהָּ ְלַמְעלָּ ְקְרמּו ּפָּ ּיִ ִריְך ׁשֶׁ ם ְסַמ''ג רֹוַסאי  פלאדי''ן, צָּ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ )ּבֵ

הֹות ַמְימֹוִני(.  ּו; ְוִאם  וסה''ת ְוַהּגָּ ֲעש  ּיַ ְכֵדי ׁשֶׁ סּור ַעד מ ''ש ּבִ ֵמִזיד, אָּ ם, ִאם ּבְ ֵניהֶׁ ְרמּו ּפְ ה ְולֹא קָּ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ ם סָּ ַתן אֹותָּ ְוִאם נָּ

ר לֹו ִלְרּדֹות מִ  ׁשֹוֵגג, ִאם ֵאין לֹו ַמה ּיֹאַכל, ֻמּתָּ ם ַמה ּיֹאְכלּו: ּבְ הֶׁ ֵאין לָּ לֹׁש ְסֻעּדֹות, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים ׁשֶׁ ּנּו ְמזֹון ׁשָּ ּמֶׁ

ה  ַמְרּדֶׁ ה ּבְ ה, לֹא ִיְרּדֶׁ הּוא רֹודֶׁ לֹׁש ְסֻעּדֹות. ּוְכׁשֶׁ ם ְמזֹון ׁשָּ כֶׁ ַלַע''ז(, ּבֹאּו ּוְרדּו לָּ ה פאל''ה ּבְ ְרּגּום ַמְרּדֶׁ ה ּתַ ַרַחת ּוְבִמְזרֶׁ ַסכִּ )פי' ּבְ א ּבְ ּלָּ ין  אֶׁ

ַמְרּדֶׁ  ה ּבְ ּנּוי, ִיְרּדֶׁ ׁשִ ר ִלְרּדֹות ּבְ ְפׁשָּ חֹל; ְוִאם ִאי אֶׁ ה ּבַ עֹוש ֶׁ ְך ׁשֶׁ רֶׁ דֶׁ ה ּכְ ּלֹא ַיֲעש ֶׁ ְכֵדי  ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו, ׁשֶׁ ּה ּבִ נָּ ה; ְוִאם ְנתָּ

ַדְרּכֹו. וְ  ה ּכְ ת הּוא, רֹודֶׁ ּבָּ ְך ׁשַ א, ְוצֹרֶׁ ַבד ִאסּורָּ לֹא עָּ ן ּדְ יוָּ , ּכֵ נֶׁיהָּ ְקְרמּו ּפָּ ּיִ ּנּוי.  ׁשֶׁ ׁשִ סּור ֲאִפּלּו ּבְ ְך ַהּיֹום, אָּ ּלֹא ְלצֹרֶׁ ׁשֶׁ
ִטיט  הגה: ֵאינֹו טּוַח ּבְ ַתּנּור ׁשֶׁ ל זֶׁה ּבְ ''א(, ְוכָּ גָּ א )הָּ לָּ ר ּדְ ֱאפֹותֹו, ֻמּתָּ ֵיׁש לֹו ְזַמן לֶׁ ת ַרק למ''ש, ּדְ ּבָּ ְך ׁשַ ה ְלצֹרֶׁ ֵאינֹו אֹופֶׁ ִטיט אֹו ׁשֶׁ ל ִאם הּוא טּוַח ּבְ ֲאבָּ

ְכהַ  ְזִריַנן ּבִ ה ּגָּ א ְיַחּתֶׁ ּמָּ ְונָּא ׁשֶׁ ל ּבֹו(. אי ּגַ  )ּכָּ

 
 מקור קודש

 

ול, וביצה אין דרך לגומעה חיה, ובצל אין טוב לאוכלו חי כמו בשונה מבשר בצל וביצה שטרם בישולם אינם נחשבים כמבושלים כמאב"ד, שכן בשר צריך ביש 164
 תפוחים. 
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 א. קרימת פנים

 ת הבאות: יומותרת באפשרו נתינת פת בתנור בסמוך לשבת
 א. קרימת פנים

פת לתנור עם חשכה ולא חררה על גבי גחלים    "אין נותנין  -שבת יט:  
אלא כדי שיקרמו פניה מבעו"י, רבי אליעזר אומר כדי שיקרום 

והגמ' ביארה שכוונת ר"א היא לצד הפת שכנגד  ,התחתון שלה"
בשיעור אפיה זו אין חשש שהאדם יבוא  ,, שכן לשיטתוהתנור

קים . ונחלקו הפוסיהרוס את הפת  חיתוי רקלחתות בגחלים, שהרי ה
הם הוא ימחלוקת כפולה, בהבנת מחלוקת ת"ק ור"א, מי מבינ

 : המחמיר, וכמי הלכה למעשה
 

ר"ן )ח. ד"ה מתני' אין  רש"י, שיטת  – י"א שר"א הוא המחמיר 
צולין(, וכן מפרשים הרב המגיד והכסף משנה בדעת הרמב"ם )פ"ג 

שכן הפת יותר ממהרת לקרום מצד    ,ר"א מחמירש  -  היא, ב"י  הי"ח(
  והלכה כר"א, שצריך שיקרם הצד שכנגד התנור ]הלכה כר"א  האש,

א. שכן זהו ר"א בן יעקב שמשנתו קב ונקי  – ולא כת"ק שהם רבים
והלכה כמותו אף נגד רבים )ר"ן(, ב. שר"א מפרש דברי ת"ק, 
שקרמו פניה היינו התחתון, ג. לפי שהגמ' דנה בדברי ר"א מוכח  

טור וה 165רמב"ם ה שהלכה כמותו )ה"ה([. וביאר הב"י בדעת
"או בצד שכנגד התנור או בצד האש" שכוונתו לגבי הפת   ושכתב

פסק  ךוכ .166  שיקרום בצד התנור, ולגבי החררה שיקרום בצד האש
צד שנאפה שיקרום הלחומרא,  בעי' אפיה  שו"ע, שבכל דרך אפיה,  ה

 .167  מאוחר יותר
הוא המחמיר, אלא שסבר שהלכה כת"ק  גם הגר"א הבין שר"א

 להקל, וכך הוא הבין בדעת הרמב"ם.
 

סמ"ג והתוס' )עפ"י ירושלמי(  זוהי שיטת ה  –וי"א שר"א הוא המקל  
  הט"ז  הב"חגם  וביאר ךכו. מקלהת"ק הוא המחמיר, ור"א ש –
   –הלכה לענין נחלקו הם , אלא שמג"אהו

הרי"ף, הרא"ש   הלכה כת"ק, וכך הוא הוכיח בדעת - הב"ח לשיטת
ת"ק שפסקו כ]וגרס בדבריו "פניה שאינן מדובקים"[  הרמב"םו

הסתפק אם פסק כת"ק אלא שהוא הטור גם ולשיטתו  .להחמיר
 ירושלמיתלמוד כאו שת"ק המקל בבלי פשט התלמוד הלכה כ

שיקרום שצריך לחומרא הטור , ועל כן פסק מחמירוא השת"ק ה
הוסיף שיקרום "או בצד האש", וקאי גם על ועל כן בשני הצדדים ]

  .[פת
הרמב"ם והטור פסקו כר"א שסגי  -ואילו לשיטת הט"ז )ס"ק ב( 

בצד תנור וכ"ש בצד האש ]ועל כן הוסיף "או בצד האש"[, ואילו 
 פסק כת"ק שבעי' שיקרום בשני הפנים. הסמ"ג 

הבין כביאור התוס', שר"א הוא המקל, אלא  מג"א )ס"ק טו( גם ה
נראה מפסקיו מו שדעת הטור כת"ק להחמיר ]כיטתו שלש

ולהלכה  חזר בו ממה שכתב בב"י, שו"ע הולשיטתו גם ברמזים[, 
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שכתבו", וקאי   אף שבטור שירת דבורה בדברי הב"י נאמר "ומה שכתב" ונראה שקאי על דברי הטור בלבד, מ"מ בדפוסים ישנים הגירסא היא "ומ"ש", דהיינו "ומה 165
 באש" )רב גד יזדי שליט"א(, וכן מוכח בדברי הט"ז, שהב"י ביאר את דברי הרמב"ם והטור. על הרמב"ם והטור, שהרי גם ברמב"ם וגם בטור כתבו "או 

ש" לומר שקאי  שכן בחררה כיון שהיא דקה, בקרימת צד אחד בודאי נקרם הצד השני )לבוש(, ובזה אין חולק שיש להקל, ולכן הב"י ביאר את הלשון "או בצד הא 166
 על חררה. 

נג שבשהיית תבשיל בעי' שיהא מצור"ל, מ"מ באפיה סגי בקרימת פנים, שכן לענין אפיה כיון שהגיע לשיעור מאב"ד, אם יחתה הוא  ואף לדעה המחמירה בסי' ר 167
 רק יהרוס )רמב"ם פ"ג הי"ח(. 

שכן הרמב"ם והטור  ]סגי באיזה צד שיקרום  א"כ  מקל, והר"א  פסק כ
  .[, ואף אם נסביר שמיירי בחררה הוי לקולא"או צד האש"כתבו 

 
בפת דק, אך בפת הגר"א נקט שדין קרימת פנים הוא רק  -פת עב 

 עב צריך שיהיו נקרמים שני הפנים )הביאו המ"ב בס"ק כו(.
 

פירוש קרימת פנים היינו שעולה על פני הלחם   –גדר קרימת פנים 
(, וזהו סימן לאפיה קרום וקליפה מחמת האש )בסוגריים שבשו"ע

)הגה"מ   מינימלית, שאם הוא יפרוס את הפת לא ימשכו חוטין ממנה
ורמת  וכ"כ הרמ"א. פ"ג אות כ, ותוס' במנחות עח: ד"ה פורסה(

אפיה זו שווה אף בפת עבה )מ"ב ס"ק כז(, אלא שהסימן של קרימת  
 פנים, לפי הגר"א אינו מהווה סימן בפת עבה. 

 טוח בטיטב. 

כאשר פי התנור מוגף וטוח בסמוך לחשכה  עיסה בתנור  מותר להניח  
, )הג' אשיר"י סי' לה(]דלא גרע מההיתר להניח ברחא ושריק[    בטיט

אך לשיטת השו"ע בסעי' א, אין  . והמ"ב )ס"ק כח( הרמ"א פ "וכ
טיחה בטיט מועילה להתיר להטמין או להשהות תבשיל שיש בו  

כנסת בפתיחת , אלא רק בגדי שהיתה מקשה ברוח הנחשש חיתוי
 .(, באה"ל ד"ה אבל אם)מג"א ס"ק יט התנור

 ג. יש לו מזון ג' סעודות

מותר להניח פת בתנור, אפילו לא קרמו פניו, כאשר יש לו כבר מזון  
, וא"כ ודאי אסור לו לרדות שלא לצורך שבתג' סעודות לשבת, שכן  

)כלבו סי' לא,    לא יחתה, ומוכח שכוונתו להשאיר את הפת למוצ"ש
. אך בתנורים שלנו שאין בהם איסור רדיה  וכ"פ הרמ"א ,ע"ב(לב 

, כיון שאין בהן איסור  אסור להניח פת אף אם יש לו מזון ג' סעודות
רדיה, חיישי' שמא ימלך לאכול מהפת שבתנור בשבת, ויחתה 

 ., מ"ב ס"ק לח()מג"א ס"ק כ בגחלים בכדי שיאפה מהרה

 ד. בכירה גרופה וקטומה 

דוקא בתנור לא מועיל להניח את הפת אף אם הוא גו"ק, כיון שלא 
מועילה לו גריפה וקטימה, משא"כ כירה מועיל בה גו"ק, וא"כ אין 

, וכן בתנור שלנו שדינו ככירה , ט"ז(ס"ק טז חשש שיחתה )מג"א
 .מועיל גו"ק )מ"ב ס"ק כח(

 בצק ממולא בשר 

אין היתר להניחו   בשר העטוף בבצק,הסמ"ג )סי' רפב ע' רפז( כתב ש
 בתנור מבעו"י, אלא בהתקיים שני תנאים: 

 .א. שיקרמו פני הפת העליון והתחתון
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)תרומה סי' רכד,   ב. שיתבשל הבשר שבתוכו בשיעור כמאב"ד
     .168 , וכ"פ הרמ"אהגה"מ פ"ג(

 169 ומ"מ עוגה וכן בצק שאין בו מילוי, אף שהם בקדרה דינם כפת
 (., מ"ב ס"ק כו, ט"זס"ק טז )מג"א

המג"א )ס"ק טז( כתב שלדעת הב"י יש להתיר אף   -דעת השו"ע 
אך לדעת שאר הפוסקים אף השו"ע יודה בזה   בקרימת צד אחד.

הוא עב ואינו מתבשל א. לפי ש –שבעי' קרימת שני פנים, הטעם 
מהרה )גר"א(, ב. או משום שהחלק העליון והתחתון בפשטידא 

יניהם וא"כ הוי כשני עיסות נפרדות מופרדים ע"י הבשר שמפריד ב
   )דגמ"ר, חמד משה(.

 היתר  ברדיה כשהניח 

ומ"מ זה משום שבות )מג"א ס"ק יח(,  -ברדיה יש איסור מדרבנן 
עובדין דחול )נתיב חיים באוצר  שבות הקל שכן, זה משום

 .המפרשים על הדף, מ"ב ס"ק לה(
 

 רדיה מתנור שהניח בו בהיתר: 
אסורה אפילו בשינוי, שכן הרדיה אסורה   –רדיה שלא לצורך שבת 

 משום שבות, כ"כ הרמב"ם )פ"ג הי"ח(, וכ"פ השו"ע.
 ואלו הן השיטות:, הפוסקיםבזה נחלקו  -רידה לצורך שבת 

רודה כדרכו לצורך שבת ]ואיסור  –ר"ן )שבת ב. דיבור ראשון( 
 רדיית פת היינו בשכח[.
דוקא בסכין ודוקא לג' סעודות ]ואיסור  –רמב"ן )במלחמות א:( 
 רדיית פת היינו בשכח[.

בסכין ומה שירצה ]ואיסור רדיית פת  –)פ"ה הי"ט(  מגידהרב ה
 היינו במרדה[. 

 ]ולצורך שבת רודה כדרכו לצורך שבתוהשו"ע פסק כדעת הר"ן, ש
משמע מהפמ"ג דוקא לג' סעודות, ולדעת הבאה"ל )ד"ה וצורך  -

אכול מפת זה שהוציא בשבת, נחשב לצורך  שבת( כל שרוצה ל
 שבת[. 

ודעת הא"ר שיש להחמיר כהפוסקים שאף בהניח בהיתר יש לו 
 לרדות לכתחילה בשינוי )מ"ב ס"ק לו(.

  שהניח באיסורבדיעבד 

 :  לקרום הפת פני ובדיעבד שהניח סמוך לחשכה ולא הספיק
 כתורמוסין ועססיות ,אסור עד מוצ"ש ובכדי שיעשו –במזיד 

ואף אם גוי רידה שלא מדעת   השו"ע. פ ", וכרמב"ם פ"ג הי"ח()
היהודי )מ"ב ס"ק לא(. ושיעור בכדי שיעשו היינו לגבי אכילה, אך  

 לגבי רדיה רשאי לרדות מיד במוצ"ש )מ"ב ס"ק לב(.
 

דוקא לצורך שבת, שאין לו מה   ,מותר להוציא הפת שבו –בשוגג 
יאכל, וכן יכול הוא לומר לאחרים שאין להם מה יאכלו לצורך ג' 

. ודוקא בשינוי, כגון ן מג: ד"ה ת"ר שכח(")שבת קיז:, ר  סעודות
, בסכין, ומ"מ אם א"א לו בשינוי מותר אף להוציא כדרכו במרדה

, שהוא שבות שכן עיקר האיסור במרדה הוא משום עובדין דחול
  וכ"פ השו"ע. ,)ר"ן שבת ב. דיבור ראשון( הקל

לא  –ומ"מ אם הוציא כבר פת אחת גדולה שמספיקה לג' סעודות 
יוציא עוד פת, שכן לחם משנה אינו חובה )מג"א סס"ק כג, מ"ב ס"ק  

  לד(.  
 

היתר הרדיה בדיעבד נאמר דוקא בפת ולא בבשר ושאר תבשילים,  
מד מלשון "היום" שנאמר ואף שהפת לסעודות שבת זה מדרבנן שנל

ג' פעמים, ואילו הבשר והדגים זה משום עונג שבת שהוא מדאו', 
 , שכן אי אפשר לקיים סעודות שבת ללא פת,אין תחליף מ"מ לפת

 תחליף.  יש ועל כן מותר, משא"כ לבשר

  : הניח בשבתסעיף ו 
ת, אֲ  ּבָּ ׁשַ נֹו ּבְ ה. ְוִאם ְנתָּ ֹבא ִליֵדי ִאסּור ְסִקילָּ ּלֹא יָּ ֵדי ׁשֶׁ ה ּכְ ּיֹאפֶׁ ם ׁשֶׁ ר לֹו ִלְרּדֹות קֹדֶׁ ֵמִזיד, ֻמּתָּ  ִפּלּו ּבְ

 המקור  

מותר לרדות, שעדיף שיעבור על איסור קטן מאשר   – איסורנתן ב
ומ"מ   ,)שבת ד.(  יבוא לידי איסור גדול שיאפה הפת ויתחייב סקילה

(, ובלבד שמחמת אם אפשר לעשות בשינוי עדיף )מג"א ס"ק כא
 (.השינוי לא ישתהה ויגיע הפת לקרימת פנים )מ"ב ס"ק מא

ניח סמוך וה שכח בשוגגש מיובבאה"ל )ד"ה מותר להוציא( פסק ש
לחשכה, מותר לו לרדות הפת במקום שחושש להפסד שיתקלקל  

 הפת.
 

החידוש הוא שמותר לרדות אף בשוגג, שכן  )פ"ט( לפי הרב המגיד
חיוב חטאת הוא רק כשנזכר בטעותו לאחר האפיה, ואילו אם נזכר  

להציל   ואעפ"כ מותר לו לרדות ,חטאת  חייב  קודם שנאפה הפת אין
 עצמו.
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בוא לחתות, שמא יהרוס את  ואף למחמירים בריש סי' רנג דבעי' בשהיה שיעור מצור"ל, לגבי הבשר הניתן בפשטידא יש להקל לאחר כמאב"ד, שהרי אין חשש שי  168
 העיסה העוטפת את הבשר.

 נראה לי הטעם, לפי שבאפיה, לאחר שנאפה בכדי שיקרמו פניו, אם הוא יחתה המאפה יהרס, אף שהוא מונח בתוך קדרה, כנלע"ד. 169

דוש הוא במזיד, שמתירים לו לרדות אע"פ שהוא לפי הב"י, החי
 ., והיה צד לומר "הלעיטהו לרשע וימות" )מ"ב ס"ק לט(פשע

 לרדות לצורך אחר 

אף שישנה מצוה לאפרושי מאיסורא ולהציל את חברו מלעבור 
שכן אין   מ"מ אין להציל כאשר המציל יעבור על איסור, ,עברה

ת חברו, אא"כ הוא לא  אומרים לאדם שיעבור איסור בכדי להציל א
 אחרים אינם צריכים לרדות בשבילפשע. ועל כן כשיש איסור רדיה,  

אין לרדות בשביל אחר  ו (.ס"ק כא, מחה"ש )מג"א אחר להצילו
אפילו אם האדם לא נמצא כאן ואין אפשרות להודיע לו לבוא 
ולרדות )מ"ב ס"ק מ(. ואף בתנור שלנו, שאין בו איסור רדיה אין  
לרדות לצורך אחר, משום שהבצק מוקצה )מ"ב ס"ק מ בשם א"ר(, 

יש לסלק לצורך אדם אחר ולהצילו, כגון  ,אך כאשר אין איסור כלל
 (.בתבשיל המונח בקדרה )מ"ב סס"ק מ
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 רדיה שאחר אפיה 

)תוס' מתיר, וטוען שאין בזה איסור רדיה, אך ר"י )שבת ד:( ר"ח 
)הג' אשיר"י פרק בתרא דר"ה סי' א(. אוסרר"ה כט: ד"ה רדיית( 

 

 : תנורים שלנו סעיף ז 
ר בָּ ׁשּום ּדָּ ין אֹו ּבְ ַסּכִ לֹׁש ְסֻעּדֹות ּבְ ָּ ר ְלהֹוִציא יֹוֵתר ִמׁשּ ה, ֻמּתָּ ם ְרִדּיָּ הֶׁ ֵאין ּבָּ נּו ׁשֶׁ ּלָּ ּנּוִרים ׁשֶׁ ּתַ ל   ּבַ ְתחֹב ּבֹו, ּוִמּכָּ ּיִ ׁשֶׁ

חֹל. ִדין ּדְ ֳעבָּ ִמְחזֵי ּכָּ ּום ּדְ ַרַחת ִמׁשּ קֹום לֹא יֹוִציא ּבָּ  מָּ

 המקור  

הקל בתנורים שלנו שאין בהם הדבקת )רי"ו ח"ג ני"ב סז ע"ד( רי"ו 
לא  אך  .פת, ואין בהם רדיה, שמותר ליטול הפת בסכין, כמו חררה

 משום עובדין דחול. יטול ברחת, 
 

 כמה ובמה 

 בדברי רי"ו שני דברים: הבין הב"י ו
 ,תיותר מג' סעודולבסכין אף ליטול התיר כוונת רי"ו היא לשא. 

 דהיינו בכל דבר שהוא דרך שינוי )מ"ב ס"ק מד(.
רק לצורך שבת ולא לצורך חול כתב המג"א )ס"ק כג( שההיתר הוא  ו

, דהיינו כל שרוצה לאכול מהם בשבת, ואפילו מקצת (ס"ק כג  )מג"א

. ועל הבצק מהם. שהרי לצורך חול אסור לרדות ואף אסור לטלטל
בספר בתנורים שלנו ו .ברחת אפילוידי גוי מותר להוציא כדרכו 

אך  ,אליה רבה מקל במקום פסידא כשחושש שהפת יתקלקל
  המג"א מחמיר בזה )מ"ב ס"ק מג(.

לאסור לרדות ברחת אף לצורך ג'   כוונתושהבין הב"י מרי"ו וכן ב. 
 סעודות, דמיחזי כעובדין דחול.

 שאר תבשילין

אסור, אא"כ אין לו מה יאכל, בכדי שלא יתענה בשאר תבשילין 
 ., כבסי' רפח )מג"א ס"ק כג(בשבת

לא יוציא   –אם הוציא כבר פת אחת גדולה שמספיקה לג' סעודות 
    .)מג"א סס"ק כג( , שכן לחם משנה אינו חובהפתעוד 

  : עססיות ותורמוסין סעיף ח 
א ִסּיֹות  לֹא ְיַמּלֵ ה ֲעסָּ ם ְקֵדרָּ דָּ ל(אָּ בֶׁ בָּ ֵאל ְולֹא ּבְ רָּ ץ ִיש ְ רֶׁ אָּ ֵדלֹות ּבָּ ן )פי' ִמיֵני ִקְטִנּיֹות ַהּגְ מּוְך  ְותֹוְרמּוִסין ְוִיּתֵ ת סָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ ּנּור עֶׁ ְלתֹוְך ַהּתַ

ֵני   ר, ּוִמּפְ ם ְלַאְלּתַ ְכלָּ ם ְלאָּ ּול ַרב ְוַדְעּתֹו ֲעֵליהֶׁ ׁשּ ִרים ֵאּלּו ֵאינָּם ְצִריִכים ּבִ בָּ ּדְ ֵני ׁשֶׁ ה, ִמּפְ כָּ ּלֹא  ַלֲחׁשֵ י ׁשֶׁ ְך ַאף ַעל ּפִ ּכָּ

יל ׁשֶׁ  ְבׁשִ ר ּתַ אָּ ׁשְ ר, ֲהֵרי ֵהם ּכִ ל ִעּקָּ לּו ּכָּ ְ ׁשּ הֹותֹו; ְוהּוא  ִנְתּבַ סּור ְלַהׁשְ אָּ ְרּכֹו, ׁשֶׁ ל צָּ ל ּכָּ ֵ ׁשּ ל ְולֹא ִנְתּבַ ֵ ׁשּ ִהְתִחיל ְלִהְתּבַ

ח.   ה ְוֻכּפָּ ין ְלִכירָּ ר ְלַחּתֹות    הגה:ַהּדִ ְפׁשָּ רּוִפים ּוְקטּוִמים ְואֶׁ ן ּגְ ֵאינָּ ׁשֶׁ ית יֹוֵסף ומ''מ פ''ב(,  ּכְ ׁשֹוֵגג, ֲאסּוִרים ל)ּבֵ ה ֵכן, ֲאִפּלּו ּבְ ש ָּ 'ש  'מְוִאם עָּ

ּו.  ֲעש  ּיַ ֵדי ׁשֶׁ  ַעד ּכְ

 המקור 

"ת"ר לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמוסין ותניח  -שבת יח: 
לתוך התנור ע"ש עם חשכה, ואם נתנה למוצ"ש אסורין בכדי 

 שיעשו".
בסמוך   מבעו"י קדרת עססיות ותורמוסיןבתנור  להניח  דהיינו, אסור  

]כדי  ואם עשה כן אסור עד למוצ"ש בכדי שיעשו שבת.לכניסת 
, ואף אם עשו בשוגג ]וכן שלא יהנה ממלאכת שבת )מ"ב ס"ק מח([

משמע בשבת לח. שגזרו על השוגגים משום המשהים במזיד 
 שאמרו שכחים אנו[ )ב"י(.

 הטעם 

בגמ' נאמר שהחשש הוא שמא יחתה בגחלים, אלא שהראשונים 
 : ת ותורמוסין יש חשש שיחתהמדוע דוקא בעססיונחלקו 

כיון שהם צריכים    –)ו: ד"ה ת"ר(    והר"ן)סי' לד(  לדעת רש"י הרא"ש  
 שמא יחתה בגחלים. בישול הרבה, חיישי' 

כיון שבישולם קצר ודעתו עליהם   - )פ"ג הי"ב(  ולדעת הרמב"ם
לאכול לאלתר, לכן מיד בהנחתם דינם כדין תבשיל דבשיל ולא  

  וכ"כ השו"ע שזה הטעם. בשיל )שהתחיל להתבשל ואינו כמאב"ד(.
דהיינו, כיון שאם יחתה בגחלים הם יכולים להתבשל עד הלילה, לכן  
אסרו בהם, משא"כ בבשר חי שהחיתוי לא יועיל עד למחר )מ"ב 

 מה(. ס"ק
האיסור הנ"ל תקף גם לגבי שאר מיני קטניות, ירקות,  ,ולפי זה

קדרת בשר חיה, שכן עינינו רואות שעל ידי  טודברים רכים, למע
 החיתוי הם ממהרים להתבשל בלילה )באה"ל ד"ה עססיות(.

 ההיתרים

על   הנחת קדרה המלאה עססיות ותורמוסיןאך ישנם היתרים ל
 :  האש, ואלו הן

אם התנור טוח בטיט שרי, אך לדעת השו"ע בס"א  לדעת הרמ"א  א.  
  .(, מ"ב ס"ק מו)מג"א ס"ק כד אין טיחה מועילה
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וכן בכופח ב. כירה גו"ק, או כופח שהוסק בקש וגבבה, שכן בתנור 
, מג"א ס"ק כד  )ה"ה שם, ב"י לא מועיל גו"קשהוסק בגפת ועצים 

ותנורים שלנו דינם ככירה שמועיל בהם גו"ק   (, מ"ב ס"ק מזוס"ק כה
 .)מ"ב ס"ק מו(

  : חבית מים סעיף ט 
ה ֵכן, ֲאסוּ  ש ָּ ה; ְוִאם עָּ כָּ ת ִעם ֲחׁשֵ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ ּנּור עֶׁ ן ְלתֹוְך ַהּתַ ל ַמִים ְוִיּתֵ ִבית ׁשֶׁ א חָּ ּיֹוֵצא ּבֹו לֹא ְיַמּלֵ ֵאי  ּכַ ִרים ְלמֹוצָּ

ּו. שַׁ  ֲעש  ּיַ ְכֵדי ׁשֶׁ ת ּבִ  ּבָּ

 המקור  

"כיוצא בו, לא ימלא נחתום חבית של מים ויניח לתוך  -שבת יח: 
 התנור ע"ש עם חשכה, ואם עשה כן למוצ"ש אסורין בכדי שיעשו".

 סמוך לחשכה.תנור בב להניח מבעו"י חבית מיםדהיינו, אסור 
   ומשמע שאין להניח גם בכירה שאינו גו"ק וכופח.

 הטעם

בגמ' נאמר שהטעם הוא שמא יחתה בגחלים, ונחלקו הראשונים 
 : מדוע יש חשש שיחתה דוקא בחבית מלאה מים

שמא יתקררו המים   -)סי' לד(    והרא"ש)ד"ה לא ימלא(  לדעת תוס'  
ש, , שהוא רוצה להדיח כלים במים חמים מיד במוצ"בסמוך לשקיעה

 . ויש חשש שמא לקראת מוצ"ש המים יתקררו
חימומו קצר ודעתו עליו זמן כיון ש )פ"ג הי"ב( ולדעת הרמב"ם

יש חשש  שלאלתר, מיד בהנחתו הוי בתבשיל דבשיל ולא בשיל, 
 שיחתה.

 
אף שהמים ראויים לשתיה כך, וא"כ  -הטעם ששייך במים בישול 

שני  ס"ק כו(, מ"מ כתב המג"א )דינם כמבושלים בשיעור מאב"ד
   –בהם בישול  טעמים לומר ששייך

אין המים טובים כל כך כשהם פושרים מאשר כשהם  שהרי א. 
 , )וכ"כ המ"ב בס"ק מט( מבושלים

במוצ"ש.   חמיםמים  בכלים  שצריך אותם להדחה    ב. או שכאן מדובר
לא תתבקע, בתנור בכדי שבקדרה שמים ור להניח סולפי טעם זה א

)מ"ב  ת כלים, וא"כ חיישי' שמא יחתהכיון שנוטל אותם להדח
 .סס"ק נא(

 בדיעבד שהניח באיסור

ואפילו אם בדיעבד אסור להנות מהם עד למוצ"ש ובכדי שיעשו, 
  )שבת יח:, שו"ע(. עשה זאת בשוגג

 ההיתרים

 :  להשהות חבית מים  ההיתריםואלו הן 
א. בכירה או בתנור שלנו כשהם גו"ק. וכן בכופח שהוסק בקש 

 וגבבה.
 ב. בתנור שטוח בטיט )מ"ב ס"ק נ(.

ג. אם המים התחממו קצת קודם בין השמשות, שהרי קיי"ל כדעה  
ית מאכל המבושל כמאב"ד )מ"ב ישניה בסי' רנג סעי' א, שסגי בשה

 ס"ק נא(.
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 סימן רנה 

 ועץ בודד   ת עצים : הדלקת מדור סעיף א 
יהָּ בְּ ֵאין עֹוש ִ  ה ֵמֵאלֶׁ ת עֹולָּ בֶׁ ְלהֶׁ ַ ֵהא ַהׁשּ ּתְ ן ׁשֶׁ ִעְניָּ אּור ּבְ ן הָּ הֶׁ ית ּבָּ ּצִ ּיַ ה, ַעד ׁשֶׁ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ ה ֵמֵעִצים סָּ ִלי ִסּיּוַע ין ְמדּורָּ

פֹו ְוִאם לֹא ֻהְדלְ  ּקֵ ְביֹו ּוְברֹב הֶׁ רֹב עָּ אּור ּבְ ּיֱֶׁאחֹז הָּ ִריְך ׁשֶׁ סּור  ֵעִצים ֲאֵחִרים; ְוִאם הּוא ֵעץ ְיִחיִדי, צָּ ְך, אָּ ל ּכָּ ה ּכָּ קָּ

ֻהְדלְ  ת. ּוְכׁשֶׁ בֶׁ ְלהֶׁ ַ ה ַהׁשּ ֲעלֶׁ ּתַ ֵדי ׁשֶׁ ֵעִצים ּכְ ִניד הָּ ּה ְויָּ ה ּבָּ א ְיַחּתֶׁ ּמָּ ה ׁשֶׁ זֵרָּ ת, ּגְ ּבָּ ׁשַ ּה ּבְ נֹות ּבָּ עּור, יָּכֹול ֵליהָּ ִ ׁשּ ה ּכַ קָּ

ין ִאם הּוא ַעל ּה, ּבֵ ׁש ְלאֹורָּ ּמֵ ּתַ ת ּוְלִהׁשְ ּבָּ ׁשַ ּה ּבְ ְגּדָּ נֶׁ ם ּכְ ִרים    ְלִהְתַחּמֵ בָּ ה, ַוֲאִפּלּו ִהיא ִמּדְ נֹורָּ י ַהּמְ ּבֵ י ַקְרַקע אֹו ַעל ּגַ ּבֵ ּגַ

ת.   ּבָּ ה ְלׁשַ ִתילָּ ם ּפְ ין ֵמהֶׁ ֵאין עֹוש ִ  ׁשֶׁ

 ההיתרים

בהדלקת מדורה בע"ש, ישנו חשש שמא המדורה לא תבער יפה 
ה השלהבת כראוי ויבוא לחתות בה בשבת, ויניד עצים בכדי שתעל

 )שו"ע, מ"ב ס"ק ב(.
 

 אך ישנם מספר היתרים להדלקת מדורה מבעו"י בסמוך לשבת: 
"ומאחיזין את האור   -המקור  – א. שתהא שלהבת עולה מאליה

במדורת בית המוקד, ובגבולין כדי שיצית את האור ברובן" )משנה 
שבת יט:(, ובגמ' )כ.( "מאי רובן? אמר רב רוב כל אחד ואחד, 

מואל אמר כדי שלא יאמרו הבא עצים ונניח תחתיהם. תני רב וש
חייא לסיועי לשמואל 'כדי שתהא שלהבת עולה מאליה, ולא שתהא  

ומ"מ לכתחילה ידאג   וכ"פ השו"ע. ,שלהבת עולה ע"י דבר אחר'"
שהתנור יוסק לגמרי, בכדי שלא יצטרך לחתות את זנבות האודים, 

 ס"ק א(. בכדי שלא יקררו את חום התנור )מ"ב ס
 

, ולפי השו"ע בר"ס רנד ב. בתנור טוח בטיט )תוה"ש, מ"ב ס"ק א(
אין טיחת התנור מועילה אלא במקום שיש חשש שיתקשה הבשר  

 . )באה"ל ד"ה אבל אם בסי' רנד סעי' ה( מחמת הרוח

 עץ בודד 

הסיק שצריך רוב עוביו ורוב  נחלקו בזה בגמ' )שבת כ.( ורב פפא
 וכ"פ השו"ע. ,היקפו של העץ

דהיינו שיאחז האש ברוב עובי העץ מבפנים וברוב היקפו מבחוץ 
 )רש"י, מ"ב ס"ק ד(.

 בהדליק בהיתריתרי השימוש ה

אחר שהצית בהם את האור כראוי יכול להתחמם כנגדה, ולהשתמש  
יקין בהן  לאורה, ואפילו המדורה עשויה מאותם דברים שאין מדל

אחד מבעיר את חברו )מ"ב ס"ק ה]דכיון שהסק המדורה רב,    את הנר 
 ,)שבת כא., טור(  170, בין מונחים על גבי קרקע בין על גבי מנורה  ח([

ב לזנבות האודים, שמא יגע ורישלא ישב בקובלבד וכ"פ השו"ע. 
שלא  פוסקים  יש    ומ"מלקרבם למדורה )ט"ז בסי' רהע(,  וינסה  בהם  

שלא יהיה שימוש המצריך  )א"ר ותוספת שבת(, וכן חוששים לזה 
 . , כבסי' רהע )מ"ב ס"ק ז(עיון רב וכן שלא יקרא בספר

 שהדליק באיסור בדיעבד

אם לא הדליק רובה מבעו"י אסור להנות ממנה, שמא יחתה ויניד 
פ השו"ע. וכ" ,בה עצים כדי שתעלה השלהבת )רמב"ם פ"ג הי"ט(

דהיינו אפילו אם לאחר כניסת השבת המדורה דלקה כראוי, יש 
., כיון שעבר על דברי חז"ל )מ"ב ס"ק ה(לאסור )מג"א ס"ק ב(

  : הדלקת פחמים סעיף ב 
ִמין ֲאִפּלוּ  ְפחָּ ּבִ ֵהם ּדֹוְלִקים ְוהֹוְלִכים. ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ ֵני ׁשֶׁ ֵרי ִמּפְ הּוא, ׁשָּ ל ׁשֶׁ א ּכָּ ּלָּ אּור אֶׁ ם הָּ הֶׁ ַחז ּבָּ   לֹא אָּ

 "רבי יהודה אומר אף בפחמין כל שהן".  
 ת"ק:  לעונחלקו הראשונים האם רבי יהודה חולק או שהוא מוסיף 

רבי יהודה מוסיף, ועל כן  –ור דעת רי"ו )ח"ג ני"ב סח ע"א( והטל
]ולא מסתבר שת"ק יחלוק על כך שהרי בעינינו אנו  בכלשהו שרי.

 רואים שהוא דולק בקלות כל שנאחז בו האש כלשהו )ט"ז ס"ק ב([.
דעת הרמב"ם )בפירוש המשניות וכן נראה מהלכותיו בפ"ג לו לואי

לק, רבי יהודה חו –הי"ט וה"כ, לפי שלא חילק בין פחמים לעצים( 

 
 מקור קודש

 

 להשתמש לאורה, בין על גי קרקע בין על גבי מנורה".   "תנו רבנן כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן בשבת, אבל עושין מהם מדורה בין להתחמם כנגדה בין   –שבת כא.    170

ועל כן צריך שיאחוז האש ברמה שלא יצטרכו לומר להביא עצים 
 אחרים להבערה.   

 והשו"ע נקט בשם יש אומרים לקולא, כדעת רי"ו והטור.
ובספר תורת שבת ביאר שהשו"ע שפסק בסעי' א מבלי לחלק  
כלשון הרמב"ם היינו כיון שפוסק כמוהו ולא מחלק, וא"כ ה"ה  

ה מאליה, ואילו בסעי' ב הביא בפחמים שצריך שתהא שלהבת עול
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את דעת רי"ו והטור שמחלקים בין םחמים לשאר עצים, וא"כ הלכה 
  כסתם של סעי' א שדין פחמים כדין עצים. 

  : הדלקת שאר מדורות סעיף ג 
א ֲאִפלּ  בָּ ל ַקׁש ּוְגבָּ ְפִרית, ְוׁשֶׁ ל ּגָּ ת, ְוׁשֶׁ ל זֶׁפֶׁ ה ׁשֶׁ ל  ְמדּורָּ ה ׁשֶׁ ֵרי. ְוֵכן ְמדּורָּ הּוא, ׁשָּ ל ׁשֶׁ א ּכָּ ּלָּ אּור אֶׁ ם הָּ הֶׁ ַחז ּבָּ ּו לֹא אָּ

ַסל, ְצִריִכים ְרִעיִנים ּבַ ִנים ֲאֻגּדֹות, ְוַהּגַ ל ִאם ַהּקָּ ֵהם ְמֻפזִָּּרים. ֲאבָּ ׁשֶׁ ִרים ּכְ מָּ ְרִעיֵני ּתְ ל ּגַ ִנים, ְוׁשֶׁ אּור    קָּ ם הָּ הֶׁ ית ּבָּ ּצִ ּיַ ׁשֶׁ

ת   בֶׁ ְלהֶׁ ַ ֵהא ַהׁשּ ּתְ ךְ ַעד ׁשֶׁ פֶׁ הֶׁ ; ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּבְ יהָּ ה ֵמֵאלֶׁ  .עֹולָּ

 מדורת זפת גופרית קש וגבבא 

]שנגבב   וגבבא]זנבי שיבולים[  מדורה של זפת או של גפרית או קש  
האש ברובן כיון שהם   אין צריך שתאחוז – מהשדה לאחר הקצירה[

כך הדין גם  ולפי הגמ'   השו"ע. פ ", וכנדלקים בקלות )שבת כ:, טור(
 שעוה וכל דבר שניתך )מ"ב ס"ק ט(. ,שומןב

 מדורת קנים וגרעיני תמרים

נחלקו בזה הראשונים   –מדורה של קנים או של גרעני תמרים 
שאם נאחז האור  דלק י, מתי הם נוחים לה)שבת כ:( בגירסת הגמ' 

 : מאליהן כולן כבר ידלקו ממילא מהן  ןקצתמב
הם נוחים דוקא במאוגדים או   –והטור לגרסת הרא"ש )סי' מא( 

מבלי שיאחוז האש ברובן, אך בזה ועל כן יש להתיר  ,מונחים בסל
 במפוזרים צריך שיאחוז ברובן.

להיפך, הם נוחים   – והרמב"ם )פ"ג הכ"א(  לגירסת הרי"ף )ח:(
על כן יש להתיר מבלי שיאחוז האור  להידלק דוקא במפוזרים ו

 ברובן, ואילו במאוגדים צריך שיאחוז האור ברובן.  
קנים נוחים דוקא במפוזרים, ואילו  –לעומתם, רש"י חילק בדבר 

 גרעיני תמרה נוחים דוקא באגודים ומונחים בסל. 
פסק הרמב"ם, שהם כלהלכה, השו"ע פסק בסתם כגירסת הרי"ף ו

וזרים ועל כן מספיק שתאחז בהם האש  נוחים להידלק דוקא במפ 
כתב להיפך כדעת  קודם השבת כלשהו, ואילו בשם יש אומרים

 הרא"ש והטור. אך לא הביא את דברי רש"י כלל. 
ולפי כללי הפיסקה נראה שפסק כדעת הרמב"ם, שכן סתם וי"א, 

 הלכה כסתם. 
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 סימן רנו 

תקיעות לביטול ממלאכה   סעיף א: 
ם ִמן עָּ ת הָּ יל אֶׁ ֵדי ְלַהְבּדִ ִקיעֹות, ּכְ ה ּתְ ָּ ׁשּ ת ׁשִ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ יּו ּתֹוְקִעין ּבְ ן, הָּ ּובָּ ִיׁשּ ֵאל ּבְ רָּ יּו ִיש ְ הָּ ׁשֶׁ ה.  ּכְ אכָּ לָּ ֲהגוּ  הגה:ַהּמְ  ְונָּ

ִכין עַ  ִליַח ִצּבּור ְלהָּ ְכִריז ׁשְ ּמַ ה, ׁשֶׁ עָּ ֵחִצי אֹו ׁשָּ ת ּכְ ּבָּ מּוְך ְלׁשַ הּוא סָּ ל ׁשֶׁ ּכָּ דֹוׁשֹות, ׁשֶׁ ִהּלֹות ַהּקְ ּקְ אּוי ּבַ ם, ְוֵכן רָּ יֵמיהֶׁ ִקיעֹות ּבִ ְמקֹום ַהּתְ ת, ְוהּוא ּבִ ּבָּ ן ְלׁשַ ְצמָּ

קֹום.  ל מָּ כָּ  ִלְנהֹג ּבְ

 סדר התקיעות 

בגמרא מובא סדר התקיעות שהיו תוקעין בכדי להבדיל את העם  
תנא דבי רבי ישמעאל שש  " -שבת לה:  –המקור  - ממלאכה

נמנעו  -התחיל לתקוע תקיעה ראשונה  ,תקיעות תוקעין ע''ש
 ,דותהעומדים בשדה מלעדור ומלחרוש ומלעשות כל מלאכה שבש

 ואין הקרובין רשאין ליכנס עד שיבואו רחוקין ויכנסו כולם כאחד
]כדי שהנכנסים בראשונה לא יחשדו את הנכנסים באחרונה לומר 

ועדיין חנויות  שהמשיכו לעסוק במלאכתן לאחר התקיעה )רש"י([,
]דלתות החנויות שמסלקים אותם ומניחים   פתוחות ותריסין מונחין

התחיל לתקוע  ור עליהם תבלין )רש"י([.אותם על גבי יתידות למכ
]מים ועדיין חמין    ,נסתלקו התריסין וננעלו החנויות -  תקיעה שניה

מונחין על גבי כירה וקדירות מונחות על חמים למזיגת היין )רש"י([  
]את  סילק המסלק  -התחיל לתקוע תקיעה שלישית  .גבי כירה

ורך מחר  ]את הקדרה לצוהטמין המטמין הקדרה לצורך הלילה[ 
ושוהה כדי צליית דג קטן או כדי להדביק  .והדליק המדליק)רש"י([  

". ותוקע ומריע ותוקע ושובת]למי שלא הדליק עדיין[ פת בתנור 
נמצא שהיו שלושה תקיעות עם שהות ביניהן, ולאחר שהיה קטנה  

 היו חותמים בתקיעה תרועה תקיעה.
תוקעים במקום והוסיף הרמב"ם )פ"ה הי"ח( שאת התקיעות היו 

  גבוה.
ותקיעות אלו היו בזמן שעם ישראל היו ביישובן וכ"כ השו"ע, כך 

 שבזמן הזה לא תוקעים.

 זמן התקיעות 

פ"ה הראשונה במנחה, והשלישית סמוך לשקיעת החמה )רמב"ם 
 .ה"כ, טור(

 הכרזה לעם

הרמ"א הוסיף שישנו מנהג בכמה קהילות קדושות בזמן הזה, 
לעם להכין עצמם לשבת  יוצא כרוז המודיע שבמקום התקיעות 

 כחצי שעה או שעה סמוך לשבת, והוסיף שכן ראוי לנהוג בכל מקום. 

 
 מקור קודש

 

היה מכוון   א. "הזהיר בנר הויין ליה בנים ת"ח", ואם במדליק לעצמו אמרו כן כ"ש במשדל את אחרים, ב. אמרו חז"ל גבי אלקנה שהיה עולה לרגל בכל שנה  –הראיה    171
הקב"ה: "אתה כוונת לזכות את ישראל, אני אוציא ממך בן שיזכה את ישראל לפניי, זכה ויצא  בכל פעם לזרז את ישראל שהם ג"כ יזכו במצוה לעלות לרגל, ואמר לו 

 ממנו שמואל )שעה"צ אות ו(.  

, והוא ואילו הב"ח כתב שהמנהג להכריז חצי שעה סמוך למנחה
במקום התקיעה אמירת 'ברכו' היא , ובמקום תקיעה ראשונה

השישית. ]והקשה עליו המג"א )ס"ק א( שהרי נפסק בסי' רנא שלא  
עושים מלאכה בע"ש מן המנחה ולמעלה, ונחלקו בדבר האם מנחה 
גדולה או קטנה, אך למעשה גם לדעה המקלה, זה משעתיים וחצי 
קודם חשכה, וא"כ תקיעה שניה שהיא לבטל ממלאכה יש לתקוע 

ב"ח נקט שתקיעה ראשונה היא כחצי עה , א"כ איך הבשעתיים וחצי
 [.סמוך למנחה

ובקהילות גדולות מאוד שאי אפשר להכריז, נכון שיהיו קבוצה של 
אנשים מתנדבים שיצאו להזכיר לעם לסגור חנויות ולהדליק נרות, 

)מ"ב ס"ק   171ואשרי חבורות אלו, ויזכו עבור זה לבנים גדולי ישראל  
 ב(.

 הודעה לבעלי מלאכה

  ג לשלוח אדם לבטל את בעלי המלאכות ממלאכתם ראוי לנהו
 . )מג"א ס"ק א(, דהיינו שעתיים וחצי קודם השבת )מ"ב ס"ק א(

 הקדמת בעלי חנויות

, הטעם ראוי לבעלי החנויות לסגור העסק בערך שעה קודם השבת
 א. שפעמים ומגיע שר נכבד וממשיך המשא ומתן עד חשכה –

מגיעות   אחרות לביתן ולא(, ב. ועוד שכך הנשים מת)מג"א ס"ק א
 (. בעיסוקן לספק חילול שבת )מ"ב ס"ק א

 הקדמת אמירת 'ברכו'

אמירת 'ברכו' סומכים על שכן העם  ,יש להקדים את אמירת 'ברכו'
ופעמים שהיא  ,להפסיק את המלאכהוממתינים לאמירתה בכדי 

נאמרת לאחר השקיעה כך שהם עוסקים במלאכה בשבת, ועל כן 
בית הכנסת בכדי לדחות בוא לגדול המתאחר ל אין להמתין לאדם 

, שאדרבה זכות היא לו שלא יתחלל השבת על ידו 'ברכו'את ה
 (., מ"ב ס"ק א)מג"א ס"ק א
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 סימן רנז 

 : דיני הטמנה והדין בדיעבד סעיף א 

ה, טֹוְמִנין ּבֹו. ְוֵאין טֹוְמִנין בְּ ֵאין   כָּ ְסֵפק ֲחׁשֵ ל ּבִ ל; ֲאבָּ בֶׁ ֵאינֹו מֹוִסיף הֶׁ ר ׁשֶׁ בָּ דָּ ת, ֲאִפּלּו ּבְ ּבָּ ׁשַ ר ַהּמֹוִסיף  טֹוְמִנין ּבְ בָּ דָּ

ִדיֲעַבד סּור ֲאִפּלּו ּבְ יל אָּ ְבׁשִ ל, ַהּתַ ר ַהּמֹוִסיף ֲהבָּ בָּ דָּ עֹוד יֹום, ְוִאם ִהְטִמין ּבְ ל ֲאִפּלּו ִמּבְ ם  ֲהבָּ ְתַחּמֵ ּנִ צֹוֵנן, ׁשֶׁ א ּבְ . ְוַדְוקָּ

ר.  ה, ֻמּתָּ ה ִראׁשֹונָּ עָּ ׁשָּ ֲחִמימּותֹו ּכְ עֹוֵמד ּבַ ל ּבְ ה לֹו, ֲאבָּ פֶׁ ק ְויָּ ְצַטּמֵ ּנִ ר  הגה:אֹו ׁשֶׁ בָּ דָּ ׁשֹוֵגג ּבְ ַכח ְוִהְטִמין ּבְ ִאם ׁשָּ ֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

ֱאֹכל  ֵרי לֶׁ ל, ׁשָּ בֶׁ ַכי(. ַהּמֹוִסיף הֶׁ ְרּדְ הֹות מָּ ר לְ ְויֵ )ַהּגָּ ר, ֻמּתָּ חָּ ְך מָּ ְטִמין ְלצֹרֶׁ ּמַ ׁשֶׁ ל ּכְ ה, ֲאבָּ ְך ַלְילָּ ה ְלצֹרֶׁ עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ א ּכְ ּלָּ סּור אֶׁ ל זֶׁה ֵאינֹו אָּ כָּ ַהְטִמין ׁש אֹוְמִרים ּדְ

ל.  בֶׁ ּמֹוִסיף הֶׁ ר ׁשֶׁ בָּ דָּ עֹוד יֹום ּבְ ּבוֹ ִמּבְ ם ׁשִ ׁשֵ ן רנ''ג ּבְ ה ּוֵבית יֹוֵסף סֹוף ִסימָּ ירָּ ק ּכִ רֶׁ ַכי ֵריׁש ּפֶׁ ְרּדְ ט(, )מָּ קֶׁ ֹות ֵלי לֶׁ ִגיל ַלֲעש  ּלֹא ְיֵהא רָּ ּוְבִדיֲעַבד ֵיׁש ִלְסֹמְך ַעל זֶׁה ּוִבְלַבד ׁשֶׁ

ן.   ּכֵ

 הטמנה בדבר המוסיף הבל ובאינו מוסיף הבל

הובא פירוט כללי גבי הטמנה בדבר המוסיף הבל שבת לד. בגמ' 
ה מחלוקת ם לכל הלכה, אלא שישנושאינו מוסיף הבל, וכן הובא טע

בגרסאות, שיטת רש"י כגרסה שלפנינו, ועמו הרא"ש )סי' כג( והר"ן 
)לד. ד"ה אמר(, ומאידך שיטת הרי"ף )שם(, ועמו הרמב"ם )פ"ד 

  ה"ב(:
 

 –מחשכה  ]שרק שומר חום[  שאינו מוסיף הבל  דבר  אסור להטמין ב
שמא ירתיח, ופי' רש"י דהיינו שמא ימצא שהקדרה הצטננה  הטעם 

, שבזה חייב משום מבשל, ואפי' למ"ד שאין בישול  באש וירתיחנה
, מ"מ ]או בדבר יבש המבושל כ"צ )שעה"צ אות ג([ אחר בישול

 , שבזה חייב משום מבעירחוששים שמא יחממה ע"ג האש ויחתה
גזירה  ההוסיפו ש. והתוס' )לט. ד"ה אלא( )רא"ש, מג"א ס"ק א(

שמא ירתיח היינו דוקא בדבר מבושל, אך בדבר שאינו מבושל אין 
 וכן גרסת הרא"ש והר"ן.   חשש.

 ובין הטעמים, וכתב פובהיפוך והחלי וגרסוהרמב"ם  אך הרי"ף
שמא יטמין  שטעם האיסור להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל הוא 

דבר המוסיף   שכן רמץ הוא  ה זוברמץ ויבוא לחתות. אך קשה על גרס
 הבל )ר"ן(. 

 
בבין ]שרק שומר חום[ אינו מוסיף הבל דבר שמותר להטמין ב

משום דסתם קדרות רותחות הן, שהרי הדרך  הטעם  –השמשות 
  .)רש"י( להורידן מהאש בסמוך לחשכה, כשהן רותחות

ברישא מוסיף הבל, ולאחריה   ושגרסוהרמב"ם רסת הרי"ף ג לאך 
, מ' מיירי במוסיף הבל בבין השמשותאת בין השמשות, א"כ הג  וגרס

להטמין בדבר המוסיף הבל בבין מתירה הגמ'  םכך שלשיטת
משום שהקדרות רותחות, כלומר שכבר רתחו ונחו השמשות 

אלא שהראב"ד הקשה  מבעבוען וכיון שנחו שוב לא יגיעו לרתיחה.
אסור  שהרי יוצא שבדבר המוסיף הבל, להטמין מבעו"י  על שיטה זו,  

בין השמשות מותר, על כן ניסה הר"ן לבאר שלפי הרי"ף בין ואילו ב
ואין חשש שמא בשעת  השמשות קאי על דבר שאינו מוסיף הבל, 

ההטמנה הקדרה תבוא לרתיחה ויצא ממנה הזוהמה ויצטרך  
 לגלותה, כיון שזה דבר שאינו מוסיף הבל וממילא אינו מרתיח )ר"ן(.

 
שמא  הטעם  –וסיף חום[ ]הממוסיף הבל דבר האסור להטמין ב

 היא גרסתנו וגרסת רש"י הרא"ש והר"ן.   ךכ יטמין ברמץ ויחתה.

גזרה שמא ירתיח, דהיינו שמא בשבת   וגרסוהרמב"ם ואילו הרי"ף 
תרתח הקדרה יותר מידי, ויצטרך לגלותה עד שתנוח הרתיחה  

כך שנמצא שטומן בשבת בדבר המוסיף הבל  ,ויחזור ויכסה בשבת
כהמשך פעולה ראשונה וחזרה, אלא כיון שחומו  , ואין זה )ר"ן(

 .הרי כהטמנה חדשה )ר"ן( מתחדש בכל שעה,
 

דהיינו, לשיטת הרי"ף מותר להטמין בדבר המוסיף הבל רק 
בביה"ש, והדבר שאינו מוסיף הבל רק מבעו"י. ואילו לשיטת רש"י  
, הרא"ש והר"ן, מותר להטמין רק בדבר שאינו מוסיף הבל עד ביה"ש

 . וכתב הב"י שכן הוא עיקר. ק חשכהשהוא ספ 
ובדבר המוסיף הבל אסור להטמין אף בע"ש קודם חצות היום 

 )פמ"ג, מ"ב ס"ק ו(.

 בדיעבד 

אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל   :מתני'" – לח:שבת 
בחול ובאבק  ולא יטמיננה ,ור' יוסי מתיר ,ולא יפקיענה בסודרין
מעשה שעשו אנשי טבריא והביאו סילון של    ,דרכים בשביל שתצלה

אמרו להם חכמים אם בשבת כחמין  ,צונן לתוך אמה של חמין
אם ביום טוב כחמין  ,שהוחמו בשבת ואסורין ברחיצה ובשתיה

וממעשה  ." שהוחמו ביום טוב ואסורין ברחיצה ומותרין בשתיה
אסור   –ן בדבר המוסיף הבל תבשיל שהוטמדאנשי טבריה מוכח ש

  .אפילו בדיעבד

 כשאין תועלת בהטמנה 

שכל זה דוקא כשהיתה צמצם רמב"ן )בחי' לט: ד"ה ממעשה( ה
צונן והתחמם או שהצטמק היה  תבשילתועלת לתבשיל, דהיינו שה

, ועומד בחמימותו כשעה ראשונה, מותר צור"לויפה לו, אך במ
פי זה תבשיל שהוטמן  ול השו"ע. פ ", וכשהרי לא הועילו מעשיו
מותר, שהרי הוא רק שומר חום )מג"א  –בדבר שאינו מוסיף הבל 

 (. , מ"ב ס"ק חס"ק ו

 שגג ושכח

שהטמנה כשהיה לענין הג' מרדכי )בדף קעח עמ' ד, עט עמ' ב( כתב  
  מותר לאכול   -שאם שכח והטמין בשוגג בדבר המוסיף הבל  דיעבד,  

וכן הדין בשגג בדין    )הובאו דבריו בב"י בסיום הסי', ובדרכ"מ אות א(
  הרמ"א. פ ", וכוסבר שמותר )מ"ב ס"ק ט(



 מי      מנוחות          

 

80 
 
 

אלא שלבני ספרד אין להקל בזה, א. שהרי בשו"ע השמיט הלכה זו, 
כתב "ואם הטמין... אסור", וסתם ולא חילק בין  ב. ועוד שהשו"ע

, וכן נראה שהבין הרמ"א בדעת )וכ"כ המג"א ס"ק ד( שוגג למזיד
השו"ע שכן הוא כתב זאת בשם יש אומרים, ג. ועוד שהב"י הביא 

בדיעבד בהטמין  דברי סמ"ג סמ"ק תרומה ואף המרדכי, שיש להתיר  
מוסיף הבל  בשוגג רק משום שעיקר ההטמנה היתה בדבר שאינו

)וכ"כ ערך השולחן(. ד. ועוד שיש לומר שמה שהתיר הג' מרדכי  
שהטמין בשוגג היינו דוקא בצירוף שהטמין כשהיו מעט גחלים בין  
הדבר שאינו מוסיף הבל, כך שעיקר ההטמנה היתה בדבר המוסיף 

 הבל )ט"ז ס"ק ב(. 
 שקולא זו היא דוקא בתבשילכתבו  והחיי אדם  המג"א )ס"ק ז(  והנה  

לא רצה לאחוז את הקולא   וזאת משום שהמג"א]שהתבשל כ"צ 
ה, ובשהייה מספיק מבושל ילפסוק שהטמנה כשהי, בשני ראשיה

 .[, ודי אם נקל בזה בכל צרכוכמאב"ד
ולעומת זאת, בתוספת שבת כתב שקולא זו היא דוקא בנתבשל 

 כמאב"ד, וכן משמע בשלחן עצי שיטים. 
, כי ואוסר התבשיל עד מוצ"ש  ,אלא שנראה שהשו"ע אינו מקל בזה

, וכ"כ ביאור בהטמנה מחמירים יותר מבשהיה )מג"א ס"ק ד(
והמ"ב )ס"ק י( כתב שבמקום צורך יש לסמוך על דעה זו,   .הגר"א

, ובבאה"ל )ד"ה יש אומרים( הוסיף ובפרט אם התבשל כ"צ
 שבמקום הצורך ניתן לסמוך להקל אף בנתבשל כמאב"ד.

 לצורך מחר

)מרדכי סו"ס ש, שבלי הלקט  יש דעה המקלה יותר  הוסיף הרמ"א ש
דיני ה לענין הטמנה לצורך מחר, כך שיהטמנה כשהישסי' נז( 

הטמנה הם רק במטמין לצורך הלילה, אך במטמין לצורך מחר אין  
, כך שמותר להטמין אף בדבר המוסיף הבל  ,דיני הטמנה, כדין שהייה

  לחתות  שלצורך מחר ממילא הוא יתבשל ועל כן אינו יבוא
]לשיטתם המשנה של "אין צולין בשר בצל וביצה" היא במשהה 

הב"י דחה  . לצורך הלילה, אך לצורך מחר מותר ואין חשש לחיתוי[
דעה זו, שלא משמע כן מדברי המפרשים, שהרי כל שראוי לאכילה  
בלילה יש לחוש שמא יחתה )בסוף סימן זה סוד"ה רשב"ם, ובסי' 

וכתב הרמ"א שלמעשה בדיעבד יש רנד עמ' עא ד"ה במרדכי(, 
ואם הוא רגיל לעשות  רק שלא יהא רגיל לעשות כן.  ,לסמוך על זה

 כן אף בדיעבד יש לאסור, לפי שאין מקום לדעה זו )מ"ב ס"ק יב(. 
ה ימאב"ד, כדין שהיכולפי דעה זו אף מותר להטמין דבר המבושל 

ק שהותרה בסי' רנג לדעה בתרא, שאין חשש שמא יחתה )מג"א ס"
 .התבשל כל צרכובדוקא שדעה זו מתירה , ומ"ב )ס"ק י( נקט ח(

 לצורך מוצאי שבת

בסי' תרט ס"א גבי הטמנה ביום הכיפורים לצורך מוצאי יוה"כ, 
השו"ע פסק שמותר להטמין אף בדבר המוסיף הבל, וכן המנהג 
פשוט במדינות ספרד )מועד לכל חי סי' טז סכ"ט, חזו"ע ימים 

החמיר בדבר, אך המג"א כתב )שם( ילו הרמ"א נוראים עמ' רס(. וא
שדבריו תמוהים שכן זו רק חומרא שנהגו ואין זה מדינא, ולדעת 

 הלבוש והא"ר מותר להטמין למוצאי יוה"כ אף ללא חשש.   

 : תבשיל מבושל, וכיסוי לשמירה סעיף ב 
שֵּׁ  ְתּבַ ּנִ יל ׁשֶׁ ְבׁשִ ּום  ֲאִפּלּו ּתַ ש  קֹום לָּ ל מָּ ל. ּוִמּכָּ ֵאינֹו מֹוִסיף ֲהבָּ ר ׁשֶׁ בָּ דָּ ת ֲאִפּלּו ּבְ ּבָּ ׁשַ סּור ְלַהְטִמין ּבְ ְרּכֹו, אָּ ל צָּ ל ּכָּ

ֵאין זֶׁה ֵרי ׁשֶׁ ַעְפרּוִרית, ׁשָּ ּלֹא ִיְתַטּנֵף ּבָּ ֵדי ׁשֶׁ ִרים, אֹו ּכְ ַעְכּבָּ ְמרֹו ִמן הָּ ֵדי ְלׁשָּ יל ּכְ ְבׁשִ ִלי ַעל ַהּתַ ַמְטִמין ְלהָּ  ּכֵ ֵחם ּכְ

ה  ֵדרָּ סּוי ַעל ַהּקְ ׁשֹוֵמר ְונֹוֵתן ּכִ א ּכְ ּלָּ  ְוַעּיֵן ְלֵעיל סי' רנ''ג. אֶׁ

 תבשיל המבושל כ"צ

 עיקר דין זה הוא בסעי' ז, ולהלן עיקר הדברים: 
איסור הטמנה הוא רק בבשיל ולא הטמנה כשהייה, ו  לדעת הרשב"ם

על כן מותר להטמין תבשיל שהוא חי וכן תבשיל המבושל  בשיל, 
לפי שבשניהם האיסור טעם האיסור הוא משם  –]הטעם כמאב"ד 

תוס' שבת מז: ד"ה  ב הובא רשב"ם ה)שמא יחתה )ר"ן ריש פ"ד([ 
 .במה, ר' יוסף מאורליינש(

, כך כשהייה, ואין לחלק בין התבשיליםאינה הטמנה  לדעת ר"תו
בדבר המוסיף הבל כלל, תבשיל המבושל כ"צ או חי  ןשאין להטמי

א. שכן המשנה מיירי  –]הטעם  ובדבר שאינו מוסיף הבל בשבת
בסתם, וסתם קדרות מבושלות הן בבין השמשות, וא"כ אין להעמיד  
את המשנה בבשיל ולא בשיל, ואם היה לחלק ודאי שאחד  
מהאמוראים היה מפרש כן, כמו במשנה גבי שהיה. ב. ועוד 

משנה הקודמת איירי במבושל כמאב"ד, וי"ל שגם משנה זו שה
באותו ענין. ג. ועוד שבהטמנה גם קצת חיתוי מועיל לבישול, שכן 
הקדרה מוטמנת כך שקצת חיתוי יועיל הרבה, ועוד שמטמין אותה  
לצורך מחר כך שהיא צריכה חיתוי. משא"כ בשהיה שהקדרה מגולה  

אותה רק לצורך הלילה כך וא"כ חיתוי מעוט לא יועיל, וכן משהה 
תוס' הובא בתוס' שבת מז: ד"ה במה,  ר"ת) [שאינו צריך לחיתוי

השו"ע שאין להטמין   פ ", וכ(ריש פ"דר"ן רא"ש פ"ד סי' א, רא"ש, 
ומ"מ בחיתוי  ילו בדבר שאינו מוסיף הבל.פ דבר המבושל בשבת א

מועט בקדרה קרה, מועיל בשהיה יותר מבהטמנה, ועל כן במיחם  
למיחם אחר מותר להטמין, אך בחזרה הגמ' מסתפקת מה  שפינהו

 הדין. 
 

וכן דעת הדרכ"מ )אות ב( אלא שכתב שאין למחות ביד הנוהגים 
 להקל. 

ובדיעבד שהטמין תבשיל המבושל כ"צ, יש להתיר אם התבשיל היה  
 חם והטמינו בדבר שאינו מוסיף הבל )מ"ב ס"ק יג(.

 לשומרו מטינוף או עכברים

לשים כלי על התבשיל בכדי לשומרו מטינוף  אף בשבת מותר
עפרורית או מעכברים, שהרי אינו מתכוון להטמין בכדי להחם, אלא  
, בכדי לשמור, והוי כנותן כיסוי על הקדרה )ר"ן יט. ד"ה ת"ר מביא(
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כיסוי מעמיד חום )מ"ב ס"ק השו"ע שמותר בזה. ואע"פ שה פ "וכ
 יד(.

 הטמנת פי התנור בטיט

כתב האור זרוע )הל' ע"ש סי' ח( שהטמנה בתנור שהוא טוח בטיט 
מותרת בכל ענין, כיון שצריך מעשה גדול בכדי לסתור ובינתיים 

 יזכר באיסור. 

 : סוגי הכיסוי סעיף ג 
ל ֵזיִתים אֹו ׁשֶׁ  ת ׁשֶׁ סֹלֶׁ ל: ּפְ בֶׁ ִרים ַהּמֹוִסיִפים הֶׁ בָּ ים, ֵאּלּו ֵהם ּדְ ין ְיֵבׁשִ ין ַלִחים ּבֵ ַלח ְוִסיד ְוחֹל, ּבֵ ל ּומֶׁ ִמין ְוזֶׁבֶׁ ֻ ּוְמש  ל ש 

ס ל: ּכְ ֵאינָּם מֹוִסיִפים ֲהבָּ ִרים ׁשֶׁ בָּ ן ַלִחין. ְוֵאּלּו ּדְ ּתָּ ׁשְ לָּ ְ ׁשּ ְזַמן ׁשֶׁ ִבים ּבִ ין ּומּוִכין ַוֲעש ָּ ן ְוַזּגִ בֶׁ ה ְותֶׁ ּות ּוֵפרֹות ְוַכְנֵפי יֹונָּ

ר נֹוצֹות  אָּ הֹות()מהראֹו ׁשְ ַהּגָּ ין  ר''א ּבְ ׁשִ רָּ ל חָּ ת ׁשֶׁ ן ּוְנסֹרֶׁ ּתָּ ׁשְ ל ּפִ ת ׁשֶׁ ה(. ּוְנעֹרֶׁ ְמֵגרָּ ְרִרים אֹותֹו ּבִ גָּ ּמְ ׁשֶׁ ֵעץ ּכְ ק ַהּנֹוֵפל ִמן הָּ ֵיׁש אֹוְמִרים  הגה:)פי' ַהַקׁש ַהּדַ

א שְׁ  לָּ א ּדְ תָּ ִמּלְ ל, ּדְ ּמֹוִסיִפין ֲהבָּ י ׁשֶׁ ִעים, ַאף ַעל ּפִ ְסלָּ ר ְלַהְטִמין ּבִ ֻמּתָּ ן ּדְ נָּ יּה ַרּבָּ ְזרּו ּבֵ א לֹא ּגָּ ַכי ר''פ לֹא ַיְחּפֹר(. ִכיחָּ ְרּדְ פֹות ּומָּ  )ּתֹוסָּ

 .172  כעת נפרט אלו דברים מוסיפים הבל, ואלו אינם מוסיפים הבל

 דבר המעלה הבל

ומכוסה  תבשיל המונח עליולוסיף ואף מעלה הבל יש דבר שהוא מ
, מג"א  )שבת מז: , שהוא מחמם יותרכגון גפת של זיתים, בקופה
 .(ס"ק ט

 דברים המוסיפים הבל 

 173גפת של שומשמין  כגוןיש כאלו שלעולם הם מוסיפים הבל, 
זבל, מלח, )רי"ו ח"ג ני"ב סח ע"ב, וכן נראה מהרמב"ם פ"ד ה"א(, 

, ודוקא )שבת מז:(]דוקא כשטומן בו דבר חם )ר"ן([  חול סיד, חול
אם מטמין בתוכם ולא אם מניח עליהם ומכסה הקדרה בקופה, שהרי 

 .מחמם יותר )מ"ב ס"ק טו(גפת של זיתים 

 דברים המוסיפים הבל בעודם לחים

ויש כאלו שמוסיפים הבל רק בעודם לחים, הא לאו הכי הם 
ארוך או נחתך לחתיכות דקות   )בין אם הוא  מעמידים הבל, כגון תבן

)כל דבר רך קרוי בשם מוכין,   , מוכין)פסולת יין(  , זגים.מ"ב ס"ק טז(
כגון צמר גפן, תלישי צמר רך של בהמה וגרירת בגדים בלויים. 

  .)שבת מז:( ועשבים רש"י(
לדעת הרי"ף )כב:(, רש"י ורי"ו )ח"ג ני"ב סח ע"ב( לחין היינו דוקא 

 פ ", וכיותר, ולא לחין מחמת אחר מחמת עצמן שהם מחממות
ואילו הרא"ש )פ"ד סי' ה( דאזלי' לקולא כיון שזהו איסור דרבנן. 

לדעת הרמב"ם )פ"ד ה"א( לחין היינו מחמת עצמן וכ"ש מחמת דבר 
. וכן נראה מדברי הטור  שכל שהן לחין הם מוסיפים הבל ך, כאחר

ן משום , ונראה שסבר כשלא חילק בין סוגי הלחות )דרכ"מ אות ג(
שבירושלמי פרק במה טומנין פשוט הדבר לאיסור )באה"ל ד"ה  

 . בזמן ששלשתן(

 
 מקור קודש

 

זגים ולא שבת מז: "במה טומנין ובמה אין טומנין, אין טומנין לא בגפת ולא בזבל ולא במלח ולא בסיד ולא בחול בין לחים בין יבשים. לא בתבן ולא ב - ]המקור  172
 וכים ולא בעשבים בזמן שהן לחים, אבל טומנין בהם יבשים"[. במ
 הגמ' )שבת מז:( הסתפקה האם גפת הנאמר במשנה הוא דוקא של זיתים, שהם מוסיפים הבל, או של שומשמין, וכל שכן דזיתים שאסור, ועונה הגמ'  -המקור  173

תים אפילו מעלה הבל. ונראה שהפוסקים נקטו לחומרא שאף של שומשמין מוסיף הבל, שלעולם המשנה התכוונה לגפת של שומשמין שאף הוא מוסיף הבל, אך של זי
 לפי שהגמ' סיימה ב'לעולם' נראה שכן הלכה, ועוד שמפני שזה קרוב לבוא לידי איסור תורה לכן החמירו בספקו )ר"ן כב. ד"ה גמ' גפת(. 

ין כדעת רבי הושעיא ]רי"ו הקשה על דבריו שכן ת"ק חולק על רבי הושעיא, אלא שהב"י ניסה לדעת הרי"ף דוקא לח –פירות )כגון חיטים וקטניות. רש"י( כסות ו 174
אילו בגמ' מט. לת"ק  ליישב דבריו ולומר שלשיטת הרי"ף רבי הושעיא מיישב את המשניות, שבגמ' מז: נאמר שאין טומנין במוכין לחין, ונראה שה"ה פירות וכסות, ו 

יא מתרץ שטומנין היינו בלחין מחמת דבר אחר )ב"י([, ועל כן אין מטמינין בפירות לחין וכסות לחה כגון שער הנמצא בין ירכותיה טומנין בכסות ופירות, ורבי הושע
אלא ששאר הפוסקים לא   של הבהמה שהדרך למורטו, הנקרא "מרטא דביני אטמי", שיש בו לחלוחית קבועה שאינה עוברת, שדרך הבהמה להזיע שם )שבת מט.(.

 פ השו"ע כשאר פוסקים. "ת דברי רבי הושעיא, כיון שסברו שחולק על ת"ק והלכה כת"ק )ב"י(, וכפסקו א

להלכה, השו"ע כתב בסתם לחים, משמע שאפילו לחין מחמת דבר 
והמ"ב )ס"ק יט( כתב שישנם כמה  אחר אסור )מג"א ס"ק י(.

 אחרונים שמחמירים רק בלחין מחמת עצמן.  

 דברים שאינם מוסיפים הבל

)כרים, כסתות וגיזי צמר  ם מוסיפים הבל, כגון כסות  ויש כאלו שאינ
  נוצות, נסורת של חרשים או שאר  כנפי יונה    ,174ופירות  .מ"ב ס"ק כ(  

נעורת של )הקש הדק הנופל מן העץ כשמגררים אותו במגירה(, וכן  
רבי  כ דלאהבל,  המוסיפ  שנעורת אינהת"ק כ ]שכן הלכהפשתן 
הבל, ונעורת גסה אינה מוסיפה נעורת דקה מוסיפה  שחילק שיהודה  

 השו"ע. פ ", וכ(וגמ' מט.)משנה  [הבל ומותר לטמון בה
וכן אפר חם, אינו מוסיף הבל ומותר להטמין בו עד ביה"ש )מ"ב 

 ס"ק כד(.
ומותר להטמין בכל דבר שאינו מוסיף הבל ואפילו הם חמים )מ"ב 

 ס"ק כד(.

 סלעים

משתכי לה  מותר להטמין בהם, "משום ש –)אבני אש(סלעים 
 לקדרה" )בבא בתרא יט.(, ונחלקו הראשונים מה הפירוש

רש"י )ד"ה הנך( בפירוש ראשון כתב  "שמשתכי לקדרה":
 שמשברים את הקדרה, 

וזה כעין פירוש ר"ת פירוש שני כתב משום שמעלין חלודה,  רש"י בו
 שפירש שההבל היוצא מהם מקלקל את המאכל.

הבל, והם רק עושים עפר  ר"ח ור"י פירשו שסלעים אינם מוסיפים
תיחוח ומקלקלים את כח הקיר, ועל כן צריך להרחיקם ג"ט מכותל  

 חברו.



 מי      מנוחות          
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והמרדכי )ר"פ לא יחפור( עיקר הטעם  התוס' )ד"ה משום(  ולמסקנת  
הרמ"א שהטעם   פ ", וכהוא משום שאין מצוי שמטמינים בהם כלל

 הוא משום דמילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן.

שבדבר שלפעמים מטמינים בו אלא שאינו מצוי ומדבריהם משמע 
 (., מ"ב ס"ק כדבזה אסור )מג"א ס"ק יא

 : להחזיר, להוסיף ולהחזיר כיסוי סעיף ד 
ת ֲאִפּלוּ  ּבָּ ׁשַ ֵאין טֹוְמִנין ּבְ י ׁשֶׁ ר  ַאף ַעל ּפִ ה, ֻמּתָּ כָּ ׁשְ חָּ ֶׁ ה ִמׁשּ ּלָּ עֹוד יֹום ְוִנְתּגַ ַמן ּבֹו ִמּבְ ל, ִאם טָּ בֶׁ ֵאין מֹוִסיף הֶׁ ר ׁשֶׁ בָּ דָּ  ּבְ

ֵתת ַאֵחר בִּ  ּלֹו ְולָּ לֹו ּכֻ ה ִלּטְ ת, מֹוִסיף; ְוֵכן ִאם רֹוצֶׁ ּבָּ ׁשַ יו ּבְ לָּ ה ְלהֹוִסיף עָּ צָּ ין  ַלֲחזֹר ּוְלַכסֹותֹו; ְוֵכן ִאם רָּ ְמקֹומֹו, ּבֵ

ִראׁשוֹ  הָּ ִדין יָּכֹול ִלטְּ ׁשֶׁ סָּ א ּבְ ּלָּ ה אֶׁ יָּה ְמֻכסֶׁ ִראׁשֹון, ֲאִפּלּו לֹא הָּ ִני ַחם יֹוֵתר ֵמהָּ ֵ ַהׁשּ ין ׁשֶׁ ִני ּבֵ ֵ לֹו ן ַחם יֹוֵתר ֵמַהׁשּ

ְרּכוֹ  ל צָּ ת ּכָּ לֶׁ ֶׁ ּה ְמֻבׁשּ ל ִאם ֵאינָּ ּה; ֲאבָּ ְרּכָּ ל צָּ ה ּכָּ ֵדרָּ ה ַהּקְ לָּ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ְגלֹוְפְקִרין; ְוהּוא ׁשֶׁ ֲאִפּלּו ְלהֹוִסיף ַעל , ְלַכסֹותֹו ּבִ

ל.  ׁשֵ ּה ְלִהְתּבַ ת זֶׁה ּגֹוֵרם לָּ פֶׁ ּתֹוסֶׁ סּור ׁשֶׁ סּוי, אָּ  ַהּכִ

 התגלה מבעו"י כיסוי ש

לא יכסנו משתחשך, כסהו ונתגלה   –"לא כסהו מבעו"י  –שבת נא. 
 מותר לכסותו",  -

דמיירי מבעו"י, שאם התגלה הכיסוי מעל הקדרה   ופירשתוס' 
וכן בשבת מותר לגלות ולכסות  מבעוד יום מותר לכסותו משחשכה,  

על דעת שלא לכסותו מבעו"י גילהו בידיים לכתחילה, אלא אם כן 
ד"ה כסהו,  לא יכסהו משתחשך, דדומה להטמנה חדשה )תוס' –

  .(, רי"ו ח"ג ני"ב סח ע"גרא"ש פ"ד סי' י
ת"ק  דעת שסובר )בתוס' ד"ה כיצד( שלר"י לפי כתב הרא"ש שו

 וכוונתהמיירי בשבת, המשנה , א"כ בשבת אסור להסיר את הכיסוי
]וכל זה  ורק בדיעבד אם נתגלה מותר לכסותובשבת שאין לגלות 

ה טמון בו מכבר מותר בכסותו בכיסוי אחר, אך לכסותו בכיסוי שהי
נתגלה , אך אם נתגלתה מבעו"י אפילו לכתחילה )ב"י ד"ה ודע([

,  רא"ש סי' יבהביאו ה) בלי רצונו אסור לכסותה משחשכהממילא 
סי' רפס עמ' רפז, וכן דעת הסמ"ג ל"ת סה, יג ע"ד, והסמ"ק 

והתרומה סי' רלא פסק דיני הטמנה(, וכן נראה בירושלמי )שבת פ"ד 
 ., שאם התגלה מבעו"י אסור להחזירו("ם )פ"ד ה"דה"ג( וברמב

 
ולהלכה, כתב הב"י שכיון שרוב הפוסקים לחומרא, וכן נראה  
  מהרמב"ם והירושלמי, אם כן ראוי לחוש ולאסור להחזיר בכל ענין 

, משום שנראה  ה מבעו"יתשהתגל כיסוי של קדרה  משחשכה
, וכן המג"א )ס"ק  כלשון הרמב"ם שו"עב פ ", וכמטמין לכתחילהכ

 דלא כהב"ח שהקל בזה. .יב( הבין בדבריו

 כיסוי שהתגלה בשבת 

לכולי עלמא מותר להסיר בשבת כיוסי של קדרה ולהחזירו עליה, 
ועיקר המחלוקת היא האם מותר להסיר כיסוי ולהחזיר ולכסות 
בכיסוי אחר, מחשש שמא זה נראה כהטמנה חדשה )ב"י ד"ה ודע(, 

 דעת התוס' מותר, ולדעת ר"י אסור. כך של

 כיסויה  החלפת

"תנו רבנן אף על פי שאמרו אין טומנין בדבר שאינו  -ברייתא נא. 
מוסיף הבל, אם בא להוסיף מוסיף, כיצד, רשב"ג אומר נוטל הסדינין  

 ומניח הגלופקרין או נוטל הגלופקרין ומניח הסדינין".
ת"ק התיר רק חולקין,    אין גורסין כיצד, ות"ק ורשב"ג  –ר"י  לשיטת  
אם מחליף בכיסוי  אףו ,רשב"ג התיר אף להחליף לוואי, להוסיף

 ,עבה יותר, וכ"ש ליטול ולהחזיר את אותו כיסוי )תוס' ד"ה כיצד
כמו שמצינו שרשב"ג היה מקל יותר(, ולפירוש זה נראה שהלכה 

וכ"כ סמ"ג )ל"ת סה יג   ,)רא"ש סי' יב( , שמותר רק להוסיףכת"ק
  )סי' רפב עמ' רפו( מ"קע"ד( וס

מפרש את דברי ת"ק, רק  רשב"ג  גורסין כיצד, ו  –רבנו יונה  ולשיטת  
לומר שקדרה נחשבת למוטמנת בכדי להחליף או להוסיף עליה, כל 
שכיסה אותה ואפילו בדבר דק כגון סדין, וכן גרסת הרי"ף )כג:( 

 , וכן דעתוהר"ן )שם ד"ה ת"ר(, וכן הוא בירושלמי )שבת פ"ד ה"ג(
רי"ו )ני"ב ח"ג סח ע"ג( התרומה )סי' רלא פסק דיני הטמנה( והג' 

, רמב"ן )חי' נא. ד"ה כיצד( )סי' רפב עמ' רפז(וסמ"ק סמ"ק 
 .והרשב"א )נא. ד"ה ד"ה אע"פ(

 
הרמב"ם כתב היתר להחליף את הכיסוי,   –דעת הרמב"ם )פ"ד ה"ד(  

והרב המגיד הבין בדבריו שרשב"ג חלק על ת"ק ובא לפרש שרק 
החלפה מותר והוספת כיסוי אסורה, ואילו הכסף משנה ובב"י כתב 
הרמב"ם כתב לרבותא להתיר החלפה, אף שנראה כהטמנה חדשה 

 וכל שכן שמותר תוספת כיסוי.
 

כן הלכה, ובפרט שבדברי   להלכה, כיון שרוב הפוסקים מקלים
 הרמב"ם אין הכרע.  

 קירוב בישול

כל אופני החזרת או תוספת כיסוי בשבת הן רק בקדרה המבושלת  
 , ואפילו שהיא עשויה כמאב"ד,כל צרכה, שהרי אם אינה מבושלת

ל"ת סה יג ע"ד,  יש בזה קירוב בישול, וחייב משום מבשל )סמ"ג 
 . לא, הגה"מ שבת פ"ג אות ח(סמ"ק סי' רפב עמ' רפו,  תרומה סי' ר 

 
לדעת המג"א )ס"ק יג( אין קירוב בישול בדבר שאינו מוסיף הבל, 

, שהקדרה  כבסעי' חהמותרת מדובר בהטמנה ועל כן יש לפרש ש
עומדת על גבי כירה שיש תחתיה גחלים )קטומים( ולמעלה הקדרה  

 .בקדרה מכוסה בבגדים שאינם נוגעים
ד"ה גורם( אף בדבר שאינו מוסיף ולדעת הבית מאיר )הובא בבה"ל 

הבל שייך קירוב בישול, שהרי כל שעה שההטמנה מעמידה חום, 
וכל  שזמן הרתיחה והבישול נמשכים כך המאכל מתבשל יותר ]וכן 
מוכח מפירוש רש"י שכתב "ונוטל את הגלפוקרין אם ירא שמקדיח 

 תבשילו אף שגלופקרין אינם מוסיפים הבל"[. 
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 : הטמנה בכלי ראשון רותח בלבד סעיף ה 
ה ּה ִלְקֵדרָּ ל ּבָּ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ה ׁשֶׁ ֵדרָּ ת ִמּקְ ּבָּ ׁשַ יל ּבְ ְבׁשִ ה ַהּתַ ּנָּ ל.   ִאם ּפִ בֶׁ ֵאינֹו מֹוִסיף הֶׁ ר ׁשֶׁ בָּ דָּ ר ְלַהְטִמינֹו ּבְ ת, ֻמּתָּ רֶׁ  ַאחֶׁ

 הטמנה בכלי שני 

"וכן היה רשב"ג אומר לא אסרו אלא אותו מיחם, אבל  -שבת נא. 
פינהו ממיחם למיחם מותר", לפי שבכלי ראשון שבושל בו יש 

 לחוש שמא ירתיח )רש"י(.
הוא בגמרא הוא כיון שכוונתו לקרר א"כ אין חשש שיבוא הטעם ש

 לחמם. 
רש"י הוסיף בביארו "אוקורי קא מיקר להו במתכוון", והר"ן )כג:  
ד"ה אמר( דייק מדבריו, שכל ההיתר בהטמנה בכלי שני הוא דוקא 
 שכוונתו לקרר, משום שכך אין שום חשש שיבוא להרתיח ולחמם.

והר"ן )כג: ד"ה אמר( כתב שהטעם לעומת זאת, הרמב"ם )פ"ד ה"ה(  
הוא שכל מה שגזרו חכמים היינו דוקא בכלי ראשון עצמו שהתבשל  
בו ולא בכלי שני, ]שכל שפינהו הוי ליה במטמין את הצונן ומותר 
)ט"ז ס"ק ה([, וא"כ ההיתר הוא אפילו אם דעתו לחמם התבשיל,  

השו"ע והתיר   פ ", וכוכן אפילו אם עדין היד סולדת בו )מ"ב ס"ק כח(
להטמין בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל כל שפינה את התבשיל  

מכלי ראשון שהיה בו, ולא חילק מה היתה כוונתו. אך בדבר המוסיף 
 הבל אסור אפילו מבעו"י )מ"ב ס"ק ל(.

 להחזיר לכלי ראשון

לפי זה טעמו של הרמב"ם ופסק השו"ע, שחכמים גזרו רק בכלי  
אם הוציא והחזיר את התבשיל לכלי   ראשון, אם כן יש להתיר גם

ראשון שבושל בו, כיון שכבר אין לו דין כלי ראשון )מג"א ס"ק יד(. 
 ודוקא בדבר שאינו מוסיף הבל.

 כלי ראשון שאינו רותח

כלי ראשון שהצטנן קצת ]דהיינו שאין היד סולדת בו )מ"ב ס"ק 
יש להתיר להטמינו, שהרי הוא כצונן שמותר להטמינו  –כח([ 

"א ס"ק יד(, והמ"ב )ס"ק כח( כתב להתיר בזה במקום הצורך. )מג
 ודוקא בדבר שאינו מוסיף הבל.

 : הטמנת צונן סעיף ו 
יֹוֵתר אֹו  ן ּבְ ּלֹא ִיְצַטּנֵ ֵדי ׁשֶׁ ל ּכְ בֶׁ ֵאינֹו מֹוִסיף הֶׁ ר ׁשֶׁ בָּ דָּ ר צֹוֵנן ּבְ בָּ ת ּדָּ ּבָּ ׁשַ ר ְלַהְטִמין ּבְ ל  ֻמּתָּ ִפיג ִצּנָּתֹו; ֲאבָּ ּתָּ ֵדי ׁשֶׁ ּכְ

סּור.   ֵמי אָּ עֹוד יֹום, נָּ מּור ַוֲאִפּלּו ִמּבְ ל, ַוֲאִפּלּו ְלַהְטִמין צֹוֵנן ּגָּ בֶׁ ר ַהּמֹוִסיף הֶׁ בָּ דָּ  ּבְ

 הטמנה בצונן כשכוונתו לחמם

חת  "ממלא את הקיתון ונותן לתחת הכר או לת -משנה  –שבת נא. 
הכסת". והמבארת הגמ' שההיתר הוא אף בדבר צונן שהדרך  
להטמינו בכדי לחמם )גמ' בשם שמואל, רבי יהודה לרבי יוסי, ורב 
נחמן(, ודלא כרבי יהודה בסוף הפרק שאסר "כשם שאין טומנין את  

 החמין כך אין טומנין את הצונן".
 ופירש רש"י )ד"ה מותר להטמין( "מותר להטמין את הצונן מפני
החמה שלא יחמו, ולא גזרינן אטו הטמנה דכדי שיחמו", והר"ן )כג:  
ד"ה אמר( דייק מדבריו שכל ההיתר להטמין את הצונן הוא דוקא 

 כשאין כוונתו לחמם.
ואילו הרמב"ם )פ"ד ה"ד( והר"ן )כג: ד"ה אמר( התירו להטמין את  
הצונן בכל ענין, אף אם כוונתו לחמם ]שכן כל הטמנה שנאמרה בגמ' 

 )וכן כתבו תוס' ישנים בדף נא. ד"ה אבל(.יינו לחמם. ה
וכ"פ השו"ע, שמותר להטמין את הצונן בדבר שאינו מוסיף הבל, 

 אף בכדי שלא יצטנן ביותר או להפיג צינתו. 
 וצונן היינו מים או תבשיל )מ"ב ס"ק לב(.

והיתר זה הוא אף לאדם חשוב, אף שיראוהו בשבת מניח את הכיסוי 
 "א ס"ק טו בשם כנה"ג, מ"ב ס"ק לא(. על הצונן )מג

 הטמנת צונן בדבר המוסיף הבל

ודוקא בדבר שאינו מוסיף הבל, שהרי בדבר המוסיף הבל אסור  
 השו"ע. פ ", וכאפילו מבעו"י )ר"ן כג: ד"ה הלכך(

מותר להטמין את הצונן בחול, כיון שהחול מחמם את החם ומקרר  
דמחמימי חיים משום "חול  –את הקר ]כן הוא בבא בתרא יט. 

 "[)באה"ל ד"ה אבל בשם התוספת שבת(.ומקרירי קריר

 הנחת צונן על פי המיחם 

רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא חזיוה לההוא  " –שבת מח. 
]מעל אפומא ]כלי קטן מלא מים צוננים[ עבדא דאנח כוזא דמיא 

]גער   נזהיה רבה]של קומקום המלא מים חמים[ דקומקומא פיו[ 
 בו רבה[". 

והר"ן פירש בשם רבינו יונה, דמדין הטמנה מיירי. דרצה להטמין את  
הכוזא, וכדאיתא לקמן דמותר להטמין את הצונן. ורבה אסר, משום 

 כאן נחשבדלא התירו להטמין צונן אלא בדבר שאינו מוסיף הבל. ו
ם המיחם ניכר בכיסוי. אבל אף הכיסוי כמוסיף הבל, מפני שחו

. משום , כמו שפסק השו"ע בסי' רנחלשיטה זו, מבעוד יום מותר
לענין זה כמטמין בדבר המוסיף הבל.  נחשבדאף אי הוי הטמנה, לא 

התחתון אין לו חום מעצמו, אלא כל שעה חומו מתמעט שמאחר 
משום שהוא מוליד חום בדבר הקר על כן החשיבוהו . דהיינו, והולך

כמים שרק לענין הטמנה בשבת יחשב כדבר המוסיף הבל )באה"ל  ח
 ד"ה אפילו(.
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 : הטמנת תבשיל חי ומבושל כמאב"ד סעיף ז 
ְרּכֹו  ל צָּ ת ּכָּ לֶׁ ֶׁ ה ְמֻבׁשּ ְקֵדרָּ ה, ֲאִפּלּו ּבִ נָּ ְסִריַנן ַהְטמָּ אָּ א ּדְ ל ֵהיכָּ ְסִריַנןּכָּ ר. ְוֵיׁש  הגה:ק ְוַרע לֹו. , ַוֲאִפּלּו ִמְצַטמֵּ אָּ ְוֵכן ִעּקָּ

הּוי, ּוכְ  ׁשִ מֹו ּבְ ה ּכְ נָּ ַהְטמָּ ר ּבְ ְרּכֹו, ֻמּתָּ ל צָּ ל ּכָּ ֵ ׁשּ הּוא ַחי ְלַגְמֵרי אֹו ִנְתּבַ ל ׁשֶׁ כָּ ין ְואֹוְמִרים ּדְ ֵקל ַעל ְמִקּלִ ֲהגּו ְלהָּ ּנָּ קֹום ׁשֶׁ ן רנ''ג. ּוְבמָּ ֵאר ְלֵעיל ִסימָּ ְתּבָּ ּנִ מֹו ׁשֶׁ

א זוֹ  רָּ י ְסבָּ ר ְמקֹומֹות. ּפִ אָּ ׁשְ ן ּבִ ל ֵאין ִלְנהֹג ּכֵ ם. ֲאבָּ יָּדָּ  , ֵאין ִלְמחֹות ּבְ

 שיטות הראשונים

לדעת הרשב"ם הטמנה כשהייה, ואיסור הטמנה הוא רק בבשיל ולא 
בשיל, על כן מותר להטמין תבשיל שהוא חי וכן תבשיל המבושל  

בשניהם האיסור טעם האיסור הוא משם לפי ש –כמאב"ד ]הטעם 
, ובדבר חי אפילו אם היה מטמינו ברמץ, שמא יחתה )ר"ן ריש פ"ד(

הוא לא היה מסיים להתבשל אלא למחר, ואף למחר הוא יתבשל 
[ )הרשב"ם הובא בתוס' שבת  )מ"ב ס"ק לו( בלי צורך בחיתוי כלל

 מז: ד"ה במה, ר' יוסף מאורליינש(.
ולדעת ר"ת הטמנה אינה כשהייה, שכן יש יותר להחמיר בהטמנה, 
ואין לחלק בין התבשילים, כך שאין להטמין תבשיל המבושל כ"צ 
או חי בדבר המוסיף הבל כלל, ובדבר שאינו מוסיף הבל בשבת  

א. שכן המשנה של "במה טומנין" מיירי בסתם, וסתם   –]הטעם 
ין להעמיד את המשנה  קדרות מבושלות הן בבין השמשות, וא"כ א

בבשיל ולא בשיל, ואם היה לחלק ודאי שאחד מהאמוראים היה  
מפרש כן, כמו במשנה גבי שהיה. ב. ועוד שהמשנה הקודמת איירי  
במבושל כמאב"ד, וי"ל שגם משנה זו באותו ענין. ג. ועוד שבהטמנה 
גם קצת חיתוי מועיל לבישול, שכן הקדרה מוטמנת כך שקצת 

לצורך מחר כך שהיא   סתם הטמנה נעשיתה, ועוד שחיתוי יועיל הרב
. משא"כ בשהיה שהקדרה מגולה וא"כ שלא תתקרר צריכה חיתוי

חיתוי מעוט לא יועיל, וכן משהה אותה רק לצורך הלילה כך שאינו 
הובא בתוס' שבת מז: ד"ה במה, תוס' רא"ש,  צריך לחיתוי[ )ר"ת

, סמ"ג ל"ת סה  צארא"ש פ"ד סי' א, ר"ן ריש פ"ד, מרדכי פ"ב סי' ר
 (.יג ע"ד, סמ"ק סי' רפב עמ' רפו, תרומה סי' רלא

 להלכה

סור הטמנה תקף גם יאפסק כר"ת, שאין הטמנה כשהייה, והשו"ע 
  .לגבי קדרה המבושלת כל צרכה

הוסיף הב"י שלפי טעמו של ר"ת שמעט חיתוי מועיל החזיק החום, ו
, וכך הוא (א"כ יש לאסור גם בתבשיל המצור"ל )וכ"כ הר"ן להדיא

 175 פסק בשו"ע.
ועל כן אפילו אם מטמינו לצורך הלילה יש לאסור, כי לא חילקו  
חכמים בגזרתם )מ"ב ס"ק לג(, דלא כשהייה שלצורך מחר מותר, 
כיון שהוא מגולה מתקרר הרבה, ומעט חיתוי לא יועיל )שעה"צ אות  

 לה(. 
עילו  ובדיעבד מותר אם הוא תבשיל מצור"ל שהיה חם, כיון שלא הו

 מעשיו, כבסעי' א )מ"ב ס"ק לד(.

 במקום שנהגו להקל 

הרמ"א הסכים שיש לאסור אף במצור"ל, אלא שהוא הוסיף את  
דעת הרשב"ם שהטמנה כשהייה ויש להקל בכל שהוא חי לגמרי או  
נתבשל כל צרכו, וסיים הרמ"א שבמקום שנהגו להקל אין למחות 

זו שיטה יחידאה  ]כיון ש בידם, אך אין לנהוג כן בשאר המקומות
 .)באה"ל ד"ה וכן עיקר([

והמג"א )ס"ק יז( כתב שלפי שיטה זו יש להתיר אף במבושל 
, כדעה שניה בסי' רנג, שלדעתה אין חשש חיתוי במבושל כמאב"ד
אך באליה רבה התיר רק במבושל כ"צ ]דכן אף בשהיה  .  כמאב"ד

ה ישנה מחלוקת בזה, ועל כן הרמ"א נקט מבושל, לומר שבפחות מז
 יש למחות בידם )באה"ל ד"ה כל צרכו([.

ומ"מ גם לדעה זו המקלה, כל ההיתר הוא מבעו"י ולא בשבת )מ"ב 
 ס"ק לה(.

 סעיף ח 
ֲארוּ  ְתּבָּ ּנִ ִכים ׁשֶׁ רָּ י ַהּדְ ִלים ַעל ּפִ חָּ ּה ּגֶׁ ׁש ּבָּ ּיֵ ה ׁשֶׁ ירָּ י ּכִ ּבֵ ה ַעל ּגַ הֹות ְקֵדרָּ ר ְלַהׁשְ ּתָּ ּמֻ י ׁשֶׁ סי' רנ''ג, ִאם הּוא  ַאף ַעל ּפִ  ּבְ

קֹום ֵמחֲ  ל מָּ ן ִמּכָּ ל ֵמֲחַמת ַעְצמָּ ִדים ֵאינָּם מֹוִסיִפים ֲהבָּ גָּ ַהּבְ י ׁשֶׁ ִדים ַאף ַעל ּפִ ְבגָּ ה ּבִ ם  ְמֻכסֶׁ יהֶׁ ְחּתֵ ּתַ ַמת ֵאׁש ׁשֶׁ

ל   סּור(.  מֹוִסיף ֲהבָּ ן ׁשֶׁ )ְואָּ יוָּ , ּכֵ יהָּ ְחּתֶׁ ׁש ֵאׁש ּתַ ּיֵ י ׁשֶׁ ה, ַאף ַעל ּפִ ֵדרָּ ּקְ ִדים נֹוְגִעים ּבַ גָּ ֵאין ַהּבְ ן ׁשֶׁ ִעְניָּ הּוא ּבְ ל ׁשֶׁ ֵאינֹו  ּוִמיהּו ּכָּ

ֲעִמיד ְקֵדרָּ  ּמַ א ׁשֶׁ ְך ֵהיכָּ ֵרי. ִהְלּכָּ ה, ׁשָּ נָּ ְך ַהְטמָּ רֶׁ ה ּדֶׁ ה עֹוש ֶׁ ֵדרָּ ִלים, ְוֵאין ׁשּוֵלי ַהּקְ חָּ ם ּגֶׁ הֶׁ ׁש ּבָּ ּיֵ ח ׁשֶׁ ּפָּ ה אֹו ּכֻ ירָּ ה ַעל ּכִ

ַתן ַעל ַהקְּ  ן רנ''ג. ְוִאם נָּ ִסימָּ ֲארּו ּבְ ְתּבָּ ּנִ ִכים ׁשֶׁ רָּ י ַהּדְ ר ַעל ּפִ הּוי ִמְקֵרי ּוֻמּתָּ ִלים, ׁשִ חָּ ּגֶׁ ֵאינֹו  נֹוְגִעים ּבַ ב ׁשֶׁ חָּ ִלי רָּ ה ּכְ ֵדרָּ

י ַהקְּ  ִצּדֵ חָּ נֹוֵגַע ּבְ ִלי רָּ א ַעל אֹותֹו ּכְ ּלָּ ִדים ְנתּוִנים אֶׁ גָּ ֵאין ַהּבְ ן ׁשֶׁ ֵכיוָּ ר ּדְ ב, ֻמּתָּ חָּ ִלי רָּ ִדים ַעל אֹותֹו ּכְ גָּ ַתן ּבְ ה, ְונָּ ב  ֵדרָּ

נּו, ַעל יְ  ּלָּ ּנּוִרים ׁשֶׁ ּתַ ה ּבַ ֵדרָּ יַח ַהּקְ ר ְלַהּנִ ה. ְוֵכן ֻמּתָּ נָּ אן ַהְטמָּ ה, ֵאין ּכָּ י ְקֵדרָּ ִצּדֵ ֵאינֹו נֹוֵגַע ּבְ ּה דֵ ׁשֶׁ תֹוכָּ ן ּבְ ּתֵ ּיִ י ׁשֶׁ

ִד  ְבגָּ ּנּור ּבִ י ַהּתַ ה ּפִ ַכסֶׁ ּמְ י ׁשֶׁ ִלים, ְוַאף ַעל ּפִ חָּ ּגֶׁ ה נֹוַגַעת ּבַ ֵדרָּ ֵהא ַהּקְ ּלֹא ּתְ ה, ְוהּוא ׁשֶׁ ה ַחּיָּ ֵאין  ֲחִתיכָּ ן ׁשֶׁ יוָּ ים, ּכֵ

 
 מקור קודש

 

שהרי ר"ת רק תפס   –דלא כרי"ו )ח"ג ני"ב סח ע"ב( שדייק מדברי ר"ת שלא התיר במבושל כמאב"ד, שלפי זה ר"ת מתיר במבושל כל צרכו. כי יש לדחות דבריו  175
 ת אסר בכל ענין, ועוד שרי"ו בעצמו הביא שיש מהגדולים שאסרו אף במצטמק ורע לו )ב"י(.לשון רשב"ם שהתיר בכמאב"ד, אך באמ
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ֵרי.  נָּה הּוא, ְוׁשָּ או ַהְטמָּ ה לָּ ֵדרָּ ּקְ ִדים נֹוְגִעים ּבַ גָּ עוֹ  הגה:ַהּבְ נָּה ׁשֶׁ ִטיט,ְוַהְטמָּ ּנּור ּבְ י ַהּתַ ִחין ּפִ ַתּנּור ְוטָּ ְטִמיִנים ּבְ ּמַ ְמִדינֹות ֵאּלּו, ׁשֶׁ ין ּבִ  ש ִ
א  ְלמָּ י עָּ ֵרי ְלֻכּלֵ גּור(, ׁשָּ ן ס''ט ְואָּ ן ִסימָּ ׁשֶׁ ן סֹוף סי' רנ''ט. ּוִמצְ )אֹור זָּרּוַע ּוְתרּוַמת ַהּדֶׁ ֵאר ְלַקּמָּ ֵאר ְלֵעיל סי' רנ''ד, ְוִיְתּבָּ ְתּבָּ ּנִ ֵדי ּוְכמֹו ׁשֶׁ ת, ּכְ ּבָּ ה ְלַהְטִמין ְלׁשַ וָּ

ין ּיֹאַכל ַחּמִ ין  ׁשֶׁ ִמים ְואֹוֵסר ֲאִכיַלת ַחּמִ ִדְבֵרי ַהֲחכָּ ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבְ ל ִמי ׁשֶׁ ת. ְוכָּ ּבָּ בֹוד ְועֹנֶׁג ׁשַ י זֶׁה ִמּכְ ת, ּכִ ּבָּ ׁשַ ס הּוא ּבְ יקֹורֶׁ ּפִ א אֶׁ ּמָּ ן ׁשֶׁ ינָּ ת, ַחְייׁשִ ּבָּ ׁשַ ּבְ
ק כִּ  רֶׁ אֹור ּפֶׁ ַעל ַהּמָּ ל ּבֹו(.)ּבַ ה ְוכָּ  ירָּ

 קדרה שאינה מוטמנת כלל

מוסכם הדבר,   -קדרה שאינה מוטמנת בבגדים ואינה נוגעת בגחלים  
שאם הקדרה אינה מוטמנת בשום כיסוי, וכן אינה נוגעת בגחלים  

אין זה נחשב להטמנה כלל ]אף שיש תוספת הבל מרובה, כגון   ,כלל
ונחת בתנור שלא על גבי הגחלים, ואף שהתנור סתום. קדרה המ

שכן הטמנה נאסרה דוקא בדבר שדבוק בקדרה כגפת ומלח   –הטעם  
[, אלא זה  הן, וכן דוקא בדבר שמתגבר מעצמו מוסיף הבלוכיוצא ב

להשהות על פי ההיתרים בסי' רנג דומה לדין שהייה, שיש להתיר 
  י או מצור"ל לרי"ף קדרה חיה או מבושל כמאב"ד לרש"ס"א, כגון 

)הג' מרדכי פרק כירה פ ע"א, הובא בב"י בסוף הסי' ד"ה כתוב 
, ודוקא בשר חי שאין בו חשש חיתוי, כיון שאינו ראוי בהגהות(

להתבשל עד הלילה, אך פשטידא או מיני קטניות או מיני בצק 
שממהרין להתבשל, יש חשש חיתוי משחשכה כדי למהר בישולן  

להתיר כאשר הגחלים גרופים או קטומים, וכן   וכן יש  .לצורך הלילה
כאשר פי התנור טוח בטיט )מג"א ס"ק יט, מ"ב ס"ק מו בכוונת 

 הרמ"א בתחילת ההגהה(. 

 קדרה הנוגעת בגחלים 

הטמנה במקצת אינה אסורה, לפי הרמ"א  -קדרה הנוגעת בגחלים 
אילו וולכן קדרה המונחת על גחלים ממש אינה נחשבת למוטמנת, 

הטמנה במקצת אסורה, ועל כן כאשר הקדרה מונחת על ע  לפי השו"
  הגחלים ממש יש לאסור בכל ענין, ויש להתיר רק בקדרה המונחת 
על גבי כסא או פטפוט המפריד בין הגחלים לקדרה או על פי הכירה  

 (., מה מא, מ"ב ס"ק לזוכאן,  בסי' רנג סוף ס"א)כן דעתם 

 קדרה המוטמנת בבגדים  

, כאשר  מונחת על כירה שיש בה אשקדרה המוטמנת בבגדים ו
)לדעת השו"ע, ולדעת הרמ"א אף  הקדרה אינה נוגעת בגחלים

יש לאסור, אלא שיש לדון להתירה במקרים  – בנוגעת בגחלים(
  מסוימים:

 
, חי' )ד"ה הא דאמרינןלשיטת הרמב"ן  - 176א. כשיש הפסק אויר 

, שכן הוא  כל שהקדרה אינה נוגעת בגחלים ש להתירי( ריש פ"ד
 .177  בין הקדרה לאש מתיר כל שיש הפסק אויר

כל   – )חי' מז: ד"ה גמ'( והרשב"אלשיטת רבנו יונה לעומת זאת, 
,  לגחלים  שהקדרה מכוסה מיקרי הטמנה, ואף שיש אויר בין הקדרה
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דנו האם הגמרא בשבת מח. אסרה הטמנת קדרה המכוסה בקופה של מוכין כאשר היא מונחת על גבי גפת של זיתים, שכן גפת של זיתים מעלה הבל. והפוסקים  176
 זה יחשב לדבר המעלה הבל, שהרי הכירה מעלה הבל.ניתן לדמות כירה שהוסקה ונגרפה לגפת, כך ש

אמנם הרמב"ן מחמיר בהטמנה במקצת, כך שהוא אוסר כל ששולי הקדרה נוגעים בגפת, וכן לשיטתו שולי תחתית הקופה אינם מהווים הפסק בין   -שיטת הרמב"ן    177
. כך לא לשהייההקדרה לגפת, כך שזה עדיין נחשב להטמנה בדבר המוסיף הבל. מ"מ הוא מקל לומר שכל שיש הפסק אויר בין הקדרה לגפת, אין זה נחשב להטמנה א

להטמנה על  שקדרה המכוסה בקופה ומונחת על גפת של זיתים בהספק אויר, מצד הגפת היא נחשבת לשהייה על דבר המוסיף הבל שמותר, ומצד הקופה היא נחשבת
אויר בין הגחלים שבה לקדרה ]ואף  דבר שאינו מוסיף הבל, כיון שאין חיבור ביניהם. ועל סמך זה נהגו לטמון הקדרה בבגדים ולהניחה ע"ג כירה גו"ק, שכן בכירה יש

פי דבריו, שהטמנה  פי הכירה שנוגע בקדרה אינו נחשב להטמנה בדבר המוסיף הבל, כי הטמנה הוא רק בדבר שאפשר לטמון בכולו )עפ"י תוס' מח. ד"ה דזיתים([, ול
ן, אלא שהאויר שנכנס מלמעלה מעל הקדרה, וכן ההפסק של הקופה במקצת מלמטה בגפת של זיתים אסורה, א"כ לכאו' אין צורך להזכיר את ההטמנה בקופה עם מוכי

ם ועל כן דינו נשאר  בין הקדרה לגפת, יכל להוות הפחתה בהבל, וא"כ היה דינו כמטמין בדבר שאינו מוסיף הבל, לכן צריך את ההטמנה במוכין שישמור יותר על החו
 .כמטמין בדבר המוסיף הבל )הרב גד יזדי שליט"א(

יסוי כיון שבכא. הר"ן )ריש פ"ד ד"ה אבל הרב( וסמ"ג כתבו    –הטעם  
הקדרה והטמנתה הרי האדם מגלה דעתו שהוא מקפיד בחימומה, 
ורוצה אותה לצורך מחר, ועל כן אף שמניח על גבי כירה )שיש אויר 
בין הגחלים לקדרה(, כיון שעוטף אותה בבגדים, מיקרי הטמנה ולא 

ב. והב"י כתב שהטעם הוא כיון שיש אש מלמטה, זה גורם שהיה. 
והיתר שהייה הוא רק  בר המוסיף הבל.  לבגדים שמסביב שיחשבו לד

כלי רחב הנהוג לתת על גבי כשמניחה מגולה או שמניח עליה 
סמ"ג ל"ת סה  וכן דעת    ריש פ"ד ד"ה ולפי,  כדרכו בחול )ר"ן  הקדרה

 פ", וכיג ע"ד, סמ"ק סי' רפב עמ' רפו, תרומה סי' רלא דיני הטמנה(
 השו"ע.

 
אם הכיסוי אינו נוגע ישירות  - אם הבגדים אינם נוגעים בקדרהב. 

בקדרה אין זה נחשב להטמנה כלל, כגון שמכסה בבגדים את פי 
התנור שדפנותיו גבוהות מהקדרה המונחת בתוכה, כך שהבגדים  
אינם נוגעים בקדרה ממש )כמנהגו של הרא"ש בעצמו, שו"ע 

רי"ו  )  כגון שנתן כלי רחב על גבי הקדרה והבגדים עליהםבסופו(, וכן  
בשיטת רבנו יונה  ר"ן ריש פ"ד ד"ה ולפיב סח ע"ג, וכ"כ ח"ג ני"

כך שאין  ,(, והבין הב"י שאף הרא"ש היה מתיר בזהוהרשב"א
וכן אם מניח דף רחב )מ"ב   ,)שו"ע(  בצידי הקדרהגם    הבגדים נוגעים

שכן אין זה נחשב להטמנה כאשר יש אויר בין הקדרה   ס"ק מב(.
, )טור( שמא יטמין ברמץ , וא"כ אין לגזור)לדבר הטומן( לדפנות

 השו"ע. פ "וכ
, שכן בזה אמנם מהר"י אבוהב כתב שלפי רבנו יונה יש להחמיר

לשיטתו אסור לשים בגדים כלל, אפילו אם אינם נוגעים בקדרה, 
אך מהר"ן שהביא את דברי רבנו יונה והרשב"א נראה שאין לאסור  

  (.ד"ה וכתב בזה )ב"י
 

דעת האור זרוע שבתנור טוח בטיט, אין חשש    –ג. בתנור טוח בטיט  
שמא יבוא לחתות ועל כן מותר אף להטמין בתוכו בבגדים אף שיש  
שם גחלים )אליה רבה, רעק"א, גר"ז(. וכתב בשעה"צ )אות מו( שכן 
דעתו נוטה להקל, דאם המחמירים היו רואים את דברי האור זרוע 

 הם לא היו מחמירים. 
יחה בטיט מועילה רק לדיני שהייה אך לדעת הרש"ל )בתשובה( ט

ולא לדיני הטמנה, שכן עדיין יש חשש שמא יטמין ברמץ מגולה, 
ואין תנור טוח בטיט עדיף מהטמנה בגפת של זיתים שאסורה  
)שעה"צ אות מה(, ועל כן יש להזהר שלא לכסות הקדרה בגחלים  

 כאשר יש גחלים בכירה, דהוי מוסיף הבל ואסור. 



 מי      מנוחות          
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ס"ק מז( שטוב להחמיר בזה לכתחילה, שכן  ולהלכה, פסק המ"ב )
יש פוסקים המחמירים בדבר, ועוד שיש לחוש פן עד למחר ישארו 

 גחלים לוחשות, ולא יוכל להסיר הקדרה כבסי' רנג ס"א בהגהה.   
 

, הובאו לדעת רש"י )ריש פרק כירה –ד. כאשר הגחלים קטומות 
וסיף הבל, ( גחלים קטומות הוי דבר שאינו מדבריו בר"ן ד"ה ויש

דבר המוסיף הבל שכל שעה ושעה ב כן חכמים גזרו שלא להטמיןש
כגחלים קטומות , אך בדבר שפוחת חומו , בדומה לרמץמוסיף הבל

שעל  . וכתב הרז"ה )במאור טז סוע"ב(שעוממות והולכות לא גזרו
  .פי זה נהגו במקומו להטמין

  , וכן משמע מהתוס' ד"ה ומ"מ לדעת התוס' )שם ד"ה לא יתן
, גם כירה קטומה מוסיפה הבלוהר"ן )ריש פ"ד סוד"ה אבל(  (  דזיתים

, וכ"כ הפמ"ג, וכ"פ המ"ב )ס"ק לח( שאין ונחשבת כגפת של זיתים
היתר זה מועיל להניח בגדים על הקדרה, שכן כירה קטומה מוסיפה 

 הבל.
 

להניח בגדים על גבי קדרה   י"א שמותר -ה. כאשר הכירה גרופה 
משני  ,ין בה אש )גחלים(, דהיינו גרופההמונחת על כירה שא

א. משום שהטמנה האסורה היינו דוקא בדבר שראוי טעמים, 
להטמין בכולו, כרמץ, משא"כ בדפנות הכירה שאין אפשרות  

, מ"ב ס"ק 178  לגבי מנהג א  להטמין בקרקעיתה )תוס' מח. ד"ה זיתים
משום שהטמנה האסורה היינו בדבר שמוסיף והולך כגפת,  (. ב.מג

כירה גרופה שהחום שלה הוא מחמת הגחלים שהיו בתוכה,   משא"כ
ובכל שעה היא מתקררת והולכת )תוס' מח. ד"ה זיתים גבי מנהג ב  

179).  
שגם בכירה גרופה צריך לתת דף רחב בין הבגדים  ויש מחמירים

בעצמו שהניח את הבגדים על פי הכירה  כן נהג הרא"ש]לקדרה 
מה שהניח , וביאר הב"י ש180 )טור( מהקדרה ותגבוה ו דפנותיהשהי

, אלא שעשה זאת  תיהלכ םעל פי הכירה מלמעלה אין זה מטע
מטעמי נוחות בלבד, כך שאפשר להניח הבגדים על גבי לוח שעל 

 . [הקדרה
 

ות ביד כתב המ"ב )ס"ק מג( שכן הלכה, אלא שאין למחלהלכה, 
הנוהגים להקל בזה. ועל כן כתב שהמכסה בבגדים את הקפה או 
התבשיל המונח מבעו"י על התנור, יש לו להניח דף מפסיק בין 
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הטמנה בכירה גרופה, לאחר שהסיקה מבעו"י ובישל בה וכעת גרף אותה ורוצה להטמין בה ]כאשר מניח עליה   –מנהג א  –( שבת מח. ד"ה זיתיםוס' )סיכום הת 178
שהוסקה כל מסיק הבלא מחמת קרקע הכירה כמו שטמן בקופה של מוכין ע"ג זפת של זיתים שמסיק הבלא, ובפרט שזו כירה זה הלא קשה דאפר קר )תוס' רא"ש([, ו

ב. וכן בכירה תחילת  א. דוקא בגפת אסור דחיישי' שמא יטמין כולה בתוכה, משא"כ בקרקע הכירה. –הטעם  היום, כך שהיא רותחת ומסיקה הבל טפי )תוס' רא"ש(?
  נתינת הקדרה בה לא היתה לשם הטמנה, משא"כ בהטמנה בדבר המסיק הבלא, שהנתינה בה היא לשם הטמנה.

את הקדרה על הקרקע עד  מניחים  בינתיים הקדרה לפני חשכה ו לדון במנהג זה, שכן הגריפה נעשית בסמוך לחשכה, כך שבכדי לגרוף מסירים את התוספות הוסיפו
 לדעת התוס' בביאור דברי חזקיה יש דיני חזרה גם מבעו"י? קשה שהרי שיגרפו את הכירה, ו

, שבכדי להחזיר סגי בתנאי אחד, או שדעתו להחזירה או שעודה בידו, דבשל סופרים הלך אחר המקל. ור"ח מחמיר א. שמא הנוהגים כך סוברים כלישנא בתרא דחזקיה
( ומ"מ, נראה שיש להקל בזה, ולומר שחזרה האסורה היינו במחזיר לשם שהייה, אך אם  בזה, דלשיטתו משום חומרא דשבת ההטמנה נחשבת כדין תורה )תוס' רא"ש

 (. , ב"י סוד"ה כתב א"ארא"ש פ"ד סי' בר )מחזיר לשם הטמנה מות
אם מחזיר לשם  ב. עיקר דיני חזרה היינו שרוצה להחזיר על הכירה שהניח עליה מכבר לשם שהיה, שאם יהיה מותר להחזיר מבעו"י חיישי' שיחזיר בשבת, משא"כ

 הטמנה בזה אין לאסור כלל )רא"ש סי' ב(.
א.   –הטעם  לאחר שהוסקו בה גחלים, והלא כולו מכוסה וכן מסיק הבלא? רופהחפירה המחופה בלבנים ג –מנהג ב  -המשך סיכום תוס' )שבת מח. ד"ה זיתים(  179

ב. כירה חומה הולך ומתמעט, משא"כ בדבר המוסיף    דוקא דומיא דרמץ שנוגע בדפנות הקדרה, משא"כ כשיש אויר בין הכירה לקדרה, ואין להחמיר בזה יותר מבשהייה.
 .הבל החום מתרבה

 דהיינו אף שהרא"ש כתב את הסיבות להקל, היינו רק בכדי ליישב את המנהג הרווח, אך לעצמו הוא נהג להחמיר, כמו שמעיד בנו הטור.   180

הקדרה לכיסוי, ומ"מ אין למחות ביד הנוהגים להקל, כי יש להם על  
 מה שיסמכו.

 
סי'  )שבלי הלקט ו (סו"ס ש)מרדכי לדעת ה –הטמנה לצורך מחר ו. 

כשהייה לענין הטמנה לצורך מחר, כך שדיני הטמנה הם נז( הטמנה 
רק במטמין לצורך הלילה, אך במטמין לצורך מחר אין דיני הטמנה, 
כדין שהייה, כך שמותר להטמין אף בדבר המוסיף הבל, שלצורך  
מחר ממילא הוא יתבשל ועל כן אינו יבוא לחתות ]לשיטתם המשנה 

ה לצורך הלילה, אך  של "אין צולין בשר בצל וביצה" היא במשה
לצורך מחר מותר ואין חשש לחיתוי[. הב"י דחה דעה זו, שלא  

כל שראוי לאכילה בלילה יש  אלאמשמע כן מדברי המפרשים, 
לחוש שמא יחתה )בסוף סימן זה סוד"ה רשב"ם, ובסי' רנד עמ' עא  

שלמעשה בדיעבד יש לסמוך )סעיף א(  וכתב הרמ"א  .  ד"ה במרדכי(
רגיל לעשות כן. ואם הוא רגיל לעשות כן אף  על זה, רק שלא יהא 

 בדיעבד יש לאסור, לפי שאין מקום לדעה זו )מ"ב ס"ק יב(.

 קדרה המוטמנת בגחלים ושוליה בחול

המניח קדרה המכוסה בבגדים מלמעלה בתנור, כאשר שוליה  
אסור, שכן חול הוא מוסיף הבל, ושמא יטמין בכולו,   –עומדים בחול  

בגדים מותר אף אם הקדרה  אא"כ הניח כלי המפסיק בין הקדרה ל
]שכן לשיטתו הטמנה במקצת מותרת, ועל  טמונה בחול עד חציה

 כן עד חציה נחשב הטמנה במקצת, ומחציה נחשב לרובו ככולו[
     )מ"ב סס"ק מג בשם החיי אדם(.

 רה הטמנה בצד הקד

בט"ז )ס"ק ו( כתב שאין דין הטמנה בהנחת הקדרה בתנור, משום 
יש אויר בין הקדרה לדופני התנור, ועל כן יש להזהר שלא להצמיד  
את הקדרה לדופן התנור, שבזה אין אויר ונראה כהטמנה, וכן יזהר  

 שהדף הסותם את התנור לא יגע בקדרה. 
, פמ"ג(, ואף אלא שהאחרונים דחו דבריו )בגדי ישע, מאמר מרדכי

  לדעת מרן השו"ע שהטמנה במקצת חשיב הטמנה, יש להתיר בזה 
לפי שסובר שאין דין הטמנה בדבר שאין  , )באה"ל ד"ה שרי לכו"ע(

 (.35ראוי להטמין בכולו, כגון קרקע )משנה ברורה תפארת הערה 
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 מצוה להטמין

להטמין לשבת, בכדי שיאכל  בעל המאור )פרק כירה( כתב שמצוה
אוכל חם, ובזה יקיים מצות כבוד ועונג שבת. וכל המערער בדבר,  
ואינו מאמין לדברי חכמים ואוסר אכילת חמין בשבת, יש לחוש 

  שמא הוא אפיקורוס, וכ"כ הרמ"א.
ובפרט יש להזהר בזה, אלו שבמהלך השבת רוצים לאכול אוכל חם, 

לגוי, בישול, הבערה וכיבוי.  כך שהם מגיעים לידי איסור אמירה
והעושה כן במזיד הוא פסול לעדות ולשבועה מן התורה ומכרית  
נפשו מארץ החיים, כי היא עברה שחייבים עליה כרת וסקילה )מ"ב 

 ס"ק מט(.
    אך יש להקל למי שהחמין מזיק לו )מג"א ס"ק כא, מ"ב ס"ק מח(

 הטמנה בדבר שמקצתו מוסיף הבל

שאינו מוסיף הבל וגילה שהיה מעור בו דבר  בדיעבד שהטמין בדבר  
  יש להתיר, כיון שעיקר ההטמנה נעשתה בדבר היתר   –המוסיף הבל  

)סמ"ג ל"ת סה יג ע"ג, סמ"ק סי' רפב ע' רפו, תרומה סי'   אין לאסור
 רלא דיני הטמנה, מרדכי ריש פ"ד סי' שכא(. 

 פירותשהיית 

יה מתיר לתת פירות חיים סביב הקדרה, קודם חשכה. לפי רשב"ם ה
. אלא  מבושלים בשיעור מאב"דכחיים נחשבים הנאכלים  פרותש

שלא יחזיר או יוסיף עליו כרים וכסתות בשבת, שהרי מקרב בזה את  
הבישול )תוס' מח. ד"ה זיתים, תוס' רא"ש, רא"ש פ"ד סס"ב(.
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 סימן רנח 

 : הנחה על קדרה חמה סעיף א 
ֵאין ה, ׁשֶׁ ה ַחּמָּ י ְקֵדרָּ ּבֵ ר ַקר ַעל ּגַ בָּ ׁש ּבֹו ּדָּ ּיֵ ִלי ׁשֶׁ עֹוד יֹום ּכְ יַח ִמּבְ ר ְלַהּנִ ל. ֻמּתָּ בֶׁ ר ַהּמֹוִסיף הֶׁ בָּ דָּ טֹוֵמן ּבְ  זֶׁה ּכְ

 ת חם על חם בשבת הנח

"מניחים מיחם )נחושת( על גבי מיחם, וקדרה   –ברייתא    -שבת נא:  
)חרס( על גבי קדרה, ומיחם על גבי קדרה, וקדרה על גבי מיחם. 

יל שיחמו וטח את פיה בבצק )שנילוש מערב שבת(, ולא בשב
)כאשר העליון צונן(, אלא בשביל שיהו משומרים )ששניהם חמים(" 

, ואין חילוק בין קדרת 182דהיינו, מותר להניח רק חם על גבי חם  .  181
חרס למיחם נחושת, אלא מותר להניח אחד על גבי השני בשבת, 

 העיקר ששניהם יהיו חמים, כך שכוונתו רק לשמור חומם. 
והטור התיר בזה ששומר חומו אפילו להטמינו עליו, ואפילו לטוחו 

 בבצק שנילוש מאתמול.

 הנחת חם על חם שעל האש בשבת 

, כיון שהקדרה יש מתירים  -רי"ו )ח"ג סט ע"ג( הביא שני דעות בזה  
 ואין זה דרך בישול.  מפסיקה בין האש לכלי,

 ויש אוסרים, דהוי כמניח לכתחילה על האש. 
שיח סעיף ז הביא את שני הדעות וז"ל "יש מפרשים  השו"ע בסי'

דהא דשרי להניח כלי שיש בו דבר חם ע"ג קדירה הטמונה, אפילו 
  כלי התחתון על האש שרי. ויש מפרשים שאם כלי התחתון על 
האש, לעולם אסור". המ"ב )ס"ק נה וס"ק נו( כתב שהלכה כי"א  

 הראשון להקל, 
אילו בסעיף ח שמיירי בדבר וקשה, מדוע השו"ע לא הכריע בזה, ו

 יבש המבושל כל צרכו הכריע השו"ע להקל? 
המג"א )ס"ק כו( תירץ שבדבר לח, כיון שלדעת המחמירים יש 
בישול אחר בישול בדבר לח, יש חשש שיבוא להניח את הצונן לח 
 על האש, ויבוא לידי איסור תורה, ועל כן לא רצה השו"ע להקל בזה. 

והמ"ב )ס"ק ס( תירצו שסעיפים ז וסעיף ח הם  אך הא"ר, הגר"א, 
 ענין אחד, ומה שהשו"ע פסק בסעי' ח להקל היינו גם לגבי סעיף ז.

וכפי שמשמע מהשו"ע בסי' שיח סעי' ח. ואילו המג"א )ס"ק כו( 
 סבר שדעת השו"ע כדעה המחמירה.

 יבש המבושל כ"צ על חם שעל האש קר הנחת 

יש מתירים, כיון שהמיחם   –זה  רי"ו )ח"ג סט ע"ג( הביא שני דעות ב
מפריד בין הקדרה לאש ואין זה נראה כמבשל, שהרי אין דרך לבשל  
כך )וכן דעת רי"ו, וכתב שכן דעת הרא"ש אלא שהב"י כתב "ולא 

 
 מקור קודש

 

 ב"י(. יחם" )כן היא הגירסא ברוב הראשונים, דלא כגרסת רש"י בשם ספרים שגרסתם היא ,אבל לא מיחם על גבי קדרה", ודלא גרסתנו "אבל לא קדרה על גבי מ 181
)על אפומא דקומקומא  )כלי קטן של מים( חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא  ,רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא" –שבת מח.  –הראיה שמדובר חם על חם  182

א''ל התם   ם או קדרה על מיחם וכדו'(?)שמותר להניח מיחם על מיח א''ל ר' זירא מאי שנא ממיחם על גבי מיחם)רבה גער בעבד(, נזהיה רבה פי מיחם מים רותח(, 
 ". הכא אולודי קא מוליד ,אוקומי קא מוקים

 שכן יש בזה משום בישול בתולדות האור, ואף בדבר המבושל, קיי"ל שיש בישול אחר בישול )ב"י(. 183
 ".אלא בשביל שתפיג צינתן  ,לא בשביל שיחמו ,מביא אדם קיתון מים ומניחו כנגד המדורה ת''ר" -שבת מ:  –הראיה שמדובר שיכול להגיע לשיעור יס"ב  184

והרב המגיד כתב בפכ"ב ה"ד שכך סבר ידעתי היכן כתב כן", 
 (.יט. ד"ה תנו רבנן מביא ר"ןוכן דעת הרשב"א, 

מיחם המפסיק הוי ככירה גו"ק, שאסור להניח ויש אוסרים, שכן ה
 עליה בשבת.

  , ופסק כדעה המקלה השו"ע בסי' שיח סעיף ח הביא את שני הדעות
וז"ל "להניח דבר קר שנתבשל כל צרכו ע"ג מיחם שעל האש: י"א  

כמניחו כנגד המדורה, וכל דבר שמותר להניחו כנגד המדורה   שדינו
ותר להניחו על גבי מיחם במקום שהיד סולדת בו, כגון שיבש, מ

שעל גבי האש, וי"א דהוי כמניח ע"ג כירה לכתחילה ואסור אפילו  
אם נתבשל כל צרכו, ואפילו אם מצטמק ורע לו, ואפילו אם נותנו 

הא"ר, הגר"א, המג"א   פ ", וכשם לשמור חומו. וראשון נראה עיקר"
)ס"ק כו(, והמ"ב )ס"ק ס( שמותר להניח תבשיל קר יבש ע"ג קדרה  

 ע"ג האש.ש

 בשבת על מיחם  הטמנת צונן

בסי' רנז ס"ו פסק השו"ע שגם בשבת מותר להטמין את הצונן בדבר 
שאינו מוסיף הבל, אף בכדי שלא יצטנן ביותר או להפיג צינתו. אך 
כל זה דוקא שלא על גבי מיחם, שכן המיחם אף שאינו מוסיף הבל, 

 .  , ב"י()טור 183  מ"מ הוא מוליד חום, ועל כן יש לאסור בשבת
"רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא, חזיוה   –שבת מח.    -המקור  

לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא )כלי קטן של מים( אפומא 
רבה גער בעבד(, )דקומקומא )על פי מיחם מים רותח(, נזהיה רבה 

א''ל ר' זירא מאי שנא ממיחם על גבי מיחם )שמותר להניח מיחם 
חם וכדו'(? א''ל התם אוקומי קא מוקים, על מיחם או קדרה על מי

 הכא אולודי קא מוליד".
כיון שהקומקום היה חם כל כך שהיה בו כדי  ,הואבזה והביאור 

)הרב  יס"בחום שהשיעור להגיע ללחמם את הכוזא שהיה בו צונן 
(, והאיסור הוא אפילו כשכוונתו להפשיר, כל שיכול המגיד פ"ד ה"ו

 לבוא לידי בישול אסור )תוס' מח. ד"ה ממיחם בשם הרשב"א(.
)הרב המגיד   184  יש להתיר כאשר העליון אינו יכול להתבשלולפי זה  

אין בו איסור נולד )שאין בו דבר קרוש( )טור, ב"י(, כן כשו  פ"ד ה"ו(,
עור חום שהיד סולדת בו, או כגון שהעליון לא יוכל להגיע לשיכגון 

   שהעליון כבר חם בשיעור שהיס"ב. 
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 הטמנת קר יבש המבושל כ"צ על חם בשבת 

גדים הנתונים ע"ג מיחם שעל באין להטמין תבשיל יבש קר תחת 
האש, שהרי אסור להטמין אחר חשכה אפילו בדבר שאינו מוסיף 

 הבל )ר"ן יט. ד"ה ת"ר מביא(.

 הטמנת צונן על מיחם מבעוד יום 

שזה כטומן בדבר , מותר להטמין תבשיל צונן מבעו"י ע"ג מיחם
ועל כן מותר  , )טור, שו"ע( שאינו מוסיף הבל שמותר מבעו"י

ואפילו אם מניח דבר חי )מ"ב  הכלי והקדרה בבגדים, להטמין את 
 ס"ק א(.
לפי שהקדרה אינה מוסיפה הבל אלא אדרבה  הב"י כתב  –הטעם 

וכתב הט"ז )ס"ק א( שלפי זה, עיקר ההיתר   .חומה הולך ומתמעט

הוא במטמין לשעות הרבה, אך במטמין לשעה מועטת ולוקחו משם 
 בעוד הקדרה חמה אסור.  

א( כתב שעיקר הטעם הוא כיון שאינו טמון בתוכו   ואילו הט"ז )ס"ק
ולפי זה לא יפה ממש רק מונח עליו, ועל כן אין בזה דרך הטמנה. 

עושים הטומנים כלי משקה בתוך כלי מלא מים חמים שיפיג צינתו 
 בתוכו.

 הטמנת צונן על מיחם שעל האש מבעוד יום 

את הצונן אם מניח מבעוד יום צונן על קדרה שעל האש, כיון שטומן  
בבגדים, הוי כטומן בדבר המוסיף הבל ואסור אף מבעו"י, כבסי' רנז 
סעי' ח. אך אם רק מניח את הצונן על הקדרה שעל האש מבלי  
להטמין בבגדים הוי כדין שהייה, כך שלדעת הרמ"א בסי' רנג ס"א  
מותר במבושל כמאב"ד, ואילו לדעה הראשונה שם מותר רק 

 א, פמ"ג, באוה"ל ד"ה מתר(.במבושל ומצור"ל )מג"א ס"ק 
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 סימן רנט 

 : הטמנה בדבר המוקצה סעיף א 

י, מּוִכין ן ּוְתִליׁשֵ פֶׁ ר ּגֶׁ מֶׁ גֹון צֶׁ רּוי מּוִכין ּכְ ר ַרְך קָּ בָּ ל ּדָּ לּוִיים(,  )פי' ּכָּ ִדים ּבְ גָּ ה ּוְגִריַרת ּבְ ֵהמָּ ל ּבְ ר ַרְך ׁשֶׁ מֶׁ א  צֶׁ ּלָּ ן אֶׁ סּור ְלַטְלְטלָּ ה, אָּ ְך ִמְקרֶׁ רֶׁ ם ּדֶׁ הֶׁ ַמן ּבָּ ּטָּ ׁשֶׁ

ן ְלכָּ  ּדֹו. ְוִאם ִיֲחדָּ א ִמּצִ ּלָּ ֵאין זֶׁה ִטְלטּול אֶׁ ה, ׁשֶׁ ן ְמֻגּלֶׁ תָּ צָּ ּקְ ּמִ סּוי ְוֵהן נֹוְפלֹות; ּוְכגֹון ׁשֶׁ רְמַנֵער ַהּכִ ן.   ְך, ֻמּתָּ ְלַטְלְטלָּ

ֵאין עֹוְמִד  ין ׁשֶׁ ם ִגזִּ י ְסתָּ ֵני ִמּלֵ ן. ְוהָּ ר ְלַטְלְטלָּ ְך, ֻמּתָּ ן ְלכָּ ר, ֲאִפּלּו לֹא ִיֲחדָּ מֶׁ ִגזֵּי צֶׁ ַמן ּבְ ל ִאם טָּ ל  ֲאבָּ ה, ֲאבָּ ין ִלְסחֹורָּ

לֹא ִיחּוד, ְמַנֵער ַהכִּ  ם ּבְ הֶׁ ַמן ּבָּ ה, ְצִריִכין ִיחּוד ְוִאם טָּ ר ִלְסחֹורָּ נָּם ְלאֹוצָּ ַהְינּו: לֹוַמר  ִאם ְנתָּ סּוי ְוֵהן נֹוְפלֹות, ּדְ

לֹא ַנֲעש ֵ  ן, ּדְ ת לָּ יהָּ לֹא ִאְכּפַ לֶׁ ֵהם עָּ י ׁשֶׁ , ְוַאף ַעל ּפִ יהָּ לֶׁ ִלי עָּ ׁש ּתֹוַרת ּכְ ּיֵ ה ׁשֶׁ ֵדרָּ סּוי ַהּקְ ּנֹוֵטל ּכִ ן. ׁשֶׁ הֶׁ ִסיס לָּ  ית ּבָּ

 מוכין וגיזי צמר שטמן בהן

]כגון צמר גפן ותלושי שנן כמה צדדים לענין טלטול מוכין בגמרא י
. ודוקא יבשים, שהרי הלחים  185 )מג"א ס"ק א( צמר רך של בהמה

שכן ,  186או גיזי צמר שטמן בהן  [  שבהם מוסיפים הבל )מ"ב ס"ק א(
שמא הם חשובים אצלו, ואף לאחר שאדם ישתמש בהם להטמנה, 

ר אותם, כך שהם מסתמא הוא יחזיר אותם לאוצר בכדי למכו
 ולמעשה הפוסקים נחלקו במסקנת הגמרא:  אסורים בטלטול. 

הרי"ף )כב ע"א וע"ב( והרמב"ם )פכ"ו הי"ב( לא ניסו ליישב אלא  
פסקו למעשה כרבא בלישנא בתרא, שבכל דבר שייחדם להטמנה  

 מותר לטלטלן. 
)מח. ד"ה   )חי' נ. ד"ה אלא( בשם רבו, והתוס'  , הרשב"אלעומת זאת

וכי מפני( והרא"ש )פ"ד סי' ז( שיש לפסוק כרבינא, שסתם הטמנה 
מתירה לטלטלן, אך במוכין, או בגיזי צמר של הפתק העומדים 

צריך ייחוד לעולם   ]כיון שהם חשובים והוא מקפיד עליהם[  לסחורה
רוב מנין לעומת בכדי להתיר לטלטלן. וכן פסק הב"י, כיון שהם 

  הרי"ף והרמב"ם שהם רוב בנין.
שו"ע שמוכין שטמן בהם או גיזי צמר העומדים  כן פסק ה להלכה,ו

ואפילו אם הטמין בהם, שטמן בהם שאסורים בטלטול,  187  לסחורה
]כיון שהם חשובים אצלו, ואף לאחר    משום שאינם בטלים להטמנה

שאדם ישתמש בהם להטמנה, מסתמא הוא יחזיר אותם לאוצר בכדי 
  אא"כ ייחד אותם לכך., למכור אותם )מ"ב ס"ק ז([
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ים בלויים, שכן אין והנה המג"א הנ"ל השמיט 'בגדים בלויים' שגם זה מפירושי מוכין, וכן כתוב כאן בלשון השו"ע בסוגריים. וכנראה, שהשמיט המג"א בכוונה בגד 185
 (.דרך להטמין בהם )באה"ל ד"ה פרוש

"בעא מיניה רב אדא בר מתנא מאביי מוכין שטמן בהם מהו לטלטלם בשבת, א"ל וכי מפני שאין לו קופה של תבן עומד ומפקיר קופה של  –שבת מח.  -המקור  186
 מוכין", דהיינו שהמוכין חשובים כך שאינו מבטלן להטמנה, וממילא אף אם הטמין בהם אסור לטלטלם.

שלחין ומטלטלין אותם בגיזי צמר ואין מטלטלין אותם". ושם בגמ' מט: אמר רבא לא שנו אלא שלא טמן בהם, אבל טמן בהם מטלטלין "טומנין ב –מתני'  –שבת מט. 
יתמר טלטולי, אלא אי אאותם, איתיביה ההוא מרבנן 'בגיזי צמר ואין מטלטלין אותם, כיצד הוא עושה נוטל את הכיסוי והן נופלות' כלומר אלמא בהנך דטמן קא אסר ל

ין להקצותן  הכי איתמר אמר רבא לא שנו אלא שלא יחדן להטמנה אבל יחדן להטמנה מטלטלין אותן, רבינא אמר בשל הפתק שנו ]מערכה גדולה שעורכין ומושיב
 לסחורה[". 

לישנא בתרא גיזי צמר רק אם ייחדן לעולם לסיכום, לדעת אביי מוכין שטמן בהם אסורים בטלטול, לדעת רבא בלישנא קמא גיזי צמר שטמן בהם מותר לטלטלן, רבא ב
כן החמיר אביי  מותר לטלטלן, לדעת רבינא כל שטמן בהם מותר לטלטלן, דהיינו כרבא בלישנא קמא, אא"כ הם של הפתק )עומדים לסחורה( שבזה המשנה מיירי, ול

 במוכין שמסתמא עומדים לסחורה.
א שהקל בגיזי צמר, ואלו היישובים: א. מוכין חשובים מגיזי צמר, ועל כן אביי החמיר בהם )רא"ש בסי' ז, וכן ונחלקו הראשונים ביישוב דברי אביי שהחמיר במוכין לרב

הטמינן, ואילו אביי  משמע מרש"י(. ב. מוכין וגיזי צמר שוים, אלא שאביי שהחמיר מיירי בשל הפתק )רא"ש בסי' ז(. ג. רבא שהקל היינו להתיר לטלטלן בשבת זו ש
 שאין היתר לטלטלן לעולם אלא רק לשבת זו )ר"ן כב: ד"ה אמר(.   שהחמיר היינו

 ל ד"ה אבל(.והמג"א הוסיף שדוקא שמקפיד עליהן מלהשתמש בהם שום דבר, אך אבן העוזר חולק עליו, וכן הא"ר מפקפק עליו, וכן נראה שהסכים הפמ"ג )באה" 187
 אות א(. דלא כדעת הלבוש שסבר שייחוד היינו אפילו לשבת אחת )שעה"צ  188

אף . סתם גיזי צמר, שאינן עומדים לסחורה )שו"ע(, וההיתר: א
דסתם גיזי צמר מוקצים לטויה לאריגה, מ"מ אינם חשובים כמוכין, 

 שטמן בהם הוי כמו שייחד אותן לכך )מ"ב ס"ק ו(.וכיון 
שכל שאינם עומדים לסחורה, א"ר כתב בשם הראשונים ב. מוכין 

שטמן בהם מותר לטלטלן, שאין הלכה כאביי )וכן נראה דעת בה"ג  
וכן ר"ח(, אלא שהרבה ראשונים פוסקים כאביי, כמובא בב"י. 

שיש   ולהלכה, פסק בבאה"ל )ד"ה אבל( שבמקום הדחק נראה
   לסמוך על זה. 

לעולם )מג"א  הטמנהשייחד אותם )שו"ע(, והיינו שייחד אותן לב. 
י"א שחובה שיאמר בפה )פמ"ג(, וי"א שמספיק  .188 ס"ק א(

 שיחשוב על כך )מ"ב ס"ק ה, שעה"צ אות ב(.
. אם רגיל להטמין בהם, הסתלק מהם שם מוקצה )מ"ב ס"ק ב(, ג

 שני פעמים.ודעת הב"ח שזה מועיל לאחר שימוש ב

 הסרת הטמנה בדבר המוקצה 

קדרה הטמונה בדבר שאינו מטלטל, ניתן להסיר את מכסה הקדרה,  
 באופנים הבאים:

כך שיש לו במה לאחוז,  –אם הכיסוי של הקדרה מגולה במקצת א. 
 המוקצה יפול מאליובמגולה וליטול הכיסוי כך ש אחוזיכול ל

  , בשלחין ומטלטלין אותןטומנין  -"מתני'  –שבת מט.  -]המקור 
כיצד הוא עושה נוטל את הכסוי והן  ,בגיזי צמר ואין מטלטלין אותן

שמא יטול  ,ר''א בן עזריה אומר קופה מטה על צדה ונוטל ,נופלות
  .)שו"ע( ["וחכ''א נוטל ומחזיר ,ואינו יכול להחזיר
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מטלטל  ואינו נוגע  כל ששמשום שזהו טלטול מן הצד, כיון    –הטעם  
ת המוקצה אלא נוטל את הדבר שהמוקצה מונח עליו בידיו א

והמוקצה נופל מאליו, נקרא "טלטול מן הצד", ומותר לעשותו 
 בשבת. 

בסיס  הואכיסוי הקדירה בזה בסיס לדבר  האסור, שנאמר שואין 
לגיזי הצמר שעליו, וכדין "בסיס לדבר האסור" שיש לנהוג בו כמו 

ום שהבסיס נועד "בסיס" נאמר רק במקשבמוקצה עצמו. לפי 
מעלה נועד ל המוקצה שמאך כאן להחזיק את המוקצה שמעליו, 

, מ"ב , מג"א ס"ק ורש"י)לכסות את הדבר המצוי מתחתיו למטה 
 (.ס"ק ט

ולא יטול בידיו, כיון שהניח בידיים במתכוון על הקדרה, דלא כאבן 
ששכח על פי חבית, אף שדעתו היתה לחצי שבת מקרי מניח לחד 

 ט"ז, אלא שקשה על מ"ד שאין מוקצה לחצי שבת )דעה בסי' שט
 (.בס"ק 

 
אם הכיסוי אינו מגולה יכול ליטלו ע"י   –ב. ע"י שיתחוב כוש 

לדעת רבי אלעזר בן   –]שבת קכג.  שיתחוב כוש וינער המוכין ממנו
תדאי תוחב בכוש ובכרכר והן ננערות מאליהן, דטלטול מן הצד לאו 

.)מג"א ס"ק , מ"ב ס"ק ה( דמיה טלטול )תוס' נ: ד"ה הכל([

 ב: הטמנה באבנים ועצים  סעיף 
ֲהֵר  ם, ׁשֶׁ ְך ְלעֹולָּ ַיֲחֵדם ְלכָּ ּיְ ִריְך ׁשֶׁ ה צָּ ֵדרָּ ִנים ּוְלֵבִנים ְסִביב ַהּקְ ן ֵאינָּם ֲחׁשּוִבים לֹו  ַהּנֹוְתִנים ֲאבָּ ּלֹא ִיֲחדָּ ל ְזַמן ׁשֶׁ י ּכָּ

ְך. ן ְלכָּ ְצִניֵעם ּוְמַיֲחדָּ ּיַ ן, ִאם לֹא ׁשֶׁ סּור ְלַטְלְטלָּ ְך אָּ ן. ִהְלּכָּ ִליכָּ  ּוַמׁשְ

 אבנים ולבנים 

אבנים ולבנים אסורים בטלטול, שכן אינם כלי, ואף אם הטמין בהם  
כך כיון שאדם מקצה דעתו מהם,  לאחר ההטמנה הוא משליך אותם,  

 . שהם נשארים באיסור הטלטול
 ומ"מ יש להם היתר אם ייחד אותם.  -ההיתר 

  .189לדעת הרשב"א )בשו"ת ח"א סי' תשנז( צריך לייחדם לעולם 
סי' נז( מותר לטלטלן  ו( בשם שבלי הלקט )ולדעת האגור )סי' שנ

כיון שעשה בהן מעשה, שהשתמש בהם מערב שבת, כגון שטמנן 
ונראה שכן דעת הטור שכתב "אם לא שיצניעם ומייחדן  מבעו"י.

 לכך" )דרכ"מ אות א(.
ודעת המרדכי )סוף פרק כל הכלים סי' תטז( צריך שיתקנן לכך 

 )דרכ"מ אות א(.

 יך שייחד אותן לעולם. ולהלכה, פסק השו"ע שצר
 

ואם הם מיוחדים כבר לתשמיש, כגון שבקביעות הם מונחים על גבי 
 (. , מ"ב ס"ק יאמותר לטלטלן )מג"א ס"ק ז –הכירה 

וכתב בבאה"ל )ד"ה צריך( וז"ל עיין בב"ח שכתב דאפילו הטמין כמה 
 פעמים לא מהני בזה כל זמן שלא ייחדן לעולם. 

 עצים העומדים להסקה 

וכן הדין בעצים העומדים להסקה, שרוצה לסתום בהם את פי התנור 
, שאם לא כן יהיה אסור לו לטלטלן בשבת )מ"ב ס"ק )מג"א ס"ק ז(

(.י

  קופהשהוטמנה ב: קדרה  ג עיף  ס 
ה ַהּגּומָּ  ּלֹא ִנְתַקְלְקלָּ ל ְזַמן ׁשֶׁ ה, ּכָּ ֵדרָּ סּור ְלַטְלֵטל ְוהֹוִציא ַהּקְ אָּ ר ׁשֶׁ מֶׁ זֵּי צֶׁ ה ּגִ ה ְמֵלאָּ ֻקּפָּ ּה; ַהּטֹוֵמן ּבְ א יָּכֹול ְלַהְחִזירָּ

ה, לֹא ַיֲחִזירֶׁ  ן ְוִאם ִנְתַקְלְקלָּ ינָּ ְתַקְלֵקל, ְולֹא ַחְייׁשִ ּה ִאם לֹא ּתִ ַעת ְלַהְחִזירָּ ה ַעל ּדַ ה יָּכֹול ְלהֹוִציאָּ ִחּלָּ ה. ַוֲאִפּלּו ְלַכּתְ ּנָּ

ר ְלַטְלֵטל, ִאם ִנְתַקְלֵקלָּ  ּתָּ ּמֻ ר ׁשֶׁ בָּ דָּ ַמן ּבְ ֲאִפּלּו טָּ ְתַקְלֵקל. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ ּנָּה ַאף ִאם ּתִ א ַיֲחִזירֶׁ ּמָּ א, לֹׁשֶׁ א  ה ַהּגּומָּ

שַׁ  ּטֹוֵמן ּבְ ִמי ׁשֶׁ א ּכְ ּה ְוִנְמצָּ ֲחִזירָּ ּמַ ׁשֶׁ קֹום ּכְ ּה מָּ ֹות ְלַעְצמָּ ה ַלֲעש  ֵדרָּ ֵרְך ַהּקְ ְצטָּ ּתִ ֵני ׁשֶׁ ת. ַיֲחִזיר ִמּפְ  ּבָּ

 להחזיר קדרה לקופה שהתקלקלה 

להחזיר ולטמון הקדרה בקופה שטמן בה והתקלקלה לאחר  
שבת נ:   – דהיינו שנפלו הגיזין מהצדדים למקום הקדרה, שהוציאה

רבי אבא אמר רבי חייא בר אשי )אמר רב( הכל מודים שאם  " -
דהיינו, לכולי עלמא יש לאסור  ". נתקלקלה הגומא שאסור להחזיר

 להחזיר לקופה שהתקלקל מקום הנחת הקדרה שבתוכה. 
סח ע"ג(   אלא שנחלקו הראשונים בטעם הדבר, רש"י רי"ו )ח"ג ני"ב

והטור פירשו משום מוקצה, כיון שבהנחתו הוא מזיז את גיזי הצמר  
העומדים לסחורה שהם מוקצים, ואין זה טלטול מן הצד הפשוט, 
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בכך, שצריך ייחוד ואף לדעת הר"ן )כג. ד"ה ונשאל( הסובר שמועיל כל שמייחד ואפילו לתשמיש אחד,  כגון באבן לפצע בה אגוזים, מ"מ הוא יודה בזה שאין דרך  189
 לעולם )ב"י(.

כיון שבהחזרתו הוא צריך לטלטל לכאן וכאן )תוס' שבת נ: ד"ה הכל, 
 מג"א ס"ק ח(. 

ולפי הרמב"ם )בפירוש המשניות( הטעם הוא משום שנראה  
תחילה. הנפקא מינה, בקופה שהיתה מלאה בדברים  כמטמין לכ

המותרים בטלטול והתקלקל מקום הנחתה, שלפי רש"י יש להתיר, 
שהרי חזרה בשבת מותר בדבר שאינו מוסיף הבל )מ"ב ס"ק יג(, 

 . ואילו לרמב"ם יש לאסור גם בזה, כיון שנראה כמטמין לכתחילה
חזיר לקופה להלכה, השו"ע פסק בסתם כדעת רש"י ועל כן התיר לה 

המלאה בדבר המותר, ובשם יש אומרים כהרמב"ם שאסור בכל  
קופה שהתקלקל מקום ההנחה. וקיי"ל בדברי מרן, סתם ויש, הלכה 
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. , וכן פסק הא"ר ושאר האחרוניםכסתם, וא"כ סבירא ליה להקל
הביא ראיה לדעה השניה מהירושלמי )באה"ל  ואילו בביאור הגר"א

 ד"ה ויש אומרים(.

 להוציא קדרה מקופה 

מותר, ואין חוששים שמא   –להוציא קדרה מקופה שטמן בה 
"רבי אלעזר בן   –תתקלקל הקופה ויבוא להחזיר לתוכה ]שבת מט. 

עזריה אומר קופה מטה על צידה ונוטל, שמא יטול ואינו יכול 
לעולם דלא  להחזיר, וחכמים אומרים נוטל ומחזיר", ובגמ' )נ:( " 

 הגומא נתקלקלה 
  , מר סבר חוששין שמא נתקלקלה הגומא ,והכא בחוששין קמיפלגי

 והלכה כחכמים[ )רי"ף כג., רא"ש סי' י(.  ",ומר סבר אין חוששין

  : קדרה שהוטמנה בדבר המוקצהסעיף ד 
ּה.   ה ּומֹוִציאָּ ֵדרָּ ּקְ סּוי ְואֹוֵחז ּבַ ה ַהּכִ ל, ְמַגּלֶׁ ּטָּ ר ַהּנִ בָּ דָּ יהָּ ּבְ ה ּפִ ל ְוִכסָּ ֵאינֹו ִנּטָּ ר ׁשֶׁ בָּ דָּ ַמן ּבְ  טָּ

בדבר הניטל   כיסוי שעל פיה )רש"י([]ב טמן וכיסה" –שבת נא. 
]מוקצה[ בדבר שאינו ניטל ]סביבותיה )רש"י([ בשבת או טמן 

 , וכ"פ"הרי זה נוטל ומחזיר -בשבת וכיסה בדבר הניטל בשבת 
 השו"ע.

  : קדרה שהוטמנה כולה בדבר המוקצהסעיף ה 
או, ֵאינֹו נֹוֵטל.  ה נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר; ְוִאם לָּ ה ְמֻגּלֶׁ ֵדרָּ ת ַהּקְ ל, ִאם ִמְקצָּ ֵאינֹו ִנּטָּ ר ׁשֶׁ בָּ דָּ ה ּבְ ַמן ְוִכסָּ  טָּ

טמן וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת או שטמן בדבר  " –שבת נא. 
יה מגולה  אם ה -הניטל בשבת וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת 

מקצתו נוטל ומחזיר, ואם לאו אינו נוטל ומחזיר ]שהרי אין לו במה  
 . לאחוז בכדי להוציאה["

 קדרה שטמונה כולה בדבר שאינו ניטל

רק אם מקצת מהקדרה יהיה מגולה,   -  טמן וכיסה בדבר שאינו ניטל
 השו"ע. פ ", וכאפשר ליטול את הקדרה מתוכם

 קדרה שרק מכוסה בדבר שאינו ניטל

אם מקצתה מגולה  –בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינו ניטל  טמן
 .190מותר ליטלו לצדו ולהסיר המכסה העליון  

לדעת  נחלקו הפוסקים מה הדין כאשר הקדרה אינה מגולה כלל, 
רש"י יש לאסור לכל אופן, לפי שכיסה בדבר שאינו ניטל, הוי 

 . 191  כמניח, והוי בסיס לדבר האסור
אלא ששאר פוסקים חולקים על דבריו, וסוברים שאין הקדרה  
נעשית בסיס לדבר האסור, כיון שהיה דעתו ליטלה משם, ועל כן 
אפשר ליטול את ההטמנה מהצד, להטות את הקדרה וכך הכיסוי 

 וכ"פ המג"א )ס"ק ט( והמ"ב )ס"ק טו(. ,יפול
ר"ת )תוס'  אלא שהם נחלקו על מה הגמ' שאסרה מדברת, לדעת 

"ה או שטמן( מדובר בכיסוי כעין כלי חרס עמוק, שהדרך לתת  ד
, ואי שהוא מכסה את הקדרה גם מהצדדיםאותו על הקדרות, כך 

,  לדעת ר"ן והרז"הואילו  אפשר לנער את הכיסוי אא"כ יגביה קצת.
מדובר בגלופקרא שמכסה את הקדרה מכל הצדדים לשמר חומה 

 . ועל כן אי אפשר לגעת בצדדיה כלל

 : הטמנה באבנים ביו"ט שחל בע"ש סעיף ו 
ן, ְויֵ  ְניָּ מֹו ּבִ ֵוי ּכְ הָּ ּום ּדְ ִנים ִמׁשּ ֲאבָּ אֹוֵסר ְלַהְטִמין ּבַ ת, ֵיׁש ִמי ׁשֶׁ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ל ִלְהיֹות ּבְ חָּ יִרים. יֹום טֹוב ׁשֶׁ  ׁש ַמּתִ

  דר את האבניםלס

הראשונים נחלקו לגבי סידור האבנים  שבלי הלקט )סי' נז( כתב ש
, לדעת רבי יהודה ]אפילו כשאין בהם איסור מוקצה[ סביב הקדרה

, , דהוי כמו דופן, והוי בכלל בנין עראימשום בונהבר נתן אסור, 
ואילו לדעת רבי בנימין מותר, לפי שזה בנין עראי שחכמים אסרו, 

 .יו"טו בזה משום כבוד הבריות ומשום כבוד אך לא גזר

 
 מקור קודש

 

, וזה הניח מקצתה מגולה, עשה זאת לכתחילה בכדי לפי שמקצת הקדרה מגולה, הרי גילה דעתו בזה שלא עשאו בסיס, כיון שדרך העולם לכסות את כל הקדרה 190
 שיוכל לתפוס הכיסוי משם וליטלו, ובתר מחשבתו אזלינן )ערך השלחן סק"ב(. 

עצמה, ועל ואע"פ שבסעי' א פסק שכיסוי הקדרה לא נעשה בסיס, שאני התם שהכיסוי לא נעשה אלא כדי לכסות את הקדרה, וכאן הדבר המטמין הוא על הקדרה  191
 א נעשית בסיס )מטה יהודה אות א(.כן הי

להלכה, השו"ע כתב בשם י"א קמא לאסור, ובשם י"א בתרא  
והאליה   להתיר, וקיי"ל י"א וי"א הלכה כי"א בתרא, דהיינו להקל.

רבה כתב שכן המנהג, וכ"כ הגר"ז )מ"ב ס"ק חי(. ומ"מ אם אפשר  
 אחר אסור לכולי עלמא )מג"א ס"ק י, מ"ב ס"ק חי(. להטמין בענין

 לטלטל את האבנים 

 –שבת סה.  –]הראיה  לטלטל אבנים המיוחדות להטמנה מותר
ובלבד שלא תפרוף  ,"פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע
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י פירש שאין לפרוף לכתחילה בשבת קאי ", ורשלכתחילה בשבת"
מבעו"י לפריפה מותר   על המטבע, משמע מדבריו שאבן שייחדוה

לטלטלה בשבת, וכן הדין לאבנים שייחדן להטמנה )שבלי הלקט  
 )סי' נז(.

 : סתירת וסתימת תנור טוח בטיט סעיף ז 
ַדף ְוׁשֹוְרִקין  יו ּבְ ין ְוסֹוְתִמין ּפִ יִחים ּבֹו ַהַחּמִ ּנִ ּמַ ּנּור ׁשֶׁ ּתַ ֵדי  א )פי' ַמְחִליִקין(הָּ ה ּכְ ּה ְסִתימָּ ר ִלְסּתֹר אֹותָּ ִטיט, ֻמּתָּ ֹותֹו ּבְ

ר ַעל ְיֵדי ַעּכּו''ם.   ִלים לֹוֲחׁשֹות, ֻמּתָּ חָּ ין ְוַלֲחזֹר ּוְלסֹוְתמֹו; ְוִאם ֵיׁש ּבֹו ּגֶׁ ּלֹא ִלְסּתֹר ְסִתיַמת   הגה:ְלהֹוִציא ַהַחּמִ ְוֵיׁש ַמְחִמיִרין ׁשֶׁ

ִטיט ַעל ְיֵדי ִיש ְ  ּנּור ַהּטּוַח ּבְ ה יִ ַהּתַ ן לֹא ַיֲעש ֶׁ טָּ ֵאל קָּ רָּ ֹותֹו ַעל ְיֵדי ִיש ְ ר ַלֲעש  ְפׁשָּ ֹות ַעל ְיֵדי ַעּכּו''ם, ְוֵכן ִאם אֶׁ ר ַלֲעש  ְפׁשָּ ֵאל, ִאם אֶׁ דֹול; ְוִאם ִאי רָּ ֵאל ּגָּ רָּ ש ְ

הּוג   ֵכי נָּ ת, ְוהָּ ּנּוי ְקצָּ דֹול ַעל ְיֵדי ׁשִ ה ּגָּ ר ַיֲעש ֶׁ ְפׁשָּ גּור(.  אֶׁ ה)ת''ה סי' ש''ה ְואָּ לֹות   ְוִנְראֶׁ ָּ ֵדרֹות ְמֻבׁשּ ל ַהּקְ ר ּכָּ ְכבָּ ּיֹום ּדִ ּנּור, ַהְינּו ּבַ ר ַלֲחזֹר ִלְסּתֹם ַהּתַ ֻמּתָּ א ּדְ ִלי הָּ

ל  לֹות ּכָּ ָּ ן ְמֻבׁשּ ֵדרֹות ֲעַדִין ֵאינָּ א ַהּקְ ּמָּ ק ׁשֶׁ ֵיׁש ְלַסּפֵ תֹו ּדְ נָּ מּוְך ְלַהְטמָּ ה סָּ ְילָּ ּלַ ל ּבַ ן, ֲאבָּ ְרּכָּ ל צָּ סּור ִלְסּתֹם הַ ּכָּ ן, אָּ ְרּכָּ ֵאר צָּ ְתּבָּ ּנִ מֹו ׁשֶׁ ּול ּכְ ׁשּ גֹוֵרם ּבִ ּנּור ּדְ ּתַ

ינֵ  ר ּדִ אָּ ן רנ''ג. ּוׁשְ ֵאר ְלֵעיל סֹוף ִסימָּ ְתּבָּ ּנִ מֹו ׁשֶׁ סּור ּכְ ִעיף ד', ַוֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ַעּכּו''ם אָּ ן רנ''ז סָּ ן ְלֵעיל סי' שי''ח. ִסימָּ ת ַעּיִ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ  י ֲחזָּרָּ

 סתירת פי תנור הטוח בטיט

)מחליקין( תנור שהטמינו בו חמין לשבת וסתמו פיו בדף ושרקו 
נחלקו בזה הפוסקים, לדעת המרדכי )פרק חבית   – אותו בטיט סביב  

מותר אף על ידי   סי' תלח, ובפ"ד סי' שכב( והמהרי"ל )סי' ס(
אינו עשוי לקיום כלל, אין זה נחשב לסתירת  ף דישראל, כיון שה

 בנין, ואף בתנור המחובר לקרקע.
פ"ד סי' עג( והאגור  )אגודה הואילו לדעת תרוה"ד )ח"א סי' סה( 

כיון שטוח  ]דאולי )סי' שנד( לכתחילה גדול ישראל לא יעשה כן 
אלא יש  )מ"ב ס"ק כב([,  בטיט יש בזה קצת משום סתירת בנין

, ואם אי אפשר אז  ואם אי אפשר אז ע"י קטןגוי, לעשות זאת ע"י 
 .ע"י גדול ובשינוי קצת

להלכה, השו"ע פסק להקל שמותר לכתחילה ע"י ישראל ואין בזה  
שום איסור, ואילו הרמ"א פסק כיש מחמירים שלכתחילה יעשה  

בשינוי  גוי, או קטן, ורק באפשרות האחרונה יעשה ע"י ישראל ע"י
 , וכתב שכן המנהג.קצת

 
כל הנידון הזה הוא בכלים המחוברים  -כלי שאינו מחובר לקרקע 

לקרקע, אך בכלים שאין בהם דין בנין וסתירה כלל, כל שעשוי  
לסותרו, אינו נחשב לסותר דבר מחיבורו, ולכן המכסה פי חבית 

דף, ושורק בטיט ומחבר הכיסוי עם החבית, מותר בקערה או ב
לסתור חיבור הכיסוי ולפתוח החבית בשבת לכתחילה )שו"ת גדולת  

 מרדכי גלאנטי סי' י(.
 

מכאן מבואר לאסור, שתנור זה   –כלי שאין דעתו לסותרו בשבת 
שסתמו אותו על דעת שלא להסירו בשבת אסור לפותחו )שו"ת 

 מעשה אליהו מני סי' עז(.
 

אסור על ידי ישראל, ואפילו  –ידוע שיש שם גחלים לוחשות  אם
אם אינו שרוק בטיט, שהרי הרוח מבעיר את הגחלים )מ"ב סס"ק 

פשוט הוא לפי שמותר לו לסתום את התנור  , אך ע"י גוי מותר )כא(
 .מ"ב ס"ק כא(בכל ענין, מג"א בכללא דמלתא, 
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 אא"כ הגיע לשיעור מאב"ד, שאין לאסור בזה את קירוב הבישול )מ"ב ס"ק כה(. 192

  סתימת פי תנור

, שאין  ודאי יש להתיר -גוי ע"י  –אם יש בו גחלים לוחשות 
מקפידים באמירה לגוי בדבר שהוא פסיק רישא, כיון שזהו שבות 

 .שאין בו מעשה )מ"ב ס"ק כא, וכן לפי מ"ב בסי' רנג ס"ק צט(
 

סי' ס( )בשם שו"ת מהרי"ל  (סי' שנד)לדעת האגור  -ע"י ישראל 
ע"י גוי, דוקא מותר ועל כן יש חשש שמא זה נחשב לפסיק רישא, 

 פק אם מותר ע"י ישראל אם לא יסתום לגמרי. תלהס ויש
 ולדעת תרוה"ד )ח"א סי' נט( משמע שמותר )דרכ"מ אות ג(.

להלכה, השו"ע פסק שמותר לחזור ולסתום את התנור, ואין חשש  
שמא יש בפנים גחלים לוחשות, ויעבור משום כיבוי )מ"ב ס"ק כ(, 

גוי, ובישראל   אך אם יודע שיש שם גחלים לוחשות מותר רק על ידי
 אסור, שהרי יש בזה פסיק רישא שיכבה )מ"ב ס"ק כא(. 

והאליה רבה התיר במקום הדחק לסתום אף כשיש גחלים לוחשות, 
שיכבו הגחלים ע"י   כי לדעת תרוה"ד אין בזה אפילו פסיק רישא

 . הסתימה )מ"ב ס"ק כא(
שיש להתיר ע"י  בשם האגור והמהרי"ל וכן המ"ב )ס"ק כא( כתב 

אם לא סותם את כל התנור, משום שהאש אינה נכבית בכך.   ישראל
כל זה אם מניח הרבה פתוח, שזה כאילו כתב ש )ס"ק יא( והמג"א

אם משאיר נקב קטן אסור, משום שטבע הרוח להפיח את  פתוח, אך  
 האש דרך נקב קטן ודמי למפוח.

 
אך אם הגחלים בוערות באש ממש, אין להתיר   -גחלים בוערות 

בזה בודאי מכבה האש מהרה )מג"א ס"ק יא, מ"ב ס"ק כלל, שהרי 
 כא(. 

 סתימת פי תנור בלילה

מסתמא לא נתאכלו הגחלים ולוחשות הן ויש חשש כיבוי  -בלילה 
בלילה פי התנור    לסגור  לאסור  הרמ"א החמיר  )מ"ב ס"ק כד(, על כן
, מחשש שמא אין הקדרות ואפילו ע"י גויואפילו בלי טיט, 
, ובזה יש לאסור  ובסתימתו הוא יקרב הבישולמבושלות כל צרכן, 

, אפילו אם התנור 192 את התבשיל אפילו בדיעבד )מג"א ס"ק יב(
. וכתב המ"ב )ס"ק כד( שאף אם יודע שהקדרות  גו"ק )מ"ב ס"ק כד(

יש לאסור לסתום תנור שאינו גו"ק, כיון שמסתמא    -מבושלות כ"צ  
 ום השבת מותר.לא כבו הגחלים, כי יש בסתימה חשש כיבוי. אך בי
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וע"י גוי בליל שבת יש לפקפק ולהתיר בדיעבד מאחר שבין כה  
הוסיף שיש  המאכל היה מתבשל שם )מג"א ס"ק יב(. והשל"ה 

לאסור לומר לגוי לעשות זאת אף קודם חשכה בשעה שאין איסור  
 .193 אמירה לגוי, משום לא פלוג )מג"א ס"ק יב(

 סתימת פי תנור בטיט

וכן אסור לומר לגוי לסתום את פי התנור בטיט, שהרי יש בזה משום 
 מלאכת ממרח )מ"ב ס"ק כו(.

 

 גחלים לוחשותהמוקפת בנטילת או החזרת הקדרה  

אסור מפני שמחתה ומבעיר הגחלים העליונות ומכבה הגחלים  
התחתונות, ואין לומר לגוי לעשות כן, שזה שבות שיש בו מעשה, 
ומ"מ בדיעבד שעשה אין לאסור את התבשיל )מרדכי פ"ד סי' 

  ., אך ע"י גוי מותר )מג"א בכללא דמילתא בסוף הסימן(שכב(
ק הקדרה, ואין מותר גם לישראל לסל אין גחלים לוחשותאך כש

הקדרה נעשית בסיס לדבר האסור אלא כשלא היה בדעתו ליטלם  
 )מרדכי פ"ד סי' שכב, על פי הגהת הב"י בדבריו(. 

  

 
 מקור קודש

 

גם בימות  החשש הוא שמא יתרגל לומר לגוי בצאתו מבית הכנסת בימות הקיץ, שיוצאים במעוד היום הגדול, אף טרם שהגיע בין השמשות, ואחר כך שמא יאמר 193
 הכנסת, שאז כבר חשכה, ועד שיטול ידיו ויקדש ויאמר לאינו יהודי אודות התנור יהיה לילה ממש )מ"ב סס"ק כו(  החורף בצאתו מבית
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 סימן רס 

 : תיקוני הגוף בערב שבת סעיף א 
ה ִלְרחֹץ  ר לֹו, ִיְרחֹ הגה:ִמְצוָּ ְפׁשָּ ל ּגּופֹו. ְוִאם ִאי אֶׁ ַח   )טּור(ץ ּכָּ רֹאׁש ּוְלַגּלֵ חֹף הָּ ה לָּ ת; ּוִמְצוָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ין ּבְ ַחּמִ יו ּבְ יו ְוַרְגלָּ דָּ יו יָּ נָּ ּפָּ

ת.  ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ּפְֹרַנִים ּבְ ן  הגה:ַהּצִ חָּ ה ְלַגּלְ דֹולֹות, ִמְצוָּ ֲערֹות רֹאׁשֹו ּגְ יּו ש ַ ִחין(. ְוִאם הָּ ן. )אֹור זָּרּוַע פ' ֵאּלּו ְמַגּלְ ִסְדרָּ ן ּכְ יו לֹא ִיּטֹל אֹותָּ ְרנָּ ּנֹוֵטל ִצּפָּ ּוְכׁשֶׁ

ֹמאל;  ש ְ זֶׁה: דבהג''א, ּבִ ן לָּ ע. ְוִסימָּ ְצּבַ אֶׁ ִמין, ּבָּ ה; ּוְביָּ ִמיצָּ ּקְ ֹמאל, ּבַ ש ְ ִמין ְוַיְתִחיל ּבִ יָּ ר(. ובדאג''ה, ּבְ ר ַהּמּוסָּ  )ַאּבּוַדְרַהם ְוֵספֶׁ

 רחיצה

, )שבת כה:( 194 מצוה על כל אדם שבערב שבת ירחץ לכבוד שבת
ואם אי אפשר ירחץ  במים חמים לכתחילה את כל גופו הטור כתב ש 

ימים קצרים  ]כגון בימי החורף כשה פניו ידיו ורגליו במים חמים
אך השו"ע נקט שהמצוה היא לרחוץ , , וכ"כ הרמ"א)מ"ב ס"ק ב([

  .במים חמים פניו ידיו ורגליו
 והמצוה מוטלת גם על הנשים )מ"ב ס"ק ב(.

 וכן הדין בערב יו"ט )מ"ב ס"ק ה(.
ואף מי שתורתו אומנותו צריך לפחות לרחוץ פניו ידיו ורגליו 

ד"ה מצוה( וכן מי שמצא בבית המרחץ קצת מים חמים  )באה"ל
 ירחוץ בהן פניו ידיו ורגליו )באה"ל ד"ה כל גופו(.

ומ"מ בימינו שהולכים בנעלים סגורות וגרביים אין רגילים להזהר  
 ברחיצת הרגלים )מ"ב ס"ק ד(.

 
שאם מקיימה מקבל שכר, אך אינו נענש עליה אם לא    – גדר המצוה  

 הל' ע"ש סי' ז, דרכ"מ אות א(. מקיימה )או"ז
 

במים קרים בודאי שאינו יוצא יד"ח. ובמים פושרים,  –חום המים 
יש להסתפק. ויותר נראה להקל כאשר רחץ בצונן ואח"כ התחמם  

 ע"י ההבל והזעה )באה"ל ד"ה בחמין(. 
 

לכתחילה ירחץ בערב שבת וילבש בגדי שבת מיד, וכן יעשה   -הזמן  
אף , שיש להתיר לו לחוף בע"שיכול  נואי זאת קודם יו"ט, אא"כ

, וכמה )שלט"ג על המרדכי דף עא:, דרכ"מ אות א( קודם השבת
 .שיותר קרוב לשבת יותר טוב )מ"ב ס"ק ה(

קודם השבת יש להזהר מלחלל את השבת, בפרט אם רוחץ  ומ"מ גם  
בימות החורף הקצרים, משום רחיצה, ומשום סחיטת המגבת )מ"ב 

 ס"ק א(.
ל מחובתו להזהיר את סביבתו על כך, כמאמר חז"ל "כל מי ומי שיכו

שיש בידו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה, נתפס בעוון אנשי ביתו, 
וכל מי שיש לו למחות באנשי עירו ואינו מוחה, נתפס בעוון אנשי 

 עירו )מ"ב ס"ק א(.

 חפיפת הראש

יש שכתבו שישנה מצוה אף לחוף את הראש בערב שבת ]כהלל  
רצה האדם להקניטו בשעה שהלך לחוף ראשו בערב שבת הזקן ש

 
 מקור קודש

 

"דאמר רב נחמן בר רב זבדא ואמרי לה אמר רב נחמן בר רבא אמר רב הדלקת נר בשבת חובה, רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית רשות, ואני   -שבת כה: -המקור  194
שב  מצוה? דאמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של ר' יהודה בר אלעאי ע''ש מביאים לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויו אומר מצוה. מאי

 .בסדינין המצוייצין ודומה למלאך ה' צבאות"

)שבת לא.( וכן מביאים ראיה מביצה כז:, סנהדרין צה.[ )מרדכי 
 שבת סי' רפז, שבלי הלקט סי' נח( וכ"כ השו"ע. 

והב"ח כתב שיש לחוף במים חמים, אך לדעת הבאה"ל )ד"ה לחוף( 
 מועילה החפיפה בכל דבר החופף.

 גזיזת צפרניים

"ס לה( כתב שיש להזהר בתגלחת הצפרניים בכל ערב  הכל בו )סו
שבת )וכ"כ בספר היראה לרבנו יונה אות שט, וספר חסידים סו"ס 

  .וכ"כ השו"ע נח(
 

הרמ"א הוסיף שאופן נטילת הצפרניים הוא  - אופן הנטילה 
משמאל, בקמיצה ובימין באצבע, והסימן הוא דבהג"א בשמאלו,  

, דהיינו, הכלל הוא,  אבודרהם וספר המוסר(ובדאג"ה בימין )בשם 
לא דקדק בזה,  לעומת זאת, המהר"ם  .משמאל לימין ותמיד מדלג

המג"א )ס"ק  ואף על פי כן  ,  ס"ק ב(ט"ז  זה )היה מלעיג לוהאר"י ז"ל  
, וכ"כ המ"ב )ס"ק א( כתב שעל כל פנים יש להזהר בזה לכתחילה

 .ח(
 

כן דרך השערות ביום שישי ולא בחמישי )מהרש"ל(, ש –הזמן 
והצפרניים המגולחים להתחיל לצמוח ביום השלישי שאחר גזיזתם  

  )ט"ז סס"ק א(.
  וזזן צפרני ידיו ורגליו ביום אחד, וכן שאין לג זוזיש שכתבו שאין לג
צפרני יטול  על כן, אלא בע"ש ובעיו"ט בלבד בשאר ימי השבוע

, כג,ו(  עה"פ   במשליגיד משרים  )מבע"ש  רגליו בחמישי וצפרני ידיו  
 (.בהקדמהמג"א 

 
ת''ר ג' דברים נאמרו " –מו"ק יח., נדה יז.  –תקנת הצפרניים 

בסוף " )מג"א זורקן רשע ,קוברן צדיק ,שורפן חסיד -בצפרנים 
, הטעם שמא תעבור עליהן אשה מעוברת ותפיל, שכן היא (הקדמה

גרמה בחטא אדם הראשון שהצפורן שהיתה על כל הגוף תצטמצם 
 םענש מחמתירק לקצות הידים והרגלים, ולכן יש לחוש שהיא ת

על כן מותר לזרוק הצפרניים במקום שאין דרכן  )באה"ט אות ב(, 
חר שטאטא אותן  של נשים להיות. כמו כן אין הצפרניים פוגעות א 

 .ממקומן, וי"א דוקא מאותו חדר )מ"ב ס"ק ו(
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 תספורת 

מצוה לאדם שהוא מגודל שער לספר שערות ראשו קודם שבת 
ויו"ט, שלא יהא מנוול, כדין המועד )ראבי"ה סי' קצז ע' רמז, 

 .וכ"כ הרמ"א ובדרכ"מ אות א כתב זאת בשם או"ז(
 

ושה זאת לכבוד  ואף בבוקר, שכן ניכר שע יום הששיבכל  – הזמן 
 שבת. 

שכן דרך השערות והצפרניים   ביום חמישי, לא יסתפר ביום חמישי,  
המגולחים להתחיל לצמוח ביום השלישי שאחר גזיזתם, אא"כ הוא  

ודעת המג"א   "ק א(.ס)ט"ז ס טרוד בע"ש שמותר לו אף בחמישי 
( שביום שישי זה מצוה מן המובחר, ואילו בהקדמתו לסימן)

ן דרך העולם ]כמובא בתענית פ"ב ופ"ד שאנשי בחמישי מותר, שכ
, מעמד מותרים לספר בחמישי, וביאר רש"י שכן דרך רוב בני אדם[

וגם כאשר מקדים התספורת, כמה שיותר קרוב לשבת יותר טוב  
 .)מ"ב סס"ק ה(

יש מקומות שאין מגלחין בראש חודש, אף אם הוא חל בע"ש  בר"ח,  
 (. , מ"ב ס"ק זה החסידאו עיו"ט )כנה"ג בשם צואת רבי יהוד

 : אזהרת בני ביתו סעיף ב 
ם? ְרּתֶׁ ַ ה: ִעש ּ ׁשֹון ַרּכָּ לָּ יתֹו ּבְ י ּבֵ ַאל ְלַאְנׁשֵ ה ִיׁשְ כָּ מּוְך ַלֲחׁשֵ ְהיֶׁה סָּ ּיִ ׁשֶׁ ם:   ּכְ הֶׁ ה? ְויֹאַמר לָּ ם ַחּלָּ ּתֶׁ ם? ִהְפַרׁשְ ֵעַרְבּתֶׁ

ת ַהּנֵר.  ם ַהְדִליקּו אֶׁ ְרּתֶׁ ַ ִריְך לֹוַמר: ִעש ּ ִרין, ֵאין צָּ ְ ֵאין ְמַעש ּ קֹום ׁשֶׁ  )טּור(. ּוְבמָּ

דברים צריך אדם לומר בתוך  לד.( נאמר "שלושהשבת במשנה )
 !".הדליקו את הנר  ?ערבתם ?עשרתם –כה ביתו ערב שבת עם חש

דהיינו, צריך האחראי על הבית, לבדוק שבני ביתו לא ישכחו 
 מ"ב ס"ק יא(.שאי אפשר לעשותן קודם השבת )ות  מלעשות מלאכ

 
דוקא בסמוך במשנה נאמר "ערב שבת עם חשכה" דהיינו,  – הזמן 

לחשכה, משום שאם ימהר להזכירם מוקדם מבעוד יום, יש חשש 
, וכ"כ ואח"כ ישכחו לעשות זאת שיפשעו ויאמרו עדיין יש שהות

 . והמ"ב )ס"ק ט( השו"ע
 

 כך שיקבלו ממנובלשון רכה, זאת בנחת  אמרי  - אופן האמירה 
שאם יטיל אימה יתירה בתוך ביתו  .וכ"כ השו"ע )שבת לד. בגמ'(

הוא יכול לגרום שמהיראה הם יבואו לעבור על כמה עבירות )מג"א  
 (."ב ס"ק י, מס"ק ב

ואם הוא במקום אחר אף ישלח שליח שיזהירם על מלאכות אלו  
 )מ"ב ס"ק יד(.  

" )במשנה, שו"ע(, אא"כ במקום שאין "עשרתם? – השאלות 
  מעשרים )טור בשם מהר"ם מרוטנבורק, רמ"א(.

)במשנה, שו"ע(, אא"כ בעל הבית מערב בעצמו )טור  "ערבתם?"
ביה"ש באף שוודם חשכה, ויאמר זאת ק בשם מהר"ם מרוטנבורק(

מותר לערב היינו משום מצוה, אך לכתחילה יערב מבעו"י )מג"א 
י חצרות מע"פ לע"פ, וכן ערובוכן במקום שהדרך להניח  .ס"ק ג(

י תחומין, אין הוא צריך לשאול  ערובבמקום שאין תפקידו להניח 
  .195 על כך )מ"ב ס"ק יב(

שלא  הוא רואה בעיניוש כיון, )במשנה, שו"ע( הדליקו את הנר!" "
שואל, אך אם הוא לא   ולאזאת בהוראה  אומר, על כן הוא הדליקו

, )ל"ע( רואה זאת, כגון שיצא מביתו ושואל בטלפון או שהוא עיור
  . יש לומר זאת בלשון שאלה )ט"ז ס"ק ג(

"הפרשתם חלה?" )הטור כתב שמהר"ם מרוטנבורק היה שואל  
ג( כתב שכעת אין נוהגים אך המ"ב )ס"ק י וכ"כ השו"ע. ,זאת(

 לשאול על זה, ומ"מ בערב פסח חובה לשאול.
 , (, מ"ב ס"ק ידוכן יזהירם שיפסיקו מלעשות מלאכה )מג"א ס"ק ג

  

 
 מקור קודש

 

, ועל כן היה להזהיר רק בסמוך לצאה"כ, מ"מ כיון שאסור לערב תחומין בביה"ש, אחר השקיעה, והט"ז בסי' רסא ס"ב כתב שאף שמותר לערב ערובי חצרות בביה"ש  195
לערב תחומין, )אלא ראשי  לכן מזהירים על הערוב יחד קודם השקיעה, מבלי לחלק בין הערובים. והטור לא הזכיר ערובי תחומין כלל, לפי שאינו דבר קבוע, שאינו מצוי  

 חצרות היו רגילים כל אחד בכל ערב שבת.   העיר וכדו'(, משא"כ ערובי
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 : בין השמשות סעיף א 
עוּ  ֵדי ׁשִ ׁשֹות, )ַהְינּו ּכְ מָּ ְ ין ַהׁשּ ה, ְוהּוא ּבֵ כָּ ן רצ''ג ְסֵפק ֲחׁשֵ ִסימָּ ה )טּור ּבְ ִקיַעת ַהַחּמָּ ר ִהּלּוְך ג' ְרִביֵעי ִמיל ַאַחר ׁשְ

אי ְוֵאין ּדַ ת ַהּוַ ִרים אֶׁ ְ ק ל'( ֵאין ְמַעש ּ חֹות ֵחלֶׁ ה ּפָּ עָּ ִליׁש ׁשָּ עּור ִמיל הּוא ׁשְ ן ב'( )ְוׁשִ ן סֹוף ִסימָּ ת    ּוְכִדְלַקּמָּ יִלין אֶׁ ַמְטּבִ

ת ַהנֵּ  ִלים ְוֵאין ַמְדִליִקין אֶׁ חּוִמין  ַהּכֵ ְרִבין ֵערּוֵבי ּתְ ַמאי ְוטֹוְמִנין  ְוע''ל סי' תט''ו ס''ב,  רֹות ְוֵאין ְמעָּ ת ַהּדְ ִרין אֶׁ ְ ל ְמַעש ּ ֲאבָּ

ְרִבין ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות  ין ּוְמעָּ ת ַהַחּמִ ת; ְוע''ל סי' שצ''ג. אֶׁ ּבָּ ְך ׁשַ ׁשֹות, ְלַהְדִליק ֵנר ְלצֹרֶׁ מָּ ְ ין ַהׁשּ ר לֹוַמר ְלַעּכּו''ם, ּבֵ   ּוֻמּתָּ

 . יהָּ לֶׁ ז עָּ ְחּפָּ רּוד ְונֶׁ הּוא טָּ ה אֹו ׁשֶׁ ְך ִמְצוָּ ִהיא ְלצֹרֶׁ ה ׁשֶׁ אכָּ ל ְמלָּ ֹות ּכָּ ה  הגה:ְוֵכן לֹוַמר לֹו ַלֲעש  עָּ ת ׁשָּ ּבָּ יו ׁשַ לָּ ל עָּ ּבֵ ּקִ ְוֵכן ִמי ׁשֶׁ

כֹול לֹוַמר ְלַהְדִליק ה יָּ כָּ ם ֲחׁשֵ ִריְך  אֹו ב' קֹדֶׁ ּצָּ ִרים ׁשֶׁ בָּ ר ּדְ אָּ  ְוע''ל סי' שמ''ב. ו( )מהרי''ו סי' קי''ַהּנֵר ּוׁשְ

 דיני בין השמשות

ספק חשכה, שהוא בין השמשות של כניסת שבת, אסור לעשות  
  מלאכות, בין של דרבנן ובין של דאורייתא, שהרי שמא הוא לילה 

בין השמשות מתחיל   ]ובסעיף ב יבואר שלדעת ר"ת והשו"ע .196
מסוף שקיעה, שהוא שלושה מיל ורבע לאחר תחילת שקיעה, 
ולדעת הגאונים והגר"א בין השמשות מתחיל מתחילת שקיעה, 
 ולדעת הרא"ם הוא מתחיל שלוש רבעי מיל קודם תחילת שקיעה[.

ספק חשכה ספק אינו חשכה אין מעשרין  "... –מתני'  – שבת לד. 
אבל  ,ואין מדליקין את הנרות ,הכלים ואין מטבילין את ,את הודאי

. ולהלכה, 197 " וטומנין את החמין ,ומערבין ,מעשרין את הדמאי
דהוי קיי"ל שלא גזרו על השבות בביה"ש במקום מצוה או טרדה, 

ועל כן יש להתיר במלאכות האסורות שבות דשבות במקום מצוה, 
  ]לפי שהמלאכה  שהוא טרוד ונחפז עליהמדרבנן במקום מצוה או 

   וכן בסי' שמב ס"א.   )רמב"ם פכ"ד ה"י(היא שבות והזמן הוא שבות[  
במקום מצוה או  מדאו'וכן יש להתיר לומר לגוי לעשות מלאכות 

השו"ע  פ ", וכ]לפי שהאמירה היא שבות והזמן הוא שבות[ טרדה
   .בסי' רסא ס"א

בתשובה  וכן יש להתיר במקום צורך גדול או בהפסד מרובה )רש"ל
 (., מ"ב ס"ק טזמו, מג"א ס"ק ו

שאם הוא לא יעשה אותו בבין השמשות הוא כל דבר  –גדר נחפז 
  , ואפשר שיש להקל אף בדבר שאינו לצורך שבת צטער עליו בשבתי

 (., מ"ב ס"ק טז)רש"ל בתשובה מו, מג"א ס"ק ו

 ספק בין השמשות 

גם אסור במלאכות, כדין  –מי שמסופק אם הגיע בין השמשות 
א. שחסרון ידיעה אינו  –ביה"ש )מג"א ס"ק א בשם הב"ח(. הטעם 

נחשב לספק )פמ"ג א"א סק"א(. ב. משום שהוא ספק משם אחד,  
בין השמשות וספק בין השמשות, הכל ספק אחד שמא הוא לילה  

 )באה"ל ד"ה בין השמשות(. 

 
 מקור קודש

 

 ".מטילין אותו לחומר שני ימים]ולפי שאלו ג' ספקות על כן[ ת''ר ביה''ש ספק מן היום ומן הלילה ספק כולו מן היום ספק כולו מן הלילה " -שבת לד:  –הטעם  196
ל שהלכה רש"י ביאר שהטעם לאיסור עשיית מלאכות אלו בביה"ש, הוא שמשום שתנא זה סובר שגזרו על השבות בין השמשות. ולפי דבריו יוצא, שאנו שקיי" 197

 כמ"ד לא גזרו על השבות בביה"ש, אם כן מלאכו אלו מותרות.  
רו על שבות ביה"ש, היינו דוקא במקום מצוה או טרדה, ואם כן התנא שאסר במלאכות לעומת זאת, לפי הטור משנה זו היא לכולי עלמא, שכן גם המ"ד הסובר שלא גז

 ונה )ב"י(.אלו היינו דוקא שלא במקום מצוה וגם כשאינו טרוד. אך אפשר שרש"י לא העמיד את המשנה שלא במקום מצוה וטרדה, כיון שהמשנה לא חילקה בלש
 ו לתת לגוי, מחמת שאין גוי או מחמת המצב הבטחוני, הוא רשאי להטביל את הכלי )כנלע"ד(.לפי דבריו, יש ללמוד שמי שאין באפשרותמ"מ גם ו 198
 דלא כשאגת אריה )סימן נו( שכחך להחמיר להטביל כלי מתכות בבין השמשות )באה"ל ד"ה ואין מטבילין(. 199

 מעשר של טבל

, אפילו במעשר פירות שהן מדרבנן  אסור - של טבל ודאי ות מעשר
, שבכך מכשיר את המאכל לאכילה, והוי כמתקן מנא, )מ"ב ס"ק ג(

ולפי זה גם הפרשת   השו"ע. פ ", וכשהוא אסור משום מכה בפטיש
, ואף חלת חו"ל כיון שבשבת אפשר חלה אסורה )מג"א ס"ק ב(

ויר. ומ"מ ככשאין לשייר מעט ולהפריש ממנה לאחר השבת מן המש
אפשרות אחרת, כגון שחל ערב פסח בשבת ולא הפריש על המצה  
)כיון שיש לו כמות מצומצמת(, או שלא הפריש על החלה שאוכל  
בשבת שחרית )קודם זמן איסור חמץ(, רשאי הוא להפריש בבין 

 השמשות של שבת )מ"ב ס"ק ד(. 

 מעשר של דמאי 

למתקן, שהרי רוב עמי מותר, שאין זה דומה  –מעשרות של דמאי 
 השו"ע. פ ", וכהארץ מעשרים ]ועוד שאפשר לתנם לעני[

 

 טבילת כלים

, שבכך מכשיר את הכלי לשימוש, והוי כתקן האסור  –הטבלת כלים  
ובימינו שאין דיני טומאה וטהרה, זה נפקא מינה השו"ע.   פ ", וכמנא

מן הגוי )מ"ב ס"ק ה(,  למעשה לענין טבילת כלים חדשים הניקחים
ושמא אף לענין הטבלת כלים טמאים בזמן הזה, ורצונו לומר שגם  

 כעת גזרת חכמים בעינה עומדת )באה"ל ד"ה את הכלים(.  
  –  אין לו כלי אחר והוא צריך את הכלי הזה לשבתאם  –ההיתרים 

אלא שיש  להטביל הט"ז )ס"ק א( כתב שמצד הדין היה אפשר 
דך י. מא198ישאיל ממנו, שזו עצה טובה יותר להורות שיתן לגוי ו

 . 199, וכ"פ המ"ב )ס"ק ה( המג"א )ס"ק ו( התיר לכתחילה
אלא שיש היתר שיכול לתת את הכלי לגוי במתנה ולשאול ממנו 

 את הכלי, שכך שהוא נפטר מהטבילה )כביו"ד סי' קכ סט"ז(. 
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וכן אפשר על ידי הערמה, כגון ששואב כדי לשתות או לשאר צורך  
 ומלאהו מים )הג"מ ע"ש הר"ף, הובא בט"ז סס"ק ב(.

 הדלקת נרות 

שמא הוא דאורייתא, שהרי בין השמשות ספק לילה    –הדלקת נרות  
 השו"ע. פ ", וכ]ואף לצורך מצוה )מ"ב ס"ק ו([ הוא

אפשר שיאמר לגוי להדליק, דהוי שבות דשבות במקום   -ההיתרים  
 . 200 וכ"פ השו"ע מצוה )ב"י(

יארצייט מותר להגיד לגוי שידליק כיון שהוא לצורך וכן בנר של 
 (. , מ"ב ס"ק טזגדול )רש"ל בתשובה מו, מג"א ס"ק ו

 עירובי חצרות 

)רש"י, ב"י(,   שזו חומרא בעלמאא.    –הטעם  מותר,    –י חצרות  ערוב
, כמו שכתוב בסי' שסו סי"ג שמצוה לחזר  ב. כיון שזה מצוה )ה"ה

. ד. טרוד ונחפז עליו )כסף משנה(  (, ג. כיון שהואי חצרותערובאחר  
ועל כן  השו"ע. פ ", וכי תחומין )מחה"ש(ערובכיון שאין בזה קנין כ
ערובי חצרות הוא )מ"ב ס"ק יא(, לפי ש ערוביכול לברך בהנחת ה

ומ"מ אם הוא מסופק שמא  .דבר קל, ועשאוהו כאילו הוא ודאי יום
וא יכול הסתיים בין השמשות, לא יברך, וצריך עיון אם בכלל ה

להניח את הערוב, כמו שמחמירים לענין המסופק בכניסת שבת אם 
נכנס בין השמשות, ה"ה לענין צאת שבת, יש להחמיר )באה"ל ד"ה  
ערובי חצרות(. ודין שיתופי מבואות, כדין ערובי חצרות )רמ"א, 

 מ"ב ס"ק יב(. 

 עירובי תחומין

מ"מ   ,דרבנןסור רק מ יא  ואף שזהא.    – הטעם  אסור,    –י תחומין  ערוב
תחומין הרי זה דומה    ערוב. ב. שהנחת  שיש לזה אסמכתא מן התורה

 השו"ע.  פ ", וכשקונה בית בקום שבו מניח את הערוב )מחה"ש(
ולדבר מצוה, יש מחמירים )עולת שבת סק"א(, ויש  -ההיתרים 

הרב )ס"ב( אסר אפילו לצורך  . ובשו"ע201מקלים )לבוש ס"א( 
 מצוה, וצורך גדול והפסד מרובה. 

 )רמ"א, מ"ב ס"ק ח(. ערובו ערוב –בדיעבד 

 הטמנה 

, שכן בכניסת שבת , בדבר שאינו מוסיף הבלמותר –הטמנת חמין 
הקדרות רותחות הן, ואין חשש שיבוא להטמין ברמץ ויחתה בגחלים  

 השו"ע. פ ", וכלחממם

 בדיעבד 

אסור להנות   –ורה סמלאכה האבבין השמשות בדיעבד שעשה 
ממנה, כדין שבת )מ"ב ס"ק ו(. ויש להקל כאשר עשה אתה המלאכה  

אחר השקיעה  תוספת שבת סי' שיח סק"ב( וכןבזמן תוספת שבת )
   בזמן שיש בו דעות בין הפוסקים )באה"ל ד"ה ואין מדליקין(.

 קבלת שבת ביחיד 

ר לגוי להדליק את הנר ולעשות שאר  מי שקיבל שבת, רשאי לומ
 , וכ"פ הרמ"א. 202מלאכות )מהרי"ו סי קיו( 

והיינו כאשר הוא נגרר אחר הציבור, כיון שהציבור שבעירו קיבלו 
 שבת, שדינו שמותר לומר לגוי

 
, שדיינו אם נאסור אותו שלא יעשה  203והיינו שקיבל שבת ביחיד 

מלאכה בעצמו, ועל כן מותר לו אף לומר ליהודי אחר שלא קיבל  
 שבת שיעשה לו מלאכה )מ"ב ס"ק יח(. 

משא"כ אם רוב הקהל קיבלו שבת, כך שהוא ושאר בני העיר נגררים  
אחריהם )כבסי' רסג סע' יב(, בזה הוא יכול לומר לגוי לעשות לו 

 צורך מצוה )מ"ב ס"ק יח(. מלאכה אפילו שלא ל
אך אם כל ישראל קבלו שבת, ממילא אין להתיר לומר לגוי, ומ"מ 
לצורך מצוה מותר, כדין ביה"ש, דהוי שבות דשבות במקום מצוה 

)מג"א ס"ק ז, מ"ב ס"ק יז(.

  : תוספת שבתסעיף ב 
ִריְך ְלהֹוִסי ּצָּ ׁש ִנְרֵאית ַעל  ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ מֶׁ ֶׁ ֵאין ַהׁשּ ה ׁשֶׁ ִקיעָּ ְ ת ַהׁשּ ִחּלַ ת זֶׁה הּוא ִמּתְ פֶׁ ׁש; ּוְזַמן ּתֹוסֶׁ ף ֵמחֹל ַעל ַהּקֹדֶׁ

ת, ע פֶׁ ּלֹו ּתֹוסֶׁ ֹותֹו ּכֻ ה ַלֲעש  צָּ ִביַע, רָּ הּוא ג' ִמיִלין ְורָּ ַמן ַהזֶּׁה ׁשֶׁ ׁשֹות; ְוַהזְּ מָּ ְ ין ַהׁשּ ץ ַעד ְזַמן ּבֵ רֶׁ אָּ ֹות  הָּ ה ַלֲעש  צָּ ה. רָּ ֹוש ָּ

עּור ְזַמן  ׁש. ְוׁשִ אי יֹום ֵמחֹל ַעל ַהּקֹדֶׁ ְהיֶׁה ַוּדַ ּיִ ּיֹוִסיף ֵאיזֶׁה ְזַמן ׁשֶׁ ה; ּוִבְלַבד ׁשֶׁ ת, עֹוש ֶׁ ּנּו ִמְקצָּ ׁשֹות הּוא ִמּמֶׁ מָּ ְ ין ַהׁשּ ּבֵ

 
 מקור קודש

 

 אפילו ע"י גוי. דלא כהגהות אחרונות דמרדכי )סי' תסו, פג ע"א( שכתבו שאין מדליקין את הנרות בביה"ש 200
מערב בפת ולפי שיטה זו ערוב תחומין האסור בבין השמשות, היינו כשמערב ברגליו לצורך דבר הרשות, שכן במערב בפת מתירים רק במקום מצוה, ואפילו ש 201

 לא ד"ה אבל מעשרין(.מבעו"י, ועל כן האיסור הוא רק במערב ברגליו שמבעו"י יש אפשרות להניח גם לדבר הרשות. )מ"ב סק"ז ז בשם המאירי 
לומר  מהר"י וייל כתב שמדובר באדם שקיבל עליו שבת שעה או שתיים קודם שבת, ויש להקשות שהרי ניתן לקבל שבת רק לאחר פלג המנחה, א. אלא שיש  202

יל קודם השקיעה, ועוד תוספת שבת, כך שמהר"י וויל סבר כהב"ח, שפסק כדעת הרא"ם, שיש שיעור ד' מילין בין גמר צאת הכוכבים לתחילת השקיעה, וג' רבעי מ
כול להיות שיש לקבל שבת כשיעור שעתיים קודם גמר צאה"כ ]אך יש להקשות לפירוש זה, אם הרמ"א שכתב "שעה או שתיים", היינו מגמר השקיעה, א"כ איך י

כדעת ר"ת והשו"ע, על כן זה בזמן שרשאי לקבל עליו תוספת   שקיבל 'שעה' קודם גמר השקיעה, והרי זה יוצא לאחר בין השמשות. אלא שיש לומר שקים ליה להלכה
בהערה( כתב  שבת, כך שרק רצה לומר שאם קיבל עליו שעתיים קודם, זה תפס, כיון שלדעת הרא"ם הוי קבלה )הרב גד יזדי שליט"א([. ב. באורל"צ )פי"ח ס"ט

פלל ערבית זמן הרבה קודם הלילה, והיינו קוםד פלג המנחה. וכיון שכן היה המנהג שהרמ"א כתב גבריו על פי תרוה"ד שאפשר להתפלל עם הציבור שמקדימים להת
דליק נרות קודם  בחו"ל כתב הרמ"א שאפשר גם כן לקבל אז שבת. ומיהו כל זה בחו"ל במקום שנהגו כן, אבל בארץ ישראל שאין מנהג כן, אין להקל אף להרמ"א לה

 הבאה"ל(.   פלג המנחה )הובאו דבריו במ"ב תפארת בהערה על
לחוש   ועל כן כתב הרמ"א שמדובר שקיבל שבת שעה או שתיים קודם השקיעה, שאין דרך הקהל לקבל שבת בזמן זה, משא"כ בתוך חצי שעה קודם השקיעה יש 203

 שקיבלו שבת. 
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ה.  ְילָּ ם ַהּלַ ף ְות''ק ַאּמֹות קֹדֶׁ לֶׁ ֵהם ַמֲהַלְך אֶׁ ים ּולְ  הגה:ג' ְרִביֵעי ִמיל ׁשֶׁ ה ְלַהְקּדִ ְך, ְוִאם רֹוצֶׁ ֵאילָּ ה וָּ ְנחָּ ַלג ַהּמִ ת ִמּפְ ּבָּ ַ יו ַהׁשּ לָּ ל עָּ ַקּבֵ

יָּדֹו  ְרׁשּות ּבְ ַחר(הָּ ַ ת ַהׁשּ ִפּלַ ם תוס' פ' ּתְ ׁשֵ גּור ּבְ  ְוע''ל סי' רס''ז.  )טּור ְואָּ

 זמן בין השמשות 

ספק כולו מן  ,ת''ר ביה''ש ספק מן היום ומן הלילה"  -שבת לד: 
ואיזהו  .מטילין אותו לחומר שני ימים ,ספק כולו מן הלילה ,היום

]שנראה   משתשקע החמה כ''ז שפני מזרח מאדימין ?בין השמשות
]השחיר תחתית כיפת התחתון  הכסיף אדמומית חמה בעבים[,
כיפה ]לפי שגובהה של ולא הכסיף העליון הרקיע הסמוכה לארץ[ 
הכסיף העליון והשוה לתחתון    ,בין השמשותאינה ממהרת להכסיף[  

ר' נחמיה אומר כדי שיהלך אדם   ,זהו לילה דברי רבי יהודה
רבי יוסי   ]זהו שיעור אורך בין השמשות[,  משתשקע החמה חצי מיל

אומר בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד 
הנה, לאחר מכן  ו. "]כשיעור קריצת עין ברפיון ולא בחזקה[ עליו

אמרת   ,הא גופה קשיא' נחלקו האחרונים בדברי רבי יהודה "מגב
הא  - איזהו ביה''ש משתשקע החמה כ''ז שפני מזרח מאדימין

והדר תנא הכסיף  ,הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון לילה הוא
אמר רבה אמר רב יהודה   ?התחתון ולא הכסיף העליון בין השמשות

שקע החמה כל זמן  משת ?איזהו ביה''ש'אמר שמואל כרוך ותני 
נמי בין  -שפני מזרח מאדימין והכסיף התחתון ולא הכסיף העליון 

ורב יוסף אמר רב   ',הכסיף העליון והשוה לתחתון לילה ,השמשות
משתשקע החמה כ''ז שפני מזרח 'יהודה אמר שמואל הכי קתני 

הכסיף   ,ביה''ש  - הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון    ,  יום  –מאדימין  
דאיתמר שיעור   ,ואזדו לטעמייהו ',שוה לתחתון לילההעליון וה

אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל שלשה חלקי  ?ביה''ש בכמה
אילימא תלתא פלגי מילא נימא מיל  ?מאי ג' חלקי מיל ,מיל

אלא תלתא ריבעי   ,אלא תלתא תילתי מילא נימא מיל ,ומחצה
מאי שני    ,ורב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל שני חלקי מיל  .מילא

ואלא תרי רבעי  ,אילימא תרי פלגי מילא לימא מיל ?חלקי מיל
איכא  ?מאי בינייהו ,מיל אלא תרי תילתי מיל ,מילא לימא חצי

 ]אחת משתים עשרה[".  בינייהו פלגא דדנקא
בין השמשות  בגמ' שבת )לה.( נפסק שלענין שבת שיעור להלכה, 

"ף טו., רא"ש סי'  הוא כרבי יהודה )מסקנת הגמ'( אליבא דרבה )רי
כג, רמב"ם פ"ה ה"ד(, כך שיש לגרוס "איזהו בין השמשות? 
משתשקע החמה ולכן זמן שפני מזרח מאדימין, והכסיף התחתון 
ולא הכסיף העליון נמי בין השמשות" כך ששיעור בין השמשות הוא 
שלושת רבעי מיל, שהוא שיעור הילוך אלף וחמש מאות אמה )טור  

 בסי' תרח(. 
תוס' )לה. ד"ה תרי( הקשו, שכן בגמ' בפסחים )צד.( נאמר והנה, ה

שלדעת רבי יהודה משקיעת החמה עד צאת הכוכבים הם שיעור ד' 
 מילין. 

 

 
 מקור קודש

 

זרת מעל הרקיע, כך שאיננו רואים אותה וחוזרת  להוי ידוע, שהראשונים אחזו במושגים של חלון ועובי רקיע, כדרך סברת חכמים שבלילה החמה נכנסת לחלון וחו 204
 לתחת פני הרקיע ביום, אך למעשה הודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם, שהחמה יורדת ומקיפה מהצד השני של כדור הארץ )פסחים צד:(.

חמה לשקוע אדם עומד בראש הכרמל ויורד בטובל בים   "רבי שמואל ברבי חייא רבי שמואל בשם רבי חנניא התחיל לו גלגל –ירושלמי ברכות פ"א ה"א(  –הראיה  205
 בר בצ"ע.הגדול, ועולה ואוכל בתרומתו, חזקה ביום טבל", וכ"כ התוס' בד"ה ירד. והרשב"א )לד: ד"ה ואזדו( הקשה על הראיה מהירושלמי, והניח את הד

ר"ת חילק בין השקיעות,   –' בפסחים ששיעור בין השמשות הוא ארבע מיל  ביישוב הסתירה בין הגמ' בשבת ששיעור בין השמשות הוא שלושת רבעי מיל לבין הגמ  206
ם בינונים, ובגמ' שהגמ' בשבת היינו גבי סוף שקיעה והגמ' בפסחים היינו גבי תחילת שקיעה. הגאונים חילקו בין צאת הכוכבים, שבגמ' בשבת היינו צאת הכוכבי

 ת(.בפסחים היינו צאת כל הכוכבים הנראים )באה"ל ד"ה מתחל

ישנם  -שיטת ר"ת )ספר הישר סי' רכא, שבת לה. תוד"ה תרי( 
 , שנראה לעינינותחילת שקיעה החמהא. , 204 שלושה זמנים שונים

 ,]שגלגל החמה ירד בקו האופק, ואין אורו נראה על פני הארץ כלל[
גמר  סוף השקיעה נמשך שלוש מיל ורביע, וממנה ועד שממנה ועד 

, וזה עדין השקיעה נמשך ד' מיל, שהשמש נכנסת בעובי הרקיע
. ב. סוף שקיעה, שהיא נחשב ליום, ומ"מ זמן זה ראוי לתוספת שבת

השקיעה, שהשמש נשקע ברקיע שלוש מיל ורביע לאחר תחילת 
אור החמה נחסר מרוב הרקיע לצד  אך עדין נמצא כנגד החלון, כך ש

הוא ו, פני הרקיע מאדימין ]העבים[ כנגד מקומההמערבי, דהיינו 
תחילת בין השמשות ונמשך שלוש רבעי מיל, שהן מהלך אלף  

. ג. גמר שקיעה, שהיא לאחר שלושת רבעי מיל  וחמש מאות אמה
, שיוצאים שלושה וף השקיעה, וזהו צאת הכוכביםהנותרים מס

ת מאחורי כ, שהשמש כבר עברה את החלון מהלכוכבים בינונים
)וכן פסקו הר"ן במסכת יומא ב: ד"ה ת"ר וענתים, הרמב"ן  .הרקיע

בתורת האדם ענין אבלות ישנה עמ' רנב, הרב המגיד פ"ה ה"ד כתב 
ומהר"י אבוהב כתב שכן נראים הדברים, רא"ש בפרק תעניות סי' יב,  

 205 שכן דעת הטור(.
 

בין השמשות שהן שלושת רבעי מיל   –שיטת ראב"ן )סימן ב( 
ועד צאת , , שהחמה התכסתה מעינינומתחילים מתחילת שקיעה

ולאחר מכן הוי לילה , בו יוצאים שלושה כוכבים בינונים הכוכבים
]וד' מילין היינו עד גמר צאת הכוכבים הוא כבר באמצע  גמור

 .ילה, ובזה אין שום נפקא מינה להלכה[הל
 

שיטת היראים )הרא"ם בסוף סימן קב סו"ס רעד( ששלושת רבעי  
הן מקודם לתחילת השקיעה, דהיינו, מזמן שהחמה נוטה מעט  מיל 

לשקוע וניכר שהחמה מתעתדת להכנס בעובי הרקיע, ועד תחילת 
 השקיעה, ולאחר תחילת השקיעה הוי ד' מילין עד צאת הכוכבים

  .)וכ"כ המרדכי והאגודה(
 

, לשיטת ר"ת בין השמשות שלושת רבעי מיל הוא מסוף 206  ולסיכום
]כי לדעתו מתחילת שקיעה עד סוף  ועד צאת הכוכבים השקיעה

שקיעה נמשך שלוש מיל ורביע, ולילה ודאי הוא רק לאחר ד' מיל  
, ולשיטת הגאונים הוא מתחילת שקיעה ועד מתחילת השקיעה[

צאת הכוכבים, ולשיטת הרא"ם הוא קודם תחילת שקיעה, משעה 
 שחמה נוטה. 

 
 להלכה, בב"י והשו"ע פסק בפשטות כדעת ר"ת.  

, וכתב שכן נהגו זקנים ואנשי מעשה, לקבל כהרא"ם הב"ח פסק
השבת שעתיים קודם צאת הכוכבים )והמג"א בס"ק ט הביא שגם  
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שיש  והגדיל הב"ח לומר  בתשובת מהרי"ל סי' קסג כתב שכן נהגו(,
 לכוף ע"י שוטרים את החנויות על כך, ואף להעניש את הסרבנים.

להזהר מאוד שלא    הגר"א פסק כדעת הראב"ן והגאונים. ולפי זה יש
לעשות מלאכה לאחר תחילת שקיעת החמה, ואפילו מלאכת מצוה 
וכן הסכים המ"ב )ס"ק כג(, והוסיף שאשרי המחמיר כדעת הרא"ם  

 לפרוש ממלאכה חצי שעה או עשרים דקות קודם השקיעה.   
בחזו"ע )שבת( פסק שלענין ודאי לילה, כגון מילה בתינוק שנולד 

צאת שבת, יש לפסוק שצריך עשרים  בכניסת שבת וכן מלאכה ב
דקות זמניות, לפי שהלכה כרב יהודה אליבא דרבה, דהיינו שלוש 
עשרה וחצי דקות זמניות, אלא שיש לחוש לרמב"ם שהמיל הוא  
כ"ד דקות, כך ששלושת רבעי מיל זה ח"י דקות, ולאחריו יש לחוש 
 לדעת רבי יוסי, שהוא שיעור חצי דקה לאחריו, כשיעור הילוך מ"ט

אמה, ועוד דקה אחת שמא טעו בלוח בזמן השקיעה, כך שיש ודאי 
 לילה הוא לאחר כ' דקות זמניות מתחילת שקיעה. 

המ"ב פסק למעשה כדעת הגר"א, שמיד לאחר תחילת השקיעה  
שיש  הוא איסור גמור, שהוא ספק איסור סקילה, וכן הדין לכל דבר 

וש לדברי  בתורה נפקא מינה בין יום ללילה, ולכתחילה טוב לח
 הרא"ם.  

 
מה שנפסק שהלכה כרבי יהודה בשיעור בין השמשות לענין שבת, 
נראה שהוא משום ספקא דאו' לחומרא. ולפי זה יש להקל בשבותין 
)מלאכות האסורות מדרבנן( בביה"ש דרבי יהודה, אלא שמדברי 
השו"ע שפסק בסעיף ב כרבי יהודה משמע שאסור אף בשבותין שכן 

 ף א.השו"ע קאי על סעי
הרא"ש הקל בביה"ש דרבי יהודה לענין סיום התענית, ולפי דבריו 
אף בספירת העומר לדעה המקלה לספור בבין השמשות, נראה שיש 
להקל אף בביה"ש דרבי יהודה, ולפי זה גם במוצאי שבת, יהיה מותר 

 לעשות שבות במקום מצוה בבין השמשות דרבי יהודה.
על דבריו, שכן מה שקיי"ל והקשו בביאור הגר"א ובקרבן נתנאל 

שהלכה כרבי יהודה היינו לחומרא, ולפי זה יש להחמיר בשבות 
דמוצאי שבת וכן בספירת העומר, כיון שלרבי יוסי בין השמשות רבי 

 יהודה זה יום גמור )באה"ל ד"ה שעור זמן(.

 מקומות הנוטים לצפון העולם

במקומות שהשיעור הוא בשעות זמניות על כן כתב המ"ב שלפי 
הנוטים לצד צפון העולם, זמן השקיעה מתארך, על כן יש להזהר  

עד יציאת שלושה כוכבים במוצאי שבת שלא לעשות מלאכה 
 207קטנים )מ"ב ס"ק כג(. 

 
 מקור קודש

 

ת שלילה והוסיף בבאה"ל )ד"ה קדם הלילה( שאף לדעת ר"ת במקומות הצפוניים יש לפרוש חצי שעה קודם הזמן שהרגילות להראות בו כוכבים ] שכן דעת ר" 207
שווים ובאופקים שווים כבבל ודאי הוא ביציאת ג' כוכבים בינונים, וכיון שאין בקיאים בשיעורן פורשים מסוף שקיעה, ולפי המנחת כהן שכל השיעור נאמר בימים 

 וא"י, והכל משתנה לפי האופק והזמן, א"כ במקומות שדרך הכוכבים להראות קודם, יש לפרוש חצי שעה קודם זמן שהרגילות להראות כוכבים.
בערב, אי בערב יכול משתחשך? ת''ל לב{ "ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש", יכול יתחיל ויתענה בתשעה? ת''ל  -"לכדתניא }ויקרא כג  -יומא פא:    -המקור    208

לב{ מערב עד ערב, ואין לי -בתשעה, הא כיצד? מתחיל ומתענה מבעוד יום, מכאן שמוסיפין מחול על הקודש, ואין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מנין? ת''ל }ויקרא כג
לב{ שבתכם, הא כיצד? כל מקום שנאמר שבות,  -שבתות מנין? ת''ל }ויקרא כגג/לב{ תשבתו, אין לי אלא ימים טובים,  -אלא יוה''כ, ימים טובים מנין? ת''ל }ויקרא כג

 .מכאן שמוסיפין מחול על הקודש"
שכן הגמרא במועד קטן לא למדה מפסוק זה  –הרמב"ם למד שיש תוספת שבת רק לעינוי ביוה"כ, ולא לענין מלאכה ביוה"כ, ולא לענין מלאכה בשבת. הראיה  209

"גמר שבת שבת משבת בראשית, מה להלן )בשבת בראשית( היא אסורה לפניה ולאחריה מותרין )שאין דין תוספת שבת(, אף כאן  –. לענין תוספת שבת ]מו"ק ד
שכן רק תוספת עינוי מוסיפה לעינוי של היום עצמו, שכן עינוי שהוקדם נהיה יותר קשה, משא"כ  –)בשנה השביעית( היא אסורה לפניה ולאחריה מותרין". הטעם 

 ת זמן לאיסור מלאכה, אינו מוסיף לאיסור המלאכה שביום עצמו, כי אין קשר בין המלאכות )הגר"ז(.  תוספ

 שוות או זמניות - חישוב השעות 

סובר ששיעור ד' מיל היינו בשעות שוות, בכל עת ובכל  הפמ"ג
 מקום, כך שבתקופת תמוז שהיום ארוך הוא מקל.

לעומת זאת, לדעת המנחת כהן שיעורו בשעות זמניות, והגמ' מיירי 
בימי ניסן ותשרי בהן שהשעות שוות, ודוקא לפי אופק בבל וא"י, 

 ולפי זה בתקופת תמוז הוא המחמיר, וכן געת הגר"א.  
וכתב בבאה"ל ד"ה שהוא( שכיון שקשה לחשב ולדייק בזמנים, יש 
להתיר לפי צאת ג' כוכבים בינונים, אך כיון שאין בקיאין בהן יש  
לקבוע לפי ג' כוכבים קטנים. ובימים הארוכים, אין להחמיר, ועל כן 

 כל שנראו ג' כוכבים וגם הכסיף פני העליון יש להתיר.

 פלג מנחה 

לקבל עליו תוספת שבת מפלג המנחה ואילך הרמ"א הוסיף שיכול 
, ואם קיבל קודם פלג  )טור ואגור בשם תוס' בפרק תפילת השחר(

 . (, מ"ב ס"ק כההמנחה אינו כלום )מג"א ס"ק י
לפי שיטת ר"ת, שפלג המנחה הוא שבע ורביע  -זמן פלג המנחה 

קודם הלילה, א"כ זה יוצא שלוש דקות קודם תחילת שקיעה, שהוא 
, באה"ל ד"ה  לך של"ג אמה ושליש )מג"א ס"ק ישיעור מה

ולפי הגאונים פלג המנחה היינו קודם צאת הכוכבים, כך  ,(להקדים
שגם למי שפוסק כר"ת, א"כ בשעה ורביע בסמוך לתחילת שקיעה, 
יש להחמיר שלא לעשות מלאכה, לחוש לשיטת הגאונים )מג"א 

 .ס"ק י(
וא מהשקיעה או חישוב פלג המנחה היש דעות בין הפוסקים האם 

מצאת הכוכבים, על כן בענין קבלת שבת יש להחמיר שלא לעשות  
 מלאכה )מ"ב ס"ק כה(. 

 תוספת שבת חיוב 

, בין לדעת רוב הראשונים יש דין תוספת שבת לענין מלאכות
, שכן תוספת מלאכת שבת נלמדה מדין  בכניסתה ובין ביציאתה

ר"ה ט. )רי"ף וב 208תוספת עינוי בערב יוה"כ כמבואר ביומא פא: 
 יומא ב:, רא"ש יומא פ"ח סי' ח(.

)הרב המגיד   לעומת זאת, לדעת הרמב"ם אין דין תוספת מהתורה
מהכלות שביתת העשור פ"א ה"ו, מכך שהרמב"ם לא הזכיר דין  

, שאם היה מדרבנן, , ויש ביארו שאף לא מדרבנן(209תוספת שבת 
שביארו  )ב"י(, ויש את דין תוספת  הרמב"ם לא היה משמיט

 .גר"א(שמדרבנן יש מצות תוספת שבת )
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להלכה, כתב השו"ע "ויש אומרים שצריך להוסיף מחול על 
ואין על זמן זה לא לאו ולא כרת, כי אם מצות עשה מן  הקודש".

 התורה )מ"ב ס"ק יט(.

 זמן תוספת שבת  

הזמן שבו אפשר לקבל תוספת שבת, אינו בבין השמשות, שכן 
, ואילו בין השמשות כבר בספק כרתהתוספת היא מצות עשה, 

 .וחייב עליו אשם תלוי כך שאין צריך פסוק להוסיפו
על כן, לשיטת ר"ת זמנו מתחילת השקיעה עד סוף השקיעה, 

)הר"ן בשבת פ"ב טו. ד"ה אמר רבה, וביומא  בשיעור ג' מילין ורבע
וכך פסק   ב: ד"ה ת"ר ועניתם, והרב המגיד בפ"ה ה"ד בשם הרמב"ן(

 .השו"ע

 תוספת שבת יעור ש

שיעור כלשהו,   ן לושיעור תוספת שבת לא התברר שיעורו כך שאי
שהוא מהחול ניכר  שיעור שודאי יהיה זמן  דהיינו  משהו,    ושיעור  ךא

שמוסיף אותו על הקודש )רא"ש ביומא פ"ח סי' ח, ובברכות פ"ד 
, ועל כל פנים אין זמן התוספת יותר משלושת  (מ"ב ס"ק כב, סי' ו

 מיל )באה"ל ד"ה איזה זמן(. רבעי 
לשיטת ר"ת יכול לקבל עליו את התוספת בזמן של ג' מיל ורביע, 

 רצה כולו עושה תוספת, רצה מקצת ממנו עושה. 

 תוספת שבת  תקבל

יש אומרים שיש לקבלה דוקא באמירה, כגון שאומר שמקבל  
תוספת שבת או באמירת ברכו או מזמור שיר ליום השבת )ריטב"א  

אין צריך לקבל את השבת בפה )אורל"צ מ"מ מעיקר הדין  ר"ה ט.(, ו
פי"ח ס"ב(. כי עיקר התוספת זה כאשר פורש ממלאכה בכוונה 
)יבי"א חאו"ח סי' לד אות א בהערה, עמ' צז, וכן בחזו"ע שבת ח"א 

 עמ' רסה(.

י שאינו בקי בשיעור בין השמשות סעיף ג: מ 
ן, ַיְדלִ  נֹות; ְוִאם הּוא יֹום ַהְמֻעּנָּ ִאילָּ רֹאׁש הָּ ׁש ּבְ מֶׁ ֶׁ ַהׁשּ עֹוד ׁשֶׁ עּור זֶׁה, ַיְדִליק ּבְ ׁשִ ִקי ּבְ ֵאינֹו ּבָּ ְרְנגֹוִלין ּוִמי ׁשֶׁ ַהּתַ ׁשֶׁ יק ּכְ

עֹוד יֹום.  ה ִמּבְ ִבים ַעל ַהּקֹורָּ ֵאין ׁשָּ  ְוִאםיֹוׁשְ ה, ׁשֶׁ דֶׁ ָּ ש ּ עֹוד יֹום. הּוא ּבַ ִבים ִמּבְ עֹוְרִבים יֹוׁשְ הָּ ׁשֶׁ ְרְנגֹוִלים, ַיְדִליק ּכְ  ם ּתַ

חכמים נתנו לו לאחוז במקרי   -  מי שאינו בקי בשיעור בין השמשות
הטבע בכדי שיסמוך עליהם לקבל את השבת בזמן ללא חשש, ואף 

יש לו  החמה, כך שהגמרא מורה ששהם מוקדמים יותר לשקיעת 
]או  לנותילהדליק את הנר עוד בזמן שאור השמש מגיע לראשי הא

. אך ביום המעונן, שאין אור בראשי הגגות הגבוהים )מ"ב ס"ק כו([
השמש, בעיר ידליק כאשר התרנגולים עולים על הקורה, ובשדה 

 .השו"ע  פ", וכ(210ידליק בזמן שהעורבים יושבים מבעו"י )שבת לה:  
 

אך כמובן שאם יש לו שעון והוא יודע את זמן השקיעה, יכול   -שעון  
 הוא לסמוך עליו )מ"ב ס"ק כז(.

 
וכתב בבאה"ל )ד"ה מי שאינו( שבזמנינו שלא בקיאים   -בזמנינו 

בשיעורי חכמים, בודאי יש לכולם להזהר להדליק קודם השקיעה, 
שקיעת וכן הזהיר בשו"ע הגר"ז. ועל כן אשה שטרם הדליקה עד 

החמה, תאמר לגוי להדליק, ולדעת הגר"ז תברך על הדלקתו, ואילו 
 לדעת הבאה"ל אין לה לברך על הדלקה של אחר. 

 : קבלת שבת בציבור סעיף ד 
ְרִבין ְוֵאין טֹומְ  ֲעַדִין יֹום הּוא, ֵאין ְמעָּ י ׁשֶׁ ְרכּו, ַאף ַעל ּפִ ן  ַאַחר ֲעִנּיַת ּבָּ ֵליּה; ּוְלִדידָּ ת עָּ ּבָּ ֵליּה ְלׁשַ הּוא ַקּבְ ּום ּדְ ִנין ִמׁשּ

ְרכּו ְלִדיְדהּו.  ֲעִנּיַת ּבָּ ת ּכַ ּבָּ ַ יר ְליֹום ַהׁשּ ֵוי ֲאִמיַרת ִמְזמֹור ׁשִ  הָּ

 בציבור ת קבלת שבאופן 

, שהוא תחילת תפילת  לדעת המרדכי )פ"ב סי' רצ( בעניית ברכו
בפירוש, שבת ערבית, והכל פורשים ממלאכה, הוי כמי שקיבל 

על פי תוספתא בסוף סוכה  –]הראיה  ואסור כשבת )מ"ב ס"ק כח(
ואפילו מיחם בידו מניחו בארץ ואינו מטמינו  ,"תוקע ומריע ותוקע

שכבר קיבל שבת", וה"ה לענין ברכו שהוא במקום תקיעות שאסור  
[, ודוקא מי שקיבל עליו שבת, אבל מי שלא  211 לעשות שבותין

, קיבל עליו שבת מותר בכל השבותין )כנה"ג הובא במג"א ס"ק יא(

 
 מקור קודש

 

חזי   -"א''ל רבא לשמעיה ]לשמש שלו[, אתון דלא קים לכו בשיעורא דרבנן, אדשימשא אריש דיקלי אתלו שרגא, ביום המעונן מאי? במתא  -שבת לה:  -המקור  210
סוג עשב הנקרא "אני", הפונה במשך היום בתנועה סיבובית כלפי החמה, ובערב הוא מתכופף רש"י פירש שהוא רבי, אי נמי אדאני ] עו –תרנגולא, בדברא ]בשדה[ 

 ["., ואילו ר"ח פירש "ירקות השדה הן ידועין העלין שלהן בבוקר מתפתחין ומתפשטין ומבין השמשות מתכווצין ונראין כסתומין"מאד כלפי המערב
ת הנר.  בכנה"ג הביא מי שחולק על דין זה, שלדעתו התוספתא משובשת, שכן בגמ' )בפרק במה מדליקין( נאמר שלאחר ג' תקיעות ראשונות רשאי להדליק אוהנה  211

 והמג"א )ס"ק יא( ביאר שהתוספתא מיירי אחר ג' תקיעות אחרונות. 

, על כן וכן נהגו בני אשכנז שלא אומרים מזמור שיר ליום השבת
מעיקרא  ש, אך המג"א )ס"ק יג( כתב  )דרכ"מ אות ב(  מקבלים בברכו

אף קבלו עליהם לקבל שבת רק בברכו ולא במזמור שיר, על כן 
, המנהג הוא שלא לקבל שבת במקומות שאומרים מזמור שיר

לעומת זאת,  .במזמור שיר אלא עושים מלאכות עד אמירת ברכו
המ"ב )ס"ק לא( כתב שהמנהג הוא לקבל שבת באמירת מזמור שיר 

 ליום השבת. 
, כיון שהוא מזכיר את  שיר ליום השבתאמירת מזמור  בולדעת הב"י  

 . השבת הוי כקבלה )מ"ב ס"ק לא(
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 לדעת הדרך חכמה מקבלים שבת באמירת בואי כלה )מ"ב ס"ק לא(.

 בציבור  קבלת שבת דין

אסור בכל השבותין, כך הרי זה נחשב לקבלת שבת בציבור, ולכן 
שאסור לו לערב, להטמין ואף להכנס למרחץ בכדי להזיע )מג"א  

 ב(.ס"ק י
 . אבל בקבלת שבת ביחיד, אין זה גרע מבין השמשות )מ"ב ס"ק כח(

 
, ואפילו מלאכות דרבנןמותר הוא ב –קבלת שבת ביחיד בלבד 

לעשותן בעצמו. ובבין השמשות, מותר לו לומר לעשות רק שבות 
 במקום מצוה או שהוא נחפז, דהוי שבות דשבות במקום מצוה.

 

כות האסורות מדרבנן, כדין אסור אף במלא – קבלת שבת בציבור 
 שבת )מ"ב ס"ק כח(.

 
מותר בשבות במקום מצוה, דהוי שבות   –בבין השמשות ואין ציבור  

  דשבות במקום מצוה )מ"ב ס"ק כח(.
 

י"א שמותר במלאכות דרבנן, כיחיד שקיבל  –גרירה אחר הציבור 
עליו שבת, וי"א שאסור אף במלאכות דרבנן, ולהלכה, נראה  

לים במקום מצוה או לצורך גדול יש לו על מה  שהסומך על המק
שיסמוך )הליכות שבת ח"ב עמ' שכז(. ומ"מ לכולי עלמא אין הוא  

 נגרר לענין תפילה )באה"ל בשלהי סי' רסג(.
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 סימן רסב 

 : סידור השלחן המיטות והבית סעיף א 
בוֹ  ר ּבְ רּוְך ּוְמֻסּדָּ ּנּו עָּ אֶׁ ְמצָּ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ִית, ּכְ ל ִעְנְיֵני ַהּבַ ן ּכָּ ּטֹות ִויַתּקֵ יַע ַהּמִ נֹו ְוַיּצִ ְלחָּ ר ׁשֻ ת. ְיַסּדֵ נֶׁסֶׁ ית ַהּכְ  הגה:אֹו ִמּבֵ

נוֹ  ְלחָּ ּנֹות.  ְוִיְהיֶׁה ׁשֻ ג, ְוֵאין ְלׁשַ ְנהָּ ת; ְוֵכן ַהּמִ ּבָּ ַ ל יֹום ַהׁשּ רּוְך ּכָּ הֹות ַמְימֹוִנּיֹות )טּור סֹוף סִ עָּ ְתֵבי ְוַהּגָּ ל ּכִ ק ּכָּ רֶׁ ַכי סֹוף ּפֶׁ ְרּדְ ן רפ''ט ּומָּ ימָּ

ת(.  ּבָּ ׁשַ  פכ''ט ּדְ

שני מלאכי השרת מלוין    ,תניא ר' יוסי בר יהודה אומר"  -שבת קיט:  
וכשבא  ,אחד טוב ואחד רע ,לו לאדם בע''ש מבית הכנסת לביתו

מלאך טוב אומר   -  ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעתלביתו  
 ,יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו

מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך  - ואם לאו
על פי זה, הורה הטור שיש לאדם  ו". 212 טוב עונה אמן בעל כרחו

בבואו מבית הכנסת. כך וך  לסדר ביתו מבעוד יום, בכדי שימצאנו ער
]שיושב עליהן )מג"א ס"ק שיש לו לערוך השולחן, להציע המיטות  

  ולתקן כל ענייני הבית.א([ 

 סידור  השולחן

המרדכי )שבת פרק כל כתבי סי' תח( הוסיף שהשולחן יהיה ערוך 
שכן המנהג וברמ"א . וכן הוסיף הדרכ"מ )אות א( כל השבת כולה

וכתב  .ואין לשנותשיהיה השולחן מכוסה במפה כל משך השבת , 
 המ"ב )ס"ק ד( שיישאר כך עד ההבדלה. 

שם,  הוא סועדוהכוונה היא לכל השולחנות הנמצאים בחדר ש
ואפשר שראוי גם לסדר את השולחנות שבשאר חדרי הבית )באה"ל  

  ד"ה יסדר(.

 ענייני השולחן

נו, שיהיה לשולחן ארבע  האר"י ז"ל הקפיד על כמה דברים בשולח
רגלים, כמו השולחן של המקדש. וכן לברך על שתי אגודות הדס  

את כוס ברכת המזון בכל קידוש. וכן להניח על השולחן בליל שבת 
בתוכו מעט יין וכן פירורי לחם מהסעודה )מג"א בהקדמה יש כש

לסימן(. וכן המהרש"ל הקפיד לאכול רק על גבי שתי מפות, משני 
שבשעת ההחלפה לא יהיה השולחן מגולה, ב. בכדי שלא   טעמים, א.

 (. , מ"ב ס"ק דייווצר אוהל בשעת הנחת המפה )מג"א ס"ק א

 להציע המיטות

השו"ע כתב שיש להציע המיטות מבעו"י. המג"א )ס"ק א( כתב 
שהכוונה היא למיטות שיושב עליהן, והנה מדברי הב"ח משמע 

 ב ס"ק ב(.שטוב שתהיה מוצעת המיטה שישן עליה )מ"

 לתקן ענייני הבית

)וכ"כ  קורי העכבישאת המג"א )בהקדמה לסימן( הוסיף שיפנה 
וכתב כה"ח שיש להקפיד בזה  ,המ"ב בס"ק ג, ובכן בסי' רנ ס"ק ג(

 .קודם שעה חמישית שאז באה הארת שבת

 לזרוק דבר על הרצפה 

 ,ישנם האומרים שמי שזורק דבר מחוץ לשולחן הרי הוא זורק מלאך
רי"ו )דינין והלכות בסוף שו"ת מהר"י וייל אות ט( כתב שאין אך מה

 לחוש לכך. 
סברו שאם יזרוק על  כן ם אומריההדרכ"מ )אות א( ביאר שכנראה 

הרצפה הבית יהיה מנוול ואין זה מכבוד שבת, וכך הם פוגעים 
במלאך הטוב שימצא שאין הבית מסודר ויצטרך לענות אמן בעל 

שראוי להזהר בזה, אך למעשה לא   המלאך הרע. וכתבכרחו אחר 
רצפת הבית בדבר שאין  את  ראה שנוהגים לחוש לזה כיון שמכבדים  

ומ"מ כתב המג"א )ס"ק ב( שכל זה  בו חשש איסור משוה גומות. 
במקום שהדרך לכבד מיד אחר הסעודה, אך במקום שלא נהגו לכבד 
הבית מיד אחר הסעודה, אין לזרוק על הרצפה, בכדי שלא יישאר  

וכן פסק המ"ב )ס"ק ג( והוסיף שכן הדין בין אחר סעודת הלילה    .כך
ובין אחר סעודת היום, שההיתר הוא רק אם מנקים מיד אחר סעודה  

 זו.

 סעיף ב 
ל  ְלׁשֵ חֹות ְיׁשַ ר לֹו, ְלפָּ ְפׁשָּ ת; ְוִאם ִאי אֶׁ ּבָּ ִאים ְלׁשַ ִדים נָּ גָּ ְהיּו לֹו ּבְ ּיִ ל ׁשֶׁ ּדֵ ּתַ ת ִיׁשְ ִמּדַ ים ּכְ ְהיּו ֲאֻרּכִ ּיִ ה ׁשֶׁ י ַמּטָּ ַלּפֵ ֵלם ּכְ ְלׁשְ י' ְיׁשַ )ּפִ

ם( ''י ׁשָּ ם, ַרׁשִ ֵביתָּ ִבים ּבְ יִרים ַהּיֹוׁשְ ֲעׁשִ ב הָּ ְך ּכָּ רֶׁ ה ּדֶׁ יו ְלַמּטָּ דָּ גָּ  ֹוד. ּבְ

 
 מקור קודש

 

שלחנו בע''ש אע''פ שאינו צריך אלא לכזית ואמר ר' חנינא לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי   אמר ר' אלעזר לעולם יסדר אדם"...  –וזהו המשך הגמ' שנוגע לעניינו    212
 ת". שבת אע''פ שאינו צריך אלא לכזי

 , האחד טוב והואוביאר בספר עקידת יצחק )שער מז דף קלח ע"ב(, שאין לבאר שמדובר במלאכי עליון, שכן אין מלכך שהוא רע, אלא מדובר בכוחות הטמונות באדם
ו, הנה כבר התחיל השכלי, והאחד רע והוא התאוני אשר מצד חומר האדם. וכשאדם מכון לעבודת יוצרו ויזכור את יום  השבת ששקולה כנגד כל המצוות לקדשו ולכבד

אשר יצר הרע יפול לפניו לא יוכל להרגיל את היצר הרע שבו אל הרצון הטוב, ומעתה כל שיאמר לו לעשות לעבודת השם יהיה יותר קל, וכך מוסיף עליו יום יום, וכ
 לקום כנגדו. ואם להיפך, להיפך )פרישה אות ב(.
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 המקור 

וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר נאמר בישעיה )נח,יג( "
  , שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול", ודרשו חז"ל דבר

 וכ"פ השו"ע. ,' )שבת קיג.(מכבדותי' בגדיול ארבי יוחנן קרש כמוו
כיון שהלבישה היא משום כבוד שבת, על כן יקפיד בהלכות אלו אף 
אם נמצא בביתו לבד או בין הגוים )חיי אדם(, וכן יקפיד שישארו 
הבגדים נקיים, ולכן כאשר נושא תינוק יקפיד שיניח בד בינו לבינו 

 בכדי שלא יטנף בגדיו )מ"ב ס"ק ז(.
 

אחר ההבדלה.  ובאגודה )סי' קמג( כתב שילך כך עד מוצאי שבת ל
מותר לפושטן במהלך השבת ובלבד שיישארו עליו הבגדים  ומ"מ 

התחתונים המיוחדים לשבת, כך שבכל מהלך השבת יהיה עם בגד 
 המיוחד לשבת )מג"א ס"ק ב(. 

 
אפילו האבל שאין לו לשנות לבגדי שבת, מ"מ יש לו לשנות   - אבל  

  לבגדים אחרים )מג"א סס"ק ב(.

 
אפשר לו להחליף, לפחות ישלשל בגדיו   אך אם אי -בשעת הדחק 

למטה שיראו ארוכים שכן דרכם של העשירים היושבים בביתם, 
שאינם יוצאים לעבודה ועל כן אינם חוששים שבגדיהם יטנפו 

כך שלמעשה, אם אינו יכול להחליף את  השו"ע. פ", וכ213)רש"י( 
 בגדי החול, לפחות יעשה היכר של כבוד בבגד, מה שיכול.

 
  מג"א )ס"ק ב( כתב שטוב שיהיה לו טלית אחרת לשבת ה  -הבגדים  

 )מ"ב ס"ק ו(,
לדעת המג"א )ס"ק ב( אין ללבוש בחול אפילו חלוק שלבשו ו

בשבת, והמ"ב )ס"ק ה( כתב זאת בדרך אחרת, אין ללבוש בשבת 
אפילו חלוק שלבשו בחול. דהיינו לפי שניהם יוצא, שצריך להחליף  

 והן ביציאת השבת.  מלבושיו, הן לקראת שבת 
 

לא יעשה כן במקום יש המהדרים ללבוש בגד לבן, אלא ש  – בגד לבן  
רשאי אדם לעשות  כגון בביתו,  שלא בפני רבים,מיחזי כיוהרא. וש

     .מה שירצה )באה"ל ד"ה בגדים בשם הפמ"ג(

 סעיף ג 
ִאים ְויִ  יו ַהּנָּ דָּ גָּ ׁש ּבְ ף  ִיְלּבַ א ְמַעּטֵ י ֲחִנינָּ ַרּבִ ה, ּדְ ן ְוַכּלָּ תָּ ְך ּוְכיֹוֵצא ִלְקַראת חָּ לֶׁ יֹוֵצא ִלְקַראת ַהּמֶׁ ת ּכְ ּבָּ ִביַאת ׁשַ ַמח ּבְ ש ְ

א; ר' ַיּנַאי אֹוֵמר: ּבֹוִאי ַכּלָּ  תָּ ת ַמְלּכְ ּבָּ ַמר: ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ׁשַ א, ְואָּ תָּ ּבָּ ַמֲעֵלי ׁשַ א ּדְ ַפְניָּ ֵאי ּבְ ה. ה, ּבֹוִאי ְוקָּ ַכּלָּ

ן לֹא ִיְרַחץ ְלשַׁ  הגה: ת. ְוַעל ּכֵ ּבָּ ַ בֹוד ַהׁשּ ַחץ ַעְצמֹו, ְוזֶׁהּו ּכְ רָּ ד ַאַחר ׁשֶׁ ת ִמּיָּ ּבָּ ִבְגֵדי ׁשַ יׁש ַעְצמֹו ּבְ ב, ְוַיְלּבִ רֶׁ עֶׁ מּוְך לָּ א סָּ ּלָּ ת אֶׁ ּבָּ

ד.  יׁש ַעְצמֹו ִמּיָּ ְלּבִ ּיַ ים(. ׁשֶׁ ׁשִ ַכי ַהֲחדָּ ְרּדְ הֹות מָּ  )ַהּגָּ

 

 המקור 

רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא  " –שבת קיט. 
אמר בואו ונצא לקראת שבת  ]מתעטף ועומד סמוך לכניסת השבת[  

]לבש בגדים מעולים רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת  ,המלכה
". לפי זה הורה הטור  ואמר בואי כלה בואי כלהוחשובים לשבת[ 

וכן העתיק השו"ע שישמח בביאת שבת כיוצא לקראת חתן וכלה. 
על הזהירו המקובלים שלא יהיה שום מחלוקת בשבת,  לדינא.

 ובפרט בין איש לאשתו )מ"ב ס"ק ט(.

 להרבות בכבוד שבת 

לה ושתיה הרי  יאכ  ם,בבגדי  ,ו בגופושכל המרבה לכבדהטור  והוסיף  
  ח, וכן העתיק המ"ב )ס"ק ט(.זה משוב

 לצאת לקראת שבת

המג"א )ס"ק ג( כתב בשם כנסת הגדולה, שבמקצת מקומות נהגו 
, וכתב "בואו ונצא וכו'" לומרואו לעזרה לצאת מבית הכנסת לחצר 

המ"ב )ס"ק י( שאצלם נוהגים להפך פניהם לצד מערב כשאומרים 
 בשלום".  "בואי

עוד כתב כנסת הגדולה, שנוהגים אז לעמוד ולעשות דוגמא כמו 
שמקבל פני אדם גדול. וכן שהמנהג הוא שלא לקבל את השבת ביום 
כיפור שחל בשבת, כי אין ביום כיפור נשמה יתירה )באה"ט אות ה,  
מ"ב ס"ק י( אלא אומרים רק "מזמור שיר ליום השבת" קודם "ברכו" 

 )מ"ב ס"ק י(.  

 חיצהר

לכתחילה ילבש בגדי שבת מיד אחר רחיצתו, וזהו כבוד שבת. לכן 
ראוי שיתרחץ סמוך לערב, שכך יוכל ללבוש בגדי שבת מיד )רמ"א 
בסע' ג(, ומ"מ בבית מרחץ ששם לא יוכל להתרחץ סמוך לערב 

ובפרט בימי החורף )מ"ב ס"ק   ,להקדים ףמחשש חילול שבת, עדי
 יב(.

יש להזהיר את בני ביתו ובפרט אשתו, שיקדימו לבוא לרחוץ 
  חול מאשר העם בגדי נרות שבת ולהתלבש לשבת, ועדיף שתדליק 

 חילול שבת. ותכנס לחשש  תרחץ ותלבש בגדי שבת בלחץ
להדליק במקומה,  ואיכול ה ,רואה שהיא מתאחרת הבעל  ואם

דם, מ"ב ו'מצוה גדולה' יותר לשבת בחושך מלחלל שבת ח"ו )חיי א
 ס"ק יא(. 

 
 

 מקור קודש
 

לפי רש"י )שם בגמ'( ישלשל כלפי מטה, ולפי רי"ו  -פירוש 'ישלשל' ". ואם אין לו להחליף ישלשל בבגדיו ,אמר רב הונא אם יש לו להחליף יחליף" –"שבת קיג.  213
 )הובאו דבריהם בב"י(. לה או יקפלם על כתפו, והכל בו )סי' לא כה ע"ג( פירש יתירם ולא יתפסם בחגורו)ח"א סה ע"ב( העיקר הוא שלא יגביהם למע



   סימן רסב  
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 רסג סימן  

 : נר יפה ומספר נרות סעיף א 
מֹור.  ד ׁשָּ גֶׁ נֶׁ ד ּכְ חָּ ד זָּכֹור ְואֶׁ גֶׁ נֶׁ ד ּכְ חָּ ִתילֹות אֶׁ ֹות ב' ּפְ ִנים ַלֲעש  ה, ְוֵיׁש ְמַכּוְ פֶׁ ֹות ֵנר יָּ ִויכֹוִלין   הגה:ְיֵהא זִָּהיר ַלֲעש 

ת ּכָּ  קֶׁ ַעם ַאַחת ְלַהְדִליק, ַמְדלֶׁ ה ּפַ ְכחָּ ָּ ׁשּ ה ׁשֶׁ ָּ ִאׁשּ ֲהגּו. הָּ יהָּ ג' ֵנרֹותְלהֹוִסיף ּוְלַהְדִליק ג' אֹו ד' ֵנרֹות, ְוֵכן נָּ מֶׁ י ְיכֹוִלין ְלהֹוִסיף   )מהרי''ל( ל יָּ ּכִ

ּלֹא ִיְפחֹת ר ַאֵחר, ּוִבְלַבד ׁשֶׁ בָּ ן נֶׁגֶׁד ּדָּ ר ַהְמֻכּוָּ בָּ נָּה ר''פ יֹום טֹוב(.   ַעל ּדָּ ָּ ַכי מס' רֹאׁש ַהׁשּ ְרּדְ ִר''י ּומָּ  )ֲאׁשֵ

 נר יפה

 זהיר בנר הוין ליה בנים תלמידי חכמים""אמר רב הונא ה  - שבת כג:  
. וכ"כ השו"ע. 214הטור פירש שיעשה את הנר יפה  –פירוש זהיר 

דהיינו חובה להדליק נר לשבת, והידור מצוה לעשותו יפה )מ"ב ס"ק 
א(. וכיון שבנר יפה זוכה לבנים תלמידי חכמים על כן ראוי שהאשה 

 .תתפלל על ילידה לאחר הדלקת הנרות )מ"ב ס"ק ב(

 מקום ההדלקה 

עיקר הדלקת הנר הוא משום שלום בית בכדי שלא יכשל, על כן יש  
להדליק את הנר בכל החדרים שהוא מתכנן להשתמש בהם בשבת 
)מט"מ, רש"ל, מג"א ס"ק א(, ומ"מ יש לברך על נר שמדליקים 

 במקום האכילה )מ"ב ס"ק ב(. 

 מספר נרות 

כתב המרדכי )מסכת ר"ה ריש פי"ט סי' תשכ( שיכולים להדליק 
מספר הנרות כל שזה מכוון כנגד משהו )האשר"י פ"ד סי' ג, דרכ"מ 

 אות א(, וכן נהגו להוסיף )רמ"א(.
  – כך שיש נוהגים להדליק שתי נרות, כנגד זכור ושמור ]הראיה 

שם נאמר שכל דברי שבת כפולים, שני  –מדרש תהלים צ"ב א 
ים, מזמור שיר ליום השבת, לחם משנה, זכור ושמור[ )כל בו כבש

סי' כד יז ריש ע"א(, וכ"כ השו"ע. ומ"מ כיון שמפורש שיש הידור 
מצוה לעשות הנר יפה, על כן עדיף נר אחד יפה מאשר שנים גרועים 

 )מ"ב ס"ק ג(.
ויש נוהגים להדליק שבעה, כנגד שבעת ימי השבוע, ויש הנוהגים 

נגד עשרת הדברות )של"ה, מג"א ס"ק ב(, ומ"מ להדליק עשרה, כ
 אין צריך שיהיו כל הנרות על השולחן )מחה"ש, מ"ב ס"ק ו(.

 
הב"ח הוסיף ש"נוהגים להביא לבית הכנסת שתי נרות של שעוה 
כרוכין ביחד זכר לזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו ומנהג הגון הוא 

הוי כמדורה מהגדולים הקדמונים". בעולת שבת דחה דבר זה, שכן 

 
 מקור קודש

 

לפי שהגמ' בדבריה ש"נר שבת עדיף" לימדה שהדלקת הנר חובה  –הטעם  214
היא, לכן יש לומר שרב הונא בא לחדש, שאף על פי שיוצא ידי חובה בנר שאינו  

שבזה הוא זוכה לבנים תלמידי חכמים. ולפי זה   יפה, מ"מ מצוה להדליק בנר יפה,
מובן שרש"י הסמיך זאת על הפסוק "כי נר מצוה ותורה אור", כיון שנר יפה זה 

 מצוה, שמביא לאור תורה בבניו, וכן בנר חנוכה )ב"ח(.

ולא כנר, אלא שהמג"א )ס"ק א( כתב שאדרבה מצוה להגדיל את  
 האור. וכן המ"ב )ס"ק ה( הביא את המנהג הזה. 

 להדליק נר מנר

 . 215מותרת, כמו שמדליק נר מנר דלוק ישירות  -הדלקה של מצוה 
 אסורה, שכן יש בזה משום ביזוי מצוה.   –הדלקה של חול 

נהגו להחמיר, כגון שמדליק ממנו  –הדלקה של חול לצורך מצוה 
 קיסם בכדי להדליק ממנו נר מצוה אחר )מ"ב ס"ק ד(. 

ובאליה רבה כתב שטוב שיהיה נר מיוחד להדליק בו תמיד את כל  
 הנרות של שבת )באה"ל סד"ה שתי פתילות(.

 הדלקת נרות בסמיכות

אין להדליק נרות בסמיכות שכן הם נכפלים מחמת החום של האחר,  
 כך שהם יכולים להכבות קודם זמנם )מ"ב ס"ק ה(.

 נר של עבודה זרה 

אין להדליק מחומרי בעירה הבאים מבית תפילתם של הגוים,  
ואפילו שבטלו הגוי, משום שזה מאיס להדלקה של מצוה, אך 

 )מ"ב סס"ק ה(.  בשעת הדחק רשאי להדליק בזה בלי ברכה 

 שכחה ולא הדליקה 

לדעת המהרי"ל )הל' שבת  –אשה ששכחה ולא הדליקה נר שבת 
ס"א( צריכה להוסיף נר על מספר הנרות שהיתה רגילה במשך כל 
ימיה, וכן צריכה תענית ווידוי, אך בדרכ"מ )אות א( הצריך רק 

 הוספת נר ואין צורך בתענית ווידוי. וכ"כ הרמ"א. 
נר על כל פעם ששוכחת, ומ"מ אין קונסים את  וצריכה להוסיף

האנוסה )מג"א ס"ק ג(, וכן ניתן להקל לעניה שרק תוסיף שמן לנר,  
  או שתקח נר ארוך יותר )א"ר, מ"ב ס"ק ז(.

יש מחמירים שאם החסירה נר אחד ממה שרגילה להדליק בכל 
בכל שבת )פמ"ג(, אך בבאה"ל )ד"ה  שבת, שתקנס להדליק נר נוסף  

ששכחה( חלק על כך, שהרי זה רק מנהג, והבו דלא להוסיף עלה.

וקשה, איך ידליק מהנר הראשון שהוא החיוב ועיקר הדין, את הנר השני שאין   215
פשר שההיתר הוא דוקא בשני בעלי בתים, שכל אחד לו מקור בגמרא כלל? א. א

יכול להדליק את נר החיוב שלו מהנר של האחר ]אלא שמסתימת הלשון לא 
משמע כן[, משא"כ נרות חנוכה שמותר מזה לזה, כיון שגם נרות ההידור מקורן 
בגמרא. ב. משום שככל שיש יותר אור יש בו יותר שלום בית ושמחה יתירה, ועל 

 השני הוא מהדין )באה"ל ד"ה שתי פתילות(.כן גם הנר 
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 סעיף ב: חובת הדלקת הנר 

ת; ֲאִפּלּו ֵאין לֹו ַמה ּיֹאַכל שׁ אֶׁ  ּבָּ ׁשַ לּוק ּבְ ם ֵנר ּדָּ יהֶׁ ּתֵ בָּ ִבים ִלְהיֹות ּבְ ים, ַחּיָּ ׁשִ ד ַהּנָּ חָּ ים ְואֶׁ ׁשִ ֲאנָּ ד הָּ ִחיחָּ תָּ ם ֹוֵאל ַעל ַהּפְ

ת הּוא.  ּבָּ ְכַלל עֹנֶׁג ׁשַ זֶּׁה ּבִ ת ַהּנֵר, ׁשֶׁ ן ּוַמְדִליק אֶׁ מֶׁ  ְולֹוֵקַח ׁשֶׁ

 החייבים בנר 

כתב הרמב"ם )פ"ה ה"א( "אחד אנשים ואחד נשים חייבים להיות 
בבתיהם נר דלוק בשבת, אפילו אין לו מה יאכל שואל על הפתחים  

ומדליק את הנר שזה בכלל עונג שבת", וכ"פ השו"ע ולוקח שמן 
 כדבריו.

 חיוב ההדלקה 

כתב הרמב"ם )פ"ה ה"א( "...אפילו אין לו מה יאכל שואל על 
הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר שזה בכלל עונג שבת", דהיינו 
לאחר שאדם השיג כדי אכילת פת בלבד, שכן הוא בגדר עשה שבתך  

ו שהוא אדם שניזון מהצדקה, חובה עליו  חול ואל תצטרך לבריות, א
להשתדל להשיג נר, ועל כן אפילו צריך לשאול על הפתחים ולבקש 

לפי שהנר הוא   –צדקה בכדי להשיג נר שבת, וכ"פ השו"ע. הטעם 
 עיקר הסעודה, וזה בכלל עונג שבת )מג"א ס"ק ה(.

 שבת : דיני קדימה בנר  סעיף ג 
גֶׁת ֶׁ דֹו ַמש ּ ִית. ִאם ֵאין יָּ ְרֵכי ַהּבַ צָּ ִית ְועֹוְסקֹות ּבְ ּבַ צּויֹות ּבַ ּמְ ֵני ׁשֶׁ רֹות ּבֹו יֹוֵתר, ִמּפְ ים ֻמְזהָּ ׁשִ ת   ַהּנָּ ּבָּ ִלְקנֹות ֵנר ְלׁשַ

ת ְוֵנר לַ  ּבָּ גֶׁת ִלְקנֹות ֵנר ְלׁשַ ֶׁ דֹו ַמש ּ ת קֹוֵדם. ְוֵכן ִאם ֵאין יָּ ּבָּ לֹום ּוְלִקּדּוׁש ַהּיֹום, ֵנר ׁשַ ּום ׁשְ ת קֹוֵדם ִמׁשּ ּבָּ ה, ֵנר ׁשַ ֲחנֻּכָּ

לֹא ֵנר.  ִית ּבְ ּבַ לֹום ּבַ ֵאין ׁשָּ ִית, ּדְ ן תרע''ח.  ַהּבַ ן ְלֵעיל ִסימָּ ה ַעּיֵ גֶׁת ִלְקנֹות ַיִין ְלִקּדּוׁש ְוִלְקנֹות ֵנר ֲחנֻּכָּ ֶׁ דֹו ַמש ּ  ְוִאם ֵאין יָּ

 האשה קודמת 

יותר להדליק את נר שבת )טור(, כך שאין ביד  216מוזהרות הנשים 
א. מפני  –. ]הטעם 217האיש לדחות את אשתו מההדלקה )ב"ח( 

שהם מצויות בבית ועוסקות בצרכי הבית )רמב"ם פ"ה ה"ג( . ב. 
מפני שכיבתה נרו של עולם )שהאכילה את אדם הראשון וגרמה לו 

כל הנשמות היו מיתה, "נר" שנר ה' נשמת אדם, "של עולם" ש
תלויות באיכותו של אדם הראשון( )ירושלמי שבת פ"ב סוף ה"ו, 
בראשית רבה סוף פי"ז, תנחומא ריש פרשת נח וסוף פרשת 
מצורע(, )רש"י כתב את שני הטעמים בדף לב ריש ע"א ד"ה 

 הריני([, וכ"כ השו"ע והביא את רק טעמו של הרמב"ם. 
י"א הבעל מדליק   –בשבת ראשונה שלאחר לידתה  -הדלקת הגבר 

ומברך )מנהגים מט"מ ושל"ה(, אך בכנה"ג כתב שיש להביא את  
הנר לפני היולדת ותברך היא בעצמה. וכ"כ הרב עובדיה יוסף זצ"ל 
)קול סיני הלכות הדלקת הנר ס"ח( שהיולדת חייבת בהדלקה ואף 

 שהיא שופעת דם.
י נדותה בודאי היא זו שמדליקה ומברכת ומ"מ משמע מזה שבימ

)מג"א ס"ק ו(. ואף בשעת וסתה שהיא שופעת דם יש לה להדליק  

 
 מקור קודש

 

הפוסקים נקטו לשון 'מוזהרות', ולא נקטו לשון שהנשים 'קודמות', על פי  216
"על שלושה דברים נשים מתות בשעת לדתן, על שאינן  המשנה בבמה מדליקין 

זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר". דהיינו, לפי שאם לא תדליק היא מסכנת את  
נפשה, על כן נקט לשון זהירות. ונראה שהעונש על כך הוא כל כך חמור, כיון 
שהיא כיבתה נרו של עולם, לפי הטעם המובא במדרש, ואף הרמב"ם שכתב טעם 

נקט לשון מוזהרות, כיון שגם הוא מודה לטעם המדרש, אלא שהוא הוסיף אחר 
 טעם הלכתי, מדוע האשה קודמת לגבר )כנלע"ד(.

והוסיף הב"ח "ואפשר שכדי שגם האיש יקיים מצות הדלקה בעצמו נוהגים  217
לעשות עוד נר כרוך משתי פתילות ביחד ומדליקו האיש בבית הכנסת זכר לזכור 

 נאמרו".    ושמור בדיבור אחד 

בברכה, כשם שחייבת בברכת המזון, ברכות הנהנין וקידוש, וכן 
 המנהג בכל תפוצות ספרד )קול סיני הדלקת הנר ס"ח(.

 כשיש הרבה נרות, יכול גם הבעל להדליק, בלי ברכה )מ"ב ס"ק יא(.

 יקון הנרת

אף שעיקר הדלקה באשה, מ"מ עיקר התיקון יעשה הגבר )כתבים, 
 מג"א ס"ק ז(, מ"ב ס"ק יב(.

 אם אין ידו משגת

אדם שיש לו כסף בצמצום ואין לו כסף מספיק לכל צרכי שבת, חז"ל  
 , ואלו הן: 218קבעו מהם סדרי העדיפויות 

 , ]א. כן משמע ברא"ש,219פת )בכמות המספיקה לצורך אכילתו( 
שנר עדיף על קידוש רק משום שאפשר לקדש על הפת. ב. כן 
משמע בגמ' דף קא שרבה היה מקפיד על האכילה ולא על הנר. ג.  

 ועוד שמקיים סעודות שבת )מ"ב ס"ק ט([ )מג"א ס"ק ד(.
נר שבת אחד )כעיקר הדין( ]משום שלום בית, שאין שלום בבית 

אר המאכלים  ללא נר[, ואף שאינו קודם לפת מ"מ קודם הוא לש 

נר ביתו עדיף   -אמר רבא פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה  " -שבת כג:    –המקור    218
בעי   ,נר ביתו עדיף משום שלום ביתו - נר ביתו וקידוש היום , משום שלום ביתו

קידוש היום עדיף דתדיר או דילמא נר חנוכה  , רבא נר חנוכה וקידוש היום מהו
הדר פשטה נר חנוכה עדיף משום   בתר דאבעיא  ?עדיף משום פרסומי ניסא

 " פרסומי ניסא:
הפמ"ג נקט ששיעור פת הקודם לנר הוא בכזית פת, ואם הוא רעב צריך פת   219

בשיעור כדי שביעה, ודרך החיים הוסיף שהדין כן אף בסעודה שלישית, שצריך 
פת כדי שביעה. אלא שבבאה"ל )ד"ה אין לו( פסק שבסעודה שלישית אין הפת  

 ות של יותר מכביצה ומעט יותר.  עדיף מהנר בכמ
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ואף שיש בהם משום עונג שבת, מ"מ הנר הוא עיקר עונג סעודת 
 שבת )מג"א ס"ק ד, מ"ב ס"ק ט, יד(. 

 נר חנוכה אחד )כעיקר הדין( ]משום פרסומי ניסא[ )מ"ב ס"ק יד(. 
', מ"מ הקידוש על היין הוא  יין לקידוש ]אף שקידוש הוא מדאו

מדרבנן, שכן אפשר לקדש בפת )ר"ן, מג"א ס"ק ח( וכן יוצא יד"ח 
 פ השו"ע."קידוש בתפילה )מ"ב ס"ק יג([, וכ

נרות הידור לחנוכה ]משום שזה הידור המובא בגמרא[ )מ"ב ס"ק 
 יד(.

 
ומשום חיוב סעודת שבת בפת והדלקת הנר, צריך הוא לשאול על  

יג אותם )שו"ע, מ"ב ס"ק ט(, ואף צריך למכור הפתחים בכדי להש
 כסותו )באה"ל ד"ה על הפתחים(.

 סומא

גם מי שאינה רואה צריכה לברך על נר שבת, שהרי הסומא נהנה 
מהמאור שבעזרתו מצילים אותו מהפחתים, אך אם יש לה בעל  

עדיף שהוא יברך על הנר. ומ"מ עיקר הברכה היא על ההצלה ולא  
זה הדלקה של תוספת אורה, אין לה לברך, על השמחה, כך שאם 

שהרי התוספת אינה מביאה לה שמחה )מג"א ס"ק ט, מחה"ש, מ"ב 
 ס"ק יד(.

 ליל טבילה לאשה

אשה שצריכה לטבול בליל שבת, ועל כן צריכה היא להתכונן 
לטבילה וללכת לבית הטבילה, כך שאינה יכולה לקבל שבת 

יש נוהגות שבין החפיפה טוב יותר שבעלה ידליק ויברך, ו  -בהדלקה  
לטבילה הן חוזרות לבית ומדליקות והולכות לטבול, והאור זרוע 
כתב ששמע שמקצת נשים נוהגות להדליק את הנר במקווה )באה"ט 

 אות ג(.

  סעיף ד: זמן ההדלקה 
ד עֹוד ַהּיֹום ּגָּ ים ְלַמֵהר ְלַהְדִליקֹו ּבְ ה לֹא ַיְקּדִ ת; ְוַגם לֹא ְיַאֵחר. ְוִאם רֹוצֶׁ ּבָּ ְדִליקֹו ִלְכבֹוד ׁשַ ּמַ ר ׁשֶׁ ז ֵאינֹו ִנּכָּ אָּ ֹול ׁשֶׁ

ת מִ  ּבָּ יו ׁשַ לָּ ל עָּ ַקּבֵ ּמְ ן ׁשֶׁ יוָּ י ּכֵ אי ּכִ ַ ד, ַרׁשּ ת ִמּיָּ ּבָּ יו ׁשַ לָּ ל עָּ דֹול ּוְלַקּבֵ עֹוד ַהּיֹום ּגָּ ה,  ְלַהְדִליק ֵנר ּבְ מָּ ד ֵאין זֹו ַהְקּדָּ ּיָּ

יְּ  ה. ּוִבְלַבד ׁשֶׁ ְילָּ ם ַהּלַ ִביַע קֹדֶׁ ה ְורָּ עָּ הּוא ׁשָּ ה ׁשֶׁ ה ּוְלַמְעלָּ ְנחָּ ַלג ַהּמִ לּוק   הגה: ֵהא ִמּפְ ה ַהּנֵר ּדָּ יָּ ן רס''ז. ְוִאם הָּ ְוע''ל ִסימָּ

ת  ּבָּ ְך ׁשַ ּנּו ְלצֹרֶׁ ּנּו ְוַיֲחזֹר ְוַיְדִליקֶׁ דֹול, ְיַכּבֶׁ עֹוד ַהּיֹום ּגָּ  )טּור(.  ִמּבְ

 זמן הדלקה מוקדמת 

( "לא יקדים ולא יאחר", דהיינו שאין 220למסקנת הגמרא )שבת כג:  
להדליק את הנרות בשעה מוקדמת, כך שאין ניכר שההדלקה היא  
של שבת, וכן אין להדליק בשעה מאוחרת הסמוכה לשבת בצמצום 

מ ניתן להקדים להדליק שמא יאחר את הזמן )מ"ב ס"ק טז(. ומ"
ובתנאי שיהיה ניכר שמדליקה לצורך שבת, כך שצריך שיקבל שבת 
בעת ההדלקה ]אפילו ממלאכות דרבנן )מ"ב ס"ק יז([, וזה יכול 
להיעשות רק לאחר פלג המנחה, אבל קודם לכן אין בקבלתו כלום 
)תוס' ד"ה דרב, רא"ש סי' ו, רבנו יונה יח: ד"ה רב, מרדכי בברכות 

 פ השו"ע. "(, וכ221רק תפילת השחר סי' צ  ריש פ 
וכתב ש"ג במרדכי פ"ב בשם צפנת פענח, שמכאן סמכו הקדמונים 
ששולחים את הילדים מהלימוד לבתיהם קודם 'ברכו' בכדי שיצוו 

 לבני הבית להדליק אז, ושלא ידליקו קודם המנחה )מג"א ס"ק י(.
בדיעבד שהדליק לאחר פלג המנחה ולא קיבל עליו שבת בהדלקה  

 אין צריך לכבות את הנר, ושפיר דמי בדיעבד )מ"ב ס"ק כ(.  –כדבעי  

 זמן פלג המנחה  

השו"ע נקט שזמן פלג המנחה הוא שעה ורביע קודם הלילה )צאת  
הכוכבים(, ואילו דעת הלבוש והגר"א, שזה שעה ורביע קודם 

א מדובר בשעות זמניות לפי י"ב שעות היום, השקיעה. ולכולי עלמ

 
 מקור קודש

 

דרב יוסף הות מאחרה ומדלקת ]אשתו של[ דביתהו " -שבת כג:  –המקור  220
כב{ לא ימיש עמוד הענן -אמר לה רב יוסף תניא }שמות יג ]את נר שבת[, לה

מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד האש ועמוד האש  ,יומם ועמוד האש לילה
אמר לה ההוא ]להקדים את ההדלקה[, סברה לאקדומה  ,משלים לעמוד הענן 

 ".סבא תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר

אלא שלדעת השו"ע היום הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבים, 
ולפי הלבוש והגר"א מזריחה עד שקיעה )מ"ב ס"ק יט(. צריך 
שהנרות יהיו דולקים עד הלילה )דרכ"מ אות א*, וכן זה מובא בסעי' 

 ט(.
יינו קודם וכמובן, שלפי השו"ע הפוסק כשיטת ר"ת, שעה ורבע ה

סוף השקיעה שלשיטתו זה ג' מיל ורביע לאחר תחילת השקיעה. 
ואילו לשיטת הגאונים שעה ורבע היינו קודם תחילת השקיעה 
)באה"ל ד"ה בעוד היום גדול(. ובפרט לדעת המג"א בסי' רסא שיש  
לחוש לשיטת היראים, לפרוש ממלאכה שתי שעות קודם הלילה, 

 ל )ד"ה קדם הלילה(.וכן הסכימו להלכה הפמ"ג ובאה"

 נר שהיה כבר דלוק שלא לצורך שבת

 יש אומרים שאין לברך עליו, וגם אין צורך להדליק נר אחר,
בכיסוי הדם נאמר שאף  –ויש אומרים שניתן לברך עליו ]הראיה 

אם הגיעה רוח וכיסתה בעפר את הדם, יש לברך עליו )חולין פז.([ 
 )טור(.

ויש אומרים שצריך לכבות ולהדליק שכן יש להדליק דוקא לאחר  
לפי ההוא סבא שאמר "ובלבד שלא יקדים  –פלג המנחה ]הראיה 

ולא יאחר"[ )ר"ת, בסידור רב עמרם ריש סדר של שבת, תוס' שבת 

ברכות כז. "רב צלי של שבת בערב שבת", דהיינו, שמפלג המנחה  – המקור  221
ועל זה הקשו, שהרי נאמר  ולמעלה היה מדליק הנר ומקבל עליו שבת מבעוד יום,  

בשבת כג: "ובלבד שלא יקדים", אלא שאפשר להקדים אם הוא מקבל שבת 
 בהדלקה.
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כה: ד"ה חובה, רא"ש סי' יח, ר"ן ד"ה גמרא, מרדכי סי' רצד, רמב"ם 
 פ הרמ"א."ג, רי"ו ח"ב סז ע"א(, וכפ"ה ה"א, סמ"ג עשין ל, קטז ע"

 נר שהיה דלוק לצורך שבת אלא שלא קיבל שבת 

לדעת בעל דרך החיים "לא יקדים" זה בדוקא, ועל כן מי שהדליק 
מוקדם אך לא קיבל שבת בהדלקה המוקדמת אין בהדלקתו כלום, 

 וצריך לכבות ולהדליק מחדש. 
ה בלבד, ועל לעומת זאת, לדעת רעק"א "לא יקדים" היינו לכתחיל

כן אין צריך לכבות את הנר, שכן מה שנאמר "לא יקדים" היינו 

לכתחילה בלבד, וכן פסק במ"ב )ס"ק כ( לפי שמסתבר טעמו של 
רעק"א, ועוד שגם אם נרצה להחמיר לכבות ולהדליק, מ"מ יצא 

 שהברכה הראשונה תהיה לבטלה. 
ודאי   ומ"מ אם הדליק קודם פלג המנחה, אין בהדלקתו כלום ועל כן

שצריך לכבות ולחזור ולהדליקו ולברך )עולת שבת, באה"ל ד"ה  
מבעוד(. לעומת זאת בשו"ת יבי"א )ח"ב סי' יז אות ג( פסק שתכבה 

 ותדליק אך לא תברך.  

 סעיף ה: ברכת הנר 
לֶׁ  ה ה' ֱאלֵֹהינּו מֶׁ רּוְך ַאּתָּ ֵרְך: ּבָּ ְדִליק, ְיבָּ ּיַ ׁשֶׁ ד  ּכְ חָּ ת, אֶׁ ּבָּ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶׁ יו ְוִצּוָּ ִמְצֹותָּ נּו ּבְ ׁשָּ ר ִקּדְ ם ֲאׁשֶׁ עֹולָּ ְך הָּ

ת, ֵיׁש מִ  ּבָּ לֹא ׁשַ ל יֹום טֹוב. ּובי''ה ּבְ ֵרְך: ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶׁ ִריְך ְלבָּ יֹום טֹוב צָּ ם ּבְ ה. ּגַ ָּ ִאׁשּ ד הָּ חָּ ִאיׁש ְואֶׁ אֹוֵמר  הָּ י ׁשֶׁ

ֵרְך,  ּלֹא ְיבָּ ן תר''י. ְוע''ל סִ ׁשֶׁ ֵרךְ  הגה:ימָּ בָּ ּמְ אֹוֵמר ׁשֶׁ ה, ְוֵיׁש ִמי ׁשֶׁ קָּ ם ַהַהְדלָּ ְרִכין קֹדֶׁ בָּ ּמְ אֹוֵמר ׁשֶׁ ה  ַאַחר ֵיׁש ִמי ׁשֶׁ קָּ ַכי סֹוף  ַהַהְדלָּ ְרּדְ )מָּ

ד ִלְפנֵ ב''מ(,   יִמין ַהּיָּ ה, ּוְמש ִ כָּ רָּ ּנָּה ַעד ְלַאַחר ַהּבְ נֶׁה ִמּמֶׁ תֹו לֹא ֵיהָּ ּיָּ ֵהא עֹוֵבר ַלֲעש ִ ּיְ ִקין  ּוְכֵדי ׁשֶׁ ְך ְמַסּלְ ְרִכין, ְוַאַחר ּכָּ ה ּוְמבָּ קָּ י ַהּנֵר ַאַחר ַהְדלָּ

ג  ְנהָּ ּה, ְוֵכן ַהּמִ יָּ ֲעש ִ ד ְוזֶׁה ִמְקֵרי עֹוֵבר לָּ  )ַמֲהִרי''ל(.  ַהּיָּ

       

 הברכה 

"אשר קדשנו במצותיו וצונו  -נוסח הברכה בנר של שבת הוא 
בת", וכ"פ השו"ע. ותאמר "נר" אפילו שמדליקה להדליק נר של ש

 כמה נרות, כי עיקר החיוב הוא נר אחד )מ"ב ס"ק כב(.
"להדליק נר של יו"ט" )ראבי"ה סי' קצט עמ'   –בנר של יו"ט הוא 

, ובב"י כתב שמקורו בירושלמי, אך אינו לפנינו(, וכ"פ השו"ע. רסג
ולגבי ברכת שהחיינו בשעת ההדלקה, ישנה מחלוקת )מ"ב ס"ק 

 כג(.
 "להדליק נר של שבת ושל יו"ט" )מ"ב ס"ק כד(.  –יו"ט שחל בשבת  

יש אומרים שיש לברך דוקא בשבת, שבו יש משום   –ביום הכיפורים  
ום בית. אבל הרא"ש )יומא פ"ח סו"ס אכילה שתיה ועונג, וכן של

כז( כתב שיש לברך גם ביום הכיפורים כיון שגם בו יש משום שום 
בית )וכן דעת המג"א ס"ק יג(, ובשו"ע כתב ויש מי שאומר שלא  

 לברך.
 

א. ספק   –אינה צריכה לברך ]הטעם    –הדליקה ומסופקת אם בירכה  
 כשידליק(.  ברכות להקל, ב. מסתמא בירכה כהרגלה[ )באה"ל ד"ה

 
כל שהוא שעת   –לא ברכה בעת ההדלקה ונזכרה לאחר ההדלקה 

 היתר להדליק, קודם שקיעה, אפשר לברך )באה"ל ד"ה כשידליק(.

 מברך קודם ההדלקה 

 י"א שיש לברך קודם ההדלקה, שהרי קיי"ל מברך עובר לעשייתן, 
וי"א שיש לברך לאחר ההדלקה, כן הוא דעת המרדכי )סופ"ב ע"ג 

ג( שכתב שהמנהג לברך לאחר ההדלקה, שהרי בברכה היא  סי' רצ
מקבלת שבת ועל כן אין היא יכולה להדליק. ובכדי שיהיה עובר 
לעשייתן שמים את היד על הפנים ומברכים ולאחר הברכה רואים  
את אור הנרות )שו"ת מהרי"ו אות כט(. וכתב בדרכ"מ )אות ב( 

 וברמ"א שכן המנהג. 

חרונים מה הדין בהדלקת נר יו"ט, י"א ועל פי שיטה זו נחלקו הא
שמברכים קודם ההדלקה )הפרישה בשם אמו, דגמ"ר, רעק"א, 
שע"ת, ח"א(, שכן אינה מקבלת יו"ט כבשבת, ואילו המג"א )ס"ק  

 יב( דחה דבריו, כך שיש לברך לאחר ההדלקה גם ביו"ט.
וכן לגבי הדלקת אשה שהמתנה שלא לקבל שבת בהדלקה או 

מדרך החיים משמע  –מקבל שבת בהדלקה  בהדלקת איש שאינו
שתברך אחרי, ואילו שאר הפוסקים פסקו שיברכו ואחר כך ידליקו 

 )באה"ל ד"ה אחר(.

 אינה רוצה לקבל שבת בהדלקה 

אשה שיודעת שתהיה עסוקה עד כניסת שבת כך שמפחדת להדליק  
נרות בסמוך לשקיעה ממש, כגון שהיא הולכת לחופה או שהיא  

 המהר"ש הביא שני אפשרויות: –ותה הולכת לטבול לנד
א. שיטה ראשונה שכתב המהר"ש והיא שתדליק קודם בלי ברכה, 

ותברך על  ולאחר חשכה תפרוש ידיה על פניה כדעת המהרי"ו 
שהרי אין לברך  -הדלקת הנרות. אלא שהאחרונים תמהו על דבריו 

על נר הדלוק מכבר, ועוד איך תאמר "וצונו להדליק בשעה שאסור  
 לה להדליק )מ"ב ס"ק כא(.

ב. שיטה שניה שכתב המהר"ש והיא שתאמר לגוי שידליק, והיא 
, תברך על הדלקתו, כיון שבבין השמשות מותר שבות במקום מצוה

שהרי אין   –ודוקא נר אחד. אלא שהאחרונים תמהו על דבריו 
שליחות לגוי וא"כ אין זה נחשב שהיא הדליקה ואיך תברך. ובפרט 
שיש פוסקים )דרך החיים( שאף בשליח ישראל אין לברך על 
הדלקת הנרות )מ"ב ס"ק כא(. מ"מ המג"א הביא דבריו )בס"ק יא(  

 וכתב שבדיעבד ניתן לסמוך על דבריו.
. להתנות שאינה מקבלת שבת בהדלקה, שכן יכולה שלא לקבל  ג

 שבת בעת הצורך )רעק"א, א"ר, וכן מוכח מהפמ"ג, מ"ב ס"ק כא(.

 תפילה על הילדים

ראוי שהאשה תתפלל בשעת ההדלקה שיתן לה הקב"ה בנים זכרים 
 מאירים בתורה )מט"מ בשם בחיי פר' יתרו, מג"א ס"ק יא(.  
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 סעיף ו: אורח עם חדר מיוחד 
ם ַחְדרָּ ת ּבְ ּבָּ ם, ְצִריִכים ְלַהְדִליק ֵנר ׁשַ חּוִרים ַההֹוְלִכים ִלְלֹמד חּוץ ְלֵביתָּ ל   ּבַ הּוא ֵאצֶׁ ל ִמי ׁשֶׁ יו, ֲאבָּ לָּ ֵרְך עָּ ּוְלבָּ

ֵרךְ  ַחְדרֹו ּוְלבָּ ִריְך ְלַהְדִליק ּבְ ּתֹו ֵאינֹו צָּ ִבילֹו.   ִאׁשְ ׁשְ ת ּבִ כֶׁ רֶׁ ּתֹו ְמבָּ ִאׁשְ יו, ְלִפי ׁשֶׁ לָּ  עָּ

 בחדר שינה ואשתו אינה עמו בבית 

בחורים המתארחים  בבית אחר ללא נשותיהם, ויש להם חדר מיוחד 
משלהם, אף שהבחורים אינם אוכלים בחדרם, מ"מ יש להם להדליק  

ם מדליקות עליהם בביתם )מרדכי שם בחדרם, ואע"פ שנשותיה
פ"ב סי' רצד, שו"ע, מ"ב ס"ק כט(, שהרי עיקר ההדלקה היא משום  
שלום בית, שלא יכשל בעץ או באבן )מרדכי פ"ב סי' רצד(, ועוד 
שיש אכילה בשבת, וא"כ מצוי שישתמשו באור הנר לצורך אכילה, 

ת להכין כליהם וכלי סעודה, משא"כ ביוה"כ שיש רק משום שלום בי
 )מג"א ס"ק יג(.

וכל זה דוקא שהחדר מיוחד לאורח, וכן אם יש בחדר המיוחד לכמה 
אורחים יחד, יש להם להשתתף ולהדליק יחד. אך אם החדר אינו 
מיוחד לאורח, כך שבעל הבית עמו בחדר, אין צריך להשתתף 
בפרוטות עמו, שכן כיון שאין להם חדר מיוחד הם נגררים אחר  

]אך אם אין האשה מדליקה עליהם, א"כ  הדלקת נשותיהם בביתם
הם יצטרכו להשתתף בפרוטות עם בעל הבית, אא"כ כל צרכם עליו 

 )כמובא בסעי' ז([.

 נרות ארוכים

מי שמדליק ויוצא מביתו לאכול במקום אחר, צריך להדליק נרות 
ארוכים כשיעור שבחזרתו לאחר האכילה הוא יוכל להנות מהם, 

 )דרך החיים, מ"ב ס"ק ל, כבסעי' ט(.בכדי שלא תהיה ברכה לבטלה  

 בחדר שינה ואשתו עמו בבית

כאשר הבעל נמצא בבית עם אשתו, אלא שיש לו חדר אחר, אין לו  
לברך, לפי שהאשה מברכת בשבילו )מרדכי פ"ב סי' רצד, שו"ע(, 
ומ"מ יש לו להדליק הנר, שלא יכשל בעץ או באבן )מג"א ס"ק יד, 

 באה"ט(.

 טעם ההלכה 

 ח:-"ה בחורים( ביאר את חילוק בדינים בין סעיפים ובבאה"ל )ד
בהדלקת נר שבת, יש חובת ביתא שחייב שיהיה בו אור משום שלום  

 בית, ויש חובת גברא שכל אדם מחויב בהדלקת נרות שבת. 
ולפי זה, מי שנמצא בבית עם אשתו והיא מברכת במקום אחד, 

קום אחד ממילא נפטרו כל החדרים )כמו בבדיקת חמץ, שמברך במ
על סמך לבדוק בכל החדרים(, ועל כן משום חובת ביתא נפטר הבית, 
 ומשום חובת גברא זה אשתו שמדליקה עליו זה כאילו הוא מברך. 

לעומת זאת, אם יש לו חדר מיוחד ואין אשתו עמו בבית, הוא חייב 
בהדלקה משום שלום בית, ואף שאשתו מדליקה במקום אחר, חייב 

 משום חובת ביתא. 
שונה מכך, אם אין לו חדר מיוחד, ואין מי שידליק עליו, משום ב

שלום בית אינו חייב כיון שהוא מתארח והם כבר מדליקים, ומשום 
חובת גברא יש לו להיות חלק מההדלקה ולכן יש לחייבו להשתתף  

 בפרוטות.

 סעיף ז: אורח בלי חדר מיוחד 
ה.  ְפרּוטָּ ף ּבִ ּתֵ ּתַ ִריְך ְלִהׁשְ ֵביתֹו, צָּ יו ּבְ לָּ ד ְוַגם ֵאין ַמְדִליִקין עָּ ר ְמֻיחָּ דֶׁ ֵאין לֹו חֶׁ  אֹוֵרַח ׁשֶׁ

מי שנמצא עם עוד אנשים בחדר או בדירה, כך שאין לו חדר מיוחד 
הגהות יש לו להשתתף בהדלקה בפרוטות עם בעל הבית )ב  –משלו  

מרדכי ריש סימן תנו, כתב שמה שנאמר בחנוכה שאפשר להשתתף 
בפרוטות היינו בכל נר מצוה כנר שבת ונר יו"ט, וכתב הב"י שנראה  

 שכל זה למי שאין לו חדר מיוחד לעצמו(, וכ"פ השו"ע. 
וכל זה שאין אשתו מדליקה עליו בביתו, אך אם אשתו מדליקה 

א נגרר אחריה ויוצא ידי חובה עליו, כיון שאין לו חדר מיוחד, הו

יש לו להדליק  -)שו"ע, מ"ב סס"ק ל(. אך אם יש לו חדר מיוחד 
 בברכה בכל ענין )מ"ב ס"ק לב(.

יש לו  –דהיינו, אם אין לו חדר מיוחד וגם לא מדליקים עליו בבית 
להשתתף בפרוטה או שבעל הבית יקנה לו חלק בנר )מ"ב ס"ק לד(, 

ל הבית גם בארוחה הרי הוא בכלל בני אא"כ הוא סמוך על שלחן בע
 ביתו ואין צריך לשלם לו )מ"ב ס"ק לג(.  

  סעיף ח: תוספת אורה
ּלֹו, ְוֵיׁש ְמַגמְ  ה ׁשֶׁ ֵרְך ַעל ְמנֹורָּ ד ְמבָּ חָּ ל אֶׁ ּכָּ קֹום א', ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ מָּ ים אֹוְכִלים ּבְ ּתִ ֲעֵלי ּבָּ ר. ְונָּכֹון ב' אֹו ג' ּבַ בָּ ּדָּ ּגֵם ּבַ

ד.  חָּ א אֶׁ ּלָּ ֵרְך אֶׁ ְרכֹות ְולֹא ְיבָּ ְסֵפק ּבִ ן.   הגה:ִלזֵָּּהר ּבִ נּו ֵאין נֹוֲהִגין ּכֵ ל אָּ  ֲאבָּ

 תוספת אורה  

נחלקו הפוסקים האם מותר לברך על תוספת אורה, שמדליק נר 
י משפחות שאוכלים יחד כאשר יש כבר נר דלוק, כגון כמה בעל

  –במקום אחד, וכל משפחה רוצה להדליק נר בעצמה 

בשו"ת מהרי"ל )סי' נג( התיר, לפי שכמה שיש יותר אור יש יותר 
 תוספת שלום בית ושמחה, כשיש אור בכל פינות הבית. 

לעומת זאת, האור זרוע )דרשות מהר"ח א"ז עמ' עא( גמגם בדבר  
 בר אור זה שלא להתיר לברך, שהרי יש כ
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ולהלכה, השו"ע כתב בשם יש אומרים את המתירים, ובשם יש מי 
את האוסרים ]כך שנראה שנטה להתיר, לפי שכתב זאת בלשון  
רבים[, ולמסקנה כתב שנכון להזהר בזה משום סב"ל, על כן רק אחד 

 מהם יברך. ואילו הרמ"א כתב שכן המנהג לברך. 
י"א   –ה כמה קנים  הדלקה יחד במנורה אחת שיש ל  –לדעה המתירה  

שבזה המתירים לא יתירו לברך )של"ה, מג"א סס"ק טו(, ויש 
מקלים )א"ר(, והפמ"ג כתב שיש לסמוך בזה בנשים עניות )מ"ב 

 ס"ק לז(.
מותר לכולי עלמא )מ"ב  –להדליק בחדר המיוחד  –לדעה האוסרת 

 ס"ק לח, כבסעי' ו(.

 נר בבית הכנסת 

א.   – למחות בידו ]הראיה  אין –מי שמדליק נר שבת בבית הכנסת 
כמו נר יוה"כ, שנעשה לשם שלום בית בלבד. ב. כמו המדליקים 
בביתם ואוכלים בחצר, כך כאן שמא משתמשים בבהכ"נ לאור  
הנרות לתקן משהו לצורך האכילה של הלילה[, אך אם זה נר  
המיוחד לאור ביכ"נ אין לברך עליהם כיון שנעשה לשם כבוד ביכ"נ 

עזרת נשים שהדרך ששמש בית הכנסת מאחסן בו ולא להאיר. אך ב
כלים ומאכלים, אפשר יותר להקל, שהרי זה עוזר לו לקחת משם 

 צרכי סעודה בלילה )מהרי"ל סי' נג, מג"א ס"ק טו(.

 סעיף ט: עיקר הנאה בלילה 
ִית ְואֹוְכִלים ּבֶׁ  זִָּוּיֹות ַהּבַ ה. ַהַמְדִליִקין ּבְ לָּ ה ְלַבּטָּ כָּ רָּ ֵוי ּבְ ה הָּ ְילָּ ּדֹוְלקֹות ַעד ַהּלַ ֵצר, ִאם ֵאין ַהּנֵרֹות ֲאֻרּכֹות ׁשֶׁ  חָּ

לדעת האגודה )שבת פ"ב  – 222מי שמדליק בבית אך אוכל בחצר 
סי' מה( צריך להנות מהנרות דוקא בלילה, ועל כן חייב שהנרות יהיו 
ארוכות בכדי ידלקו עד הלילה, דאל"כ הוי ברכה לבטלה, שכן אין  

 בזה משום שלום בית, שמא יכשל בעץ או באבן, וכ"פ השו"ע.  

 ההיתרים

ל  א. המהרי"ל )בשו"ת סי' מה אות ד(כתב שאין בזה איסור כ
שהשתמש לאור הנר ביום, ועל כן אין איסור במקומות שיש קצת 

חושך בחדרים גם ביום, שכן בהם הנר מועיל לשימוש. וכ"כ הא"ר 
ותוספת שבת )מ"ב ס"ק מא, שעה"צ אות מד, דלא כמג"א שסבר  

 שהמהרי"ל כתב זאת בדרך אפשר(.
ב. אם אוכל בבית ביום, נראה שמותר מצד הדין להדליק בברכה, 

שיש לו שמחה והנאה מהנרות בשעת האכילה ואף שזה ביום  כיון
 )מג"א ס"ק טז, מ"ב ס"ק מ(. 

ומ"מ מצוה מן המובחר שידלקו עד הלילה )מהרי"ל, של"ה, מט"מ, 
 ודרכ"מ, מג"א ס"ק טז, מ"ב ס"ק מ(. 

  סעיף י: קבלת שבת בהדלקה
ִהְדלִ "לבה ן ׁשֶׁ יוָּ ַאַחר  ג, ּכֵ ים ׁשֶׁ ׁשִ ת נָּ י זֶׁה נֹוֲהגֹות ְקצָּ ה. ְוַעל ּפִ אכָּ ְמלָּ ֱאַסר ּבִ ת ְונֶׁ ּבָּ יו ׁשַ לָּ ל עָּ ת חָּ ּבָּ ל ׁשַ יק ֵנר ׁשֶׁ

הּ  ּה, ְוֵאין ְמַכּבֹות אֹותָּ ִהְדִליקּו ּבָּ ן ׁשֶׁ דָּ יָּ ּבְ ה ׁשֶׁ ִתילָּ ץ ַהּפְ רֶׁ אָּ ִליכֹות לָּ ְרכּו ְוִהְדִליקּו ַהּנֵרֹות ַמׁשְ ּבֵ ִאם . ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ֵאינ ְרכּו, מֹוִעיל. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ ּיֹאַמר ַהַחזָּּן ּבָּ ת ַעד ׁשֶׁ ּבָּ ת ׁשַ לֶׁ ּה ְמַקּבֶׁ ֵאינָּ ה ׁשֶׁ ִהְדִליקָּ ם ׁשֶׁ ּה.  ַמְתנֶׁה קֹדֶׁ ֹו מֹוִעיל לָּ

ְתִפלַּ ה"ְוֵיׁש חֹוְלִקים ַעל ב א ּבִ ּלָּ ַקת ַהּנֵר אֶׁ ַהְדלָּ לּוי ּבְ ת ּתָּ ּבָּ ַלת ׁשַ ֵאין ַקּבָּ ַמר  ג ְואֹוְמִרים ׁשֶׁ אָּ ן ׁשֶׁ יוָּ ּכֵ ת ַעְרִבית, ׁשֶׁ

ת הָּ  ּבָּ ַ יר ְליֹום ַהׁשּ ִהְתִחילּו ִמְזמֹור ׁשִ ן ׁשֶׁ יוָּ ן, ּכֵ ידָּ ם. ְוַלּדִ ַלאְכּתָּ ין ִמּמְ ְרכּו, ַהּכֹל ּפֹוְרש ִ ְרכּו ְלִדיְדהּו. ַהַחזָּּן: ּבָּ בָּ ֵוי ּכְ
הּ  הגה:  אֹותָּ ג ׁשֶׁ ְנהָּ ת בַּ  ְוַהּמִ ּבָּ ת ׁשַ לֶׁ ת ְמַקּבֶׁ קֶׁ ְדלֶׁ ה ַהּמַ ָּ י ִאׁשּ ֵלב ַסּגֵ ַנאי ּבְ ה, ַוֲאִפּלּו ּתְ ִחּלָּ ִהְתנָּה ּתְ ה, ִאם לֹא ׁשֶׁ קָּ ַכי(; ַהְדלָּ ְרּדְ ר  )מָּ אָּ ל ׁשְ ֲאבָּ

ן, אֲ  ְלחָּ ֻ ַמְדִליִקין ַעל ַהׁשּ ּנֵרֹות ׁשֶׁ ה ּבַ לּויָּ ה ּתְ קָּ ר ַהְדלָּ ְרכּו. ְוִעּקַ ה ַעד ּבָּ אכָּ ְמלָּ ִרין ּבִ ִית ֻמּתָּ ֵני ַהּבַ רּבְ אָּ ׁשְ ל לֹא ּבִ ִית ַהּנֵרֹות ׁשֶׁ  בָּ ּבַ )אֹור זָּרּוַע(.  ּבַ

קֹום ַאֵחר  מָּ יַח ּבְ קֹום זֶׁה ּוְלַהּנִ מָּ ַמְדִליִקין, ְולֹא ְלַהְדִליק ּבְ קֹום ׁשֶׁ ּמָּ יַח ַהּנֵרֹות ּבַ ִריְך ְלַהּנִ ַכי פ' ב''מ(.  ְוצָּ ְרּדְ  )מָּ

 קבלת שבת בהדלקה 

שיטת בעל הלכות גדולות )הל' חנוכה כה סוע"ד( שהיא שמקבלים 
שבת בהדלקת נרות )הר"ן י. ד"ה ומדאמרינן, מרדכי פרק במה 

, ולפי דבריו נהגו שמדליקים את הנר ומיד אחר  223מדליקין סי' רצג(  
הלקט סי' נט(, וכן לפי  כך משליכים את הפתילה לארץ )שבלי

שיטתו אין להדליק נר חנוכה לאחר נר שבת, וכן צריכה האשה  
 

 מקור קודש
 

המג"א )בסי' רעג ס"ק טו( כתב שההיתר לאכול בחוץ הוא דוקא כאשר הוא  222
 מצטער הרבה מלאכול בבית, כגון משום זבובים וכיוצ"ב )מ"ב ס"ק לט(.

דבריו שהרי לפי זה יהיה אסור להדליק ובשבלי הלקט )סי' נט( דחה    -הדחיה    223
. אלא שהב"י ניסה ליישב, שדעת המדליק לקבל שבת לאחר הדלקת את הנרות

 הנרות, וכל הנרות נחשבים כאחד, משא"כ בכיבוי הפתילה.
א. שכן רק ביוה"כ שיש  –ראיותיו של הרמב"ן שאין מקבלים שבת בהדלקה  224

ה כבר כשמברך ברכת זמן תוספת שבת יכול לקבל עליו שבת לפרוש ממלאכ
)שהחיינו(, אבל בהדלקת נרות אין שום קבלה שהרי מדליק רק בכדי שלא יהיה 
טרוד מלעשות זאת בשבת. ב. הדלקת נרות שבת נעשית דוקא בזמן שהוא לא 

להתפלל מנחה קודם להדלקה )מג"א ס"ק יט(, וכשאין שהות לזה,  
 עדיף שתדליק ותתפלל ערבית שתים )מ"ב ס"ק מג(. 

ושיטת הסמ"ג )מצות עשה ל, קטז סוע"ג( היא שהמדליק עצמו 
 אסור במלאכה לאחר שהדליק. 

שיטת הרמב"ן )בחי' ד"ה מדאמרינן( שאין מקבלים שבת בהדלקת  
)רא"ש פ"ב סי' כד, וכן כתב הרב המגיד בדעת הרמב"ם   224נרות 

שבת. ג. ועוד שבשבת )לה:( נאמר שתקיעה שלישית היא להדליק את הנר 
ור, ומשמע שהמדליק הוא שעושה ולשהות כדי צליית דג קטן או להדביק פת בתנ

 כל זאת לאחר הדלקת הנר.  
א. גם בשבת יש תוספת שבת כך שיכול לקבל עליו שבת שלא   –דחיות הר"ן 

יעשה מלאכה מבעוד יום. ב. אף שההדלקה נעשית דוקא קודם שבת, מ"מ מנהג 
חכמים היה שהמלאכה האחרונה שהיו עושים בע"ש היתה הדלקת הנר. ג. מה 

ק המסלק והטמין המטמין והדליק המדליק, היינו לתת שיעור בין  שנאמר וסיל
תקיעה שלישית לרביעית, ולכן נאמר הדלקת הנר באחרונה לפי שהיא המלאכה 

 האחרונה שעושה קודם השבת. 
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בסוף הל' חנוכה הי"ג(. אלא קבלת שבת היא ב'ברכו' )רי"ו ח"א סה  
ע"ב, הג' סוף פ"ה, ומה שהטור והרא"ש כתבו שבתפילת ערבית  

 היינו תחילת תפילת ערבית(. 
ה, השו"ע פסק שאין קבלת שבת בהדלקה, אלא ב'מזמור שיר להלכ

. ואילו הרמ"א פסק שרק האשה שמדליקה מקבלת 225ליום השבת'  
 שבת בהדלקה, אך מ"מ היא יכולה להתנות שאינה מקבלת שבת.  

 תנאי בהדלקה 

(  לדעת הר"ם )הובא בתשב"ץ קטן סי' ח( והמרדכי )פ"ב סי' רצג
יתנה שאינו מקבל שבת בהדלקה עד שיסיר ידו מהדלקת הנר או עד 

 שהרי אם לא כן הוא מטלטל את הנר באיסור[,  -'ברכו', ]הטעם 
לאחר   ואילו לדעת הר"ף )תשב"ץ קטן סי' יד( אין מועיל שום תנאי

 ברכת ההדלקה. 
להלכה, השו"ע הביא את שני השיטות בשם יש אומרים, והרמ"א 

אי בהדלקה, וכתב המג"א )ס"ק כ( שכיון שזה פסק שמועיל תנ
 מחלוקת על כן אין להתנות אלא בשעת הדחק.

 גבר שמדליק נרות

אין מנהג שיקבל שבת, ומ"מ טוב להתנות  –גבר שמדליק נרות 
 )ב"ח, מג"א ס"ק יח, מ"ב ס"ק מב(.

 הדלקת נר בשאר חדרי הבית 

אף שצריך להדליק בכל חדר שמשתמש בו, מ"מ עיקר ההדלקה הוא  
בשביל האכילה, דהיינו הנרות שעל שולחן הסעודה, ודוקא מי שיש 

לו חדר מיוחד רשאי לברך שם, ואפילו רשאי לברך כך בבית אחר 
שאינו שלו )מג"א ס"ק כא(. והמ"ב )ס"ק מה( כתב שכל זה 

חד, יכולה לברך על  לכתחילה אך אם יש הרבה נשים שאוכלות י
הנרות שבשאר מקומות הבית, שבכל מקום שמדליק כדי לעשות  
שם איזה תשמיש יש משום שלום בית וראוי לברך. ומ"מ אורח  

 ידליק בחדר המיוחד לו, אפילו אם אינו אוכל שם )מ"ב ס"ק מו(.

 העברת הנר

צריך להניח את הנר במקום הדלקתו, ואין להדליק ולהעבירו למקום 
רדכי פ"ב, רמ"א(, ואף אם התנה שאינו מקבל שבת בהדלקה  אחר )מ

לפי הלבוש כיון שאינו ניכר   –)מג"א ס"ק כב, מ"ב ס"ק מח(. הטעם  
שמדליק לכבוד שבת, ואם כן יש להתיר אם מעבירו לאחר שעה  
מועטת, וכן אם מעבירו למקום מכובד יותר, שכן בזה ניכר שהדליק  

ה עושה מצוה" והוא הדליק לכבוד שבת. לפי המרדכי כיון ש"הדלק
שלא במקום הראוי ולא יועיל שיעביר את הנר, ולפי זה יש להתיר  
להעביר נר שהודלק במקום הראוי. לפי מהרי"ו כיון שעיקר 
ההדלקה צריכה להיות על השולחן לכן אין להעביר, אלא שאנו  
פוסקים כמהרי"ל שניתן להדליק גם בשאר חדרי הבית. והאגודה 

תב שאין להעביר את הנר אלא במקומו מבלי הקפיד בדבר וכ
להעביר )מג"א ס"ק כג(. ולמעשה, המ"ב )ס"ק מז( פסק שבמקום 
צורך יש להקל. והוסיף בשם החיי אדם "הנשים שמדליקין בסוכה 

 בחג ומטלטלין לתוך הבית, לא יפה הן עושין". 

 סעיף יא: תפילת ערבית ביחיד 
י לָּ ל עָּ עֹוד יֹום, חָּ ת ִמּבְ ּבָּ ל ׁשַ ל ׁשֶׁ ּלֵ ִחיד ְוִהְתּפַ ַדם ַהּיָּ ל ֲעַדִין, ִאם קָּ הָּ לּו ַהּקָּ ּלְ ּלֹא ִהְתּפַ י ׁשֶׁ ת  ַאף ַעל ּפִ ּבָּ ַלת ׁשַ ו ַקּבָּ

ת.  ּבָּ ל ׁשַ ה ְלַקּבֵ ֵאינֹו רֹוצֶׁ ה ַוֲאִפּלּו ִאם אֹוֵמר ׁשֶׁ אכָּ ּיַת ְמלָּ ֲעש ִ סּור ּבַ  ְואָּ

יחיד שמתפלל ערבית מקבל שבת ואסור בעשיית מלאכה, ואפילו 
אם הציבור עוד לא קיבלו שבת, ואין מועיל לו תנאי, כיון שהוא  

מברך ומזכיר קדושת שבת במילים "מקדש השבת" )טור, ב"י, מ"ב 
 ס"ק מט(. 

 ף יב: גרירה אחר ציבור שקבלו שבת סעי 
ם.   ְרחָּ ַעל ּכָּ ם ּבְ ִכים ַאֲחֵריהֶׁ עּוט ִנְמׁשָּ ת, ַהּמִ ּבָּ ם ׁשַ לּו ֲעֵליהֶׁ ל ִקּבְ הָּ  ִאם רֹב ַהּקָּ

אם רוב הקהל קיבלו שבת יחד, כל בני העיר נגררים אחריהם  
בת )מרדכי סופ"ב ואסורים במלאכה, ואף אם אינם רוצים לקבל ש

סי' רצז, רחצ, ריב"ם(. ודוקא אם רוב הקהל קיבלו שבת, אך אין 
 הקהל נמשכין אחר מיעוט שקיבלו שבת, 

וכן דוקא אם יש בית כנסת אחת בעיר, אך כשיש הרבה בתי כנסת 
 אין אחת נמשכת אחרי האחרת )מג"א ס"ק כד(.
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שאין קבלת שבת תלויה  שדעת מרן ז"ל לפסוק כד' היש חולקים על בה"ג,

בהדלקה כלל. וכמו בכ"מ דקי"ל י"א וי"א הלכה כי"א בתרא, וכן כאן שהביא דעת 
בה"ג בתחלה, ושוב הביא שיש חולקים. הלכה כהחולקים. ]וה"נ מסתברא ממה 
שסיים, ולדידן כיון שהתחילו מזמור שיר ליום השבת הוי כברכו לדידהו. ומשמע 

א דעת רבים וכן שלמים מגדולי הפוסקים החולקים  דס"ל כוותייהו. ואף בב"י הבי
על בה"ג. ומד' ה"ה נראה שכן דעת הרמב"ם. וידוע מ"ש בדברי חמודות )פ' כל  

שך אחר מנין שאינו בית כנסת, ואפילו הוא מנין שקבוע בבית, נמ
 רוב העיר )מ"ב ס"ק נא(.

וכן יחיד נגרר אחר הרוב דוקא לענין מלאכה ולא לענין תפילה, 
אא"כ הוא ענה עמהם 'ברכו' שאז הוא אסור בתפילה )באה"ל בסוף 

 הסימן ד"ה של חול(.

הבשר אות קפה(, שיסודו של הש"ע מיוסד ברובו ע"פ דעת הרמב"ם. ע"ש[. ואין 
לומר שאין כלל זה אלא כשאו' וי"א )לבסוף(, ולא בלשון ויש חולקים. שמבואר  

ת עבודת הגרשוני )סי' קיד(, שכ"מ שמביא הדעה הא' בשם י"א ואח"כ כ' בשו"
שיש חולקים, נראה שאין דעתו מסכמת לדעה הא'. וזה פשוט וברור. ע"ש. וכ"כ 
הברכ"י א"ח )ס"ס נח(. ע"ש. ואין נ"מ במה שהזכיר כאן דעה א' בשם אומרו  

ים בלשון רבים, דהיינו בה"ג, ואדרבה ממ"ש כן בל' יחידי, ואח"כ כ' ויש חולק
 ". נראה שדעתו נוטה לפסוק כרבים
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וכן אין היחיד נגרר אחר רוב הקהל שהוציאו שבת, ועל כן כל שהגיע  
להבדיל ולעשות מלאכה )פמ"ג, מ"ב זמן צאת שבת, רשאי הוא 

 סס"ק סז(.

  סעיף יג: גרירה אחר ציבור גם בטלטול 
ד ֲעַדִין ַהּיֹום ּגָּ י ׁשֶׁ ת, ַאף ַעל ּפִ ּבָּ ם ׁשַ ִעיר ֲעֵליהֶׁ י הָּ לּו ַאְנׁשֵ ר ִקּבְ ת ּוְכבָּ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ִעיר ּבְ א לָּ ּבָּ ם ׁשֶׁ דָּ יּו עָּ אָּ יו ֹול, ִאם הָּ לָּ

ץ, ְמִניחֹו ִלּפֹל.   עֹות אֹו ׁשּום ֵחפֶׁ  מָּ

כיון שרוב הקהל קיבלו שבת ובני העיר נגררים אחריהם להיאסר  
במלאכה, לכן גם כל מי שמגיע לעיר אסור במלאכה, ואסור אף 

בטלטול )שבלי הלקט סי' נט(, ומטלטלו עד מקום שירצה )מג"א  
 עפ"י מחה"ש(.ס"ק כה 

 קבלת שבת בטעות  סעיף יד:
ּבָּ  ל ׁשַ ת ַעְרִבית ׁשֶׁ ִפּלַ לּו ּתְ ּלְ ה ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְוִהְתּפַ כָּ ׁשְ חָּ בּו ׁשֶׁ ׁשְ עּו ִצּבּור ְוחָּ ן טָּ יֹום ַהְמֻעּנָּ רּו ִאם ּבְ זְּ ְך ִנְתּפַ ת, ְוַאַחר ּכָּ

ה ַחּמָּ  ִבים ְוזְָּרחָּ עָּ ה; ְוִאם  הֶׁ ה ּוְלַמְעלָּ ְנחָּ ַלג ַהּמִ ה ִמּפְ יָּ לּו הָּ ּלְ ִהְתּפַ ׁשֶׁ ל ַעְרִבית ִאם ּכְ ּלֵ ה, ֵאינָּם ְצִריִכים ַלֲחזֹר ּוְלִהְתּפַ

ין  ה ּבֵ אכָּ ּיַת ְמלָּ ת ַעְרִבית. ּוְלִעְנַין ֲעש ִ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ִריְך הּוא ַלֲחזֹר ּוְלִהְתּפַ ְך, צָּ כָּ ה ּבְ עָּ ּטָּ ִחיד הּוא ׁשֶׁ ִחיד  ִצּבּור בֵּ יָּ ין יָּ

ּיַת ְמלָּ  ֲעש ִ ִהְדִליקּו ֵנרֹות ֲאסּוִרים ּבַ ם ׁשֶׁ אֹותָּ עּות. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ טָּ ה ּבְ ְיתָּ ת הָּ ּבָּ ַלת ׁשַ ַקּבָּ ִרים, ּדְ ר  ֻמּתָּ אָּ ה ּוׁשְ אכָּ

ַע ּבוֹ  סּור ִלּגֹ ת אָּ ּבָּ ם ׁשַ ֻהְדַלק ְלׁשֵ אֹותֹו ֵנר ׁשֶׁ ִרין. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ ִית ֻמּתָּ י ַהּבַ ן, ַוֲאִפּלּו ִאם   ַאְנׁשֵ מֶׁ ּוְלהֹוִסיף ּבֹו ׁשֶׁ

סּור ְלַטְלְטלֹו.   ה אָּ בָּ  ּכָּ

 קבלת שבת בטעות 

בגמרא )ברכות כז:( מובא שרב קיבל שבת בטעות, ומזה התפתח  
 226הנידון 

לדעת רוב הראשונים אינה  -קבלת שבת בטעות מפלג המנחה 
ת פ"ב סו"ס ו, רשב"א ברכות כז: ד"ה  נחשבת לקבלת שבת )ברכו

 שאני התם, תלמידי ר' יונה יח: סוד"ה רב צלי, רי"ו ח"א סד ע"ד(. 
ולדעת המרדכי לפי הב"י )שבת פ"ב סי' רצז, וכמעשה שהיה ושכך 
פסקו חכמי הדור( זה נחשב לקבלה למי שעשה מעשה, כהדלקת 

ם אחריהם  נרות, אך אין בזה דין גרירה, כך שבני הבית אינם נגררי
 , 228)כן הבין הב"י בדעת המרדכי(  227

אך המהרמ"ט הבין בדעת המרדכי שקבלה בציבור הוי קבלה, אלא  
 שאין הציבור נגררים אחריהם, וכן דעת המג"א )ס"ק כו(. 

הרי הדלקה בטעות יורדת בדרגה  אך הט"ז )ס"ק א( דחה דבריו ]ש
אחת מהדלקה רגילה, וא"כ לפי שבהדלקה רגילה רק האשה  
המדליקה מקבלת שבת ואסורה במלאכה, א"כ כאן בהדליקה 

 [.בטעות, ודאי שתהא מותרת במלאכה, וכ"ש בני ביתה )מחה"ש(
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של שבת מבעוד יום[ מי בדלת ]האם פרשת ממלאכה[? אמר ליה אין, בדילנא... 
ומי בדיל ]ולמה פרש ממלאכה, והלא מצינו שרבי התפלל ולא פרש ממלאכה[ 

ין פעם אחת התפלל רבי של שבת בערב שבת ונכנס למרחץ ויצא  והאמר רבי אב
ושנה לן פרקין ועדיין לא חשכה? אמר רבא ההוא דנכנס להזיע וקודם גזירה הוה 
]רבי פרש ממלאכה לאחר התפילה, והוא עשה מעשה שאינו אסור שכן בזמנו לא 

ליואי   נאסר עדיין להכנס למרחץ להזיע[, איני והא אביי שרא ליה לרב דימי בר
לכברויי סלי ]והרי אביי התיר לרב דימי לעשן סלים בגופרית לאחר תפילת 
ערבית של שבת[? ההוא טעותא הואי ]קבלת שבת בטעות אינה מחייבת לפרוש  
ממלאכה[, וטעותא מי הדרא? והא אמר אבידן פעם אחת נתקשרו שמים בעבים 

ל מוצאי שבת  כסבורים העם לומר חשכה הוא ונכנסו לבית הכנסת והתפללו ש
בשבת ונתפזרו העבים וזרחה החמה ובאו ושאלו את רבי ואמר הואיל והתפללו 

להלכה, השו"ע פסק בסתם קבלה בטעות אינה קבלה, ואח"כ כתב 
בשם יש אומרים שאם עשה מעשה נחשב לקבלה. ובמ"ב )ס"ק נו( 

 פסק שבמקום הדחק יש לסמוך על הדעה המקלה. 

 עה בנר שהודלק בטעות נגי 

בשבלי הלקט )סו"ס נט( אסר לגעת בנר שהודלק בטעות, ואפילו 
 אם כבה, עד מוצאי שבת, וכ"כ הרמ"א. 

אך הב"י תמה על דבריו שהרי מדוע אלו שמותרים במלאכה לא יהיו 
מותרים לגעת בנר. ועוד הקשה הא"ז, שהרי ראינו בסס"י תרעד  

 שמותר להדליק נר חנוכה מנר שבת. על כן תירצו כמה תירוצים:  
תירץ שבני ביתו אסורים לגעת בנר, כיון שיוצאים   א. הא"ז

בהדלקתו. אך כתב המג"א )ס"ק כז( שכל זה אליבא דהאור זרוע  
שסובר שקבלה בטעות שמה קבלה, וכיון שהוקצה לבעלים שקיבלו 
שבת הוקצה לכל ]ואם כן עדיין קשה למ"ד שקבלה בטעות אינה 

 קבלה[. 
ות של מצוה )מג"א ס"ק ב. הדלקת נר חנוכה שאני, כיון ששניהם נר

 כז(.

התפללו? שאני צבור דלא מטרחינן להו ]קבלת שבת בטעות אינה קבלה, ואילו  
 .תפילה בטעות ביחיד צריך לחזור, ואילו ברבים לא צריכים לחזור["

יש להחמיר יותר  א. י"א שהוא משום שהדלקה זה מעשה, ועל כן  –הטעם  227
)ב"י(. ב. וי"א שהוא משום שהם סוברים שקבלה בטעות הוי קבלה, ורק כאשר  
הקבלה נעשתה בתפילה, אין זה נחשב, משום שתפילה בטעות אינה כלום, ומה 
שלא מצריכים לחזור על התפילה זה רק משום שלא מטריחים ציבור, על כן כיון 

ה אינה כלום )גר"א(, כך שלפי שהתפילה אינה כלום, כך גם הקבלה שבאה אית
טעם זה קבלה בטעות שהיתה בהדלקה או במזמור שיר ליום השבת, הוי קבלה 

 )באה"ל ד"ה ויש אומרים(.
נחלקו האחרונים, האם לשיטת המרדכי הוי קבלה, א"ר   –יחיד שהדליק נרות    228

כתב שלא הוי קבלה כלל בהדלקה ביחיד, והפמ"ג ודרך החיים מחמירים שהוי  
 ודוקא שהדליק לאחר פלג המנחה )באהל ד"ה אסורים(. קבלה,
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ג. כיון שבשלהבת אין ממש, ועיקר האיסור הוא להשתמש בגוף הנר 
עצמו )מג"א ס"ק כז(. וכן פסק הפמ"ג שאף אם הדליק והתנה שלא  
לקבל שבת בהדלקה, אסור להשתמש בנר תשמיש חול, דמוקצה 

 לבעלים מוקצה לכל. 
את דברי  לפי שדחינו ,בקל וחומרהט"ז )ס"ק א( דחה דבריו ]

המרדכי, שאין כאן קבלה כלל, ובפרט שהב"י כתב עליו שאינו יודע 
 [. את טעמו

להלכה, השו"ע הביא את דברי שבלי הלקט בשם יש אומרים, כך 
שמשמע שאינו להלכה, וכמו שבב"י תמה על דבריו. והמ"ב )ס"ק 

 נז( כתב שלצורך מצוה יש להקל. 

 תפילת ערבית בטעות

חה ]כאשר היה בדעתם להתפלל לאחר  תפילה בטעות מפלג המנ
ביחיד אינה נחשבת לתפילה, ובציבור נחשבת לתפילה,  -שקיעה[ 

שאין מטריחים את הציבור )רא"ש ברכות פ"ב סו"ס ו(, וכן הדין 
בימות החול )מג"א ס"ק כו, באה"ל ד"ה ואם יחיד(, למי שנוהג 

, אבל 229תמיד להתפלל ערבית לאחר שקיעה וכדו' )מ"ב ס"ק נה( 
 קודם פלג המנחה מחזירים גם את הציבור להתפלל )ב"י(.

ולפי העולת שבת יחיד חוזר רק אם התפלל מנחה לאחר פלג דהוי  
 תרתי דסתרי, ולא בכל טעות )באה"ל ד"ה ואם יחיד(.

 סעיף טו: להתפלל מנחה בביכ"נ שקיבלו שבת 
לֵּ  ה ְלִהְתּפַ הָּ ָּ ׁשּ א  ִמי ׁשֶׁ ּלָּ ת, אֶׁ נֶׁסֶׁ ית ַהּכְ ּה ּבֵ אֹותָּ ה ּבְ ל ִמְנחָּ ּלֵ ת, לֹא ִיְתּפַ ּבָּ ל ׁשַ הָּ לּו ַהּקָּ ּבְ ּקִ ת ַעד ׁשֶׁ ּבָּ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ה ּבְ ל ִמְנחָּ

נָּ  ל ִאם עָּ ם, ֲאבָּ הֶׁ ת ִעּמָּ ּבָּ ל ׁשַ ּלֹא ִקּבֵ ל חֹל, ְוהּוא ׁשֶׁ ה ׁשֶׁ ִפּלָּ ל ּתְ ּלֵ ת ְוִיְתּפַ נֶׁסֶׁ ית ַהּכְ ת ה ְוִקבֵּ ֵיֵלְך חּוץ ְלאֹותֹו ּבֵ ּבָּ ל ׁשַ

ִים.  ּתַ ל ַעְרִבית ׁשְ ּלֵ א ִיְתּפַ ּלָּ ת חֹל, אֶׁ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ם ֵאינֹו יָּכֹול ְלִהְתּפַ הֶׁ  ִעּמָּ

 מנחה לאחר שהקהל קיבלו שבת 

קהל שקיבלו שבת ]כל מקום כמנהגו, כגון שענו 'ברכו' )מג"א ס"ק  
"ב ס"ק נח([ והיחיד רוצה כח( או 'מזמור שיר ליום השבת' )מ

לא קיבל את השבת, אך לא יעשנו חול בפניהם  –להתפלל מנחה 
)תרוה"ד בסי' ד, ובכתביו סי' קנג(, אפילו בעוד היום גדול )מ"ב ס"ק 

 נט(.

 מנחה לאחר שהיחיד קיבל שבת 

קיבל שבת, ועל כן לא יעשנו חול, כך   –יחיד שענה 'ברכו' עם הקהל  
רך להתפלל ערבית שתים )מרדכי שאם לא התפלל מנחה, יצט

 סופ"ב סי' רצו, הגה"מ סופ"ה סוף אות ר(.
ומ"מ אם הוא לא ענה עמהם, אלא רק נגרר אחר קבלת שבת שלהם,  
רשאי הוא להתפלל מנחה, שכן הוא נגרר רק לענין מלאכות בלבד 

 )באה"ל ד"ה של חול(.

  ה בביכ"נ שיקבלו שבת סעיף טז: להתפלל מנח 
עֹודוֹ  ּבְ י ׁשֶׁ ה, ְוַאף ַעל ּפִ ל ִמְנחָּ ּלֵ ת, ַמְתִחיל ְלִהְתּפַ ּבָּ ּבּור ׁשַ ַלת ַהּצִ מּוְך ְלַקּבָּ ת סָּ נֶׁסֶׁ א ְלֵבית ַהּכְ לּו   ִאם ּבָּ ל ְיַקּבְ ּלֵ ִמְתּפַ

ר.  ּתֵ הֶׁ לּום, הֹוִאיל ְוִהְתִחיל ּבְ ְך ּכְ כָּ ת ֵאין ּבְ ּבָּ ּבּור ׁשַ  ַהּצִ

מותר להתפלל מנחה בבית הכנסת אם הציבור מקבלים שבת בזמן  
תפילתו. וכן לא יענה 'ברכו', בכדי שיוכל להתפלל מנחה )שו"ע, 

 מ"ב ס"ק סב(.
אלא שנחלקו הפוסקים האם רשאי להתחיל להתפלל מנחה בידיעה 

בלו שבת בעת שהוא לא יספיק לסיים, וודאי לו שהציבור יק
תרוה"ד )סי' ד( התיר, דהואיל והתחיל בהיתר אין הקפדה   –תפילתו  

 .230על כך משום אל יעשנו חול אצלם וכ"פ הגמ"א )ס"ק כט( 

( ואילו הרשב"ם )פסחים ד"ה סוף סוף( ותרוה"ד בכתבים )סי' קנג
 אסרו, כי לדעתם זה נחשב שהתחיל באיסור, וכ"פ הט"ז )ס"ק ב(.

להלכה, הב"י הקל שאפשר להתחיל גם ביודעו שיקבלו שבת בשעת  
א. שיש לסמוך על תרוה"ד בספר, שהדרך לדקדק   –תפילתו ]הטעם  

בספר יותר מבכתבים, ב. תרוה"ד דחה את הראיה שלהם[. וכ"כ 
צא חוץ לבית כנסת המ"ב )ס"ק סג( אלא שהוסיף שטוב שי

 להתפלל. 

 אמירה לישראל שלא קיבל שבת : סעיף יז

ה אכָּ ֹות לֹו ְמלָּ ֵאל ֲחֵברֹו ַלֲעש  רָּ ר לֹוַמר ְלִיש ְ ה, ֻמּתָּ כָּ ׁשְ חָּ ם ׁשֶׁ ת קֹדֶׁ ּבָּ יו ׁשַ לָּ ל עָּ ּבֵ ּקִ י ׁשֶׁ ּמִ ר  הגה:. ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ ּוֻמּתָּ

מוֹ  ל ּבְ ּלֵ ַאֵחר ְלִהְתּפַ ּמְ ת. ִמי ׁשֶׁ ּבָּ ֵאי ׁשַ מֹוצָּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶׁ ת, ְוכָּ ּבָּ ׁשַ ה ּבְ אכָּ לָּ ּה ַהּמְ נֹות ֵמאֹותָּ ר ֵליהָּ ה, ֻמּתָּ ְילָּ ּלַ תֹו ּבַ יְך ְסעּודָּ ְמׁשִ ּמַ ת אֹו ׁשֶׁ ּבָּ ֵאי ׁשַ צָּ

ל לוֹ  ֵ ֹות לֹו ְמַלאְכּתֹו ְלַהְדִליק לֹו ֵנרֹות ּוְלַבׁשּ יל ַלֲעש  ל ְוִהְבּדִ ּלֵ ר ִהְתּפַ בָּ ּכְ ֵאל ׁשֶׁ רָּ ֱאֹכללֹוַמר ַלֲחֵברֹו ִיש ְ נֹות ְולֶׁ ר ֵליהָּ ן   , ּוֻמּתָּ ַלאְכּתֹו, ּכֵ ִמּמְ

 נ''ל.  

 
 מקור קודש

 

 דלא כעולת שבת הסובר שבחול הדין שונה )מג"א ס"ק כו(. 229
שאם התחיל באכילה בחצי שעה שקודם זמן  ומה שהרמ"א כתב בסי' תרנב 230

נטילת לולב מותר כיון שיש שהות, ומשמע מדבריו שאם אין שהות אסור, יש  

לומר שכאן בתפילת מנחה במקום שהציבור קיבלו הוי חומרא בעלמא, ועל כן לא 
 מחמירים בזה, לקרוא לזה שהתחיל באיסור )מג"א ס"ק כט(. 
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 אמירה לישראל שלא קיבל שבת

אמר שמואל מותר לאדם לומר לחברו שמור לי פירות  "  -שבת קנא.  
ואני אשמור   [והם מחוץ לתחום שלי  ,בתחום שבת שלך]  שבתחומך

 ". לך פירות שבתחומי
, מכאן ראיה דמי )בחי' שם ד"ה אמר רב יהודה( וכתב הרשב"א

ליו שבת מבעוד יום, מותר לו לומר לחברו שעדיין לא  שקיבל ע
קיבל שבת, לעשות לו מלאכה. כיון דלגבי חברו הוי דבר היתר. 
שהרי אף הכא אומר לחברו לשמור לו פירות שבתחומו, אף שאצלו 

כתב הב"י שהרי אם  היה רוצה   – ]הטעם אית בזה איסור תחומין. 
 .[231הוא לא היה מקבל שבת  

ראייתו. משום שואל סד: ד"ה ומדאמרינן( דחה )בפרק הר"ן  אך
  .דשאני הכא שאף לו עצמו יש היתר על ידי בורגנין

להלכה, השו"ע פסק כהרשב"א, שמותר לומר לחברו שלא קיבל  
 שבת עדיין לעשות מלאכה. 

וכמובן, שכל זה מבעוד יום, אך אם רוב אנשי העיר קיבלו שבת גם  
, ולכן לא יאמר לו בסמוך חברו נגרר אחריהם ואסור לעשות מלאכה

 לחשכה אף אם חברו לא קיבל שבת עליו )מ"ב ס"ק סד(.    

 אמירה לישראל שהוציא שבת

הרמ"א הוסיף שכל שכן שיש להתיר בזה במוצאי שבת, לומר לחברו 
שהוציא שבת שיעשה לו )למי שלא הוציא שבת( מלאכה, וכן מותר  

ול להוציא את  לו להנות ממלאכה זו. שהרי בזה בכל רגע הוא יכ

השבת )מג"א ס"ק לא(. ]אך במי שמקיים יום הכיפורים יומיים, אין 
 להקל בזה, שהרי לדעתו גם הישראל השני אסור בעשיית מלאכה[. 
לדעת הלבוש אסור לבקש ממנו לעשות מלאכה אא"כ הוא בירך  

 ברכת המזון בסעודה שלישית, שבזה הסיח דעתו מהשבת.  
סעודה, לכולי עלמא מותר לומר לו,   אך אם אמר 'המבדיל' באמצע

שהרי אפילו הוא בעצמו מותר במלאכה, ויש להסתפק אם במקרה 
כזה הוא רשאי לומר 'רצה' בברכת המזון, וכמובן שאם התפלל  

 ערבית בינתיים לא יאמר 'רצה' )מג"א ס"ק לג, מ"ב ס"ק סז(. 
 וכתב המ"ב )ס"ק סז( שהאחרונים הסכימו עם השו"ע.

 ושה מלאכהלהמתין למי שע

יש לקהל להמתין למי שלא הספיק להכין מאכלי שבת, ויעכבו את 
ה'ברכו'. אך אם הוא סמוך לבי השמשות, אין להם להמתין לו ]ואין 
לומר שימתינו שהרי מוטב יהיה שוגג ולא יהיה מזיד )שהרי בין 

לפי   –השמשות ספק שבת הוא, וקבלת הקהל שבת הוי שבת ודאי(  
כן )מג"א ס"ק ל, מ"ב ס"ק סד(, שהרי אי   שבציבור אין אומרים 

אפשר שלא ימצאו אנשים הגונים שישמעו ויקבלו דבריו וגם הם 
 יכריחו אחרים לקבל דבריו )מחה"ש(.

 גרירה אחר הרוב במוצאי שבת 

אין היחיד נגרר אחר רוב הקהל שהוציאו שבת, ועל כן כל שהגיע  
צאת שבת, רשאי הוא להבדיל ולעשות מלאכה )פמ"ג, מ"ב זמן 

 סס"ק סז(.
  

 
 מקור קודש

 

כיון שכבר קיבל שבת אין לומר ולפסוק   והב"ח דחה את תירוץ הב"י, שהרי 231
הלכה מאילו לא היה מקבל שבת, אלא בורגנין זה צד ההיתר כיון שכעת בשבת 

 עצמה זה יכול להעשות, שכן אם יבואו נוכרים ויקימו בורגנים יהיה מותר לו. 
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 סימן רסד 

 פסול פתילות   - סעיף א  
חכמים כתבו פסול פתילות ושמנים, שאין  בפרק במה מדליקין

הכלל הוא שאין להדליק בפתילה שאין האור נאחז בה,   להדליק בהן.
 . ונחלקו הראשונים מה הטעם לכך:  232וכ"פ השו"ע 

  ,י"א מחשש שמא יטה )רש"י(
ב"ן בתוס' יוי"א מחשש שמא יכבה מאליו, ולא יהיה שלום בית )ר 

 ישנים בשבת כא.(, 
ו ויצא )רמב"ם בפירוש המשניות( נחיניור חלוש כיון שהאו וי"א

 )הובאו דבריהם בפמ"ג(.
 

  –הנפקא מינה בין הטעמים 
אין את החשש שמא יטה, ומ"מ יש לאסור בשמן שרפה,   –ביום טוב  

 .)באה"ל ד"ה לנר( בצרי צריך עיוןאך וכן בעטרן, שמא יצא, 
רן שדולק טאסור, שמא יטה, אך בע   –להדליק בפסול בשעת הדחק 

יפה ויש רק חשש שמא יצא, יש להתיר, שהרי שמא לא יצא ויהנה 
 . )באה"ל ד"ה והשלהבת( מהאור

 
רש"י אוסר להדליק בהן, אך ר"ת ורוב הראשונים   –צמר גפן וקנבוס  

מתירים, וכן המנהג, וכ"פ השו"ע. אלא שהא"ר כתב שנכון להחמיר 
 שלא להדליק בקנבוס.

 
  –עבד שהדליק בדבר הפסול בדי

שהרי יש עדין את החשש  הרשב"א בתשובה אסר להשתמש לאורן,  
 וכן דעת הב"י.שמא יטה, 

התיר כל שיש בבית נר כשר, אף בחדר אחר, שכן הוא יזכור    המהר"ם
את הנר הכשר ולא יטה. הרמ"א כתב שאם יש נר כשר מותר במקום 
צורך להשתמש לאור האחרים הפסולים, ונחלקו האחרונים בדבריו, 
המג"א סבר שהתיר אף כשהנר הכשר בחדר אחר, ואילו הא"ר סבר  

 ר, לידו.  שהתיר דוקא כשהנר הכשר מונח באותו חד
ובנר פסול שמונח בסמוך לנר הכשר, המג"א התיר אפילו שלא  
בשעת הדחק, ואילו הגר"א התיר דוקא לצורך שבת, ואין זה דומה 
לנר של חנוכה, שהרי שם האיסור הוא לא להנות מאור הנר )וכבר 
אפשר לתלות שהוא נהנה מאור הנר המותר, ואילו בשבת החשש  

 תמעט האור יש חשש שמא יטה(. הוא שמא יטה, וממילא גם שה
הראבי"ה הקל יותר, וכתב שההיתר הוא דוקא בנר שאוכלים בו, אך  
בשאר נרות שבבית מותר להדליק ואף להשתמש, אלא שהב"י דחה  

 דבריו, וכ"פ בשו"ע שיש להזהר בכל נר. 
 

השר מקוצי התיר לעשות מלאכה שניתן לעשותה ללא נר, והרמ"א  
ובזה נחלקו האחרונים, הא"ר  צורך. פסק שיש להקל בזה במקום ה

התיר דוקא שהיה גם נר כשר בבית ואפילו בחדר אחר, ושאר  
 האחרונים התירו אף שלא הודלק נר כשר. 

 
 מקור קודש

 

ונראה שנקט מיד את הכלל, כטעם שהובא בגמרא, ולא פירט את שמות   232
עם השנים  חומרי הבעירה כמובא במשנה, משום ששמות החומרים משתנים

 והדורות, כמו שהגמרא ניסתה לברר מה הם החומרים במוזכרים במשנה. כנלע"ד.

 
כיון שהם  –הדליק בחלב מהותך וקרבי דגים שנמוכו בדיעבד ש

אסור    ריך עיון )באה"ל צאסורים רק מגזירה שמא ידליק בלא נמוכו,  
 (.להשתמש

 לא מועיל )מהרש"ל(.  –ולהשתמש לשים שומר ק בדיעבד שהדלי

 היתרים להדליק בפתילה פסולה   -   סעיף ב 
כשם שחכמים גזרו שאין מדליקים בדבר   –לכרוך את הדבר  הפסול  

הפסול, כך גזרו שאין מדליקים בשיתוף דבר היתר, שמא ידליק 
בדבר הפסול בעצמו )רא"ש(, ומ"מ אין הם גזרו כאשר הדבר הפסול 

חלק מההדלקה אלא רק בכדי להקפות, כיון שאין מתכוון אינו 
להדליקו. ומ"מ כל זה דוקא כשהנר מאיר יפה, ועל כן אם דבר 
ההיתר הוא מיעוט, ואין האור נמשך אחר הפתילה, אין להתיר אף 

 אם בכוונתו להקשות )באה"ל ד"ה ואם(
 

  –גדר להקפות 
קין בו ע"ג כרך דבר שמדלי -"תניא  –שבת כא. המקור לכך הוא ב

דבר שאין מדליקין בו, אין מדליקין בו, במה דברים אמורים? 
 להדליק, אבל להקפות מותר". 

נחלקו הראשונים בפירושו, רש"י פירש שההיתר 'להקפות' היינו 
נדלק. לעומת זאת הרי"ף    דוקא אם הדבר הפסול סומך מלמטה ואינו

ו שההיתר התיר אף שנדלקים יחד, הפסול והכשר, הב"י הבין בדברי
פסול בפני עצמו, דהיינו ההוא כל שמדליק יחד, ואינו מדליק את 

אף כאשר דעתו בפסול להרבות תוספת אורה, ואילו הרב המגיד  
הבין שדעתו כדעת הרמב"ם, שההיתר הוא דוקא אם אינו מתכוון 
להוסיף אור ואף שהם נדלקים יחד, והרב המגיד סבר שכן דעת  

 רש"י, וכ"פ השו"ע. 
קט שגם לרש"י והרי"ף צריך שתהיה כוונתו בפסול והט"ז נ

להקפות, להעמיד את הכשר, אלא שרש"י התיר רק כשאר ניכר  
שעושה בכדי להקפות ועל כן הצריך שהפסול יהיה מתחת ולא  

 הרי"ף התיר אף שלא ניכר.יידלק, ואילו 
 

גם לדעת רש"י    –לכרוך את הדבר הפסול שאינו ראוי לעמוד מעצמו  
קר האיסור לאסור בכריכה הוא שמא ידליק בפסול מותר, שכן עי

לבדו, אך בזה אין חשש שידליק בו לבדו, וכמובן שכל זה כאשר הוא  
 דולק יפה. 

בקש מותר להדליק, ובגמי יש מחלוקת אם ראוי להדליק בפני 
 עצמו, ולהלכה השו"ע פסק להתיר.
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 שמנים   ל פסו   -   סעיף ג 
שאין נמשכין אחר   "שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהם מפני

, כמו בפתילה  כך שיש את שלושת החששות.  הפתילה" )שבת כא.(
 שמא יטה, שמא יכבה מאליו, ושמא יצא מחמת שהאור חלוש.

להם ריח רע ביותר, כיון שיש   שישועוד יש לאסור להדליק בשמנים  
יניחנו ויצא, ואין בזה כבוד שבת ]כעטרן, דלא כרבנו ירוחם שחשש 

  ,שהתיר בעטרן[
ועוד יש לאסור בשמנים שריחם טוב וחזק, כך שיש חשש שמא  

 יסתפק מהם ]כצרי[, 
ועוד יש לאסור בשמנים שעפים ונדבקים בקירות הבית, מחשש 

)מג"א(, או משום הסכנה  ]כצרי[ שמא יבער הבית ויבוא לכבות 
 שבדבר, כך שיש לאסור להדליק בשמנים אלו אף בימות החול

  .]כצרי[
לאסור להדליק בשמנים אטו הפסולים, כגון חלב מהותך וכן יש 

 . וקרבי דגים
עיקר ההדלקה הוא   ןועוד יש לאסור בשמן של איסור הנאה, שכ
 משום עונג שיהנה מהאור )באה"ל ד"ה חוץ(. 

 
פסול, מפני כבוד השבת, "מאי  –עטרן )פסולת הזפת המבושל( 

וכן הלכה, טעמא? אמר רבא מתוך שריחו רע שמא יניחנו ויצא". 
שהרי רבי ישמעאל ורבי טרפון כך פוסקים, דלא כחכמים, ועוד לפי 

דלא כרבנו ירוחם שהכשיר,   .שהגמרא מחזרת לבאר את הפסול
 משום שפסק כדעת כחכמים.

 
)ד"ה  הבאה"ל אך התפארת ישראל אסר כיון שריחו רע,  –נפט 

ין  דחה דבריו שכן ריחו רע אך לא מאוד, ולכן כשר להדלקה ואעטרן(  
לחוש שמא יניחנו ויצא, ובפרט שיש ראיות שמדליקים בנפט, בסי' 
רעה סעי' יב, וכן בתוס' כה: ד"ה מתוך. ולפי זה בנפט של ימינו 

, ואף שבעת שהנר נכבה מפיק להדליק  מותרודאי ששריחו רע קצת  
 ריח רע, מ"מ אין זה החשש שיניחנו ויצא בעת שהוא דולק.

 
 פני שהוא עף )באה"ל ד"ה בעטרן(. פסול )שבת כו.(, מ –נפט לבן 

 
אין הלכה כרבי טרפון האומר שמדליקים רק בשמן  –שאר שמנים 

זית בלבד, שכן דעת רבי ישמעאל וחכמים להתיר בכל שאר  
השמנים, ואף על פי כן שמן זית מן המובחר, לפי שנמשך יפה, ועוד 

 שכל התנאים מודים שמותר.
 

פסול, "מפני שהוא עף  –צרי )שמן אפרסמון שריחו טוב מאוד( 
]ויש חשש סכנה שמא ידליק את הבית, ועל כן יש לאסור להדליק  
בו גם ביום חול[ ועוד שמא יסתפק ממנו ]מתוך שריחו נודף[" 
)שבת כה:(. הב"י כתב שהטור לא כתב את הטעם שהוא עף, כיון 
שאנו עוסקים בדיני שבת לכן יש לנקוט רק את הטעם הנוגע לגבי 

"א )ס"ק ט( כן הוסיף את הטעם שהוא עף, וכתב שיש שבת, אך המג
בזה חשש בשבת, שמא יבער הבית ויהיה בהול ויבוא לכבות. ובצרי 

 אסור להדליק אף אם אין לו נרות אחרות )באה"ל ד"ה ולא בצרי(.
 

פסול, ושומן בהמה בכלל חלב )באה"ל ד"ה ולא בחלב(. ויש  –חלב 
פת שמן כשר, אך להסתפק בחמאה, ומ"מ יש להתיר ע"י תוס

למעשה יש להזהר מלהדליק בהם כי לפעמים נשאר שומן והוא 
 מדליק חמאה, וכך יבוא לבשל בשר בחלב )מ"ב ס"ק יד(.

 
  –ההיתר להדליק בשמנים הפסולים 

אם יכרוך בהם פתילה כשרה, מותר להדליק בהם, כמבואר בסעי' ז  
 )מ"ב ס"ק יג(.

 היתר בביטול  -   סעיף ד 
ם האסורים אף אם יוסיף עליהם שמן כשר, אין להדליק בשמני

מחשש שמא ידליק בשמן   משך אחר הפתילה,ישיגרום לשמן לה
עצמו )שבת כא.(, ומ"מ ברוב שמנים כשרים, יש ביטול פני  האסור ב

 לשמן הפסול ומותר )מ"ב ס"ק יח(.

 חלב מהותך וקרבי דגים שנימוחו   -   סעיף ה 
אמר רב חלב מהותך וקרבי דגים  "אמר רב ברונא –שבת כא. 

שנימוחו אדם נותן לתוכו שמן כלשהו ומדליק". דהיינו, חלב מהותך 
רק  אסורים אלא שהם   ,ילהתנמשכים אחר הפ וקרבי דגים שנימוחו 

גזירה אטו חלב שאינו מהותך וקרבי דגים, שאין להדליק  משום 
]דלא  . וכן הלכה  , ובתערובת שמן אין לאסור דהוי גזירה לגזירהבהם

כך שיש להתיר אפילו אם   כסמ"ג וסמ"ק שלא פסקו כרב ברונא[.
יסחוט לתוכן אגוז, דהוי שמן אגוז )באה"ל ד"ה ואם נתן(. ומ"מ אם 

 הם נקרשו יש לאסור בתוספת שמן )א"ר, מ"ב ס"ק כ(.
 

לפי רש"י חלב מבושל, ולפי הר"ן חלב שלא נקרש   –חלב מהותך 
פסק כרש"י והרמב"ם, שאף במבושל  . והשו"עממעי הבהמה עדיין

  .)מג"א ס"ק יא( יש להתיר
 

דוקא קרבי דגים שנימוחו ואינם צלולים פסול, ואינו  –קרבי דגים 
, עצמופני כשר להדלקה ב מותר אלא בתוספת שמן, אך שמן דגים

בשרו )רבנו ירוחם(, או שמן צלול מוצא מעין הדג או והוא שמן הי
 .מדוייק ברש"י( היוצא מסינון קרבי הדג )כן

 שמנים המותרים   – סעיף ו  
חכמים פסלו את השמנים האסורים, ואילו שאר השמנים מותרים, 

אחר הפתילה  אלא ששמן זית הוא מצוה מן המובחר, שכן נמשך 
  ודולק יפה.יותר מכולם, 
שעוה, נר נר , שאורן צלול ת: שמן זית, שאר שמניםיוסדר העדיפו

ס"ק כג( כתב שנר שלנו העשוי מסטרין  והמ"ב ) חלב )מג"א סי"ב(.
)פרפין( שצלול ביותר, עדיף מנר שעוה, ואפשר שעדיף אף משאר  

 שמנים, שהרי בודאי לא יבוא להטות.   
 

 - לה פסולה ושמן פסוליהיתר בכריכת פת
יש מי שהתיר בכריכת שמן פסול ופתילה פסולה יחד, שסבר שכל  

, אלא שר"ת  ם לבדפתילות הוא דוקא שמדליק בההשמנים והפסול  
 . והרא"ש דחו דבריו ואסרו בזה
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 שעוה   -   סעיף ז 
"עד כאן פיסול פתילות מכאן ואילך פיסול שמנים,  -שבת כ: 

פשיטא, שעוה אצטריכא ליה, מהו דתימא לפתילה נמי לא חזיא, 
, אך יש כשמןקא משמע לן", דהיינו בשעוה אין להדליק בעודה 

ם בהיתר הדלקה בשעוה להדליק כשהיא פתילה. ונחלקו הראשוני
 שהיא פתילה: 

רש"י ביאר שהשעוה עשויה ארוכה כמין פתילה, ופתילה כשרה  
לתוכה. וכן דעת התוס' והרא"ש, וכן נוהגים להדליק באשכנז 

 וצרפת. ולפי זה יש להתיר בזה אף בנר עומד של חלב או זפת.
בתוך שמן כשר, ורק אז מותר,  ןשעוה נתונר בני נרבונא ביארו ש

וכן בתשובות   פתילה.את הקיפה  מ  , שהשעוהשעוהנר  לאסור בויש  
 הגאונים הסכימו לאסור בנר שעוה.  

והרב המגיד ביאר שהגאונים סברו שההיתר הוא להדליק בשעוה 
לבד שעומדת כפתילה בתוך השמן, וכן הסכים הרב המגיד  
לדבריהם, וסבר שכן דעת הרמב"ם. אך הב"י דחה את דברי  

לא כתב שאפשר להדליק בשעוה כי דרכו  האוסרים, שכן הרמב"ם 
לכתוב דוקא דברים המפורשים בגמרא, ולא משום שסבר שאין  
להדליק בשעוה, ועוד שהרא"ש ושאר אחרונים התירו, ובגזירה 
דרבנן יש לסמוך עליהם, ועוד שדעת הרי"ף בהלכות להתיר, וכן 

וכ"פ השו"ע שאם כרך שעוה או זפת או חלב סביב הפתילה המנהג.  
משום שכל פסול שמנים אלו הוא משום שלא  תר להדליק בהם, מו

צמודים ו בזה שהם מקיפים את הפתילהנמשכים אחר הפתילה, אך 
 ר הפתילה. ממילא אין צורך שהם ימשכו אחממש לה 

וכל זה דוקא כשהפתילה היא מדברים המותרים, דלא כאותם  
ס"ק שסברו שמותר שמן פסול בכריכה עם פתילה פסולה )מג"א 

 יג(.

 הדלקת רוב היוצא מהפתילה   –   סעיף ח 
"אמר עולא המדליק צריך שידליק ברוב היוצא".  -שבת כ:, כח: 

כדי , דהיינו, צריך המדליק להדליק רוב היוצא מהפתילה. הטעם
שיהא הלהב עולה יפה מיד כשיסלק את ידו, כמו בהדלקת המנורה 

 במקדש. 
 

ה, טמאה היא ואין  "פתילת הבגד שקיפלה ולא הבהב - שבת כח: 
, מדליקין בה דברי ר"א, רבי עקיבא אומר טהורה היא ומדליקין בה"

הגמרא מבארת   ., שכן רבי אליעזר שמותי הואעקיבאוהלכה כרבי 
שמחלוקתם היא גבי בגד שיש בו ג' על ג' אצבעות מצומצמות והוא 

שכן קיי"ל , אם מועיל לקפלו ולהדליק בו ביו"ט שחל בע"ש טמא
צריך להדליק רוב היוצא , וכן ביו"ט קין בשברי כליםישאין מדל

מהפתילה, כך שאסור להדליק בבגד שיש בו ג' על ג' ביו"ט, כיון 

שמשאיר את ידו בהדלקה בשעה שהבגד מתמעט ונמצא מדליק  
בשברי כלים, אלא שלדעת ר"ע מועיל הקיפול מערב יו"ט לבטלו  

 , באה"ל(. ס"ק יד )מג"א מתורת בגד

 ב הפתילה הבהו   – סעיף ט  
"פתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבה, טמאה היא ואין   - שבת כח: 

מדליקין בה דברי ר"א, רבי עקיבא אומר טהורה היא ומדליקין בה", 
. ובגמרא )כט.( רבא ביאר שלדעת רבי אליעזר  עקיבאוהלכה כרבי 

אלא שקיי"ל להלכה כרבי  צריך להדליק דוקא בפתילה מכורכת, 
את הפתילה, שכן רבי אליעזר שמותי הוא עקיבא שאין צריך לחרוך  

)כ"כ הרמב"ם בפירוש המשניות פ"ב מ"ג, וכן הרמב"ם בהלכותיו 
את  בפ"ה השמיט הלכה זו(, ולפי זה מה שנהגו הנשים לחרוך 

וכ"פ השו"ע שאין צריך  הפתילה קודם ההדלקה הוא מעשה חינם. 
 להבהב את הפתילה. 

מרדכי )סי' רפט( כתב שלדעת בה"ג )שבת פ"א יז הלעומת זאת, 
ע"ג( יש לחרוך את הפתילה, שכן כתוב בתוספתא, ועוד שלדעת  
ר"י הזקן אף שאין לחרוך מ"מ כולם מודים שיש לעשות חריכה 
מועטה לפתילה, וכל המחלוקת היא לגבי הבהוב גמור, להדליק 

 אותה ולכבות.
צריך לחרוך את  כמו כן, הרא"ש אף שפסק כרבי עקיבא שאין 

הפתילה, מ"מ כתב שמנהג יפה הוא, בכדי שיאחז בה האור היטב,  
, והמנהג לעשות כן הוא גם וכך הוסיף הרמ"א שכן נהגווכ"כ הטור. 

בנר כרוך )מג"א ס"ק טו(, וזאת יעשה האיש קודם הדלקת האשה  
   )מ"ב ס"ק כח(.

 סמרטוטים   -   סעיף י 
)ריש פ"ב( נאמר שאין מדליקין בסמרטוטין ולא בפתילה    בתוספתא

שאינה מכורכת, דהיינו, שאין להדליק בסמרטוטין ואפילו מכורכים 
, משום )תוס' כט. ד"ה ולא(, וכ"פ רבנו ירוחם )ח"ב סז ע"א( והשו"ע

 .שאין האור נאחז בהם יפה )מ"ב ס"ק כט(
להדליק פירוש שאין להדליק בבלאי בגד פשתן הגסים, אך ניתן 

 בבגד צמר וכן בבלאי בגד פשתן שאינם גסים )מג"א ס"ק טז(.
 

  נר חרס ישן בכלי מאוס, כגון בדומה לכך אין להדליק  -נר חרס ישן 
, )מג"א בסוף הסימן( , משום שהוא מאוס]דהיינו שהדליק בו כבר[

ומ"מ אם הסיקו באש כבר אינו מאוס, ודינו כחדש, כך שמותר 
ן מותר להדליק בשל זכוכית או של חרס  , וכלהדליק בו )מחה"ש(

עני יש   דםומ"מ בא .מצופה זכוכית, כיון שהוא לא מאוס כל כך
להקל להדליק בכלי חרס ישן, מאשר שיתבטל מהדלקת הנר שהוא 

    חובה )פמ"ג, מ"ב ס"ק כט(. 
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 סימן רסה 

 כלי לתוספת שמן   -   ב  , סעיף א 
"לא יקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמן ויתננה  -שבת כט: 

, ורבי יהודה ואפילו היא של חרס על פי הנר בשביל שתהא מנטפת
. מתיר. אבל אם חיברה היוצר מתחילה מותר מפני שהוא כלי אחד

ויתננה בצד הנר ויתן ראש הפתילה בתוכה לא ימלא אדם קערה שמן  
 , והלכה כחכמים.בשביל שתהא שואבת, ורבי יהודה מתיר"

דהיינו אסרו חכמים להניח כלי מנוקב מעל הנר, בכדי שיהיה 
שידלק יותר זמן, משום שחששו  בכדי לתוספת כמות שמן לנר 

מתוך שהאדם רואה שהכלי נפרד מהנר, הוא יבוא ליטול ממנו ש
ומאותו  .שהשמן הוקצה לנר, נמצא שהוא מכבה את הנר שמן וכיון

חשש הם אסרו גם להניח כלי מלא שמן בסמוך לנר, כאשר הקצה  
האחורי של הפתילה מונח בתוכו, כך שהפתילה שואבת שמן 

, ושוב החשש הוא שמתוך שהוא בכלי נפרד יבוא האדם  מהכלי
  .לקחת ממנו שמן

בחיבור קבוע, כעין  קאודו ,אין חששהכלי מחובר לנר, ומ"מ אם 
יוצר, כסיד וחרסית )גמרא(, כיון שזה נהיה חלק מהנר עצמו, ממילא 

  וכ"פ השו"ע.נבדל ממנו ויחשוש מאיסור שבת )רש"י(.  יהיה    דםהא
 

לרמב"ם הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב  –האיסור 
, וכן נראה לשון  עליה, ממילא כאן שנוטל שמן לשימוש הוא חייב

, ואילו לדעת שאר פוסקים השו"ע שכתב "ויתחייב משום מכבה"
שאין חייב על מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור אבל אסור )מג"א  

ור רק משום כיבוי גזירה לגזירה, שהרי כיבוי אס וס"ק א(. ואף שז
עץ לעשותה גחלת, מ"מ חכמים הם שהחמירו בכל ענייני כיבוי, 
לגזור גזירה לגזירה או משום שמכבה קל בעיני האדם או טעם אחר  

 )מחה"ש(.

 שמן הנוטף ה כלי לקבל    - סעיף ג  
אין נותנין כלי תחת הנר לקבל בו את השמן ואם נתנוה "  -שבת מב:  

 ".מבעוד יום מותר
ההנחה הוא משום ביטול כלי מהיכנו, שבשבת אין   הטעם לאיסור

לבטל כלי המותר בטלטול ולעשותו בסיס לדבר האסור שאסור  
לטלטלו. לדעת הרמב"ם ורש"י בפרק מי שהחשיך האיסור הוא  
"מפני שהוא כסותר כלי", שכעת אינו ראוי לשימוש, ואילו רש"י  

טיט בדף מב פירש אחרת, "מפני שהוא כקובע לו מקום ומחברו ב
 ודמי למלאכה". 

 
 ההיתרים:  

, כן הוא במשנה, "ואם נתנוה מבעוד יום מותר" –א. מערב שבת 
ואם הניח ולא נטף לתוכו השמן, אין הכלי נאסר   וכ"פ השו"ע.

, הכלי נאסר  נטף עליו, ואפילו אם נטף עליו מבעו"י  ך אםבטלטול, א
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לדעת ספר התרומה בסיס הב"י כתב שהיתר זה תלוי במחלוקת הראשונים, ש  233
לאיסור נעשה דוקא כשכוונתו שינוח האיסור עליו במשך כל השבת, ואילו לדעת 

ור במקצת יום השבת. הרשב"א הכלי מוקצה גם כשדעתו להניח עליו האיס

כך מהכלי, כיון שנעשה הכלי מיוחד להשמן אחר כך נשפך ואף אם 
 )א"ר, מ"ב ס"ק ח(.

 
)פ"ג סי' יח(  כתב הגהת אשיר"י  -שיכול לנערו תחת דבר  .ב

דוקא בהנחת כלי תחת השמן שהוא לא ירצה לנערו  הוא סור יאשה
משם ולהפסידו, משא"כ בהנחה מתחת לנר שעוה אין איסור, שכן 

מיד משם, וא"כ לא הוי מבטל כלי מהיכנו, כאשר  דעתו לנערהוא 
מג"א )ס"ק ב( , וכ"פ ההוא מניח את הכלי תחת נר השעוה בשבת

דחה היתר זה, לפי  בשו"ת מהרי"להנה ] .233 מ"ב )ס"ק ד(וה
א משום וכלי לקבל הניצוצות המה שמקלים בשהגמרא לא תירצה ש

( תירץ שהגמרא לא ענתה כן, ס"ק ב)מג"א  , אך השיוכל לנערם מיד
כיון שאי אפשר לנער את הניצוצות מיד, ועל כן הגמרא תירצה שאין  

  [.בהן ממש
יון להניח כלי לקבל הפחמים אסור, כיון שאי אפשר לנערם מיד, כ

כל בו סי' לא, כז ע"ג, ב"י בסעי' ג,  שזה ביטול כלי מהיכנו לשעה )
 מג"א ס"ק ו(.

 
כתב בהג' אשיר"י )פ"ג סי' יח( להתיר  –. אם יש בכלי דבר היתר ג

להניח כלי לקבל השמן כאשר מונח על הכלי דבר היתר שלא יכול 
)כדין מחתה הניטלת אגב אפר שייחדוהו   לנערו שמא יתקלקל הכלי 

טול אף שיש שם גם שברי עצים(, ולרבא הסובר שאין כלי ניטל לטל 
אלא לצורך דבר הניטל ]שהרי לצורך דבר שאינו ניטל הוי טרחה[  
ודוקא במקום הצלה מצויה ]וכאן לא הוי מצויה כיון שהדרך להניח 
כבר כלי תחת הנר[, א"כ יוכל ליטול את הכלי בכדי להניח תחת הנר  

 טל או שכבר נטלו צורך מקומו. רק אם יש לו צורך לדבר הני
 

בשו"ת מהרי"ל )סי' לב( התיר להניח הכלי תחת   -ד. תחת השולחן 
השולחן, ולאחר הסעודה יסיר משם השולחן, כך שהכלי ישאר תחת  

הטעם, א. לפי שזהו גרם ביטול כלי מהיכנו שאינו   הנר לקבל השמן.
ונים מן התורה ומותר, ב. ועוד כשם שלא נזהרים מלהניח כלים ש

על השולחן אף שהם תחת הנר, כיון שאין מתכוונים לקבל את  
השמן, כך אין בעיה מלהסיר את השולחן לצורך הצלת השולחן שלא  
ינטף מהנר, ג. ועוד שקיי"ל כרבי שמעון דדבר שאין מתכוון מותר, 
וכ"ש באיסור דרבנן, וא"כ יש להתיר כאן. למעשה המהרי"ל כתב  

אך המג"א  יצטרפו אליו עוד רבנים. שאין הוא סומך על זה אא"כ 
 )מ"ב ס"ק ב( כתב שודאי שיש לסמוך על היתר זה.  

  
אין היתר להניח כלי שהיה בו כבר שמן  -כלי מלא בשמן המותר 

המותר, ולא אמרינן שהשמן האיסור בטל ברוב, כיון שזהו דבר שיש 
 לו מתירין )מ"ב ס"ק ח(.

 
ניערו, נטלו גוי או שנפל משם )אור זרוע הל' ע"ש   -חזרה להיתרו 

 סי' כט, דרכ"מ אות ד(.

הנפקא ביניהם היא, שלפי ספר התרומה מותר לבטל כלי מהיכנו למקצתו של 
התיר הג' אשיר"י   יום, שינוח עליו דבר האסור ויוכל להסירו משם, ולפי דבריו

גם לדעת  דברי האשיר"י הםהמג"א כתב שאך  בדבר שיכול להסירו מיד. 
 .נח בביה"שהרשב"א, שהרי מוקצה לכל השבת הוא רק כשהו
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האור זרוע )הל' ע"ש סי' כח ד"ה פרק  -ליטול חתיכת חלב מהנר 

אינה סמוכה לפתילה,  שכירה( התיר ליטול חתיכת חלב שיש בנר 
 ואילו הריב"א אסר )דרכ"מ אות ב(.

 
ע"ש סי' כח ד"ה פתילה( אסר   האור זרוע )הל'  –לקצר את הנר 

 לחתוך מן הנר משום מכבה, בין בשבת בין ביו"ט )דרכ"מ אות ב(.
 

שהרי אין  , נגיעה זו  ר"ת התיר –נגיעה בנר תלוי בשעה שהוא דולק 
איסור  בזה איסור משום מבעיר כיון שאינו מתכוון, וכן אין  בזה

 טלטול כיון שזה טלטול מן הצד.  
הל' ע"ש סי' לג( אסר, וכתב שכל שכן יש אור זרוע )לעומת זאת, ה

נדנוד המביא להבערה, וכתב שכן הלאסור בנר של שמן שבקלות 
 , וכ"פ הרמ"א.  המנהג

געת בנר דולק של שעוה, שאין בו חשש  לוהמג"א )ס"ק ה( התיר 
לא לקרוא  שהטיה, אלא שהא"ר החמיר בדבר ]ומה שהגר"א החמיר  

מטה להדיא,  הוא ש לאור נר שעוה מחשש הטיה, זה דוקא שם
 משא"כ בזה שהוא רק מנדנד את הנר התלוי )באה"ל ד"ה ויטה([.

 
אחד ביצה שנולדה )ג:( "תניא בביצה   –נגיעה בנר תלוי שאינו דלוק  

אבל כופה ... בשבת ואחד ביצה שנולדה ביו''ט אין מטלטלין אותה
", וכתב הירושלמי "ובלבד שלא  עליה את הכלי בשביל שלא תשבר

לא  אך  מצאנו איסור טלטול  אמנם  ה", והקשו על כך שהרי  יגע בביצ
ביאר הרב המגיד שאין איסור נגיעה כלל,  לכןמצאנו איסור נגיעה? 

אך בדבר שעלול להתנדנד כביצה אסור לגעת, ותרוה"ד סבר שיש  
איסור בנגיעה לצורך דבר האסור, והנגיעה המותרת היא לצורך דבר  

 המותר בלבד, ואף שהוא מתנדנד. 
נה, הרמ"א אסר דוקא במנורה דלוקה אך בכבויה מותר ואף וה

תנדנד  יסבר כדעת תרוה"ד, שאין חילוק אם  שעשויה להתנדנד, א"כ  
אלא ההיתר הוא רק כשכוותנו לצורך דבר המותר המונח עליו, ועל 

ומ"מ מדברי האור זרוע    כן מובן שזהו טלטול מן הצד )מג"א ס"ק ד(.
ואפילו יתנדנד נחשב לטלטול    מותרתמשמע שנגיעה במנורה ממש  

, ומה שהמג"א כתב שדבריו מהאור זרוע, יש לומר מן הצד שמותר
  )באה"ל ד"ה פן יתנדנד(. שזהו טעות סופר

 הניצוצות כלי לקבל    – סעיף ד  
 בכדי שלא יידלק מה שתחתיו,  כלי תחת הנר לקבל ניצוצות

כלי תחת הנר לקבל ניצוצות ולא יתן   נותנין -"מתני'  -שבת מז: 
דהיינו נתינת הכלי תחת הנר בשבת  , "לתוכו מים מפני שהוא מכבה

בכדי לקבל הניצוצות מותרת, כיון שאין בזה ביטול כלי מהיכנו, כיון 
ואין הכלי נעשה בסיס  שמיד הן כבין, שניצוצות אין בהם ממש, 

לו ליטול הכלי  ועל כן אפילו אם נפלו ניצוצות בתוכו מותר להם. 
אך לא יטול בידים את   ., וכ"פ השו"ע)ב"י( משכבו הניצוצותבשבת  

 אפר הניצוצות, שיש בו משום נולד )מג"א(.
 

 כלי עם מים תחת הנר לקבל הניצוצות
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אך הבאה"ל סיים בצ"ע, כיון שהרב המגיד תפס כתירוץ אחרון של התוס'  234
 ועוד שהרשב"א כתב שההיתר בעששית הוא דוקא באין מתכוון לכבות.

"ולא יתן מים ]לכלי שתחת הנר לקבל הניצוצות[ מפני שהוא 
 (.)גמראואסור  מכבה", דהיינו "משום שמקרב זמן כיבוי הניצוצות"  

 וכ"פ השו"ע.
שאסור לעשותו אף מע"ש, משא"כ  'מקרב כיבוי'וזהו דוקא ב

כגון הנותן מים מבעו"י  ,שמותר לעשותו בע"ש 'גורם כיבוי'ב
  .להתיר לעשות בע"ש(שיש רי"ו כתב זה את )ו בעששית או בנר

שעושה בכוונה שיכבה במהרה,  יינוהדרישה ביאר שמקרב כיבוי ה
 וגרם כיבוי הוא נעשה ממילא בלי כוונה.

עיקר החשש הוא  הביאו כמה טעמים לכך: א.  ד"ה מפני(    מז:התוס' )
שמא יבוא לידי כיבוי ממש, שבשעה שממלא את המים יפלו 
ניצוצות כך שהוא מכבה אותם, או שמא בשעה שהוא מניח את הכלי 

ות את הכלי בכדי לכבות הניצוצות יפלו ניצוצות והוא יבוא להט
שנפלו בו, וכיון שאין זה דומה לאיסור כל כך בהנחת כלי לקבל 

  הניצוצות, על כן גזרו בזה אף בע"ש.
ב. כיון שאין הפסק בין האש למים, כך שהניצוצות נופלות מיד לכלי 
וכבות, משא"כ גרם כיבוי בו נחלקו ר' יוסי וחכמים בהנחת כלים 

 הדליקה.  מלאים מים בפני
ג. כיון שהאש נופלת למים להדיא, שהכלי מונח ממש תחת הנר  

 והמגיד משנה )פי"ב( הסכים לטעם האחרון.לקבל הניצוצות. 
 

 :בשונה מ
 

א. לפי שאינו מתכוון לכבות   – נתינת מים בעששית תחת הנר מותר  
אלא רק להגביה השמן )תוס' ד"ה מפני(. ב. וטעם נוסף כתבו בשו"ת 

ערי תשובה סי' רלט( לפי שהמים למטה ואינם גורמים הגאונים )ש
לכיבוי, אלא השלהבת כבה מיד כשנגמר השמן. ומה ששנינו "אין 

וכ"פ השו"ע להתיר    נותנים מים תחת הנר" היינו שנותן בכדי לכבות.
. והרמ"א הוסיף , כיון שאינו מתכוון לכבות אלא להגבהת השמןבזה

]הט"ז ביאר שמתכוון שיכבה   שיש מתירים אפילו כשמתכוון לכיבוי
מיד בסיום השמן בכדי שלא יתקלקל הכלי, והא"ר בשם מלבושי 
יו"ט פירש שמתכוון שהאש תכבה אף כשנשאר קצת שמן )באה"ל  
ד"ה מתכוון([ ואין זה קירוב אלא גרם כיבוי שמותר בע"ש ]ובשבת 

  .רק במקום פסידא )באה"ל ד"ה גרם כיבוי([
ו, שכן מקורו בסמ"ג, ושם מבואר  אך המג"א )ס"ק י( דחה דברי

והבאה"ל )ד"ה וי"א( יישב, שדוקא שאין מתכוון לכיבוי מותר. 
שלפי התירוץ של התוס' שהאיסור דוקא כשהאש נופל ישירות  

 234למים, יש להתיר בזה, אף אם מתכוון לכיבוי. 
ומ"מ המג"א הוסיף שההיתר הוא גם בשבת, לפי שאין המים  

כן מותר לתת מים בכלי זה אף כשגוי רוצה גורמים לכיבוי כלל, ועל  
אלא שהא"ר חולק שלא להתיר בזה    להדליק נר לצורך חולה בשבת.

בשבת, אא"כ זה הונח כבר מע"ש להדלקה, והגוי נטל מעצמו את 
העששית עם השמן והמים להדליק לחולה בשבת )באה"ל ד"ה  

 כיון(. 
 

אין כאן  לפי ש - נתינת מים על חצי טלית שנאחז בה האור מותר
מים ממש, אלא הם ספוגים בטלית כך שהם רק מונעים מהאש 
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להתפשט, אבל בכלי עם מים לקבל הניצוצות זה יותר נחשב לגורם  
 ר"ן כא: ד"ה ניצוצות(. תוס' מז: ד"ה מפני, כיבוי )

 
לפי   –פריסת מצודות ניתנת דיו וסממנים ליורה שמותר בע"ש )יז:(  

שהם איסור מלאכה ממש, ועל כן לא חיישינן שמא יבוא לעשות כן  
 , אף בשבת, משא"כ בנתינת כלי עם מים תחת הנר לקבל הניצוצות

אין זה נראה לו כאיסור ועל כן יבוא לעשות כן אף בשבת )תוס' מז: 
 (., הרב פורתד"ה מפני

 
אסור, שהרי הוא מתכוון  –נתינת מים בכלי שנר שעוה עומד בו 

לכיבוי האש בשעה שיגיע לגובה המים, ועוד שהאש נופל לתוכו 
ממש לפי שהמים ממש מתחתיו, והמים הם ללא הפסק אלא בעין. 
ואף שהאור זרוע כתב להתיר כאשר נותן את המים קודם ההדלקה, 

אך  ע )מג"א ס"ק י(.מ"מ הדרכ"מ שהביאו לא פסק דבריו בשו"
המ"ב )ס"ק יח( הקל בזה במקום צורך, כאשר שם את המים קודם 
ההדלקה, כיון שיש לסמוך על האור זרוע המתיר בנתינת מים קודם, 
ועוד שיש מתירים כאשר המים בנר עצמו, שלדעתם כל האיסור  
הוא כאשר זה בכלי נפרד מהנר שבזה חיישינן שמא יבוא לעשות כן  

 בשבת.

 
מותר, שכן החול אינו מכבה ממש,  –נר לתוך חול בע"ש  לתחוב

אלא רק מונע מהאש לשרוף יותר, כך שהאש נכבית מאליה )מ"ב 
 סס"ק יח(.

 
כאשר יש חשש שאם יפלו הניצוצות יגרום הדבר   –במקום סכנה 

לדליקה, בספר איסור והיתר התיר להניח כלי עם מים ואילו הפמ"ג 
)ס"ק טז( היקל במקום הדחק  פקפק על היתר זה, ולמעשה המ"ב

 ע"י קטן.  
 

יסלקנו, שהרי יש חשש שמא    –בדיעבד שנתן כלי עם מים תחת הנר  
יגביה את המים בשעה שהניצוצות נפלו פנימה )באה"ל ד"ה אבל  

 לא יתן(.
המג"א מצדד להחמיר )באה"ל ד"ה   –נתינת מים קודם ההדלקה 

 לתוכו(. 
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 סימן רסו 
אדם שהיה בדרך ונשא משוי אלא  –כיסו או מציאה שבאה לידו 

את  חכמים ליטול את הכיס או לו הקלו שנכנסה שבת בעודו בדרך, 
חכמים יודעים, שאדם בהול על  שכן  .משא קל בכמה אופניםה

ואם לא נתיר לו וניתן לו פתח, הוא יבוא לעבור על איסור  ממונו, 
 חמור של הולכת ד"א ברשות הרבים. 

 
ן  הזמן שאין דין רה"ר מ הלמד המג"א שבז ,לפי טעם זה  -בזמן הזה 

שכן אם לא נתיר לו הוא לא יבוא התורה אין להקל בקולות אלו, 
ות"ש ומ"ב )ס"ק א(  לדעת הא"ר  לעבור איסור חמור, לעומת זאת

 אף בזמן הזה יש להקל.  
 

וכן לפי טעם זה, במציאה שלא הגיעה לידו, אין להקל   -מציאה 
אם לא נתיר לו הוא לא יהיה   ,לא טרח בההוא קולות אלו, כיון ש

כך שלא נתיר לו   ,בהול לעבור ולהוליך ד"א ברה"ר )מ"ב ס"ק ה(
אה שמותרת  מציאלא שישנו היתר ב לומר לגוי להביאה לביתו.

 בטלטול רשאי לזכות בה ולהרימה, ולהעבירה ברה"ר ע"י הולכה
  .פחות פחות מד"א ע"י שני בני אדם )באה"ל ד"ה אבל אם לא(

בשבת  הוא ועל כן מוקצה כארנק,  ,שאסור לטלטלואם זה דבר אך 
, אע"פ שירא פן כלל משום מוקצה  אסור ליטול המציאה ולזכות בה

אלא יכול הוא  ,, רי"ו, שו"ע סי"ג(יקדמנו אחר )רא"ש, הגה"מ
אך אם עבר  לטלטל את המציאה ברגלו )באה"ל ד"ה פן יקדמנו(, 

והרים את המוקצה, יש להתיר לו לקחתו בהילוך פחות פחות מד"א 
נחלקו האחרונים האם רשאי לומר לגוי   הנהו)באה"ל ד"ה מצא(. 
 "אהמג"א )ס"ק כא( אסר,  והא"ר התיר, ורעק  –שירים את המציאה  

מותר  והקל לומר לגוי רק להרים את החפץ ואם הביאו אחריו לבית
]כי לטענתו השו"ע בסעי' א ובסעי' ז נקט שבמציאה יש איסור  
אמירה לגוי להעביר ד"א, וכאן אסר ליהודי להרים, משמע שאין  
איסור אמירה לגוי לטלטל רק משום מוקצה, כשאין הולכה ברה"ר[  

ע )ח"ג עמ' קלו( סמך להקל במקום )מ"ב ס"ק לח(. ולמעשה, בחזו"
מרובה לומר לגוי להביאו אחריו לביתו, שכן לדעת הט"ז )סי'  הפסד  

קצה אין איסור אמירה  ושח סק"ז( כתב בפשיטות שבכל איסור מ
   לגוי, ומ"מ טוב לעשות כן ע"י אמירה לאמירה.

סעיפים   חשב כשלו ומותר )שו"ענאך אם הוא זכה במציאה מבעו"י,  
 א, ז(.

אין להתיר להעבירה ע"י   –מצא אבידה וחפץ להשיבה לבעליה 
לא כן הקולות שבזה הסימן, שכן אינו בהול כיון שאינה שלו ואם 

יבוא להעביר ד"א ברה"ר, אך יש לעיין משום מוקצה אם מותר 
 להגביה )באה"ל ד"ה אסור(.

 
א באדם  רבנו ירוחם כתב שכל ההיתר הוא דוק  -יצא בסמוך לחשכה  

ה קרוב ז, ששהחשיך לו הדרך, דהיינו שהיה סבור שיש שהות ביום
או י, אבל מי שיצא בסמוך לחשכה ושכח עליו חפץ והוצלאונס

שהיה  ,, שכן פושע הואבאופנים אלו לואין להתיר  ,לרשות הרבים
, וכ"פ השו"ע בסעי' , והוי קרוב לפשיעהאתויצילו לחוש לכך קודם  

  רו ויאמר לנכרי לשמור עליו, כבסעי' יב.ועל כן לא יתיר חגוח. 
ומ"מ אם לא יצא בסמוך אלא מבעו"י ושכח עליו את החפץ, יש 

כל  אלא שהרשב"א חולק ודעתו להתיר , להתיר )מג"א ס"ק י(

, וכ"כ הא"ר שיש לסמוך עליו )מ"ב ס"ק ששכח וקדש עליו היום
 (. כב

 ואלו הן סדר העדיפויות:

 נכרי א.  
 , כך שאין בזה שום איסורכר קבלנותששיתן לו נכרי מבעו"י, 

 )רמב"ם, רא"ש, א"ר, מ"ב ס"ק ג(.
 לנכרי מבעו"י )מ"ב ס"ק ד(.

 .נכרי בשבת
שהוא לא סומך עליו, יניח על החמור   אלאומ"מ גם אם יש נכרי 

 )מ"ב ס"ק ו(.

 חמור ב.  
 השכור ליהודי, עדיף )מ"ב ס"ק ב(.כשהגוי חמור של א"י 
לדעת המ"ב )ס"ק א(  – כשהחמור שכור ליהודי חמור של א"י

שכירות קניא לחומרא לכן חייב עליו כחמורו, ולדעת הפמ"ג  
)סק"א( שכירות קניא לחומרא, היינו לחומרא בעלמא, כך שחמורו 

 עדיף )באה"ל ד"ה חמורו(.
לפי שאין בזה לפני עוור כיון ]בהמת ישראל חברו מבלי ידיעתו 

 )פמ"ג סק"ו, באה"ל ד"ה חמורו(. מכך אנוס הוא[שאינו יודע 
חמורו ]כיון שהוא מצווה על שביתתו, ואף שמניח עליה בעודה 

 .[הולכת, מ"מ כיון שיש צד של מלאכה גמורה )באה"ל ד"ה על(
 

משום שביתת בהמתו, וזה רק בבהמתו שמצווה זהירות בחמור: 
 עליה שלא תעשה מלאכה בשבת.

מלאכה אתה  "לא תעשה כל שנאמר משום מלאכת מחמר, 
ע"י האדם והבהמה, דהיינו בשותפות ובהמתך", מלאכה הנעשית 

שכן אסור   ,שהבהמה טעונה משא והאדם מנהיגה בקול וכיוצא בזה 
לגעור בבהמה שתלך לקולו, ואף בבהמת גוי יש להזהר בזה )מ"ב  

 ס"ק א(.
אך אם אין גוי, יש להמנע  .לכן עדיף שהגוי יחמר ויעשה את הכל

היהודי יניח עליה את  שיש עקירה והנחה, על כןמ"כל מלאכה", כ
מ"ב ס"ק ז, המשוי בעודה מהלכת, בכדי שלא תהיה עקירה והנחה )

ועדיף שאף יטול את המשוי ממנה קודם , באה"ל ד"ה חמורו(
 . שתעמוד, בכדי לצאת דעת הרמב"ם )באה"ל ד"ה וכשהיא(

כל על כן אם הבהמה עצרה והוא רוצה שתמשיך ללכת בכדי שהוא יו
אם אין עליה שום משא ואף   –להניח עליה את המשא בעת הליכתה  

אוכף יכול לגעור בה בקולו שתלך, או שיביא גוי לשם זה, אבל חוץ 
 לתחום אין להקל אלא במקום סכנה )מ"ב ס"ק ט(.

וכן יש להזהר שלא להגביה קולו במקום שיש ברה"ר עגלה עם  
 י(. סוסים, שלא יהיה מחמר בבהמת אחרים )מ"ב ס"ק

 
שהרי א.    -הטעם  י"א שעדיף לרכוב ]  –לרכוב על החמור או להוליכו  

של רכיבה, והאוכף טפל ואין נחשב למשא,    יש בזה רק משום שבות
 )הג'  [ואילו בהליכה יש איסור שביתת בהמתו כאשר יש עליה אוכף

 .מרדכי(
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א. שהרי אין להתיר לו לעבור  -הטעם וי"א שעדיף ללכת ברגליו ]
למ"ד   ובנוסף לזה,, ב. על דברי חכמים שאוסרים רכיבה )מרדכי(

מעשרה טפחים, כך הוא עובר גם על תחומין דרבנן אף למעלה 
 שהוא לא הרויח כלום ברכיבה )ב"י([.

שיש איסור  א.  -הטעם י"א שעדיף לילך ברגליו ] –חוץ לתחום 
. ב. ועוד שמעל עשרה הוי ספק דאו' )שו"ת הרשב"ש(  נוסף ברכיבה

 .ולחומרא )ב"י([
שהרי ישנו מ"ד שאין  א.  -הטעם ותרוה"ד כתב שעדיף לרכוב ]

, ב. ואף שהוא לא עובר ודאי על דאו'תחומין למעלה מעשרה, כך 
שמחמירים בספק דאו', מ"מ שמא מעל י"ט ורכיבה אינם חמורים 

 .[כמהלך ברגליו חוץ לתחום )ב"י(
שבתוך התחום יש לו   ,בשו"ת הרשב"ץ כתבו לחלקכן והריב"ש ו

יש איסור רכיבה, ומחוץ לתחום וכן  המהלילך ברגליו, שהרי בב
  , וכ"פ הרמ"א.יכול לרכובאף בתוך התחום במקום סכנה 

 
יש לאסור, שהרי יש בזה איסור תחומין, וגם משום  –ישיבה בקרון 

ומ"מ במקום סכנה  משתמש בבעלי חיים, על כן ילך ברגליו )ב"י(.
 מותר )מ"ב ס"ק י(.

 
לבד ירים אותו, או משא כבד ]שמחמת המשקל אי אפשר שהנכרי 

שיהודי יניחה על החמור ויחמר, כיון שלא יוכל כל פעם להרים  
 יתן את החמור לגוי והגוי יחמר.  –ולהניח בעודה הולכת[ 

   ם:בשלושה תנאי – לכן לכתחילה יקנה לו אותה כהלכה
א. במשיכה בשטח של שניהם או לפחות במסירה ברה"ר, ב. ועוד 
צריך שיתן לו כסף בקציצה על כל סוס וסוס, ואפילו בדמי קדימה 
כששאר הכסף יזקוף עליו במלווה, ג. ועוד שזה יהיה במכירה גמורה  

 ולא רק לאותה שבת )באה"ל ד"ה נותן(.
, יפקיר את  ואם אינו בקי בהלכות קנין, כרוב סוחרים ובעלי עגלה

לכתחילה בפני  -החמור וגם יאמר שאינו רוצה לזכות בה בשבת 
שלושה, ואל"כ בפני אחד )לצאת עת הרמב"ם(, ולפחות בינו לבין 

  ג(.עצמו )לצאת את דעת הרא"ש( )מ"ב ס"ק 

 הכנסת המשא שעל החמור מרשות לרשות 
החמור הוא היתר להעברה ד"א ברה"ר שהתרנו משום הפסד ממון, 

ש להקשות, שהרי הוא גם מכניס מרשות הרבים לרשות  ומ"מ י
היחיד? א. אלא שהמג"א )ס"ק יא( כתב שלגבי בהמתו לא החמירו. 

, גם ההכנה מותרתב. ויש מתרצים שכל שאין בזה העברה מלאה, 
ועל כן רשאי כל שאין עקירה או הנחה, לפי הכלל שכל דבר שבחברו 

שאין עקירה כגון פטור אבל אסור, בחמורו זה מותר לכתחילה, 
שהניח עליה בעת הליכה קודם שנכנסה, או שאין הנחה שנטל ממנה 
בעת ההליכה לאחר שנכנסה )מ"ב ס"ק כג(. ג. ולדעת הרמב"ם  

 יכניס כלאחר יד, כגון זריקה לאחוריו )כה"ח אות מ(.

 פריקת המשא מהחמור 
קת המשא שעל הבהמה הותרה בכל אופן משום צער בעלי  יפר

ר על הבהמה לאורך כל השבת, ועל כן אמנם  חיים, שלא ישא
לכתחילה ינסה לעשות באופני ההיתר הקלים יותר, אך בשעת  
הדחק, יפרקן מהבהמה אפילו בידיו, כגון במשא כבד שאסור  

לטלטלו והוא שביר. וכן אפילו אם משקל המשא הוא יותר מט"ו 
 סאה )מג"א ס"ק יב(. אך אם זה בעגלה אסור לפנותה כלל. 

 אופני ההיתר שיש לעשותן לכתחילה:  ואלו הן
 

"הגיע לחצר החיצונה נוטל  –שבת קנג.  -כלים המותרים בטלטול 
 את הכלים הניטלין בשבת", דהיינו פורקן בידו. 

 
"ושאינן ניטלין בשבת  -כלים שאסורים בטלטול ואינם שבירים 

 מתיר החבלים והשקין נופלין מאיליהם", דהיינו מפילן לארץ.  
 

"אמר  -קנד:  –ורים בטלטול אך שבירים והם משא קטן כלים שאס
רב הונא היתה בהמתו טעונה כלי זכוכית מביא כרים וכסתות ומניח 
תחתיה ומתיר החבלים והשקים נופלים", והעמידה הגמרא שהכלים  
הם קרני דאומנא ]כלי הקזת דם המאוסים, שאינם ראויים לשימוש 

([ שהם משא קטן, כך שלא )רש"י(, ואינם כלים )ר"ן, מג"א ס"ק יג
יהיה בהנחתם על הכר מבטל כלי מהיכנו, לפי שבקלות יכול לשמוט 
הכר מתחתיהן, ועוד שהיו עליהן בביה"ש. והגמרא הוסיפה לומר  
שכל זה במשא שיש הפסד בשבירתו, אך אם בנפילתו לארץ 
ושבירתו יהיה בו רק הפסד מועט )כזכוכיות הרחבות העומדות 

"כ הרמב"ם )פכ"א(, רי"ו והר"ן. והמג"א )ס"ק  לשבירה( אסור, וכ
יד( הבין שהשו"ע הקל אף בהפסד מועט, אך סיים שאפשר  
שהשו"ע מודה לרמב"ם, לפי שנקט כלי זכוכית, כיון שהם כלים  

 ממש, כך שיש בהם הפסד מרובה. 
 

כך שאינו יכול   –כלים שאסורים בטלטול אך שבירים והם משא כבד  
להתיר להניח עליהן הכרים משום מבטל    לשומטן מתחת לכרים, אין

כלי מהיכנו, על כן התירו לפורקן בנחת בידיו, ולא להשאירן על  
הבהמה משום צער בעלי חיים, ומ"מ יזהר שלא לסמוך על הבהמה  
בעת הפריקה )מג"א ס"ק יד(. ואם אינו יכול לפרוק, כך שיש לו 

רי"ף אפשרות רק לבטל כלי )כרים וכסתות( מהיכנו לכל השבת, ה
הרא"ש הרמב"ן הרשב"א והר"ן אוסרים, וכ"פ הקרבן נתנאל  
)באה"ל ד"ה לשמטן(, ולפי דבריהם התקנה היא להתיר החבלים  
ויפול המשא אע"פ שישבר, שהרי אין להשאיר את המשא על גב  
הבהמה משום צער בעלי חיים )באה"ל ד"ה ולא יניחם(, ואילו הרב  

יכנו במקום הפסד המגיד הבין שהרמב"ם מתיר לבטל כלי מה
מרובה, וכ"כ שט"ג בשם ריא"ז וכ"כ רש"י, וכן מצדד המג"א. כך 
שהכלל הוא שמותר לבטל כלי מהיכנו לפי שעה )במשא קל(, ואילו 
במשא כבד מתירים גם לפרוק בנחת, וביותר מזה מתירים אף לבטל  
כלי מהיכנו לכל השבת )מג"א ס"ק יד(. ונראה מדבריו שההיתר 

ו במקום הפסד מרובה הוא בכל ענין ולאו דוקא לבטל כלי מהיכנ
במקרה זה. )באה"ל ד"ה לשמטן, שם נראה שהוא מצדד לאסור  

 כדעת הקרבן נתנאל(. 
 

 וכתבו הרמב"ם )פכ"א ה"י( הטור והשו"ע את כל האופנים הללו.  

 שוטה ג.  
באדם אחר המחויב במצוות  שוטה, אחר חמור, שכן אתי לאחלופי

 )מ"ב ס"ק יא(. 
 ועיין בדין חרש וקטן, שי"א שצריך להניח עליו בעודו הולך.
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 חרש וקטן ד. 
לאחר שוטה, יכול לבחור לתת לחרש או לקטן,   -חרש או קטן 

שכן בשניהם "דעבד כי האי לישנא עבד, ודעבד כי האי לישנא עבד",  
ועוד שיבוא להחליפו  יש צד לגריעותא, החרש יש בו דעה קצת

 .  יבוא לכלל דעתשכן , והקטן בגדול פיקח
בבנו יש להחמיר, ועל כן עדיף בשוטה או חרש, ואילו   –בנו קטן 

 בחרש או שוטה שהוא בנו יש להסתפק )באה"ל ד"ה הגה(. 
 

ודאי  -בשבת  –וליטול ממנו כשהוא עומד  להניח עליו בעודו הולך
 צריך לעשות כן )שו"ע, רמ"א(, 

לדעת הרמב"ן והרשב"א גם באלו מניח עליהם בעודם ך בע"ש א
 , בין בשבת בין ע"ש הולכים

אלא שמשמע מלשון הרמב"ם שבערב שבת אינו צריך להניח 
עליהם, וביאר הרב המגיד, לפי שבאלו יש איסור להאכילם בידים 
בשבת ממש ועל כן אם זה בשבת צריך להניח עליהם בעודם  

, ועל כן מותר לתת ממש וה על שביתתםהולכים, אך אין הוא מצו
שאח"כ , כי משום הפסד הקלו ]ומה עליהם להדיא בערב שבת

זאת  הם עושים שלפי  ,יש להקלשבת חוזרים ועוקרים רגליהם, ב
. ומה שבשבת צריך גם להניח ושוב ליטול כשהם עומדים, מעצמם

אף שכעושים זאת מעצמם, זה משום שזה זמן האיסור ממש, דלא  
, וכ"פ הרמ"א. והקשה עליו המג"א  [ת )באה"ל ד"ה הגה(כערב שב

ח( שהרי הראשונים חולקים על זה, ועוד שלדעת הרב המגיד )ס"ק 
אפשר שגם הרמב"ם מחמיר אלא שהוא רק נקט את לשון הגמרא  
]ועוד שהרי קטן העושה על דעת אביו אסור מדברי סופרים )באה"ל  

ש שצריך להניח על כן המג"א פסק להחמיר אף מע"ד"ה הגה([, 
 עליו בעודו הולך. 

בערב שבת יש להתיר מבלי להניח עליהם, שהרי   –בכרמלית 
כרמלית דרבנן, ועוד שהרשב"א הקל בכרמלית אפילו למספי ליה 

 בידים )באה"ל סד"ה הגה(.

 פחות פחות מארבע אמות ה.  
להוליך בעצמו את החפץ למקום המשתמר, בהילוך של פחות פחות 

אם אינו יכול בנכרי, חמור או חש"ו, כיון  רק –מארבע אמות 
שחוששים שמא לא יצמצם ויבוא להוליך ד"א ברה"ר, וחז"ל התירו  
בקושי גדול ורק משום הפסד ממון. ובזה י"א שמספיק שעומד רגע 
אחד בין הילוך להילוך בכדי שלא יחשב ד"א רצופים, ומקרי עומד 

שבת או להניח לפוש )דרכ"מ ושאר אחרונים(, וי"א שצריך דוקא ל
את החפץ על גבי קרקע )רי"ו(, ומ"מ הכי עדיף ע"י שנים, שכך כל 
מסירה נחשבת למעשה חדש כך שלכו"ע אין צריך לעמוד או לפוש 

 מ"ב ס"ק יח(. ט"ז ס"ק ד, )
 

שכן פחות פחות מד"א מועיל לענין אסור,    –להכניס מרשות לרשות  
ל כן צריך  ועהעברה ברה"ר, ולא לענין הכנסה מרשות לרשות, 

להכניסו כלאחר יד, כגון מכתפו לאחריו )מ"ב ס"ק יז( או ע"י נכרי, 
וכך יש לנהוג בתינוק שלוקחים אותו למילה בשבת בבית הכנסת, 

אך להוליכו בפחות פחות מד"א ולהוציאו ולהכניסו ע"י נכרי, 
המג"א )סי' שלא ס"ק ה( החמיר שלא למולו מחוץ לביתו כיון 

 שאפשר למול בביתו.

 לרוץ ובכניסה לזרוק לאחוריו .  ו 
יש היתר נוסף שירוץ עד לכניסה של הרשות ויזרוק את החפץ 

אם אין  לאחוריו, שזה כלאחר יד, אלא שי"א שההיתר הוא דוקא 
לבצע את שאר ההיתרים, כגון לתת לנכרי, חמור, חש"ו, באפשרותו  

מד"א, כיון שמפחד מליסטים או שיש נהר   או לילך פחות פחות
שמותר  שבזמן הזה שאין רה"ר גמור אפשר  סיים המג"ארחב. ו

(. ועוד דעת , מג"א ס"ק יח)מ"ב ס"ק כט בכל עניןלנקוט בהיתר זה  
שיש בה היכר לפי שאין דרך  בחבילהדוקא הר"ן שהריצה מועילה 

ד כתב בשם . ואילו הרב המגי, שאינו כבדלרוץ עם חבילה, ולא בכיס
השו"ע הביא בשם יש אומרים   גם בכיסו.הרמב"ן שהיתר זה תקף 

את שני הדעות, כך שבשם י"א בתרא הוא פסק שיש להתיר גם  
 בכיסו, והמ"ב )ס"ק לג( פסק שהמקל לא הפסיד. 

 
"אמר רב אדא בר אהבה אם היתה   -שבת קנג:  -המקור לריצה 

נו עוצר אינו חבילתו מונחת על כתפו רץ תחתיה ]וכל עוד שאי
דוקא רץ אבל קלי קלי ]בנחת[  ,נחשב לעקירה[ עד שמגיע לביתו

לא, מאי טעמא כיון דלית ליה היכרא אתי למיעבד עקירה והנחה 
]שזהו היכר שיזכור את השבת ולא יעמוד, שכן לפעמים הוא יעצור 
מבלי לשים לב[, וריצה נחשבת כל שהוא לא עוצר ועומד לפוש, אך 

ולתקן את המשא פטור ואינה נחשבת הנחה )מ"ב   עצירה בכדי לכתף
ס"ק ל(. ואף שיש מקלים ואומרים שהגמרא מסיקה שכל שזורק  
כלאחר יד מותר לעצור לפוש קודם, מ"מ יש מחמירים שלא לפוש 

 כלל )באה"ל ד"ה כי היכי(.
"סוף סוף כי מטי לביתי  -: שבת קנג –המקור להכנסה כלאחר יד 

אי אפשר דלא קאי פורתא וקא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד, 
דזריק ליה כלאחר יד ]שלא כדרך זריקה, כגון מכתפיו לאחריו[". 
והתירו הכנסה כזו שאסורה מדרבנן, משום הפסד חבילתו )מ"ב ס"ק 

 לב(. 

 אדם ששכח עליו את כיסו   
)אגודה  ר חגורו להפילו להצניעויכול ללכת לחדרו להתי -בביתו 

במסכת ביצה, דרכ"מ אות ב(. וביאר המג"א שאין בזה משום  
מוקצה, דכיון שהוא בידו יכול להניחו בכל מקום )מג"א ס"ק כ(, 
אלא דהגר"א חולק וסובר שאין להתיר שהרי תחילת נשיאתו היתה  
באיסור ואין להתיר להמשיך לנושאה, וכי מי שאכל שום וריחו נודף 
ימשיך לאכול שום. והמ"ב )ס"ק לה( הוסיף שאפשר שגם הגר"א  
יודה להתיר במקום שאם יתיר חגורו מיד יפלו המעות ויבוא לידי 

ובדרך החיים הקל בכיס שיש לו תורת כלי שאינו בטל  הפסד.
למעות ועל כן מותר ליטלו לצורך מקומו, ואילו במוקצה מחמת 

סרון כיס כשהוא בידו גופו אסור לטלטלו כלל, ובמוקצה מחמת ח
 למקום שירצה )באה"ל ד"ה יכול(. יכול לטלטלו בחדר

אין  ש]במקום ששיש בעיה של העברת ד"א ברה"ר, כגון ובשוק 
מיד מתיר חגורו   -  עירוב או שאינו יכול לקחתו בפחות פחות מד"א[

ואומר לגוי לשומרו, ואם הביאו אחריו לביתו מותר  ,והוא נופל
כיון שסבר שאין היתר  וכל זה  דרכ"מ אות ב(,  )אגודה במסכת ביצה,  

ומ"מ אם הוא ירא למסור את החפץ  ריצה מועיל לנשיאת כיס.
ובתנאי שנזכר  ,  (לעכו"ם יש להתיר לו בריצה גם בכיס )מג"א ס"ק כ

 ,מ"ב ס"ק לו(בעודו מהלך, וגם שבסמוך לביתו יזרקנו כלאחר יד )
ו, רשאי, שזה  אך אם אינו חושש לומר לגוי להביאו לביתו אחרי

 עדיף ההיתר של ריצה )מ"ב ס"ק לז(. 
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 תפילין בראשו וקדש עליו היום 
היה בא בדרך ותפלין בראשו ושקעה עליו " –ביצה טו.  –המקור 

היה יושב  ,עד שמגיע לביתו ]שלא יראום[ חמה מניח ידו עליהם 
]ואינו יכול להשאירם  בבית המדרש ותפלין בראשו וקדש עליו היום  

שם כיון שבתי מדרשות שלהם היו בשדה מקום שאינו משומר מן 

", דהיינו מתירים לו מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתוהגנבים[ 
להכניסם לעיר דרך מלבוש, שזו דרך העברה כלאחר יד, משום בזיון 

יאה ברייתא אחרת, ולפיה מוסיפה שאם יש )רש"י(. והגמרא מב
, וכ"פ בית הסמוך לחומה שבו התפילין ישתמרו מוליכה רק עד לשם

  השו"ע.
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 סימן רסז 

 נפילת אפים סעיף א:  
מפני  אין אומרים נפילת אפים במנחה של ערב שבת )טוש"ע(,

שהוא סמוך לכניסת שבת, וישנה הארת שבת. ואף שמהר"ן בדיני 
זקיפת המטה משמע שזה ממנחה קטנה דוקא, מ"מ אין לזוז מדברי  
הפמ"ג שכתב מן מנחה גדולה )באה"ל ד"ה אין(. וכן האוכל פת 

 .)מ"ב( בשעה זו אינו אומר "על נהרות בבל" אלא שיר המעלות"

 ערבית בפלג המנחה סעיף ב:  
"עיולי יומא מקדמינן" )פסחים קה:(,  -מת ערבית של שבת הקד

ועל כן ראוי לקבל שבת מוקדם, וכיון שנהגו לקבל את השבת  
באמירת "ברכו" לכן ראוי להקדים את תפילת ערבית של שבת, 

 וכ"פ השו"ע )מ"ב ס"ק ב(.
 

אינו יוצא ידי חובה, וצריך לחזור   –ערבית קודם פלג המנחה 
 (.ולהתפלל )מ"ב ס"ק ד

 
 "רב צלי של שבת בערב שבת" )ברכות כז.( -ערבית בפלג המנחה 

הקדמה של תפילת ערבית של שבת מותרת נחלקו הראשונים האם  
 לכל אדם או רק למי שסובר ונוהג כרבי יהודה לענין פלג המנחה:  

רשאי להתפלל ערבית של שבת  כל אדם לדעת רוב הראשונים 
, ואף אם רגיל להקפיד להתפלל בימות החול לאחר חשכה  מבעו"י

א. לפי שתפילת ערבית רשות אין מדקדקין  –)כדעת רבנן( ]הטעם 
בזמנה ובלבד שיקרא ק"ש בזמנה )רמב"ם הל' תפילה פ"ג ה"ז(. ב. 
ועוד שקיי"ל למסקנה דעביד כמר עביד )כרבנן( ודעביד כמר עביד 

ג המנחה )בה"ג(. ג. ועוד )כרבי יהודה( לענין תפילת ערבית בפל
שערבית כנגד איברים ופדרים שמתעכלים בלילה, ובשבת נותנים 
אותם קודם חשכה )ב"י בסי' רלז בשם כלבו(. ד. ובפרט שלדעת  
המרדכי בכל יום רשאי לשנות ולעשות פעם כרבי יהודה ופעם 

ה. כיון  כרבנן, על כן בע"ש אפשר לסמוך עליו )מג"א סק"א(
חול על הקודש, וכבר קיבל עליו שבת יכול שמצותה להוסיף מ

לסמוך על הסוברים שזה נחשב לילה לענין תפילה )מג"א, מ"ב ס"ק 
 [.ג(

אין להקל להתפלל ערבית של   לעומת זאת, לדעת הרי"ץ גיאות
שבת בפלג המנחה, לאדם שרגיל להתפלל בימות החול כרבנן לאחר  

 פלג כרבי יהודה. בהחשכה. אא"כ גם בחול הוא רגיל להתפלל 
 

 ומ"מ גם המתפלל ערבית בפלג המנחה צריך להזהר בדברים אלו:  
באה"ל , וס"ק ו מ"ב ס"ק ג, א. לקרוא ק"ש בזמנה )רא"ש, רמב"ם

 (.בפלגסד"ה ו
תפלל מנחה לאחר  ילא  המג"א )ס"ק א( כתב ש  –מנחה אחר הפלג  ב.  

, אך בדרך החיים כתב פלג המנחה, דהוי תרתי דסתרי )מג"א ס"ק א(
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קרא ק"ש בזמנה מותר כיון שיש הפוסקים שזמן ק"ש הוא עדין לא אף שו 235
הוא מפלג המנחה, על כן רשאי לאכול קודם צאה"כ לאחר שקרא ק"ש בפלג 

שיש להתיר בציבור, לפי שאף בחול יש נוהגים להתיר לציבור  
שקשה לאוספם שוב להתפלל אם ילכו לאחר מנחה, ויש לסמוך על  

ים לא הזכירו קולא זו, שהרי הקולא  זה בשבת, אלא ששאר האחרונ
בש"ס, ולמעשה כתב המ"ב )ס"ק ג( שיש להקל רק  אינה מוזכרת 

 . בשעת הדחק ורק אם יתפלל ערבית בבין השמשות
כזית  י"א שיכול להתחיל סעודתו אך צריך להמשיך בכדי שיאכל ג. 

]לפי ששלוש סעודות נלמד מ"היום" על כן צריך דוקא  בלילה ודאי
רשאי לאכול  )של"ה בשם ספר חסידים, ב"ח(, וי"א ש ביום השבת[

  שיוכל לאכול כזית בלילה  אין צריךסעודתו מיד לאחר ערבית ו
]דכיון שקיבל תוספת שבת נחשב כבר לילה לענין קידוש וסעודה[ 

, וכ"כ המ"ב )סס"ק וטוב להחמיר )מג"א סס"ק א(  ,)תוס', רא"ש(  235
 .ה( שלכתחילה נכון לחוש לדברי המחמירים

, אלא ימתין  . לא להתחיל לאכול בחצי שעה הסמוכה לזמן ק"שד
, אך הנוהג להקל בזה יש )מג"א ס"ק ב(לצאה"כ יקרא ק"ש ויאכל 

 .לו על מה שיסמוך )מ"ב ס"ק ו(
 

 לאכול לאחר ערבית שהתפלל בפלג המנחה 
רשאי לאכול על סמך קידוש אין מחלוקת ועל כן בלילה מ"מ ו

ה מדרבנן( כיון שהוא יבוא לידי שבפלג )אף למ"ד שתוספת שבת ז
 חיוב דאורייתא )מג"א ס"ק א(. 

 : השכיבנו סעיף ג 
אינו חותם "שומר עמו ישראל לעד", אלא "הפורס סוכת שלום  

לפי שבשבת אין צריך שמירה, אלא היא שומרת  –עלינו" )שו"ע( 
ז(, ועל כן קודם החתימה מוסיף "ופרוס סוכת   על שומריה )מ"ב ס"ק

 שלום", בכדי שתהיה החתימה מעין סיום הברכה. 
 

 - בהשכיבנוהנאמר "ושמור צאתנו" 
שמירה בשבת, לפי לבקש י"א שאין לומר, משום שאין צריך 

 שהשבת שומרת את שומריה )טור, ב"ח(.
שמא   וי"א שיש לומר, לפי דשכיחי מזיקין טפי מבחול )לבוש(, ועוד

איננו שומרים שבת כדבעי, וא"כ צריכים שמירה, ומ"מ כיון 
ה היא שומרת על כן אין חותמים בשמירה )ט"ז ס"ק  דשהשבת מצי

 א(, 
וי"א שיש לומר "שמור צאתנו" מבלי להזכיר את ישראל, כי עיקר 
טעם הרקנטי שאין לומר "שומר ישראל" כי בכך מודה שעל שאר  

לפי הזוהר ויקהל שהשמירה בשבת   האומות המזיקין שולטים, ועוד
 היא על ציבור ולא על יחיד )מג"א ס"ק ג(. 

 
א. שאם ישמרו את   –אומרים זאת, הטעם  –"ושמרו בני ישראל" 

 השבת שומרת עליהם. ב. אם ישמרו שתי שבתות מיד הם נגאלים.  
  

המנחה )ב"י(, אלא שמדברי הרא"ש משמע שרב לא קרא ק"ש בפלג המנחה ולא 
 הסמיך גאולה לתפילה כלל, ואעפ"כ רב אכל.
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 סימן רסח 

 ביחיד סעיף א: ויכולו  
גם היחיד צריך לומר "ויכולו" בתפילת העמידה שלו, שכן באמירתה  

קב"ה במעשה בראשית, שנאמר "אל תקרי  ההוא נעשה שותף ל
ויכולו אלא ויכלו, הקב"ה והוא". ומ"מ בדיעבד אין אמירתה  

 ו" בקידוש )מ"ב ס"ק א(.ועוד שאנו אומרים שוב "ויכול ,מעכבת

 חול של    ה ברכ ב   התחיל סעיף ב:  
"אמר רב נחמן כי הוינן בי רבה בר אבוה בעו מיניה הני   –ברכות כא.  

י דחול בשבת, מהו שיגמרו ואמר לן גומרין כל רבי רב דטעו ומדכ
אותה ברכה, דבדין הוא דאיבעי לצלויי י"ח ברכות ומפני כבוד שבת 

האדם הוא בר חיובא להתפלל יח ברכות   לא אטרחוהו רבנן". דהיינו,
ולהזכיר שבת ברצה, כמו בראשי חודשים וחוה"מ, אלא שמשום  

ן  כבוד שבת לא הטריחוהו חכמים ותיקנו ברכה אמצעית לשבת, לכ
בדיעבד שהתחיל בברכות תפילת החול יסיים אותה ברכה ]ואפילו 

ד"ה אם טעה([, שכן היה ראוי מן הדין להתפלל,   מילה אחת )באה"ל
 236  ואח"כ יתחיל בברכה של שבת.

 
אמצעיות שאם התחיל בה  ה ברכות הכך הדין בכל ברכה מ –הברכה 

יסיים אותה ויתחיל בשל שבת )רבנו יונה, רא"ש, טור(, דלא כדעת 
הרא"ש מלוניל שסבר שיסיים דוקא את הברכה הראשונה, שהיא 

ברכה זו שייכת גם בתפילות שבת, לפי רק  שכן    –  מוטעואתה חונן ]
שאם אין בינה אין תפילה, אלא שלא רצו לתקן לאומרה, בכדי שלא  

 שאר ברכות שהם בקשת צרכי רבים )ב"ח([.בין לחלק בינה ל
 

לדעת הראב"ד יסיים    –אם התחיל בברכת אתה חונן במוסף    –מוסף  
שגם י לפ  – את אותה ברכה, ואח"כ יתחיל בשל שבת ]הטעם 

דיעבד התפלל יח ברכות והזכיר קרבן מוסף בתפילת מוסף אם ב
בא הוא להתפלל יח ברכות, אלא שהקלו  ויצא, שכן גם במוסף בר חי

לדעת השלטי גיבורים בכל ברכה שהתחיל בה פוסק ואילו עליו[. 
אם התחיל בה , שברכת אתה חונןמ חוץמיד ומתחיל בשל שבת, 

גם היא שייכת במוסף שכן אם  לפי ש  –יסיים אותה ברכה ]הטעם 
אין בינה אין חכמה[. אלא שלדעת רוב הראשונים בכל ברכה פוסק 
מיד ומתחיל בשל שבת, שכן אין את הסברא שבדין היה לו להתפלל  
יח ברכות, שהרי לעולם אין במוסף יח ברכות )רבנו יונה, רמב"ם הל'  

"ע הביא השווהנה,    שהכי נקטינן.  תפילה פ"י ה"ז, סמ"ג(, וכ"פ הב"י
ובסתם לא חילק בין מוסף לשאר תפילות, החיד"א   דעה זו בשם י"א

הבין מכך שהשו"ע חזר בו, וכעת סובר שיסיים את הברכה, אלא  
שלמעשה פוסק החיד"א שיש לומר סב"ל, ובפרט שבשיורי כנה"ג 
סבר שהשו"ע כתב בסתם את דברי הרא"ש, רק מפני שכלל בזה את  

 (."ע ח"א עמ' שמח, חזו)מ"ב ס"ק ה כל התפילות
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אלא שלא הטריחוהו', מועיל   לכאורה טעם זה, 'שמן הדין היה צריך חי ברכות  236
בכדי לומר שאין ברכה לבטלה, בכך שהוא מסיים את הברכה בשם ומלכות, אך 

לחזור   מדוע שימשיך לאחר המילים אתה חונן, וכי מה הבעיה להפסיק מיד

 התחיל תיבת 'אתה' בלבד סעיף ג:  
לדעת הב"י כל שהוא    –התחיל לומר 'אתה' ונזכר קודם שאמר 'חונן'  

ידע שזה יום שבת פוסק, לפי שיש לומר שלשונו הכשילו, לפי 
הרגלו בחול, ואף אם זו תפילת שחרית הפותחת ב"ישמח משה", 

זר ומתקן, כמו אם ם החליף של זו בזו ונזכר באמצע מיד חואשכן 
 התחיל 'אתה קדשת' או 'אתה אחד', וכ"פ השו"ע והרמ"א.

דוקא בתפילת   אך לדעת המג"א )סק"ג( פוסק אם לא ידע שזה שבת
לפי שלשיטתו אין הכוונה מחסירה את הברכה, אא"כ ניכר   ,שחרית

 בלשונו, ועל כן דוקא בשחרית פתח בתיבה 'אתה' במקום 'ישמח'.

 תפילת חול סעיף ד: סיים  
לא   –רמב"ם )תפילה פ"י ה"ז( "מי שטעה והתפלל של חול בשבת 

 וכן הדין ביו"ט וביו"ט שני )מג"א, מ"ב(. , וכ"פ השו"ע.יצא"
 ה,הגרס את יש הגורסים ברמב"ם "יצא", והב"י יישב  -הזכיר שבת 

 במי שהתפלל של חול אלא שהזכיר שבת בתפילתו ואמר שמדובר
, בפרט שמצאנו בירושלמי שאף במוסף של ר"ח וחוה"מ היו שיצא

, וכ"פ השו"ע, מתפללים יח ברכות ורק מזכירים מעין המאורע
והוסיף הרמ"א שכן הדין במוסף שהוסיף "ונעשה לפניך את 

רבן וכ"ש אם הוסיף פסוקי ק חובותינו בתמידי יום וקרבן מוסף".
 מוסף )מ"ב(.

 
לדעת המ"ב )ס"ק   –מסופק אם התפלל תפילה של חול או של שבת  

ט( יחזור ויתפלל, שמסתמא עשה כהרגלו, ואילו לדעת כף החיים 
וחזו"ע )שנג( אינו חוזר, לפי שחומרו של יום גורם, ומסתמא לא  

 שכח. 

 סעיף ה: התפלל של חול ונזכר 
כ עקר רגליו שחוזר חוזר לשל שבת אא" –התפלל של חול ונזכר 

 וכ"פ השו"ע.  ,לראש, כדין יעלה ויבוא )סמ"ק סי' יג סוף עמ' יב(
 

 אומרים, אע"פ שזו בקשה )או"ז, דרכ"מ אות ב(. –אלוקי נצור 
 

ף ברכה ילדעת המ"ב יוס –התפלל תפילת חול ונזכר קודם מודים 
לשבת, ואילו לדעת האורל"צ )פי"ט ס"ב( יזכיר של שבת בלא ברכה  

ה כעיקר הדין שך, כיון שסיים כבר את כל הברכות של חול, יעוימשי
 להזכיר שבת בברכת רצה בלבד.

 החליף של זו בזו סעיף ו:  
  –זו בזו החליף תפילות שבת 

לברכת השבת? הרב גד יזדי שליט"א תירץ שזה משום הפסק, ול"נ משום שכיון  
כן כבר במילה הראשונה שאמר בתחילת  שהן ברכות הסמוכות אחת לחברתה, על  

 הברכה, נחשב שהתחיל לברך. 
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יצא, לפי שעיקר התפילה היא הברכה   –ערבית שחרית ומנחה 
 האמצעית "רצה נא במנוחתנו".

הב"י הביא רק את דעת  –החליף תפילות שבת במוסף וכן להיפך 
שבלי הלקט שכתב שלא יצא, שכן היא שונה משאר תפילות, כיון 

 ששיקר ואמר קרבן מוסף בתפילה לא יצא, ואף שהזכיר שבת. 
 לות יצא, ואילו בשם י"אוהנה בשו"ע הוא כתב בסתם שבכל התפי

שבמוסף לא יצא. למעשה, המ"ב נקט שדעת היש אומרים היא    כתב
לכולי עלמא, והשו"ע נקט אותה בלשון יש אומרים שכן דרכו בפסק 

 המובא במקצת פוסקים ואף שהוא מוסכם.
 

לדעה המחמירה שלא יצא: אם התפלל מוסף במקום שחרית, אם כן 
 פלל שחרית )מג"א(.הוא יצא יד"ח מוסף, כך שכעת ית

מיד פוסק וחוזר לומר את   –אם נזכר באמצע הברכה האמצעית 
 הברכה הראויה לאותה תפילה )מג"א ס"ק ז(.

לדעת המ"ב )ס"ק  –נזכר לאחר הברכה האמצעית קודם רצה אם 
רב  בלי חתימה, ולדעת ה  טז( רק יזכיר "ונעשה לפניך קרבן מוסף"

 נת שבת" ללא שם ומלכות. ור על כל ברכת "תכזרע אמת וחזו"ע יחז
יאמר בעבודה, כשאומר "והשב את   –רצה אמצע אם נזכר ב

 העבודה" יוסיף "ונעשה לפניך בתמידי היום וקרבן מוסף".
דינו כבסעי' ה, שאם עקר רגליו חוזר לראש, ואם  -נזכר אחרי רצה 

 לא עקר רגליו חוזר לברכה האמצעית. 
 

אם החליף זו בזו יצא, אומרים שאנו תפילות דיעבד לגבי הבשאף 
אם נזכר באמצע הברכה האמצעית, מיד פוסק וחוזר לומר את  מ"מ 

 הברכה הראויה לאותה תפילה )מג"א ס"ק ז(.

 סעיף ז: ויכולו בציבור 
 לאחר תפילת הלחש הציבור נעמד ואומר בקול "ויכולו". 

 
א.  משום יו"ט שחל בשבת, שבלחש אומרים תפילת יו"ט  –הטעם 

 לומר ויכולו )תוס' ד"ה זכרהו, רא"ש סו"ס טו(.בלי 
 ב. בכדי להוציא את שאינו בקי )שו"ע(.

ג. משום עדות, להעיד שהקב"ה עשה מעשה בראשית )ט"ז(, ולפי 
 .ובציבור דוקא בעמידהיש לאומרה  דועזה מובן מ

 
משום עדות, שאמירת ויכולו היא הט"ז כתב שלפי טעמו,  –ביחיד 

רה, כך שאין היחיד יאמר, אא"כ יאמר כקורא  על כן צריך דוקא בעש 
בתורה. ובמג"א כתב שלפחות יאמר בשנים. וי"א שאף היחיד אומר  

על כן  כיון שעיקר הטעם הוא משום יו"ט שחל בשבת )א"ר(.
בבאה"ל כתב שיזדרז היחיד לסיים תפילתו בכדי שיאמרה בציבור, 

הטעמים הם עיקר שאר שאלא שהחזו"א והחזו"ע חלקו עליו לפי 
 ולפיהם אף היחיד אומרה, ואין ענין שיקצר בתפילה שהיא עיקר.

 
יאמר בקידוש   ,לאחר התפילהויכולו  מטה משה כתב שמי שלא אמר  

במעומד, אלא שנהגו לאומרו בקידוש בכל ענין )פמ"ג, מ"ב סס"ק  
 יט(.
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לעומת זאת, בתפילת נעילה הנאמרת ביום כיפור שחל בשבת יש להזכיר את   237
השבת, אף שאין הנעילה נאמרת מחמתה, שכן חכמים תיקנו להזכיר את השבת  

 בכל התפילות של היום )מג"א, מחה"ש(. 

 סעיף ח: ברכת מעין שבע 
בימיהם בתי ברכת מעין שבע נאמרת משום סכנת המזיקין, שכן 

הכנסת היו בשדות, ותיקנו כן משום המאחרים, שיסיימו תפילתם 
בעוד הש"צ מאריך )ראבי"ה, טור(, ועל כן היא נתקנה לאומרה דוקא 

 כנסת ודוקא בציבור.הבבית 
 

אין לאומרה, שכן נתקנה דוקא בבתי כנסת, ואם יאמרה הוי    –ביחיד  
כדעת ההגהת  ברכה לבטלה )סמ"ג בשם ר"י( וכ"פ השו"ע. ]דלא 

מרדכי שכתב שאף היחיד יכול לאומרה[. ומ"מ כתב האבודרהם  
שהיחיד רשאי לאומרה בלי פתיחה וחתימה, וכן נוהגים כל הציבור 
לאומרו עם הש"צ בקול ללא פתיחה וחתימה, מ"מגן אבות" ועד 

ה  זוכ"כ הרמ"א, אך גם ב ,מעשה בראשית" )כל בו, דרכ"מ אות ג(
קהל בקול רם, כיון שזו ברכה הנתקנה יקפיד הש"צ לחזור לאחר ה

 לציבור )מ"ב ס"ק כב(.

 הזכרת יו"ט במעין שבע סעיף ט:  
אינו מזכיר יו"ט בברכת מעין שבע, לפי שעיקר  –יו"ט שחל בשבת 

. ואין לשנות 237אמירת מעין שבע הוא משום שבת ולא משום יו"ט 
  שכן מצד הדין לא היינו אמורים לאומרה, אלא  ,מנוסחתה ולהוסיף

שחכמים הוסיפוה משום המזיקין, א"כ דיינו שנאמרה כתקנתה. 
בפרט בימינו שהיא נאמרת רק משום מנהג אבותינו, שהרי אין  

 תפילתנו בשדות )טור(.
 

ליל יו"ט  ראשון של פסח אין לאומרה לפי שזהו לילה השמור מן   
 המזיקין )באה"ל ד"ה יו"ט(.

 סעיף י: מעין שבע בבית חתנים ואבלים 
מהר"י אבוהב והריב"ש פסקו שאין לומר ברכת מעין שבע בבית 
חתנים ואבלים, לפי שאין בימינו את החשש של המזיקין שהרי אין  
מתפללים בשדות, ומה שאומרים בבית הכנסת זה רק משום מנהג 

 אבותינו, וכ"פ השו"ע.
וכתב הט"ז )ס"ק ח( שלכן יש לאומרה דוקא במקום שהדרך  

איזה ימים, והמ"ב הוסיף שצריך ס"ת  להתפלל שם בקביעות ב
 אצלם )א"ר(.

 
המג"א כתב שאין   –במקום שנהגו לאומרו גם בבית חתנים ואבלים 

 למחות בידם, אך הא"ר פקפק על דבריו, שהרי סב"ל )מ"ב ס"ק כה(.
 

אומרים ברכת מעין שבע, שכן זהו מקום קיבוץ  –  בבית המדרש
 )רדב"ז, מג"א(.תלמידי חכמים, כאשר מתפלל שם באיזה ימים 

 
המנהג לומר )שו"ת דבר  –חצר בית הכנסת או חדרים הסמוכים 

 משה אמריליו ח"א חאו"ח סי' כג(.
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 סעיף יא: שבת שאחר יו"ט 
גם בימים טובים היו בעבר עם שבשדות )שו"ת הריב"ש(, על כן  
כאשר היה יו"ט בע"ש אומרים ברכת מעין שבע, וכ"פ בספר 

י ובשו"ע, שכן אין לחוש לדברי ספר  המנהיג, וכן הלכה, וכ"פ הב"
השולחן שפסק שאין לומר, לפי שמחבר ספר המנהיג גדול ממנו, 

 ועוד שהיו לו ראיות לכך )ב"י(.

 סעיף יב: דיבור בזמן אמירת ויכולו 
(, כמעשה אין לדבר בשעת אמירת ויכולו וברכת מעין שבע )שו"ע

באותו חסיד שראה במות חברו שפניו מוריקות ואמר לו שזה משום  
שהיה מדבר בויכולו וברכת מעין שבע וקדיש שנאמרו בציבור 

 )טור(.

 סעיף יג: לצאת ידי חובה בברכת מעין שבע  
נחלקו הראשונים האם ניתן לצאת בברכת מעין שבע מהשליח  

ת הרב משה גאון  , דעידי חובת תפילת העמידה של ערבית ציבור
שיוצא בזה ידי חובה כאשר התפלל וטעה ולא הזכיר של שבת, כך 

שאף אם לא  גאון שצריך לחזור ולהתפלל, והוסיף רב נטרונאי 
התפלל כלל יכול הוא לצאת ידי חובה בברכת מעין שבע של הש"צ. 

הוא לא   כאלא שהטור חלק עליהם, א. שהרי זו ברכה קצרה וא"
. ועוד שהש"ץ מוציא בתפילתו דוקא התפלל תפילה כתקנה, ב

ביוה"כ ור"ה, משא"כ בשאר ימות השנה. אך הב"י יישב  דבריו שכן  
 ועל כן מקילים בזה. זו תפילת ערבית שהיא רשות

על כן לכתחילה במקרה שצריך להתפלל או שצריך לחזור ולהתפלל  
עדיף שיתפלל תפילה מלאה בכדי לצאת ידי כולי עלמא, ומ"מ אם  

יצא ידי חובה, מתחילה ועד סוף כת מעין שבע מהש"ץ  שמע את בר
וטוב שיאמרה בפיו עמו בכדי שיכוון יותר )מג"א(, וכן ביחיד אף 
שלא מורים לו לאומרה, מ"מ אם אמרה יצא ידי חובה, וכל זה משום  

 שתפילת ערבית רשות )מג"א(.
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 סעיף א 
ההיתרים לקדש בבית הכנסת, למרות שאין בזה קידוש במקום 

 סעודה:  
שבאים לסעוד בבית הכנסת, מנים לשם, דאורחים המז א. כשיש

  - פסחים ק:  -שלהם זה נחשב לקידוש במקום סעודה ]המקור 
ידי  ,אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת אמר רב ידי יין לא יצאו"

אלא לרב למה   ,ושמואל אמר אף ידי קידוש לא יצאו ,קידוש יצאו
ושמואל למה לי   ,ליה לקדושי בביתיה כדי להוציא בניו ובני ביתו

לאפוקי אורחים ידי חובתן דאכלו ושתו וגנו  ?שי בבי כנישתאלקדו
ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל אין קידוש אלא   ,בבי כנישתא

, והיינו שהאורחים אוכלים ושותים בבית הסמוך ["במקום סעודה
 .לבית הכנסת ולא בית הכנסת עצמו )מג"א ס"ק ב(

תב שמקדשים בבית ב. רב נטרונאי גאון )שו"ת רב נטרונאי סי' עו( כ
הכנסת משום מקצת העם שאין להם יין, והם מקדשים בפת, וביין 

. והטור הקשה על כך שהרי אסור לתת  238יש משום רפואה לעיניים  
יין על העין בשבת משום רפואה, והב"י ביאר שגם לדבריו האיסור  

 הוא דוקא בתוך העין, או על גבי עין כאשר בשעה שממצמץ.
ג. רבנו יונה כתב שמקדשים משום בני אדם שאינם יודעים לקדש, 
שהרי הקידוש הוא מן התורה, ואילו קידוש במקום סעודה הוא 
מדרבנן. אלא שהרא"ש דחה דבריו, שכן אין היתר לקדש שלא  
במקום סעודה, ועוד שיש לכך ראיה מהגמרא, ועוד שהיה לגמרא  

אותם שאינם  לתרץ שאין הקידוש משום אורחים אלא משום 
 יודעים לקדש. 

ד. הר"ן )כ. דיבור ראשון( כתב שמעיקרא חכמים תיקנו זאת משום  
האורחים, אלא שהתקנה נשארה במקומה, וכן כתב הרמב"ם והוסיף 

 שעל כן יש לחזר אחר אחריה. 
 

כאשר יש היתר לקדש בבית הכנסת, נחלקו הראשונים האם מותר  
)רבנו שמואל בשם השר  יש שהתירו למקדש לטעום מיין הקידוש, 

מקוצי, סמ"ק(, ויש שאסרו )רא"ש רי"ו, הגה"מ, מרדכי בשם  
מהר"ם מרוטנבורג(, ומ"מ כתב הב"י שנהגו העולם שלא לשתות  

, אלא לתת את לתינוק לשתות ]ואין  בזה איסור  שלא במקום סעודה

 
 מקור קודש

 

שהרפואה היא בנתינה על העיניים,  א. –אופנים הב"י ביאר דבריו במספר  238
והמקדש נותן להם לטעום, וממילא הם נותנים גם על עיניהם. ב. הציבור לא 
טועמים כלל אלא נותנים על עיניהם. ג. מיד בטעימת המקדש יש רפואה לעיניהם  
אע"פ שהם לא עושים דבר, ובכ"ז על הצד היותר טוב הציבור לוקחים מהיין 

עיניהם, ד. מיד בטעימת המקדש יש רפואה לציבור, ומהקדש נותן   ונותנים על

א. שהרי יש בזה מצות עשה ולא לאו, ב. כיון שיש מתירים אף  –
ין זה, ג. בכדי שלא תהיה ברכת הגדול לבטלה  לגדול לשתות מי

[, ואף שישנו היתר  )ב"י( התירו לקטן לשתות שלא במקום סעודה
שהגדול ישתה רביעית מיין הקידוש, ויחשב לו לקידוש במקום 

, וכ"כ סעודה, מ"מ נהגו שהגדול אינו שותה כלל בבית הכנסת )ב"י(
דעת הב"ח  ונחלקו האחרונים לאיזה קטן, ל  .בשו"ע שיתן לקטן

דוקא לקטנים שלא הגיעו לחינוך, ואילו לדעת תשובת הר"ן דוקא  
לקטנים שהגיעו לחינוך, שהרי בקטן כזה אינו מצווה עליו והוי 
ברכתו לבטלה, ובפרט שקיי"ל שבכל דבר שזהו דרך גידולו, כגון 
אכילה או שתיה לא גזרו חכמים ומותר להאכילו בידים כמו בתענית 

אין איסור במאכל אלא בזמן, ובפרט בשחרית של  יוה"כ, ועוד שבזה  
שבת שיש מתירים אפילו לגדול, ואין חשש אתי למסרח בדבר  
שהוא לתקנתו של התינוק ובפרט בדבר שאינו קבוע, שהרי לפעמים 

, ולפי זה נראה שהוא הדין שמותר  ישנם אורחים )מג"א ס"ק א(
ף והוסי להאכיל קטנים בשחרית קודם הקידוש )מ"ב ס"ק א(,

המג"א בשם הגה"מ שאם אין תינוק ישתה הגדול כשיעור, ואפילו 
 . , וכ"כ המ"ב )סס"ק א( הכי יכול לקדש שנית בביתו

ובדרכ"מ )אות ב( הוסיף בשם הכל בו שנהגו לעמוד בשעה 
שמקדשין בבית הכנסת, שכן זה מועיל לברכיים, דהיינו לעייפות 

   וכ"כ ברמ"א.הרגלים. 
 

יה לו כח הוא היה מבטל את המנהג  למעשה, הטור כתב שאם ה
לקדש בבית הכנסת, וכן הביא בשם רב האי גאון שאם אין אורחים  
אין לקדש בבית הכנסת. וכן כתב הב"י "ובארץ ישראל נהגו שלא 

 לקדש בבית הכנסת והוא הנכון".
ובשו"ע הוא פסק שהמקדש בבית הכנסת יתן לקטן ולא יטעם, ואף 

כיון שהתקנה במקומה עומדת, "אבל   אם אין אורחים אין בזה איסור
יותר טוב להנהיג שלא לקדש בבית הכנסת, וכן מנהג ארץ ישראל". 
אלא שדעת המג"א )ס"ק ג( שיש לקדש גם בזמן הזה שכן הרבה  
גאונים ייסדוהו וזוהי תקנת חז"ל, וכן המנהג בעירו, ואף נוהגים הם  

לקדש  והמנהג  ., וכן הסכים המ"ב )ס"ק ד(לקנות המצוה בדמים
בבית כנסת במקום שהנגו הוא גם ביום טוב, חוץ מליל פסח שלכל  
  אחד יש לו ארבע כוסות ומקדש בביתו )שו"ת חזו"ע סי' ב עמ' כה(.

להם את הכוס בכדי שיתנו על עיניהם לרפואה, אלא שהם טועמים, בכדי שיהיה 
 על הצד היותר טוב. 

לעומת זאת, הט"ז )ס"ק א( ביאר שדעת רב נטרונאי גאון היא שחכמים תיקנו  
סמיך הקידוש לטעימה, שצריך קידוש במקום סעודה לפי שיש בזה רפואה, שמ

ומה שכתב רב נטרונאי שהציבור טועמים היינו שסועדים בביתם, אלא שבבית 
הכנסת הם המקדש נותן לתינוק או טועם, ואח"כ הציבור נותנים את היין על 

 עיניהם משופ רפואה אחרת שיש בזה רפואה לעיניים. 
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 סימן ער 

 עיף א ס 
הנר, ב. וכן שלושה דברים שאדם צריך לומר בתוך ביתו  תא. לפי שיש בו דין הדלק – המנהג לומר בערב שבת פרק במה מדליקין. הטעם 

, ואין זה תקנת חכמים אלא מנהג בעלמא )שו"ת רב פעלים ח"ד חאו"ח  ערב שבת עם חשכה "עשרתן? ערבתן? הדליקו את הנר!" )טור(
 ." משום שעירובי חצרות מביאים שלום )שיבת ציון ח"א עמ' קסה(, ולאחריו אומרים "אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינאס"ס לד(

 
א.   –מהטור משמע שאומרים לאחר תפילת ערבית, וכן נוהגים באשכנז ובשארית ישראל הקדמונים שנשארו בארץ ישראל ]הטעם  –הזמן 

. ב. וכתב המהרא"ק שנהגו לאומרו לאחר  239  , וא"כ אין צורך להזהיר בהםלפי שגם בימי חול אין נוהגים להדליק בשמנים ופתילות הפסולים
 התפילה בכדי להמתין למאחרים שיסיימו בעוד הקהל מתפללים )מג"א ס"ק א([. 

שהרי לאחר התפילה אין תועלת באמירתו,  –ואילו בארצות ספרד נהגו לאומרו קודם התפילה, וכתב הב"י שזה המנהג יותר נכון ]הטעם 
 ."י([ וכ"כ בשו"ע שהספרדים נוהגים לאומרו קודם התפילהשהרי לא יוכל לתקן את בני ביתו )ב

]והבין כן לפי סדר הטוש"ע שנקט הלכה זו לאחר דין   , לפי שעיולי יומא עדיףוהב"ח כתב שעדיף שיאמרו לאחר הקידוש שבבית הכנסת
שהמנהג לאומרו קודם הקידוש בבית הכנסת, לפי טעמו של הפרישה שנר ביתו וקידוש היום נר ביתו  , ועל זה כתב המ"בקידוש בביכ"נ[

 .קודם

 סעיף ב 
א. לפי שאין יכולים לומר עשרתן ערבתן, שהרי אין לעשר או לערב ביו"ט  –הטעם ]שלא לאומרו  ונהגבני אשכנז  –ביו"ט שחל בע"ש 

פי שאין אומרים אותו בע"ש זה, הקהל ישאלו מה נשתנה ע"ש זה, והלומדים יענו להם לפי  , וביאר הט"ז )ס"ק א( שרצונו לומר של)טור(
[ והשו"ע כתב זאת . ב. לפי שביו"ט אין טרודים בשום דבר, כי אם בבישול והדלקה, הלכך אין צורך להזהירם על כך )ב"י(שאין לעשר ביו"ט

 וכן המנהג )חזו"ע ח"א עמ' שלב(. .בשם יש שאין אומרים
 

לפי שמזכיר פיסול שמנים שאסורים להדלקה בשבת ומותרים בחנוכה[ )מהר"י אבוהב(, ויש  –יש שאין אומרים ]הטעם  –ש של חנוכה ע"
א. שאין בעיה שגם בשבת מותר להדליק בשמנים המותרים בחנוכה לפי שבין כה אסור להשתמש לאורה ב. ועוד  –שכן אומרים ]הטעם 

, ובשו"ע כתב "יש שאין אומרים אותו בשבת של חנוכה", וברמ"א שיש להזהיר את בני ביתו )ב"י([שצריך להזכיר את שלושת הדברים 
  ותלוי במנהג המקום ונהרא נהרא ופשטיה )חזו"ע ח"א עמ' שלב(. .הסכים לכך, שאין לומר

 
לגבי יו"ט שחל בע"ש ביאר הט"ז )ס"ק א( לפי שאין א.  –]הטעם  כתב הרמ"א שאין אומרים אותו –שבת חוה"מ, יו"ט שחל להיות בשבת 

אומרים אותו בע"ש זה, הקהל ישאלו מה נשתנה ע"ש זה, והלומדים יענו להם לפי שאין לעשר ביו"ט, וכמו כן בחוה"מ שיש בו קצת דיני 
ר התפילה בכדי להמתין  , ב. לפי טעם המהרא"ק שנהגו לאומרו לאחיו"ט, וכן ביו"ט שחל בשבת, שמזכירים להם שבערב לא מעשרים

למאחרים שיסיימו בעוד הקהל מתפללים, א"כ בחוה"מ אין צריך לאומרו לפי שאין מתאחרים לתפילה לפי שאין עושים מלאכה בע"ש זה 
, בדומה לזה [, ג. וכן כשם שאין לאומרו ביו"ט שחל בע"ש כך אין לאומרו ביו"ט שחל בשבת משום לא פלוג )מ"ב ס"ק ג()מג"א ס"ק א(

 .וה"כ שחל בשבת אין אומרים אותו )מ"ב ס"ק ד(, וכן בראש השנה שחל בשבת )חזו"ע ימי"נ עמ' עו(בי
  

 
 מקור קודש

 

 ליקו ממש את הנר ולא ישכחו להדליק, ועוד בכדי שיערבו, ועוד בכדי שיעשרו. ומ"מ עדין יש לתמוה, שהרי יש להזהיר את בני ביתו בכדי שיד 239
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 עא סימן ר 

 סעיף א 
"זכור את יום השבת לקדשו", מכאן פסק הרמב"ם   –קידוש בדברים  

 שמצות עשה לקדש השבת בזכירת שבחו של יום וקידושו בלבד.
 מדברי סופרים. – קידוש על היין  

יד"ח קידוש מן התורה,  בזה ב שיוצא המג"א כת – קידוש בתפילה 
 שהרי מן התורה מספיק שיזכיר שבח וקידוש שבת. 

 : ש להקשות על כךבבאה"ל כתב שיאלא ש
כמה ראשונים נראה שאין זה נכון, שכן רעק"א  מדברי א. שהרי 

שמן התורה צריך קידוש על היין או הפת, וכן  הוכיח מדברי הר"ן
הוכיח מדברי הרא"ש שבתפילה אינו יוצא, וכן שאין יוצא בקידוש 
שאינו במקום סעודה, משא"כ לדעת רבנו יונה שיוצא מן התורה  

 בקידוש שלא נעשה במקום סעודה. 
ב. "אמר רב אחא בר יעקב וצריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש 

ירה שוה "זכור" ו"למען תזכור" )פסחים קיז:(, היום" לפי שיש גז
ובנוסח שלנו אין בתפילה הזכרת יציאת מצרים. ]אלא שיש לתרץ, 

יצא  שמא רק אסמכתא בעלמא. ב.  וא. שזה רק מדרבנן, והג"ש ז
יד"ח במה שהזכיר יציאת מצרים באמת ואמונה סמוך לתפילה, 

אין ג'  השכיבנו הוא כגאולה אריכתא ואינו נחשב להפסק, וכןו
. ג. כיון שהזכיר יציאת מצרים  ברכות ראשונות נחשבות להפסק

באמת ואמונה ומיד אמר "ושמרו בני ישראל את השבת" יצא יד"ח, 
ואף שלא הזכיר קדושת היום ממש, מ"מ מזכיר בתפילה לאחר ג'  
ברכות ראשונות, ואין הן הפסק בין שבח שבת לקידוש שבת, כיון 

 .[קשהם שבחי הבורא ואינם הפס
ג. מצוות צריכות כוונה, ומסתמא הוא לא כיון לצאת יד"ח בקידוש 

, כיון שדעתו לצאת דוקא בקידוש על הכוס בסמוך שבתפילה
  לסעודה.

מפלג המנחה ולמעלה, וכתב הבהא"ל שמי שמתפלל   –זמן קידוש 
מנחה בפלג וסומך על רבי יהודה, יש לו להמנע מלקדש עד הלילה, 

 כיון שלשיטתו הוא יום.
הטור והשו"ע כתבו "כשיבוא לביתו ימהר לאכול   – זירוז לקדש 

מיד", הט"ז ביאר דהיינו מיד כשהוא קיבל את השבת, ואפילו 
מבעוד יום, מיד יש לו לקדש תכף, וביאר הפרישה דכיון שקיבל 
עליו שבת ומותר לו לקדש, ממילא יש לו מצוה להקדים את  

ל צמצם את דבריו הקידוש משום "זכרהו על היין", אלא שבבאה" 
כשיש זמן מרובה  ולא  ואמר שדוקא מעט סמוך לשבת מצוה לקדש,  

עד לכניסת השבת עצמה ]כמעשה דרבי )ברכות כז:( שהתפלל של  
שבת בע"ש, ונכנס למרחץ להזיע ויצא ומסר שיעור לתלמידיו ועדין 
לא חשכה, ולא מצינו שהוא הקדים לקדש, כיון שזה היה הרבה זמן 

 קודם השקיעה[. 
ומ"מ בבאה"ל כתב שלולי דברי הט"ז היה לפרש שמצוה להזדרז  

 לקדש את השבת דוקא בהכנס השבת בעצמה, בהגיע זמן השקיעה.  
רשאי לקבל שבת בערבית  – קידוש וסעודה בזמן תוספת שבת 

בקידוש ואכילה )רא"ש, רמב"ם, ב"י(, עפ"י הגמ' בברכות כז: 
כוס". ובפרט יש "מתפלל אדם של שבת בע"ש ואומר קידוש על ה

לצדד לכך לפי הקבלה, שבה נאמר שיש ענין דוקא לקדש קודם 
הלילה, לפי שזמנו במזל צדק, ולא בכניסת שבת ממש כיון שזמנו 

 מאדים )מג"א, באה"ט(. 

והרשב"א כתב שיש לסמוך על הקידוש הנעשה בתוספת שבת בכדי 
 שיוכל לסעוד סעודתו בשבת ממש. 

מי שאינו תאב לאכול רשאי לדחות את   – לאחר את הקידוש 
ולהמתין עד שירעב, בכדי שיאכל לתאבון, כיון שהזכיר את  הקידוש  

השבת בכניסתו לביכ"נ, אא"כ משום שלום בית, משרתים או  
 אורחים, ובפרט אורח עני )מג"א, מ"ב(.

 מדרבנן, אלא שדיניו כדין קידוש של שבת.  –קידוש יו"ט  
מדרבנן )מג"א(, אך מדברי הרא"ש משמע   –קידוש במקום סעודה 

שאינו יוצא יד"ח קידוש מן התורה אם אינו במקום סעודה, אך רבנו 
 יונה פסק שיוצא יד"ח )באה"ל(.

הט"ז מתיר לסעוד   – תחילת סעודה בתוך חצי שעה סמוך לשקיעה  
חשש משום שהגיע זמן ק"ש דערבית, וכן דעת   בתוך חצי שעה, ולא

הב"י שכתב בסי' רסז שיש לסמוך על ר"ת שיוצאים יד"ח ק"ש  
מפלג המנחה, ואילו לפי המג"א יש להחמיר, וכ"כ הבא"ח משום  

 שזהו סמוך לזמן ק"ש.
אין הקטן מוציא את הגדול, כיון שהגדול  –קטן להוציא את הגדול 

ואף אם יקרא עמו מילה במילה,  חיובו מן התורה והקטן מדרבנן, 
. אך כיון שהוא לא יוצא בקריאתו הוא צריך שיהיה כוס לפניומ"מ 

אם הוא נער בן י"ג ולא נודע אם יש לו שערות, יש להקל אם האיש  
התפלל כבר, משום ספק ספיקא, שמא הנער הביא ב' שערות 

 ומוציא, ושמא הגדול יצא כבר בתפילה.  

 סעיף ב 
נשים חייבות בקידוש, משום דאיתקש זכור  - חיוב נשים בקידוש 

לשמור )בדיבור אחד נאמרו(, וכל שישנו בשמירה )בלא תעשה(  
 ישנו בזכירה )בקידוש(. 

הכלבו כתב שהן מוציאות, וכ"כ  הב"י, הואיל  –אשה מוציאה יד"ח 
ומ"מ יש להחמיר שלא תוציא אנשים , והנשים חייבות מן התורה

 )מ"ב(.שאינם בני ביתה 
מוציאות יד"ח, כקריאת המגילה.   ןלעומ"ז, דעת רש"ל והב"ח שאינ

א. לפי שבמגילה י"א   - ]אך המג"א והט"ז כתבו לדחות ראיה זו
הגברים בכלל ששברכת הנשים היא "על משמע מגילה", משא"כ 

ועל כן אינן מוציאות  , והנשים בכלל שמיעה בלבד,קריאת מגילה
 מילתא שתוציאם אשה[.  יד"ח. ב. כיון שבגברים זילא

ג שנה, שמא לא "אינו מוציא אשה, ואף בן י - קטן להוציא אשה 
 הביא שתי שערות, ואשה חייבת מן התורה, אא"כ במקרים הבאים: 

 א. כבר התמלא זקנו. 
פת או יין לפניה.  ובנוסף שיהיהב. האשה תאמר מילה במילה 

ה ובשערי תשובה כתב שתאמר רק את הקידוש עצמו ללא פתיח
 וחתימה, אך בבאה"ל כתב שזה דחוק, שכן אין ברכה לחצאין.

ג. אם האשה התפללה כבר, ושמא סגי כשאומרת עמו "ויכולו", 
ואח"כ  הוא מקדש לה, דהוי כקידוש, אך יש לדחות קצת לפי שבעי' 
שיזכיר יציא"מ בקידוש, ומ"מ אפשר לצרף דברי רעק"א שיוצאת  

מב"ם קשה שהרי בעי'  יד"ח כשאומרת "שבת שלום", ומ"מ מהר
 הזכרת שבת וקידוש ואין את זה באמירת "ויכולו".
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 סעיף ג 
 סדר העדיפות בקניית מצרכי שבת לאדם הדחוק בממונו:

א. פת )מג"א(, בין של לילה ובין של יום ]שהרי אין קידוש אלא  
 במקום סעודה, ועוד חייב לאכול פת[.

הוא מן התורה,    ב. יין לקידוש הלילה ]לפי שעיקר הקידוש של לילה
ואילו צרכי סעודה הוא רק משום מצות עונג שהוא מדברי קבלה. 

 "קידוש היום קודם לכבוד יום ולכבוד לילה" )פסחים קה.([.
אא"כ הפת חביבה לו יותר מיין, שבזה יקדש על הפת ובשאר הכסף 

 יקנה צרכי סעודה )באה"ל(.
]"כבוד יום   ג. צרכי סעודת היום, דהיינו פת וכסא דהרסנא )באה"ל(

כ"כ שבלי הלקט והשו"ע[,   ,קודם לכבוד לילה" דהיינו בצרכי סעודה
הר והקבלה סעודת לילה קודם לסעודת יום ולעומת זאת, לפי הז

 )מג"א(.
 ד. צרכי סעודת הלילה. 

ה. יין לקידוש היום ]לפי שהוא מגיע רק משום דכבוד יום עדיף על  
 כבוד לילה, ובכדי שלא יהיה בלי יין[.

 ד   סעיף 
 אסורה )שו"ע(,  –טעימה קודם הקידוש  

א. "טעם מקדש" )פסחים קו.( משמע דוקא בדיעבד ולא  –המקור 
לכתחילה. ב. "שבת קבעה נפשה" )פסחים קה.( משמע שאסור  

בין אם קידש עליו היום ובין אם הקדים  לטעום עד לאחר הקידוש.
 וקיבל שבת מבעו"י )מ"ב(.

הרב המגיד הבין שהרמב"ם מתיר, ואילו שאר   –טעימת מים 
פוסקים אוסרים )רשב"א ועוד(, על כן כתב הב"י שאפשר 
 שהרמב"ם התיר דוקא לשתות קודם ההבדלה ולא קודם הקידוש.

  להנאת טעימה.ומ"מ מותר לרחוץ פיו במים, כיון שאנו מכוון 
 

"אמר רב יהודה   –  קדש עליו היום באמצע סעודה ששתה בה יין 
אמר שמואל אין הלכה כרבי יהודה דאמר מפסיקין לשבתות )כלומר 
שמפסיק סעודתו ועוקר השולחן ומקדש ואח"כ גומר סעודתו(, ולא 
כרבי יוסי דאמר גומר סעודתו ואח"כ מקדש, אלא פורס מפה 

ואף ] "פ השו"ע שרק פורס מפה ומקדשומקדש" )פסחים ק.(, וכ
שבכל קידוש בעינן פריסת מפה על הפת, המג"א כתב שר"ל שדי 
בפריסת מפה משום כי היכי דתיתי ביקרא דשבתא, ואינו צריך 

ולסדר שולחן מחדש משום כבוד שבת, וכ"כ המ"ב  עקירת השולחן
הפמ"ג ביאר שהחידוש בזה הוא שפורס את  , לעומת זאת )ס"ק טו(

ואין  ,על כל השולחן ולא רק על הפת, והוי כסילוק שולחן[ המפה
זה כשאר מצוות שאם התחיל בהיתר אינו צריך להפסיק, כיון שכאן 
הקידוש נתקן דוקא במקום סעודה וקודם סעודה, על כן צריך לתקן  

 מה שאפשר שיהיה קידוש בסעודה זו )מג"א(.
לברך בורא  אלא שנחלקו הראשונים גבי ברכות הנהנין, האם צריך 

 פרי הגפן וברכת המוציא:

 
 מקור קודש

 

יש לברר את דברי הרמב"ם, שפסק שאפשר לברך על איסור, שכן מצינו  240
במספר מקומות שאין לברך על איסור, והרב ציון עמר שליט"א ניסה ליישב הדבר 
ולבאר, שבזה אין האיסור באכילה עצמה אלא בכך שלא קידש עדיין, ועל כן 

ששכח האכילה עצמה אינה אסורה כך שראוי לברך עליה, וכמו שמצינו באדם 
לברך ברכה ראשונה שמורים לו לברך ברכה אחרונה, ואף שלכאורה זו אכילה של 

י"א שמברך, כיון דהוי כנמלך שצריך לברך שוב  –ברכת המוציא 
, משום דסבירא להו דתרתי בעינן שיחשב )רי"ף, רא"ש, רבנו יונה(

הפסק לענין ברכה, דהיינו שיש איסור לאכול וגם עביד מעשה 
"ק הפסק, ועל כן באמירת הקידוש קודם המוציא הוי הפסק )ט"ז ס

 ד(.
וי"א שאינו מברך, שהרי לא מצינו שמברך ברכת המזון אחת על  

א. דאין הקידוש הוי הפסק  –הטעם  שתי ברכות המוציא )רז"ה(,
כמי שנשתתק ונרפא )ט"ז(, ב. שכן אם הוא  ,  דהוי הסרת מונע בלבד

היה מקדש על הפת, הוא לא היה מברך המוציא, על כן גם כעת אינו 
 .מברך המוציא )מג"א(

להלכה, השו"ע פסק בסתם שמברך המוציא, ובשם י"א נקט שאינו 
, ובט"ז פסק שאין לברך לפי שסב"ל, וכ"פ המ"ב מברך המוציא

 .)ס"ק יח( בשם האחרונים
י"א שאין צריך לברך, שהרי הקידוש אינו הפסק  – ברכת הגפן 

לברכת הגפן, שכן כך הוא סדר הקידוש שבין כה היה צריך לברך  
שהקידוש אינו דבר גמר  בפרטכ ברכת הקידוש, וקודם הגפן ואח"

כברה"מ )ירושלמי, רא"ש(, והט"ז ביאר שצריך שני תנאים בכדי 
להפסיק, א. שאסור לאכול, ב. וגם עושה מעשה המפסיק, ועל כן 
משום ברכת הגפן אין מעשה המפסיק, משא"כ גבי ברכת המוציא 

ופסק הב"י שכן  שגם אסור לאכול וגם אומר את ברכת הקידוש.
 הלכה, שכן דעת הירושלמי והרא"ש ועוד שספק ברכות להקל.

דעת   כךוי"א שצריך לברך )הטור כתב זאת בשם י"א, ב"י ביאר ש
, והמג"א בס"ק ה ביאר שזו דעת הראב"ד  הרמב"ם ומהרי"קרי"ו 

שפסק שדין קדש עליו היום כדין האומר בואו ונבדיל שהוי הפסק 
 (.וצריך לברך הגפן

אין צריך לברך המוציא כלל כדין ברכת  – אין לו יין אלא פת אם 
הגפן, כיון שכן הסדר, שהרי בין כה היה מברך המוציא קודם ברכת 

 הקידוש, וכ"פ השו"ע.

 סעיף ה 
כתב הרמב"ם,  -באמצע שתיה  ת "בואו נקדש" באמיר קבלת שבת 

שנים שהיו שותים ואמרו בואו ונקדש קידוש היום נאסר עליהם  
ד שיקדשו, ואם כעת רצו לשתות ללא קידוש, באיסור, לשתות ע

 .240  צריכים הם לברך שוב ברכת הגפן
בין בהגיע חשכה ובין באמירת בואו  –לענין איסור שתיה למעשה, 

ים הם, כך שבשניהם אסור לשתות. וונקדש בספק חשכה שו
ספק חשכה מפסיק בכל ענין, כבר מזמן שהוא  והמג"א דייק ואמר ש

 ., וכ"כ המ"בוא"כ מדובר שהאמירה היא מבעו"י
 ,הט"ז כתב שתרתי בעינן לענין הפסק ברכות  – לענין הפסק בברכות  

)כדעת הרא"ש בסעי' ד לענין קדש  איסור אכילה ומעשה הפסק
, על כן דוקא האמירה מפסיקה, עליו היום בסעודה דבעינן תרתי(

סח דעת ואפילו בספק חשכה, דהוי כאומר והי  שכן זה מעשה הפסק
כל שלא אמר אין  אך  "הב לך ונברך", ולכן בעינן שיברך שוב הגפן,

איסור ואינה ראויה לברכה, מ"מ גם בזה יש לומר שאין האיסור באכילה עצמה, 
אלא בכך שלא בירך. והרב גד יזדי שליט"א הוסיף להביא סיעתא מהלכות סוכה, 

כה, מ"מ האכילה מחוץ דאף שיש לאכול רק בסוכה, ואסור לאכול מחוץ לסו
לסוכה נחשבת לאיסור, כך שלאונן מתירים לאכול מחוץ לסוכה, וזאת משום  
שאין האכילה מחוץ לסוכה אורה בפני עצמה, אלא האיסור הוא בזה שלא סעד 

 בסוכה. וכנלע"ד.  
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לו, וכ"פ המ"ב שאם  ואף שחשכה    לענין ברכותוהיסח דעת  זה הפסק  
  לא אמר ורק החשיך אין צריך לברך.

שהרי ,  בקידוש  אין צריך לברך הגפןגם לאחר אמירה  המג"א כתב שו
שזה הפסק רק אם רוצים לשתות ולא אם רוצים הרמב"ם כתב 

, ועוד שבאמירת "בואו ונקדש" לא הסיח דעתו אלא משאר  לקדש
ועל כן גם רשאי  , שתיה שקודם הקידוש ולא מכוס של קידוש

ומ"מ סיים  לשתות לאחר הקידוש על סמך השתיה שקודם הקידוש,  
, ותהמג"א שיזהר בעל נפש שלא יבוא לידי כן, כיון שרבו בזה הדע

  . וכ"כ המ"ב
 

  – קדש עליו היום או יצא שבת מיד לאחר ברכת המוציא לסעודה 
על הפת שלטי גבורים בשם תשובת הגאונים כתב שבקידוש יקדש 

לפניו לחם משנה   ואילהמתין גם עד שיב צריך]ובזה  ואח"כ יאכל
ויאמר רק ברכת הקידוש בלי לומר 'ויכולו' )מ"ב(,  ,(, מ"ב)מג"א

עליו  שומ"מ אם טעם כבר מהפת, יעשה קידוש על היין, כמו בקד
, ואילו בהבדלה שאינה על הפת, יטעם בכדי [היום בסעודה )מ"ב(

,  , וכ"פ הרמ"אשלא תהיה ברכת המוציא לבטלה, ואח"כ יבדיל
אלא  .)מ"ב( ולאחר שטעם אין צריך לברך המוציא לאחר שיבדיל

שהמג"א פסק כהריצב"א שיש להבדיל מיד ואח"כ לברך שוב 
המוציא, כי לדעתו אין לעשות מעשה בידים ולאכול בזמן שאסור  
לאכול )ואף שבזה הוא יציל עצמו מאיסור דאו' של ברכה לבטלה(, 
וההבדלה מהוה הפסק לענין המוציא כך שצריך לברך שוב המוציא. 

י )האכל לבהמה( שמותר לומר קודם ואין זה דומה לגביל לתור
האכילה ואינו הפסק, משום ששם זה צרכי אכילה שחייב בהם מן 
התורה, משא"כ הבדלה שחייב בה מדרבנן קודם האכילה. ומ"מ הרב 
גד יזדי שליט"א סובר שכיון שלהלכה אין גביל לתורי מן התורה 
אלא מדרבנן או משום חסידות בלבד, ואין זה הפסק על כן גם 

ועל כן אין בעיה להבדיל קודם שיטעם  בדלה אינה מהווה הפסק,  הה
מהפת ואין צריך לברך שוב המוציא לאחריה ]אך כיון שמרן הרב  
עובדיה יוסף זצ"ל פסק כהרמ"א, שיש לטעום קודם שיבדיל, כיון 

אם אמר את  רק לענין דיעבד ששכן דעת רוב האחרונים, מ"מ 
   [.  ורשאי לטעום לאחר מכן,  אין זה הפסקמיד מבלי לטעום  ההבדלה  

המג"א כתב שככל מחלוקת זו היא למ"ד שברכת הבדלה מן התורה, 
א"צ להפסיק אלא גומר סעודתו ואח"כ אך למ"ד שהבדלה מדרבנן 

מבדיל, אלא שבשעה"צ )בסי' רצט אות ו( כתב בשם הנהר שלום  
 שגם למ"ד שהבדלה מדרבנן מפסיק. 

 
ז  "הט –בה לאחר חשכה נזכר שלא קידש באמצע סעודה שהתחיל 

כיון אין צריך לברך שוב המוציא, על היין ואעפ"כ יקדש כתב ש
ומה שהרא"ש פסק בסעי' ד שצריך שהסעודה היתה לאחר חשכה, 

לברך המוציא, היינו דוקא כשהסעודה היתה מבעו"י, משא"כ כאן 
 שסעד לאחר חשכה. 

 
צריך להתפלל, אך אין צריך   – באמצע סעודה אמר "בואו ונתפלל" 

לברך שוב, שהרי יכול לטעום קודם תפילה, כיון שאיסור האכילה  
 קודם התפילה הוא רק מחשש שמא יימשך בלבד )מג"א(.
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ולדעת הרא"ש בסעי' ד, אפילו אם לא נטל ידיו למים אחרונים הקידוש הוי   241
 הפסק לברכת המוציא. 

 סעיף ו 
כיון    –ה"מ  קדש עליו היום לאחר שנטל ידיו למים אחרונים קודם בר 

שמצד אחד צריך לברך ברה"מ תכף למים אחרונים, ומצד שני צריך  
 לקדש, על כן נחלקו הראשונים: 

הרי"ף והרמב"ם פסקו כפשט הגמ' בפסחים )קב.( כדעת רבי יוסי, 
]כיון שצריך לברך תכף למים על כוס א' מיד שיברך ברה"מ 

ן ויקדש על כוס ב' ]בלי לברך שוב הגפן )מג"א([, ואיאחרונים[ 
, כיון שהקריאה  צריך לסעוד, שכן זה נחשב לקידוש במקום סעודה

 )קידוש( נעשתה במקום עונג )סעודה(, ואף שלא היתה לכבוד שבת
 )ר"ן(.

הרא"ש פסק שפורס מפה ומקדש ומברך שוב המוציא ]כיון אך 
[ ואוכל )ט"ז( 241 מברך ברכת הגפןאף , ושנטל ידיו למים אחרונים

מברך ברה"מ, לפי שאין קידוש במקום  ואח"כ )לפחות כזית( מעט
]ולכן בין כה צריך   נעשית לכבוד שבתהסעודה אלא דוקא בסעודה 

ועוד שכל  לסעוד לאחר הקידוש, א"כ איך יברך ברה"מ פעמיים[,
דברי הגמרא הם לפי רבי יוסי הסובר שממשיך בסעודתו, אך 
לשמואל שהלכה כמותו, בכל ענין פורס מפה ומקדש, וא"כ אין  

 ום קודם הקידוש.לטע
האורחות חיים פסק שקודם מברך ברה"מ על כוס א' מבלי לטעום  
ולברך הגפן, ואח"כ מקדש ומברך הגפן על כוס ב' ושותה משני 

 הכוסות.
להלכה, השו"ע פסק בסתם כרי"ף והרמב"ם שקודם מברך ברה"מ, 
ואילו בי"א הביא את דעת הרא"ש שקודם פורס מפה ומקדש, וכך 

 ,ב שכן המנהג, להוציא נפשו ממספר מחלוקותפסק הרמ"א וכת
ישנה מחלוקת האם יזכיר   : א.שכן אם יברך ברה"מ קודם הקידוש

ועוד ג. , 242 ועוד מח' האם יטעם מכוס ברה"מ )או"ח(ב. של שבת, 
וזה עדיף מאשר   .דוקא הנעשית לכבוד שבתמח' האם צריך סעודה 

יצטרך לברך פעמיים א להסמיך ברה"מ למים אחרונים, שכן כך ל
 ברה"מ.

 
לדעת הרא"ש )סי' ז( מזכיר,  –הזכרת שבת בברה"מ קודם הקידוש  

ים את התפילה של ההווה, מיכדין תפילת תשלומים, שמתפלל פע
 אף שאינה דומה לקודמת לה. 

לדעת האורחות חיים אינו מזכיר שבת, כיון דאזלינן בתר תחילת  
 סעודה. 

שהוא מסופק בדבר, ס"ל שאין   להלכה, השו"ע פסק כהרא"ש ]ואף
קפידא במה שיזכיר שלא לצורך )מג"א([, ואילו הרמ"א פסק שאינו 

ומ"מ לכו"ע מי שלא הזכיר של שבת, ודאי שאינו חוזר מזכיר. 
 )מ"ב(.

אחר חשכה ודאי ל וכל זה במי שסעד רק מבעו"י, אך אם סעד גם 
 (., מ"בשמזכיר, שכן ישנה תוספתא מפורשת בברכות )מג"א

 
הט"ז   –ש עליו היום לאחר שאמר "הב לן ונברך" קודם ברה"מ קד 

גמר סעודה, וכדין נטילת ידים למים  "הב לן ונברך" הויכתב ש
אחרונים, ועל כן גם בזה קיימת המחלוקת בין הרי"ף להרא"ש. 
ואילו המג"א הסתפק בזה, האם "הב לן ונברך" כדין מים אחרונים, 

י"א שיטעם, כיון שהכוס שייך לסעודה שהיתה קודם חובת קידוש, ועל כן  242
אינו נחשב כטועם קודם הקידוש, וי"א שאינו טועם ממנו, משום שאסור לטעום 
 קודם הקידוש, אלא מברך על כוס שני ושותה יחד עם כוס ראשון )מ"ב ס"ק לא(.
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ור שאין זה גמר סעודה, ועל ועל כן הסתפק בדעת הרי"ף, שמא יסב
כן דינו כבסעי' ד שקדש עליו היום באמצע סעודה, שפורס מפה 

, והמ"ב )ס"ק כז( הכריע כך, שכיון שלא נטל ידיו עדין על  ומקדש
כן אין צריך ברה"מ מיד ולכן מיד יפרוס מפה ויקדש, ומ"מ יברך 

   ברכת הגפן.

 סעיף ז 
ור קודם הקידוש, מתי מי שטעם באיסבנחלקו בגמרא,    –פסחים קז.  
יקדש בלילה אלא ביום, וי"א  שלא אינו מקדש, דהיינו שיקדש, י"א 

"אמר  שיקדש בלילה )כך פירש רשב"ם(, ולהלכה דהיינו מקדש, ש
וכן הדין אף . , דהיינו בלילה, וכ"פ השו"ערבא הלכתא טעם מקדש"

 אם עבר ואכל ושתה )מ"ב(.

 סעיף ח 
"אמר רבא הלכתא טעם מקדש, ומי שלא קידש בע"ש   –פסחים קז.  

מקדש והולך כל היום כולו", ומשמע שאם לא קידש בלילה יש לו  
  וכן צריך קידוש במקום סעודה כבלילה )מ"ב(. תשלומים כל היום.

אך אינו אומר "ויכולו" ביום, כיון שגמר מלאכת ה' יתברך היתה  
 . , וכ"כ הרמ"אבלילה ולא ביום

כדין לדעת רב עמרם גאון, רק השוכח או האנוס רשאי להשלים, 
יקדשו,  לדעת הרמב"ם אף השוגג ואף המזידתשלומי תפילה, אך 

 . שכן כל היום זמנה הוא, ולא כתשלומי תפילה שמשלים לאחר זמנה
 מצדד הפמ"ג שיקדש בלי שם ומלכות )מ"ב(. –בבין השמשות  

 סעיף ט 
 מפה על הפת: הטור הביא טעמים שונים לפריסת 

שכן בימיהם היו אוכלים  ,א. בכדי שיהיה ניכר שבא לכבוד שבת
בשולחנות קטנים, על כן היו מקדשים ולאחר מכן מביאים את 
השולחן ]שהיה ערוך במקום אחר מבעו"י, שכן צריך שיהא שולחנו 
ערוך מבעו"י[, ואם הביא את שולחן קודם הקידוש, פורס מפה 

דול וטורח להביאו וגורם הפסק בין ומקדש, ובימינו שהשולחן ג
הקידוש להמוציא, מביאים את  השולחן קודם ופורסים מפה על  

 הפת ומקדשים )תוס' בפסחים ק: ד"ה שאין מביאין(. 
ולפי טעם זה לא יגלה את הפת לאחר שברך על היין, אלא לאחר  

 הקידוש כולו.
 ב. שלא יראה הפת בושתו, שהיה ראוי להקדימו משום סדר ברכות

 )ירושלמי(.
 ג. זכר למן.

ולפי טעם זה: א. יש לכסות את הפת מלמעלה ומלמטה דומיא דמן, 
 וכ"פ השו"ע.

 ב. ולפ"ז טוב שיהיה הפת מכוסה עד אחר ברכת המוציא )חיי אדם(.
. ולפ"ז גם כשמקדש על הפת יש לכסותו, וכ"כ הט"ז שכן המנהג.   ג

לה רק בשעת ובדרך החיים כתב שיניח ידיו על המפה מכוסה, ויג
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ו לו ע"ב תיבות, ומוסיף "יום הששי" אף ששייך לפסוק הבא, בכדי שכך יהי 243
ויש שלא מוסיפים ומחשבים את "זכור" ו"שמור" שנאמרו בדברות כאילו הם  
מצטרפים לקידוש ואף שאינו אומרם. המג"א הביא שני אפשרויות, האם ברכת 

ש ברכת המוציא, ויגביה בשם, ויכסה שוב עד לאחר גמר הקידו
 .)מ"ב(

 סעיף י 
צריך שהכוס לא יהיה פגום, כבכל דיני כוס של ברכה, שהרי טעמו  

ומ"מ  פגמו )המובא בפסחים קה:, רי"ף, רמב"ם( וכ"פ השו"ע. -
בשעת הדחק, אם אינו יכול לתקנו, רשאי לקדש עליו, אך הפמ"ג 

ה בקידוש הלילה עדיף לקדש על הפת מאשר על כוס פגום  כתב שבז
 )מ"ב(.

כתב הרמב"ם שיש להקפיד בכוס הקידוש בכל דיני כוס של ברה"מ, 
]ואם אינו מלא אינו מעכב,  הדחה, שטיפה, מלאשלם, ואלו הן, 

, אוחזו בימינו, מגביהו טפח ולא יסייע  העיקר שתהיה בו רביעית[
 .עיניו בכוס )דרכ"מ([ ]וכן שיתן בשמאלו
אומר שוב קודם ברכת הגפן והקידוש, אף שאמר כבר   – "ויכולו" 

 בביכ"נ, בכדי להוציא את בני ביתו.
 ואם שכח לאומרו, יאמרנו בסעודה על הכוס )מג"א(.

צמד אחד יש ענין לאומרו מעומד, כיוצא לקראת  – אופן האמירה 
ן קידוש אלא  המלך, ומאידך יש ענין לאומרו בישיבה, לפי שאי

 במקום סעודה. 
להלכה, הכל בו כתב שיאמר בישיבה, שאם הוא יעמוד משום המלך 
ושוב ישב משום מקום סעודה, הוי כחוכא ואיטלולא, והרמ"א הביא  

 דבריו.
יותר  הב"י כתב שיאמר בעמידה, ועמידתו סמוך לשולחן נחשבת 

 .מקום סעודה, וכ"פ בשו"עקידוש בל
המדקדקים לעמוד רק באמירת שם ה', הרמ"א כתב שמנהגם כמנהג  

, ובשאר ישב, 243הרמוז בתחילת ויכולו "יום הששי ויכולו השמים" 
כיון שכבר אמרו "ויכולו" בביכ"נ, ובקידוש עדיף ישיבה, דהוי 
במקום סעודה, והגר"א כתב כן מטעם אחר, שכיון שאחד פוטר את 

ו חברו צריך קביעות יחד, וישיבה נחשב לקביעות ]ולפי דברי
לכתחילה גם השומעים יקפידו לשבת בקידוש, ועכ"פ לא יהיו  

 .מפוזרים ומפורדים )מ"ב([
, וכן יכוון שפעמיים נר בגי' ת"ק, לרמז שמה  יתן עיניו בנרות

שפסיעה גסה נוטלת אחד מת"ק ממאור עיניו של אדם, הסתכלות 
בזה כ"כ  מיהו אין מדקדקין בנרות מרפאים )מהרי"ל, דרכ"מ(

 . )מ"ב(
 , בכדי שלא יסיח דעתו, ככל דיני כוס של ברכהיתן עיניו בכוס

 )דרכ"מ(. 
 והקשה הדרכ"מ, שהרי במה יתן עיניו בכוס או בנרות? 

תירץ הרמ"א, כשמתחיל יתן עיניו בנרות, ובקידוש יתן עיניו א. 
בכוס. ב. אפשר להביט בשניהם. ג. לפי הטור בסי' רסט, היינו שנותן 

 ין על עיניו. ד. וי"א ששתיית היין הוי הרפואה )מג"א(.מהי

הקידוש שהיא ל"ה תיבות משלימה לע"ב תיבות, ועל כן יש להזהר שלא להוסיף 
מר לאחר התפילה שהוא ל"ה מילים מיותרות בקידוש, או שמא "ויכולו" הנא

תיבות הוא שמצטרף לע"ב תיבות, ועל כן לא מוסיפים ב"ויכולו" הנאמרת לאחר  
 התפילה "יום הששי".
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 סעיף יא 
פסק שו"ע כרי"ו שבלילה מקדש   – יש לו כוס אחת עם ב' רביעיות 

עליו ושופך לכלי אחר מלא לוגמיו ושותה ממנו, שלא יפגום את 
הכוס הראשון למחר, ולמחרת מקדש בנשאר, ומ"מ בכדי שיהיה 

 קטנה )מ"ב(.כוס מלא עדיף שיעבירנו לכוס 
ומג"א כתב שלדברי התוס' שחובה שישתה מכוס שיש בה רביעית, 
על כן יש לטעום בלילה דוקא מהכוס הראשונה שיש בה רביעית, 
ואח"כ מוסיף עליה לתקנה מהכוס השניה, אלא שהא"ר דחה דבריו 

 )מ"ב(.
אם זה יין חזק   –אם לאחר שתיית מלא לוגמיו לא יישאר לו רביעית  

מו לרביעית )רי"ו, ירושלמי ברכות פ"ז ה"ה "רבנו יונה מוזגו להשלי
 טעים כסא ומתקן ליה", רא"ש( וכ"פ השו"ע.

 
ב"י הבדלה עדיפה, לפי שא"א לעשותה   –ין להבדלה או לקידוש י

ולכן פסק בשו"ע שאם יש לו רק כוס אחת ישאיר אותה  בפת, 
להבדלה, וכן אם יש לו שני כוסות מצומצמות שא"א לתקנם, באחת 

ואילו הרש"א פסק שקידוש עדיף יקדש בלילה ובאחת יבדיל, 
 )מג"א(. ומ"מ יש שני מקרים שהם לכולי עלמא:  

לכו"ע קידוש עדיף, לפי שר"ת סובר שאין  -א. אם יש לו שכר 
מקדשין כלל על הפת, וכ"ש בשכר שבז יש הרבה חולקים. וכיון 

כו"ע שיש לו שכר גם קידוש היום קודם להבדלה, כיון שהבדלה ל
אפשר בשכר שהוא חמר מדינה, ועוד שבבוקר נפשו של אדם קצה  

 בשכר ורוב העולם לא יצליחו לשתות מלא לוגמיו.
הבדלה קודמת לקידוש, כיון שבימינו שאין  –ב. בבית הכנסת 

אורחים נהגו בקידוש רק משום שא לבטל מנהג קדמון, משא"כ 
 הבדלה הנעשית משום אותם שאין להם יין להבדלה.

 
טוב לקדש על כוס גדול, כתב המג"א בשם שיירי כנה"ג    -וס גדולה  כ

]וכך יקדש על יין שנעשתה בו שישייר מאותו כוס לקידוש והבדלה  
, דהיינו שבשתיה הבאה יתקננו ]שלא יהיה פגום[ )מג"א(מצוה[ 

וגם יעביר לכוס קטנה ממנה ]בכדי שהכוס תהיה מלאה[. אלא  
וכתבו שעל כן טוב לעשות  שהא"ר והמאמר מרדכי פקפקו בזה, 

 כמנהגנו )מ"ב(.

 סעיף יב 
"אמר רב ברונא אמר רב   -שלושה גמרות לפנינו: א. פסחים קו: 

 הנוטל ידיו לא יקדש". 
"אמר ליה רב יצחק אכתי לא נח נפשיה דרב,  -ב. פסחים קו: 

שכחתינהו לשמעתתיה, זימנין סגיאין הוה יתיבנא קמיה דרב, זימנין 
מקדש אריפתא, זימנין דחביבא ליה חמרא  דחביבא ליה ריפתא 

 מקדש אחמרא".  
לדעת בית הלל "מוזגין את הכוס ואח"כ נוטלין  -ג. ברכות נא: 

 לידים".
 ונחלקו הראשונים בביאור גמרות אלו: 

הר"ן פירש, שרב ברונא שאמר שלדעת רב אם נטל לא יקדש, היינו 
 משום שסבר שני דברים, א. שבנטילה הוא מגלה דעתו שהפת

, ב. שאין ולא יקדש על היין חביבה לו, ועל חייב להקדים את הפת
מקדשין על הפת.  ועל כן לא יקדש אלא יתן לאחר לקדש. אלא  
שרב יצחק  חלק, ואמר שרב סבר אחרת בדבר השני, דהיינו שאפשר 
לקדש על הפת, וכן רב עשה מעשה. ולפי זה הדבר הראשון שסבר  

כן אם נטל ידיו יש דין חביבות, רב ברונא בדעת רב לא נדחה, ועל 
ולכן אם נטל ידיו צריך לקדש על הפת. וכן כתבו רב עמרם, הרי"ף  

לסיכום, אם נטל צריך לקדש על   והרמב"ם, שהכל תלוי בחביבות.
 הפת משום חביבות.

היינו משום שסבר רב  רשב"ם ביאר, שרב ברונא שאמר לא יקדש, 
]משום שס"ל שיש  שהקידוש הוי היסח הדעת בין נטילה לאכילה 

קידוש שלא במקום סעודה )טור([, ואילו רב יצחק הוכיח לו שרב  
עשה מעשה, נטל ידיו וקידש, כך שסבר שאין הקידוש היסח דעת 
]משום שאין קידוש אלא במקום סעודה )טור([. ומ"מ לכתחילה  
אין לעשות כן, שכן הלכה כב"ה שמוזגין את הכוס ואח"כ נוטלין 

לסיכום, בדיעבד אין הקידוש היסח סעודה. לידים, דתכף לנט"י 
 דעת.

ר"ת פירש, שרב ברונא שאמר לא יקדש, ס"ל שלרב יש קידוש שלא  
במקום סעודה, ולכן חיישי' שלאחר שיקדש הוא לא יסב לאכול מיד 
אלא יצא לחוץ. ורב יצחק דחה דבריו, שכן רב נטל וקידש כאשר היה  

דע שלא יצא, ואילו רעב לפת, וודאי היה אוכל לאחר הקידוש, וי
כאשר רב לא חיבב את הפת הוא קידש על היין מבלי שיהיה במקום 
סעודה. ולמ"ד אין קידוש אלא במקום סעודה, ודאי שאין בעיה  
לעשות כן, שכן אין לחוש שמא יצא לאחר הקידוש. ומה שב"ה 
אמרו שמוזגין את הכוס ואח"כ נוטלין לידים, א. היינו בימות החול, 

ערוך וחייש' שיצא לאחר מזיגת היין, ואילו בשבת שאין שלחנו 
ששלחנו ערוך אין חשש שיצא או יתעסק בדברים אחרים, ולכן 
רשאי ליטול ידיו ואח"כ לקדש. ב. ר"י תירץ שמזיגה במים חמים 

לסיכום, אין צריכה דקדוק גדול, על כן יש בזה יותר היסח דעת. 
ידוש, שכן בשבת מקדשין על פת, ובשבת רשאי ליטול ידיו קודם הק

 . , וכך נהג הרא"שששלחנו ערוך אין חשש שיצא
שאמר לא יקדש סבר, כשם שרב סבר   הרז"ה פירש, שרב ברונא

"טעם אינו מקדש" משום שמראה זלזול בקידוש, א"כ ה"ה בנטל 
ידיו קודם הקידוש, שבזה מראה זלזול ועל כן הוא לא יקדש אלא  
אחר יקדש. ורב יצחק הוכיח לו ממעשה רב שאין הנטילה מראה  

לסיכום, אם נטל קודם הקידוש רשאי    זלזול, כיון שניתן לקדש בפת.
 לקדש, כיון שבנטילה לא היה משום זלזול. 

 
הרא"ש נהג ליטול   –מנהג המקומות שנהגו ליטול ואח"כ לקדש 

ואח"כ לקדש, וכן טענו בני דורו דהב"י שכך היה המנהג בספרד, וכן 
כתב שכך נהגו, למעט מליל הסדר שם קידשו על כוס  הרשב"א

 ראשונה ואח"כ נטלו ידיהם. 
א. שהרי אין זה כפשט דברי רב ברונא  –אלא שיש להקשות על כך 

שאם נטל לא יקדש, כפירוש הר"ן דמיירי לענין חביבות, אלא כדברי  
ר"ת ורשב"ם דמיירי לענין היסח דעת )טור( ]אלא שהרב ב"י הקשה 

רי הטור בעצמו סבר בסי' רפט שהפירוש הפשוט הוא על כך, שה
, והט"ז ביאר קושיה זו, שכן משום היסח דעת כר"ת ורשב"ם[

גם הם לפירוש הר"ן שרב ברונא מיירי לענין חביבות, א"כ דבריו 
, דאילו הגמרא כמ"ד אין קידוש אלא במקום סעודה, וזה כפשט

וש במקום לפירוש ר"ת ורשב"ם, רב ברונא הוא רק כמ"ד יש קיד
וא"כ  .סעודה, ואין זה כפשט הגמרא שלא חילקה בדברי רב ברונא

  אין יעשו לכתחילה דלא כפשט דבריו, מילא בדיעבד.
ב. כל פירושו של ר"ת הוא למ"ד יש קידוש לא במקום סעודה, אך 
אנן דקיי"ל שאין קידוש אלא במקום סעודה, אם נטל ידיו יקדש על 

 יו ואח"כ מקדש על היין. הפת, וא"כ אין ראיה שנוטל יד
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ג. ר"ת ור"י יש לומר שלדבריהם רשאי ליטול ידיו קודם הקידוש, 
אך לא שצריך לעשות כן, א"כ מנין לאנשים אלו לנהוג כן בקביעות, 

 ופרט שזה נגד שאר הפוסקים.
ד. הט"ז הוסיף, שכן אין מן הראוי לעשות לכתחילה שלא כרב  

 ברונא, אף שאין הלכה כדבריו.
ב"י הציג שני יישובים: א. שמא הרא"ש עשה כן שלא  על כן ה

בקביעות, אלא רק כאשר בטעות נטל ידיו קודם הקידוש, ומ"מ הוא 
לא חשש לקדש על הפת כדברי הרי"ף וסייעתו, אלא על היין, והב"י 
ביאר שלכך התכוון הרשב"א שאין זה בקביעות. ב. הרא"ש נהג כן  

הלכה לדורות, אלא רק  בקביעות, לא משום שסבר שיש להורות כך  
לאפוקי מבני דורו שעשו כדברי הרי"ף, שאם נטלו ידיהם היו 

 מקדשים על הפת.
להלכה, השו"ע פסק שיקדש ואח"כ יטול ידיו, אך אם נטל יקדש על  
הפת )כרב עמרם, הרי"ף והרמב"ם(, והמג"א הוסיף שלדבריו, יש 
לבני הבית ליטול ידיהם קודם הקידוש, ורק למברך שמוציא 

 ברכות מפיו יש לקדש ואח"כ ליטול.ה
ואילו הרמ"א פסק שלכתחילה יטול ואח"כ יקדש על היין ]משום 
שכשאין לו יין ומקדש על הפת, הוא נוטל ידיו קודם קידוש, על כן 

, ואין לשנות יש לנהוג כן תמיד )א"ר, מ"ב([, וכתב שכן המנהג
(, למעט בליל פסח, ששם יש הפסק גדול על אכילת המוציא )ט"ז

וגם בני הבית יטלו ידיהם קודם הקידוש וכן יכוונו לצאת גם בברכת  
המוציא של המקדש ולא יברכו בעצמן לאחר הקידוש, שכן זה סדר 
הקידוש )מ"ב(, ומ"מ גם הנוהגים ליטול קודם הנטילה לא ימזגו את 

 היין בחמין דהוי הפסק )מג"א(. 
ליטול ידיו, אך הט"ז כתב שמי שחרד לדבר ה' ורוצה לקדש ואח"כ 

 רשאי לשנות, שכן הוא עושה כדברי כו"ע. 
יש מקומות שנהגו לכתחילה לקדש ואח"כ ליטול  וכ"כ המ"ב ש

ידיהם, כהשו"ע, אך בדיעבד שנטלו קודם יש להם לקדש על היין  
 )א"ר, מ"ב(.

 סעיף יג 
מלוא לוגמיו )פסחים קז.(   כתבו שצריךרא"ש וטור  ה  –מלא לוגמיו  

צד אחד רק , אלא שממלא ת שני צידי הפהאין צריך שימלא אאך 
בפיו, ונראה כמלוא לוגמיו, והוא פחות מרביעית )כיומא פ.(, ונראה 
שהוא רוב רביעית )פסחים קח: מהא ששתה רובה דכסא(, וכ"פ 

ואין צריך שישתה את כל הכוס כבפסח )באה"ל ד"ה   .244 השו"ע
  צריך(.

רוב רביעית היינו באדם בינוני, אך הגדול לפי גודלו  –באדם גדול 
 )מג"א(, ומ"מ השיעור הוא רק עד רביעית ולא יותר )הר"ן(.

דרך החיים כתב שהקטן לפי קוטנו, כביוה"כ, אך   – באדם קטן בגופו  
בבאה"ל נשאר בצ"ע, שכן שמא לענין קידוש חז"ל הצריכו דוקא 

סא"(, ומ"מ שמא שמא  רוב כוס )לפי שנאמר "והוא ששתה רובה דכ
 זה רק לענין ד' כוסות של פסח )באה"ל ד"ה והוא רבו(.

 יש לסמוך להקל שדי במלא לוגמיו. –קטן בגיל חינוך  
שזהו שיעור חשוב שדעתו מתיישבת רק משיעור זה  –הטעם 
 )מ"ב(.

 
 מקור קודש

 

וקשה שהרי בסי' תריב בהל' יוה"כ פסק השו"ע כהר"ן, ששיעור מלוא לוגמיו   244
להתחייב הוא קצת פחות מרביעית, ואפשר ששם נקט לחומרא כשיעור שהוא  

שהוא שיעור שני , בביצה עם קליפתה ביצה וחצי –שיעור רביעית 
יא רבע ביצה(, אלא שהצל"ח הוכיח ביצים מקולפת )כי הקליפה ה

התקטנו בחצי, ועל כן )שיעורי הנפח( שהביצים בזמנינו בבדיקה 
בבאה"ל )ד"ה  אלא ש. יש לשער את שיעורי מצוה בשיעור כפולש

והוא רבו( גם כן בדק אך מצא שמידות הקטנו קצת, בערך בשליש.  
לכן למעשה, הוא פסק שבשיעורי דאו' של אכילה וכוס שתיה כמצה 
בליל פסח, יש להחמיר כדברי הצל"ח והחת"ס שיש להכפיל את  
המידות, וכן לענין קיודש של ליל שבת שעיקרו מן התורה ג"כ נכון 
לחוש לדבריהם, ומ"מ לפחות יש להוסיף שליש, כתוצאת הבדיקה  
של הבאה"ל. אך לענין קידוש דשחרית ושאר כוס של ברכה יש  

לוגמיו יש לשער באדם   לסמוך על מנהג העולם. וכן לשיעור מלא 
 עצמו לפי גודלו, וא"צ להחמיר להכפיל, שכן תרי חומרי לא עבדינן.

  
צריך שלא יפסיק בינתיים, מתחילת הלגימה הראשונה ועד   – הפסק  

סוף האחרונה, יותר משיעור שתיית רביעית, ולפחות עד כדי אכילת 
 "ב(.ועל כן יזהר שלא לקדש ביין שרף )מ  פרס, דאל"כ לא יצא יד"ח.

 סעיף יד 
"סגי בטעימת אחר", עפ"י זה כתב הרא"ש שטעימת   -עירובין מ: 

אחר מועילה גם בקידוש, כי העיקר הוא שאחד מן המסובים ישתה 
, ואין שתיית שתי מסובים מצטרפת, לפי שצריך שיעור מלא לוגמיו

 . שיעור הנאה שתתיישב דעתו עליו
מיירי בשאר דברים  לעומת זאת, הגאונים ובה"ג כתבו שהגמ' 

, דבקידוש בעי' , שיש לו סמך מן התורההטעונים כוס ולא בקידוש
כך שאם המקדש לא טעם הוא   ,שדוקא המברך ישתה מלא לוגמיו

צריך לברך שוב על הכוס ללא ברכת הקידוש, אא"כ האחרים לא  
 טעמו, או שהוא אינו במקום סעודה, או שהוא קם ממקומו. 

, ולפי המג"א  לם מצטרפת לכשיעורוהריטב"א כתב שטעימת כו
 .כוונתו שזה מועיל רק לענין דיעבד

מועילה מהמסובים להלכה, השו"ע כתב בסתם שטעימת אחר 
, אבל אדם אחר שאינו מן המסובים שאחז בכוס ובירך )כהרא"ש(

מעצמו אינו מוציאם יד"ח )מ"ב(, ואין שתיית שני מסובים מצטרפת 
י"א שטעימת כולם מצטרפת  בשם השו"ע  וסיף, ואח"כ ה)רא"ש(

ששתייתם מצטרפת    בדיעבדרק  , והמ"ב פסק שזה מועיל  )ריטב"א(
שראוי לחוש  השו"ע  , ומ"מ הוסיף  ודוקא שלא ישהו כדי אכילת פרס

שהמקדש ישתה את השיעור, ודוקא בקידוש ולא בשאר דברים  
]לעומ"ז, הא"ר כתב שאין ראוי לחוש   הטעונים כוס )כהגאונים(

אין לזוז מדברי  )ד"ה שאם( דחה דבריו, וסיים שלזה, ובבאה"ל 
 . [המחבר

ובדרך החיים כתב שבדיעבד מועיל צירוף כל המסובים אפילו אם 
 לא טעם המקדש כלל )באה"ל סוף ד"ה וי"א(.

 
הרא"ש והטור כתבו ששיעורו מלא לוגמיו, בכדי  –שיעור השתיה 

פי שתהא הנאה מהשתיה, ומ"מ מצוה מן המובחר שיטעמו כולם )ל
, וכ"כ השו"ע, ועל כן שאמרו לרב אשי ליקדש לן מר קידושה רבא(
 .מ"ב(מג"א, אם שיעורו מצומצם לא יתן לאחרים לטעום )

לחייב חטאת, אך לענין קידוש ששיעור טעימה הוא מדרבנן, סמך לכו"ע, בכדי 
 על התוס' ושאר פוסקים דדי ברוב רביעית )באה"ל ד"ה והוא רבו(. 
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קימעא שיעור  אך הראבי"ה כתב שאין צריך מלא לוגמיו ממש, אלא  
גרונו וילך סביבות לוגמיו, שכן נאמר אם "טעם" מלא לוגמיו, ולא 

 דבריו, שכן אינם ראיות מוכחות. נאמר לשון "שתה". אך הב"י דחה

 סעיף טו 
אין צריך לחזור ולקדש, אלא   – נשפך הכוס בין הקידוש לטעימה 

צריך לטעום מכוס אחר בברכת הגפן בלבד, שהרי אם לא טעם לא  
יצא ]אלא שלא קיים המצוה כתקנה לקדש על הכוס שהוא שותה[ 

ונראה שכך הדין גם בנשפך חלק מהכוס , וכ"פ השו"ע )או"ח, ב"י(
 ולא נשאר שיעור מלא לוגמיו בכוס )באה"ל ד"ה והוא הדין(.

היתה דעתו לשתות עוד יין, א"צ לברך הגפן על הכוס ומ"מ אם 
 , ובלבד שלא יפסיק בדיבור שלא מענין הקידושהנוספת )מג"א(

 )מ"ב(.
צריך לחזור   ,אבל אם הסיח דעתו בינתים, כגון שיצא ממקומו

 ולקדש )מ"ב(.
 

אין מטריחים  י"א ש - אם בשחרית קידש על השכר ונשפך הכוס
, וי"א שלא יצא וצריך על הפת )מג"א(אותו לקדש שוב, ויוצא יד"ח  

 .לקדש שוב )רעק"א, מ"ב(
 

דיבר שלא מעניין הקידוש והסעודה )מג"א ס"ק לא( בין הקידוש  
, , כיון שהקידוש נעשה על הכוסאין צריך לחזור ולקדש –לטעימה 

, משום שהדיבור היווה אלא צריך לטעום מכוס אחר בברכת הגפן
הדיבור היה מענין דברים השייכים , וכ"פ השו"ע. ואם  )בה"ג(  הפסק

 לסעודה או לקידוש אינו צריך לחזור ולברך הגפן )מג"א, מ"ב(.
א. כיון שהקידוש נעשה על יין אין צריך לקדש שוב, ואף  –הטעם 

אם הוא לא ישתה דוקא את אותו הכוס. ב. אם לא טעם יין לאחר  
 הקידוש לא יצא יד"ח. 

 
צריך לקדש שוב, כיון  – )או חומץ(  קידש על הכוס ונמצא מים 

שהקידוש לא נעשה על יין, וא"כ לא יעור שכעת ישתה יין, אא"כ 
היה מונח לפניו יין לשתיה, שאין צריך לברך כלל, לא הגפן ולא  

 
 מקור קודש

 

הט"ז )ס"ק יט( מספר שפעם אחת הוא קידש על כוס ונמצא שהכוס היה מים,   245
על כן הוא יצא לדון בדבר, הוא הביא ראיות לומר שיצא יד"ח קידוש ויש לו רק  

תות יין, א. שכן קידוש מן התורה סגי באמירה, וחכמים הצריכו שיהיה יין לש
בסמוך לקידוש. ב. כדין נשפך הכוס או שדיבר קודם שטעם )סעי' טו(, שיצא  
יד"ח קידוש, כי אין הבדל בין שלא שתה מהכוס לבין אם נמצא שהכוס הוא מים.  

ם, ואם לא טעם יברך ג. כדין טעימה, שלדעת בה"ג )בסעי' יד( המקדש חייב לטעו
 שוב הגפן וישתה, ומ"מ יצא כבר יד"ח קידוש. 

וכן הביא ראיות לכך שלא יצא בקידוש, א. שכן תרוה"ד כתב שבתקיעות דרבנן  
של ר"ה, אם טעה צריך לחזור עליהן, ואף שיצא כבר בתקיעות דאו' ]אך הוא דחה 

משא"כ בענייננו  ראיה זו, שכן התם אין חשש ברכה לבטלה לכן אין בעיה שיחזור,  

קידוש, כי נחשב לו כאילו הוא קידש על כל היין שלפניו )מהרי"ל, 
וי"א שאף אם היה פת לפניו, יצא יד"ח קידוש  , מג"א(.245ט"ז 
ב"ז, חיים אדם( ודוקא אם נטל ידיו קודם הקידוש, דאל"כ מוכח )רד

 שאין דעתו על הפת )מ"ב(. 
 

יד"ח קידוש, אלא שיש לו לברך   –קידש על הכוס ונמצא חמר מדינה  
 שהכל ולשתות ממנו )חיי אדם, מ"ב(.

 סעיף טז 
אם יש לפניהם כוס הראויה   – שתיית המסובים קודם המקדש 

 לקידוש, רשאים המסובים לטעום מהכוס קודם המקדש.
 –אך אם אין לפניהם כוס או שיש להם כוס פגומה )שטעמו ממנה( 

ישתו רק לאחר המקדש, כיון שהם צריכים לכוסו ]או לשתות מכוסו 
או שימזוג להם מכוסו לכוסם[ )תוס', רא"ש, ירושלמי, תלמידי 

 ע.ר"י( וכ"פ השו"

 סעיף יז 
אם יש לפניהם כוס הראויה  –שתיית המסובים מכוס אחרת 

לקידוש, רשאים הם לשתות ישירות מכוסם, ואין הם זקוקים 
 לכוסו. 

אך אם הכוס שלפניהם פגום או שאין לפניהם כוס כלל, בזה צריך 
שהוא ימזוג להם מכוסו לכוסם, שבכך הוא מתקן את הכוס שלהם  

סו אחריו ]ואין זה נחשב לכוס פגומה, )שו"ע(, או שהם ישתו מכו
כי הם חשוביכהמקדש עצמו )שעה"צ פט([, וכ"פ השו"ע. ואע"פ 
שאין חובה למסובים לטעום כלל, מ"מ מצוה שישתו מכוס שאינה 

 פגומה )תוס'(.
ואף שהיא ברכה הסמוכה לחברתה   בברכת הקידוש יש פתיחה,

עצמה ללא  )לברכת הגפן(, כיון שיש מציאות שמקדש בברכה בפני 
 ברכת הגפן, כגון לאחר ששתה כבר בסעודה )רשב"א, ירושלמי(.   

  

שצריך לברך שוב, והוי חשש ברכה לבטלה[. ב. כמו בדין קידוש במקום סעודה) 
בסי' רעג( שאם שינה מקומו צריך לקדש שוב, משום שלא יצא יד"ח. אלא שיישב 
הט"ז, שצריך קידוש על היין וטעימה בסמוך, לכן בדיבר או נשפך הכוס קודם 

, יכול לתקן העיוות ע"י שיברך הגפן הטעימה )או שהמקדש לא טעם לדעת בה"ג(
ויטעם, ואילו בשינוי מקום סעודה אינו יכול לתקן העיוות, על כן צריך לקדש  
שוב, וכן קידש על המים, הקידוש כלל לא נעשה על יין, ואינו יכול לתקן המעוות, 

 אא"כ יקדש שוב. 
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 סימן רעב 

 סעיף א 
מקדשים רק על יין הראוי לנסך על גבי המזבח, על  - יין שריחו רע 

, ואף שטעמו יין )מ"ב([]אפילו קצת  כן יש למעט יין שריחו רע
. וכן הלכה, ואפילו אין לו יין וברכתו הגפן )ב"ב צז.( וכ"פ השו"ע

)מ"ב(. משמע מהרמב"ן שלא יצא יד"ח ואפילו בדיעבד  ,אחר
וכן הבאה"ל  רעק"א הסתפק, ואילו המ"ב  -ובשחרית ובהבדלה 

שכן אין לחלק בין קידוש להבדלה בדבר שיש בו  ,ובית יהודה אסרו
רע   ווכן אין לקדש על שכר שריחך", תריבהו נא לפחמשום "הק

 )מ"ב(.
 

מקדשים רק על יין הראוי לנסך על גבי המזבח, על כן  –יין מגולה 
יש למעט יין מגולה )ב"ב צז:(, ואף בזמן הזה דלא קפדינן על גילוי  

אם זה  ניתן להקל משום הקריבהו נא לפחתך, ומ"מ  )רי"ץ גיאת(
מותר ובפרט במדינות שאין היין מצוי כ"כ היה מגולה זמן מועט 

 (.(, ובשכר שהיה מגולה קצת, באין לו אחר ניתן להקל )מ"ב)מג"א
 

בברכת הגפן הולכים בתר הטעם, כך שברכת  –יין שטעמו חומץ 
הגפן תלויה בטעם יין, ע"כ אין מקדשין על יין שטעמו חלא )חומץ( 

מחמת החמיצות )ב"ב צו. שם הרשב"ם    ובני אדם נמנעים מלשתותו
הרא"ש הרי"ף והרמב"ם פסקו כרבי יוחנן דבתר טעמא אזלינן(, 

  וכ"פ הטור והרמ"א.
ולפי הב"ח ברכתו הגפן כל שלא הקרים, אף שטעמו חלא, אך יש 

 לדחות דבריו )ט"ז(.
 

אם בפלג המנחה נמצא לפניו יין והוא  –יודע שלא יהיה לפניו יין 
חג לא יהיה לפניו יין, רשאי לקדש ולשתות את  ידוע שבכניסת ה

 היין, ולאחר מכן הוא יהיה אסור במלאכה )מג"א(.
 

בו ריח אחר על ידי החבית, לכאו' יש  טיין שנקל –יין מסריח קצת 
ראיה לאסור שכן נאמר במנחות פו: שיין מעושן פסול לנסכים, 

ים  ופירש הרמב"ם שזהו יין שנקלט בו ריח מהכלי, וכיון שלנסכ
פסול אפילו בדיעבד א"כ יש לאסור גם לקידוש, אלא שאפשר שאין  

ראיה שכן שאר הראשונים פירשו יין מעושן כפשוטו, אך גם אם   וז
נפרש כך, מ"מ שמא יש בזה משום "הקריבהו נא לפחתך", וצ"ע 

 )באה"ל(.   

 סעיף ב 
עליו, דהיינו שלא עברו עליו מ' יום )ב"ב צז:,  מקדשין - יין מגתו

שו"ע(, ואפילו שהוא נסחט ממש עכשיו, על כן סוחט אדם אשכול  
ענבים ואומר עליו קידוש היום )שו"ע(, אלא שמצוה מן המובחר 

 לקדש על יין ישן, דהיינו שעברו עליו מ' יום )מג"א(.

 סעיף ג 
ה לא יביא )לנסכים(, "תני רבי חייא מפיה ומשולי  - יין שבפי החבית  

ואם הביא כשר", ואם לנסכים בדיעבד כשר, לקידוש מותר 
 לכתחילה )ב"י(. 

וכ"כ הטור שמקדשין   -  )נקודות לבנות(  שבפי החבית ויש בו קמחין
על יין שבפי החבית שיש בו קמחין, וכ"פ השו"ע, אלא שהב"י כתב 

לא  שהאורחות חיים אסר "יין שמעלה קמחים אם אי אפשר לסננו ש
 ישארו בו קמחין", וכ"כ בהגהות מרדכי.

הדרישה )ס"ק ב( יישב, שאפשר לומר שהטור מיירי ביין שאפשר  
 לסננו. 

אך הרמ"א פסק כהאוסרים, ועל כן כתב שיש לסננו תחילה בכדי 
 להעביר את הקמחין. 

אין מקדשין עליו  –שבפי החבית ויש עליו קרום לבן )קאניק( יין 
 . את הקרום אין להחמיר )א"ר, מ"ב(, ומ"מ אם הסיר )מג"א(

 
אע"פ שיש בו הטור כתב שמקדשין עליו,  –יין שבשולי החבית 

 שמרים, וכ"פ השו"ע.
 

הטור כתב שמקדשין על יין כושי, הב"י ביאר שלדעת   –יין כושי 
הרמב"ן המחייב שיהיה מראה יין, י"ל שיין שחור אדום הוא אלא  

 נקטו שחור גמור, משלא שלקה ונהיה שחור, ועוד תירץ שמא אינ
"שחור" כמו במראות דמים. ומ"מ מלשון השו"ע שנקט "יין שחור"  
משמע שאף שהוא שחור גמור מותר לקדש עליו, דאמרי' אדום הוא  

 אלא שלקה, ואינו חמור כיין לבן.
 

הטור התיר יין זה, כדברי הגמרא, ורש"י פירש שהוא לבן.    – יין בורק  
הב"י ביאר שלדעת הרמב"ן הוא לבן אך נוטה לאדמומית, ועוד תירץ   
שיש לגרוס "בודק", שזה יין המחליש את הגוף וכך הוא בודק את  

 חוזק האדם. אלא שבשו"ע לא הביא יין זה.
 

שר לקדש  בטור נקט יין הלסטוון פירוש מתוק, שאפ  –יין מתוק 
בים התבשלו  נמשמע בין שהע השו"ע ומדברי עליו, וכ"כ בשו"ע.

, אלא שבבאה"ל  מחמת החמה, ובין התבשלו מחמת עצמן )מ"ב(
הקשה שהרי מחמת עצמן היין משתנה לגריעותא, דחוליא דפירי  

 .מאיס, ועל סיים שהטור לא התכוון להכשיר בזה
 

יש בו חשש דהיינו ששאינו בדוק אם הוא טוב,  – יין של מרתף 
כיון שלהלכה קיי"ל שהולכים בתר הטעם, יש   שריחו של חומץ,

להכשירו בכל אופן )ב"י(, אלא שהטור הביא דוגמא זו, לומר 
אין הוא למצוה מן המובחר כיון שעדיף שברכתו הגפן מ"מ  פ "שאע

 שגם ריחו יהיה של יין )ט"ז, ב"ח(.
 

ינות הקודמים, מ"מ מקדשין על הימהדין אף ש –מצוה מן המובחר  
מצוה מן המובחר לבחור יין טוב לקידוש )טור, שו"ע(, שלא יהיה  
ריחו חומץ, ושלא תהיה בו תערובת קמחין או שמרים, ומראהו 

 אדום כיין ואינו מתוק )עפ"י החסרונות של היינות האמורים(. 
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 סעיף ד 
נחלקו הראשונים האם צריך מראה יין )מלבד טעם( ביין  –יין לבן 

 דוש בכדי לקדש עליו. להלן מספר גמרות בעניין מראה היין: הקי
"בעא מיניה רב כהנא מרבא חמר חיוורין )לבן( מהו?  -א. ב"ב צז: 

אמר ליה אל תרא יין כי יתאדם )משלי כג,לא(", משמע שצריך 
 דוקא יין אדום.

 ב. בורק כשר )שם(.
 ג. כושי כשר )שם(.

"אמר רבי ירמיה מצוה לצאת ביין  –ד. ירושלמי שקלים פ"ג ה"ב 
 אדום שנאמר אל תרא יין כי יתאדם".  

 ואלו שיטות הראשונים:
ממקור א.  ראייתו  ]הרמב"ן פוסל יין לבן, שכן בעינן מראה יין דוקא  

א', "אל תרא יין כי יתאדם", ולשיטתו זה מעכב אף בדיעבד, שכן 
 ואם כבר לומדים מהפסוקהגמרא לא חילקה בפירוש הפסוק, 

לאיסור, א"כ אף בדיעבד יש לאסור )ב"י(. ב. ועוד שהגמרא ביין זה  
"לא יביא ואם הביא כשר". כמו כן, כך יש להסביר  לא חילקה ואמרה  

אף בירושלמי שזה מעכב אף בדיעבד. ומה שהגמרא הכשירה ביין 
א. בורק היינו שנוטה לאדמימות ואינו לבן לגמרי )ר"י(, ב.  –בורק 

את הגוף אם הוא חזק(, ג. למ"ד שאוסר בחיורין    בודק גרסי' )שבודק
לא שמיע ליה שמתירים ביין בורק )ר"ש(. וכן מה שהגמרא הכשירה  

א. אדום הוא אלא שלקה, ב. שמא אינו שחור ממש, ועל  –בכושי 
 .[כן שמו כושי ולא שחור כנאמר במראות הדמים

 לבן, ןהרשב"ץ ביאר שאף לדעת הרמב"ן י"ל שמותר להבדיל על יי
 דלא גרע משכר.  

דעת הרשב"ץ בעצמו, שיין הלבן פסול לקידוש דוקא כאשר הוא  
מקור א' של חמר חיוורין שפסול, היינו  –התלבן בגריעות ]ראייתו 

כשהתלבן בגריעות, ובורק שכשר לקידוש, היינו יין שהתלבן  
מעצמו, שכן יש לכך ראיה מתרגום ירושלמי על הפסוק "שתי ייני 

 עם חלבי"[.
כשר לקידוש, ומ"מ המראה    שיין הלבןהיא וב הראשונים דעת ר

א. יש לבאר את מקור א' "אל תרא יין כי  –ם האדום עדיף ]ראיית
יתאדם" שהוא רק למצוה, כדברי הירושלמי )ריטב"א(, ב. ועוד י"ל 
שמקור א', שאלת רב כהנא היינו לענין נסכים בלבד, ג. ועוד שמא  

" היינו תשובה להכשיר, שאין  תשובת רבא "אל תרא יין כי יתאדם
רק יין אדום אלא ישנם עוד יינות[ )כן דעת הרי"ף, הרא"ש, הרמב"ם 
והריטב"א(, וכ"כ הטור בהלכות ארבע כוסות )סי' תעב( וזה לשונו 
"ואיתא בירולשמי שמצוה לחזר אחר יין אדום, ויראה שאם הלבן  

  משובח מהאדום שהוא קודם".
פסק בסתם כדעה המכשירה יין לבן  והשו"ע הביא את שתי הדעות, ו

כשר, ואף סיים שמנהג העולם להתיר. ועוד כתב שלכו"ע ניתן 
להבדיל על יין לבן. דהיינו, יין אדום עדיף, אך אם אין לו אדום או 
שהיין הלבן משובח יותר, רשאי לקדש עליו לכתחילה )מ"ב(, ומ"מ 

אך  ,ביין שהוא לבן מידי דעת הא"ר שראוי לחוש לדעת הרמב"ן
 מותר לקדש עליו לכו"ע )מ"ב(.  –לקידוש שחרית 

 סעיף ה 
מזוג את היין במים קודם ברכת הגפן נחלקו התנאים האם חייב ל

)ברכות נ.(, והגמרא מכריעה שלכו"ע בקידוש חייב למוזגו קודם 
שיקדש, משום שצריך מצוה מן המובחר )ברכות נ:(. והב"י ביאר 

וי למוזגו כמות אחת על שלוש  שכל זה ביין חזק כ"כ, אך ביין הרא
 כמויות של מים, מותר לשתותו חי בלי מזיגה, וזהו היין המשובח.

ביין הראוי אף קודם הקידוש,  וזגוחזק מאוד חייב למיין דהיינו, 
בלי מזיגה,   לקדש עליו אףלמזיגה מול שלוש כמויות של מים רשאי  

שלא   ומ"מ גם בזה ראוי למוזגו בכדי שיהיה ערב לשתיה, ובלבד
 ימזגנו יותר מידי, וכ"פ השו"ע. 

  אך יינות שלנו טובים בלי מזיגה )טור(, וכ"כ הרמ"א.  
יין שמהלו אותו ואין בו אלא מתיקות בעלמא, והמקדשים על 

 ברכתם לבטלה ואינם יוצאים ידי קידוש )מ"ב(.

 סעיף ו 
שהמיץ אצור בתוכם מקדשין עליו )ב"ב צז:(, ובלבד  –יין צימוקין 

ואינם יבשים, על כן לא משנה אם הצטמקו ע"י חמה או אש או עשן, 
העיקר שיצא מהם לחלוחית בלחיצה כגון דריכה או עץ, ולא יבשים 
שיוצא מהם לחלוחית רק בשרייה במים )רי"ף, רא"ש, רמב"ם, טור, 

 ריב"ש(. 
 כותשן, משרה במים ותוסס שלושה ימים )מ"ב(.  – אופן עשייתן  

"א יותר משישית מהמים, כדין יין שמוסיפים י –כמות צימוקים 
עליו מים דבסי' רד )בכור שור(, ויש סוברים כל זמן שטעמו יין מקרי 
יין, לפי שהצימוקים הופכים את כח המים ליין )רעק"א בשם  

, ודעת המשכנות יעקב צריך שהיין יהי (, תשובת הרא"םהתשב"ץ
י שהרבה רבע מהמים, להלכה המ"ב כתב שיש לשער בשישית, לפ 

להחמיר כדברי הבכור  ראשונים פוסקים שדי בטעם יין, על כן דיינו
 .שור, שיהיו קצת יותר משישית

י"א כמו שהם לאחר שנפחו במים )בכור שור(,  –שיעור בצימוקין 
וי"א כמו בעת נתינתן במים, לפי שהנפיחה היא המים עצמם )יד 

ולא כערך  ואף שהיה לשער כפי הערך היוצא מהצימוקים  ,אפרים(
הצימוקים עצמן, מ"מ אפשר לומר שכיון שלא יודעים כמה יוצא 

וי"א    מהם, ע"כ הקלו לשער כאילו היה כל גופן יין, ודוחק )באה"ל(.
    שיש לשער לפי שיעור הלחלוחית היוצא מהן )משכנות יעקב(.

 סעיף ז 
הגמרא )ב"ב צו:( הסיקה שתמד של שמרים שנתן בו מים והשמרים  

של רבע יין, מקדשין עליו. ולפי הגמרא בפסחים  הוסיפו כמות
)מב:( נראה שכן הדין גם בתמד של חרצנים, דאם יצא ממנו רבע 
מכמות המים ברכתו הגפן וכשר וקידוש )טור, ב"י(, ולפי הרב 
המגיד והר"ן דוקא בחרצנים הנדרכים תחת הקורה, שכך יוצא מהן 

יון שהיין נמשך כל הלחלוחית, אך בנדרכו ברגל אדם אפשר להקל, כ
בין במים גריעותא מאליו, כל שיש בו טעם יין. ובשו"ע פסק שאין 

חרצנים, אלא כל שברכתן הגפן רשאי לקדש  ב  וביןשנתן על שמרים  
 עליהן.

ביין השרוני שהוא חלש, צריך שיהיה יותר מרבע יין )רשב"א  
 בתשובה, ב"י(.

 סעיף ח 
שמעורב בו דבש, האם  נחלקו הראשונים בדין יין מבושל וכן ביין 

 ברכתו הגפן והאם כשר לקידוש: 
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י"א שברכתו הגפן והוא כשר לקידוש, דאשתני  –יין מבושל 
למעליותא )ירושלמי, תוס', רא"ש, ר"י, ר"ת, ר"ן, סמ"ק, רמב"ן, 

 וכ"פ השו"ע בסתם.עיטור, ריטב"א, רשב"א, ריב"ש(, 
)ר'   , דאשתני לגריעותאואין מקדשין עליו, שהכלוי"א שברכתו 

 שמעיה בשם רש"י, רב האי גאון, רמב"ם, רי"ץ גיאת(.
וי"א שרשאי לקדש עליו כל שאין לו יין אחר או שיין זה משובח מן 

, שכל שאפשר, יש לחוש האחר )אגור בשם מנהג אשכנז(
 .למחמירים

 
רעק"א כתב שלדעת התוס' פסול משום דאשתני   – יין מעושן 

 שר כמו מבושל )באה"ל(. לגריעותא ע"י העשן, ואילו להרמב"ן כ
 

י"א שברכתו הגפן ומקדש עליו )ירושלמי, רשב"א,  – מעורב בדבש  
(, ואפילו אם מחמת רוב רמב"ן, ריטב"א, ריב"ש, ראב"ד, ר"ן, סמ"ק

]ואף שהוא פסול למזבח   דבש ופלפלין השתנה טעמו )רבנו ירוחם(
משום "כי כל שאור וכל דבש", מ"מ אין בזה גריעותא בעצמותו של 

 . )חזו"ע שבת ח"ב עמ' קיט([בכדי שיפסל לקידוש היין 
וי"א שברכתו שהכל ואין מקדשין עליו, ואפילו נתן בו דבש כלשהו 

ולפי דבריהם יש להחמיר גם במי דבש או  )רמב"ם, רי"ץ גיאת(,
 סוכר )פמ"ג, מ"ב(.

 
להלכה, השו"ע פסק בסתם שיין מבושל וכן המעורב בדבש, ברכתן 

ועל כן רשאי לברך על קונדיטון שנעשה  הם, הגפן ומקדשים עלי
ואילו הרמ"א  מיין דבש ופלפלין, אפילו נשתנה טעמו וריחו ע"י זה.  

נקט כהאגור, שהמנהג הוא להקל במקום שאין יין אחר או שיין זה  
משובח מיין אחר. ולפי זה מותר לבשל יין צימוקים, ולפי ספר 

כדי שתפסיק החיים צריך להמתין שלושה ימים לאחר הבישול ב
 התסיסה.  

 סעיף ט 
רבין הבדיל על שכר    –פסחים קז.    – לקידוש    שכר שהוא חמר מדינה 

כיון שהוא היה חמר מדינה, לאחר מכן רב הונא הקשה, האם מותר  
לקדש על השכר, ורב חסדא ענה לו שאין מקדשין ואין מבדילין על 

  .השכר
 וכאן נחלקו הראשונים: 

רב חסדא אמר  שואף ] שהוא חמר מדינה י"א שמקדשים על השכר
א. לא קיי"ל כותיה, שהרי כשם שמבדילין   –שאין מקדשין ומבדילין  

כמעשה דרבין, כך מקדשין, ב. מיירי באינו חמר מדינה, אך בחמר 
, וה"ה [ )ר"י, ראב"ן, רוב הגאונים, רא"ש(מדינה מקדשין ומבדילין

וכן לא  ,רא"ש()רשב"א,  בשאר משקאות )טור, בי"(, אך לא במים
 חלב ושמן, שכן אין רגילות לשתותם למשקה )מ"ב(.ב

וי"א שאין מקדשים על השכר אך מבדילים עליו, וכ"ש שאומר עליו  
)רמב"ם, ר"י בן גיאת,  ]לפי שלא מצינו חילוק בגמרא[ ברה"מ

 ,רשב"ם, גאונים, בה"ג, רי"ף ראבי"ה, ר"ם(
 י(.וי"א שלכתחילה לא מקדשין על השכר )רא"ש, מרדכ

להלכה, השו"ע הביא את שלושת הדעות וסיים בדברי הרא"ש  
שבלילה מקדש על הפת ולא על השכר )משמע שהחמיר יותר 

טוב 'מדברי הרא"ש שנקט שעדיף שלא יקדש על השכר(, וביום 
, שאין שכך יהיה ניכר שאוכל משום כבוד השבת 'לקדש על השכר

כר שאוכל לכבוד ברכת קידוש ואם מיד יאכל מהפת לא יהיה ני  ביום
 וכן הסכים הרמ"א שכן המנהג.  שבת,

 
לדעת הרשב"ם רק אם אין יין השכר נחשב לחמר    –גדר חמר מדינה  

מדינה, והוא הביא שני אפשרויות, י"א כשאין בכל העיר הזו, וי"א 
 כל שאין יין בעיר ובסביבותיה מהלך יום. 

ביוקר, אין השכר  ולפי דבריו כתבו הפוסקים, שאם נמצא יין אך הוא  
נחשב לחמר מדינה, כי יש יין בעיר )הגה"מ בשם ראבי"ה(, וכן 
המרדכי כתב שאע"פ שאין בשנה זו יין, הרי זה נחשב לחמר מדינה, 
כמו כן כתב הגה"מ )שבסוף ספר ההפלאה( שכל דאין יין ישראל  

 מצוי אלא של גוים נחשב שאין יין.
מדינה היינו אף לעומת זאת, הרמב"ם שיטה אחרת עמו, שחמר 

כשיש יין במדינה אלא שרוב המדינה שותים שכר ]ושמא הוא מודה 
לרשב"ם במקרה שאין יין כלל, שאין צורך שרוב המדינה ישתו שכר, 
ולפי זה מובן מדוע הב"י פירט והביא את הדעות המסבירות מה 

)וכתב בבאה"ל שכל זה לענין  נקרא אין יין )הרב גד יזדי שליט"א([
דינה, אך למעשה הרמב"ם מתיר רק להבדיל על חמר  גדר חמר מ

 . מדינה(
השו"ע נקט "במקום שאין יין מצוי" משמע שפסק כהרמב"ם, וכך 

 פסק להדיא בסימן קפב סעי' ב.
 

דעת המג"א שאין מקדשין על שכר חזק כיי"ש, כיון שאי   –שכר חזק  
אפשר לשתות ממנו שיעור מלוא לוגמיו בזמן הראוי, אא"כ כך 

 רוב האנשים.שותים 
 

"רב... זמנין חביבא ליה ריפתא   -פסחים קו:  – לקדש על הפת 
 ומקדש אריפתא", והראשונים נחלקו בדבר זה: 

י"א שרשאי לקדש על הפת )רשב"ם, רמב"ם, הגה"מ( והרא"ש כתב  
  .שכן המנהג וכן הסכימו כל הגאונים

דוקא נקט שהגה"מ  אךלפי הרמב"ם כל שמתאוה מקדש על הפת, 
ומ"מ כתב הב"י אם ירצה לקדש על היין רשאי, אף ] לו ייןכשאין 

[, שהפת חביבה לו, כיון שמצוה מדברי סופרים לקדש על היין
בדרכ"מ ניסה ליישב את מחלוקת הרמב"ם והגה"מ לומר שאם 
אחרים עמו יקדש על היין והם ישתו מהכוס, או שישמע קידוש 

דוקא אם  מאחר שאינו אוכל עמו )והמג"א כתב שמקדש לאחרים 
אינם יודעים לקדש בעצמם(, אך אם הוא לבדו יקדש על הפת. 
המג"א ניסה ליישב שבתשובה מיימונית היינו שאינו שותה יין 

 משום נדר.
מקדשין על הפת ]ומה שרב קידש אריפתא, פירושו  ןי"א שאיו

ל היין על דעת לאכול מיד פת, דהיינו במקום סעודה[ עשקידש 
 )ר"ת(,

, חמר מדינהעל  פת ובבוקר  על הלקדש    'עדיף'ב  והרא"ש כתב שבער
. על הפת ובבוקר טוב על חמר מדינה 'רק'ובשו"ע נקט שבלילה 

דהיינו וברמ"א כתב שכל שיש יין בעיר לא יקדש על הפת 
לכתחילה יש לחוש לר"ת, שאין לקדש על הפת, אא"כ אין יין ש

 בעיר או שהפת חביבה לו יותר מהיין )מ"ב(.
כתב שאם הפת חביבה לו, לפי הדרכ"מ מוכח שיקדש על   בבאה"ל

 , ואילו בדרך החיים פסק שיכול לקדש על הפת,כל שיש לו יין היין
ולפי הרמב"ם כל שהפת חביבה לו יותר מהיין, ואילו רב האי פירש 
"ריפתא חביבא ליה" היינו שהיין אינו מקובל ונהנה ממנו יותר, 
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, שהיין אינו מקובל והוא נהנה וסיים בבאה"ל שכן נראה שבאופן זה
 יותר מהיין, נוכל לסמוך על הב"י ולקדש על הפת לכתחילה.

 
נהגו להקל  עדיף יין והוא מצוה מן המובחר, אלא ש  – קידוש היום 

חובה כ"כ כבלילה ביום  במקום שיין מצוי, כיון שהיין ביוקר, ואין    ףא
עליו ובלבד , אך אם השכר חביב לו, רשאי לכתחילה לקדש )ט"ז(

שהכוס יכיל רביעית וישתה ממנו מלוא לוגמיו, ובדיעבד אף שתיית 
 .כל המסובים מצטרפת )מ"ב(

 י סעיף  
   - ברכה אחרונה על כוס הקידוש  

 ישנם שני הבנות בדברי רב עמרם,  -שיטת רב עמרם גאון 
על כוס של קידוש יש לברך ברכת מעין ג', אא"כ מתכוון  –הבנה א 

כוס, שבזה אינו מסיח דעתו מהיין, או לאחר  לומר ברה"מ על ה
שברך ברה"מ שבזה יצא יד"ח ברכה אחרונה. אלא שהטור הקשה,  
שהרי אם עתיד לברך ברה"מ והיא בדיעבד פוטרת את כוס הקידוש, 
א"כ ברכת מעין ג' הוי ברכה שאינה צריכה, ובפרט שהיין הוא מצרכי 

 הסעודה, כך שיש לו להפטר בברה"מ.  
ן כוס הקידוש נחשב כצרכי סעודה, על כן אם יש כוס אי –הבנה ב 

של ברה"מ אינו צריך לברך ברכת מעין ג' )לדידן, שהרי בין כה מברך 
ברכת מעין ג' לאחר כוס ברה"מ שהיא תפטור את כוס הקידוש, 

ולרב עמרם, שהרי אינו מברך מעין ג' לאחר כוס הקידוש וא"כ 
ך אגב את כוס ברה"מ פטרה את כוס הקידוש שלאחריו, ובדר

הקידוש(, אך אם אינו עתיד לומר ברה"מ על הכוס, א"כ צריך לברך 
ברכת מעין ג' על כוס הקידוש )לדידן, לפי שאין ברה"מ פוטרת 
ברכת מעין ג', וכן אין כוס הקידוש מצרכי הסעודה, ולרב עמרם,  
לפי שכשהיה כוס ברה"מ, ברה"מ פטרה את כוס הקידוש בדרך אגב  

אך אם אין לו כוס ברה"מ א"כ אין סיבה שברה"מ  של כוס ברה"מ, 
 תפטור את כוס הקידוש(.

אך הרא"ש סבר שכוס קידוש נפטרת בברה"מ ואינה צריכה ברכת 
מעין ג' לעצמה, שכן היא מצרכי סעודה, שכן אין קידוש אלא 

 במקום סעודה.
להלכה, השו"ע פסק כדעת הרא"ש שברכת המזון פוטרת מברכה  

וש, ואף אם אין לו כוס לברה"מ. וכ"ש שהיא אחרונה את כוס הקיד
 פוטרת כוס יין הבא בתוך הסעודה )מ"ב(. 

 
ברכת הגפן של הקידוש פוטרת את היין הבא בתוך   – בברכה ראשונה  
(, כיון שהיין הוא מצרכי הסעודה, וכן פוטרת את  הסעודה )שו"ע

 היין שלאחר הסעודה כל שהובא קודם ברה"מ )מ"ב(. 
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 סימן רעג 

 סעיף א 
הלכה כשמואל ש"אין קידוש אלא במקום סעודה", וכן עשו מעשה 

 כ השו"ע., וכ"כמה אמוראים
משום "וקראת לשבת עונג", שתהא הקריאה )הקידוש(  – הטעם 

 במקום עונג )סעודה(.
 

לדעת הרי"ף אף מפינה לפינה הוי שינוי מקום  –מקום סעודה 
]לגירסתו לגמרא היתה הו"א שמפינה לפינה הוי מקום סעודה, 
והסתירה ממעשה דשמואל שירד מאיגרא לארעא ושוב קידש, בא 

 א ולומר שגם מפינה לפינה הוי שינוי מקום[,לדחות את ההו"
בכל אותו חדר מפינה לפינה נחשב למקום והרא"ש לדעת הרמב"ם 

סעודה, ואינו נחשב לשינוי מקום, ואפילו בטרקלין גדול ]שכן 
לגירסתו לגמרא היתה הו"א שממקום למקום הוי מקום סעודה, 
והסתירה ממעשה דשמואל שירד מאיגרא לארעא וקידש שוב, 

יתה לדחות שממקום למקום הוי שינוי, אך מפינה לפינה אינו ה
שינוי מקום[. להלכה, השו"ע פסק כהרא"ש והרמב"ם, שמפינה 
לפינה חשוב מקום אחד, שאם נמלך לאכול בפינה אחרת, אין צריך 
לקדש שוב, אך לכתחילה לא ישנה, שהרי הרי"ף חולק, ומ"מ אם  

ג"א, מ"ב(, אך בחדר אחר כיוון דעתו לפינה האחרת, אין להחמיר )מ
 צריך לחזור ולקדש )מ"ב(.

 
לדעת המרדכי מבית לסוכה הוי כמפינה פינה שמותר   –מבית סוכה  

 , וכ"כ הרמ"א.מקומו הראשון דעתו ובלי שיראהשיכוון בלי 
זה  אלא שנחלקו האחרונים בהבנת דבריו, לדעת המג"א כל הקולא

רק כשהסוכה בתוך הבית, כך שהמחיצה נעשית למצות סוכה בלבד, 
ע"כ הוי כמפינה לפינה, אך אם המחיצה זה קירות הבית, כגון 
שהסוכה בחדר אחר או מחוץ לבית, הוי כמחדר לחדר שצריך 
שתהיה דעתו, אך הלבוש פסק שתמיד מותר, כיון שדעתו ממילא 

וי כהיתנה, לעומת זאת, שאם יפסיק הגשם הוא יכנס לסוכה, א"כ ה
הא"ר והגר"א אסרו בכל ענין שכן זה נחשב מחדר לחדר, כיון שזו 
מחיצה בפני עצמה. על כן יעץ המ"ב שאם רוצה לעבור לשם טוב 
שישתה רביעית יין קודם שיעבור לשם, כיון שחשיב מקום סעודה 

 ואינו צריך לקדש שנית )באה"ל, מ"ב(. 
 

כל זמן שרואה מקומו הראשון,  לפי רב שר שלום, – רואה מקומו 
שקידש בו, רשאי לאכול על סמך הקידוש, ואפילו מבית לחצר  
]כדין ב' חבורות שהיו בבית אחד לצירוף לזימון[, והביאו השו"ע  
בשם יש אומרים. והדין כן אפילו רואה מקצת מקומו, ואפילו רואה  
דרך חלון )מג"א, מ"ב(, וכן הדין מבית לבית כל שרואה מקומו 

 הגוה"ע על הב"י(, ובלבד שלא יהיה שביל היחיד ביניהם )מ"ב(.)
רק בדיעבד בשעת   ית המקוםלהלכה, לדעת המ"ב יש לסמוך על ראי

הדחק, ולדעת דרך החיים אפילו בדיעבד אין להקל, אא"כ היתה  
 דעתו לזה )שעה"צ(. 

 
מועיל כששני  –רבנו ניסים, תוס'  – ותן דעתו לקדש במקום אחר נ

המקומות בבית אחד ]דהבבלי שאוסר היינו בבית אחר, והירושלמי 
 שהתיר היינו בשני מקומות בבית אחד[, 

הבבלי אוסר בכל ענין אף בשני מקומות בבית אחד,  לדעתו –ר"ן 
השו"ע הביא בשם יש אומרים שמועיל דעתו לשני מקומות להלכה,  

עא, וכתב הרמ"א שכן  בבית אחד כגון מחדר לחדר או מאיגרא לאר
עיקר. והמ"ב נקט שמפינה לפינה ודאי מותר לכתחילה כשדעתו על  

 כך, אך מחדר לחדר לכתחילה דוקא כשרואה מקומו )באה"ל(. 

 סעיף ב 
"רב הונא בתר דקדיש אתעקר ליה שרגא )נכבה לו  –פסחים קא. 

הנר( ועייליה למאניה לבי גננא )והכניס כליו לאכול במקום חופתו 
בה בריה דהוה שרגא וקדיש וטעים מידי". מכאן שאם קידש  של( דר

במקום זה, ונמלך לאכול במקום אחר, ואפילו בחדר אחר )כבסעי' 
א(, צריך לקדש שוב, ואף לדעת רבנו ניסים שמקל בסעי' א היינו 

 היכא דכיון דעתו למקום אחר, וכ"פ השו"ע.
שוב ומ"מ אם אכל במקום הראשון כזית, יצא ואינו צריך לקדש 

 )מג"א(.

 סעיף ג 
"אמר אביי כי הוינא בי מר )רבה(    –פסחים קז.    - קידש ולא אכל כלל  

כי הוה מקדש לן אמר טעומו מידי )לחם(, דילמא אדאזליתו לבי  
אושפיזא )עד שתלכו לסעוד במקום אחר(, מתעקרא לכו שרגא 
)יכבה הנר( ולא מתקדש לו ולא מתאכיל לכו, ובקידושא דהכא לא  

ין קידוש אלא במקום סעודה". מכאן שאם לא סעד  נפקיתו, דא
, ואף ידי )ב"י( וכ"פ השו"ע ידי קידוש כלללאחר הקידוש לא יצא 

, ואף אם לא היתה  יין לא יצא, באם ירצה לסעוד עם יין )באה"ל(
 דעתו לאכול כלל לאחר הקידוש )מג"א(.

 
כתב שאין צריך לחזור   שיירי כנה"ג – יצא לחוץ וחזר למקומו 

הנה ולקדש, כיון שלבסוף הסעודה מתקיימת במקום הקידוש, ו
המג"א )ס"ק ה( כתב שאם יצא צריך לחזור ולקדש, כך שיש שהבינו 
בדבריו שהוא חולק ומצריך לקדש שוב בכל יציאה לחוץ, אך 

יישב שאין מחלוקת אלא המג"א מיירי דוקא )ד"ה לאלתר(  בבאה"ל  
ומ"מ , )עיין שם לביאור דבריו( יאה וגם שהיהכאשר היתה גם יצ

דעת הנחלת צבי להצריך לברך בכל יציאה, על כן למעשה סיים  
בבאה"ל שאין להחמיר בזה בדיעבד ]שכן לדעת שיירי כנה"ג ויד 
מלאכי הוי ברכה לבטלה, ועוד שיש שהסבירו כן בדעת המג"א,  

ילה  ובפרט שעיקר קידוש במקום סעודה הוא מדרבנן[, אך לכתח
 .]לחוש לדעת הנחלת צבי[ בודאי שיש להזהר בזה

 
הוסיף הב"י  - קידש ע"ד לאכול במקום אחר ואכל במקום שקידש 

שאם קידש על דעת לאכול במקום אחר ולבסוף נמלך ואכל במקום 
הקידוש יצא, והט"ז ביאר שמקורו מהגמרא במעשה דאביי, שרבה 

לאכול במקום  אמר לו שיאכל כאן, ואע"פ שבקידוש כוונתו היתה
וכ"פ השו"ע. והמ"ב הסביר זאת עפ"י דברי המג"א, שאף   האחר.

אם היתה דעתו לאכול לאחר זמן )שזו גריעותא( וכן היתה דעתו 
לצאת לאכול במקום אחר )שזו גריעותא נוספת(, אעפ"כ כיון שהוא 

 בסוף אכל במקום שקידש, הרי זה יצא ידי חובה. 
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ר"י מולין "דאפילו באותו מקום כתב מה   - שתהיה דעתו לאכול מיד  
שקידש, אם אין דעתו לאכול שם לאלתר מקרי שלא במקום 
סעודה", והרמ"א הביא דבריו, והמג"א ביאר שבהצטרף שני תנאים 
צריך לחזור ולקדש, א. אם לא היתה דעתו לאכול מיד, ב. אם הפסיק 

אך אם היתה דעתו לאכול מיד, זה  בדבר שאינו מצרכי הסעודה.
להציל במקרה שהשתהה ע"י אונס שקרה לו, או מחמת מועיל 

 ההליכה מפינה לפינה או מחדר לחדר כשהיתה דעתו על כך )מ"ב(.
 
המג"א כתב שצריך לקדש  -יה בדעתו לאכול לאלתר ויצא לחוץ ה

 שנית.

 סעיף ד 
   – המקדש לאחרים  

המקדש לאחרים ומברך  לדעת הרא"ש -הגפן של קידוש הלילה 
ברכת הגפן אינו צריך לשתות עמהם, כיון שברכת הגפן של קידוש, 
חובה הוא, על כן הוא מכלל ברכת המצוות, שאינו צריך להנות )ר"ה  
כט:( ]לפי שמצינו שמקדשים בבית הכנסת לאורחים, ומסתמא 

 אחד מבני העיר מקדש להם אף שסועד רק בביתו[ וכ"פ השו"ע.
 תנאים:ומ"מ יש 

"כל הברכות אע"פ שיצא    –]ר"ה כט.    והוא שאינם יודעים לקדשא.  
מוציא, הני מילי להוציא את שאינו בקי, אבל לא להוציא את  

, ולדעת הפמ"ג אף אם יודעים לקדש, ובארצות החיים 246הבקי[
כתב שמעיקר הדין רשאי אף לבקי ומ"מ לכתחילה מצוה לקדש 

  ד ודאי שיצא )באה"ל(.  בעצמו )מ"ב ס"ק כ(, ולמעשה בדיעב
 ודאי מותר )דרכ"מ(, ודוקא הקטנים )הגוה"ע(. –לבני ביתו 

ב. והוא שלא יטעם עמהם, כיון שבשבילו אין זה קידוש במקום 
סעודה, על כן הוא קודם קידוש שאסור לו לטעום )מרדכי כתב כן 

  בשם מור"ם, אך הוסיף שלדעת השר מקוצי מותר(.
עת לקדש, צריך האחר לבוא לביתה  לפי זה אלמנה שאינה יוד

ולקדש בכדי שיהיה במקום סעודתה, ואין לה לבוא לבית אחרים  
 ולחזור לביתה לאכול, כיון שאינו במקום סעודה )מ"ב ס"ק כ(.

 
מרדכי כתב שאינו יכול לקדש לאחרים   – קידוש שחרית גפן של ה 

אא"כ במקום סעודה, כיון שאין בשחרית ברכת הקידוש, ועל כן 
 הגפן נחשבת כברכת הנהנין שאם יצא אינו מוציא.  ברכת

אך לדעת רבנו ירוחם רשאי לקדש לאחרים, ואינו צריך להנות, כיון 
וכן דעת הרי"ף  ,משום מצוה היא חובהשגם בשחרית ברכת הגפן 

והרא"ש ]שכך פסקו גבי ברכת האדמה שמברך לאחרים בטיבול 
 "י והרמ"א. ראשון שבליל הסדר, אע"פ שאינו טועם[, וכ"פ הב

 
אינו מוציא אחרים )מרדכי(, אא"כ מקדש על הפת )ט"ז(,   –המוציא  

וללבוש מועיל המוציא בליל שבת, אך הט"ז דחה דבריו, וביאר 
שהטעם שדוקא בקידוש מוציא ולא בהמוציא דסעודה, כיון שעיקר 

 
 מקור קודש

 

הטור כתב שראה בשם הגאונים שאם קידש וסעד אינו יכול לקדש לאחרים,  246
ותמה הטור אם בכלל כתבו כן, ומ"מ הביא את דברי הבה"ג שביאר שמדובר שהם 

 יודעים לקדש ועל כן אינו רשאי לקדש עבורם. 
וקשה עליו דבריו, א. והלא לברכה אחרונה צריך שיעור רביעית ולא מלוא  247

 ו"ע רק רצה למעט שלא מועיל צירוף שתיית כל המסובים.לוגמיו, ב. שמא הש

שאף שהיא חובה משום מצוה, משא"כ הסעודה חובה הקידוש הוא 
 נתקנה משום הנאה. היא 

 סעיף ה 
 

לפי הגאונים סגי באכילת לחם או בשתיית כוס יין,  – מקום סעודה 
 ונבארם: 

 לפחות כזית )מג"א(.  –לחם  
בשם כמה ראשונים שלא   והנה, כתב רעק"אמועיל )גאונים(,  –יין 

מועיל יין, על כן נראה שאין להקל  אלא במקום הדחק )מ"ב(, ודוקא 
 למקדש זה מועיל ולא לשאר המסובים.

"כוס שחייב עליו ברכה", הוא יעורו שהקלו כתבו שהגאונים ש
לדעת הט"ז היינו שיעור מלוא לוגמיו חוץ ממלוא לוגמיו של 

הרגיל, א"כ אין צריך קידוש שתיית הכוס ]דאם סגי במלוא לוגמיו 
, וכ"פ השו"ע . ואילו לדעת המג"א היינו רביעית247במקום סעודה[ 

, ומ"מ גם בזה דעת הלבוש שצריך רביעית מלבד שיעור מלוא  248
שעה"צ כתב שלמעשה יש להקל בקידוש של שחרית ולא  לוגמיו, ו

 בקידוש הלילה, כיון שדעת רעק"א שכמה ראשונים חולקים על זה.
 מועיל, שנקראים מזון, ולא גרע מיין.  – מיני דגן  חמשת  

לא מועיל, אך לדעת השלטי גבורים מועיל,   –פירות וכן שאר דברים  
, אלא שיש  שבשבת כל סעודה נחשב לקבע, ומ"מ דעת השו"ע עיקר

אחרונים שמקלים כדברי השלט"ג בשחרית, אם ליבו חלש קצת 
 .ואין לו מחמשת המינים לפניו )מ"ב(

 אינן מועילים, כיון שאינם מסעידים.  –שכר ושאר משקין  
המנהג הוא לתת לתינוק )הגה"מ בשם ר"מ(, אך לפי  –כוס מילה 

 הגאונים אפשר שהמוהל ישתה רביעית )ב"י(, וכ"פ השו"ע.
ובכל זאת, הגר"א היה מקפיד לקדש דוקא במקום סעודה גמורה, 

 אף בשחרית של שבת )באה"ל(.
 

כמבואר בסי' קעח, לדעת הב"י יברך  – ום אחר לגמור סעודתו במק
ברה"מ קודם יציאתו ואח"כ המוציא, ומ"מ אין צריך לברך הגפן  
שוב, דהוי כסעודה שלישית, ולדעת הרמ"א בדיעבד שעקר אין  

 צריך לברך ברה"מ אלא רשאי להמשיך אכילתו שם )וכ"פ המ"ב(.

 סעיף ו 
ום שדעתו כתבו הראשונים שמי ששמע משכנו קידוש, והוא במק

לסעוד בו, דהוי מקום סעודה, הרי זה יוצא יד"ח )רי"ו, סמ"ק, 
הגה"מ(, וזה מותר אף לכתחילה, וכן זה מועיל אף במקדש על הפת 

  .249 )מג"א, מ"ב(
ובלבד שיכוון השכן להוציאו וכן הוא יכוון לצאת, ובזמנינו אף הש"צ  

ג הוא המקדש בבית הכנסת צריך לכוון בפירוש כיון שרק משום מנה
 .250 מקדש )ב"י(

יש שהוכיחו מכאן דדעתו של השו"ע דשיעור ברכה אחרונה הוא רביעית   248
)רעק"א בסי' קצ ס"ג(, אך הפמ"ג דחה ראיה זו דאף אם נאמר שסגי לברכה 

 .אחרונה במלוא לוגמיו, לעומ"ז לקידוש במקום סעודה בעי' רביעית
ר קושיות על זה, מדין קביעות, וסיים "אם לא שנדחוק  ובבאה"ל הציג מספ 249

 עצמנו, דכיון שמכון השומע לצאת מקרי קביעות אפילו הוא בבית אחר".
והנה לפי המג"א שבדרבנן אין צריך כוונה לצאת, א"כ במקרה שכבר קידש   250

בתפילה, יוצא בקידוש חברו יד"ח מבלי שיכוון לצאת, אלא שתירץ בבאה"ל דכיון 
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 סעיף ז 
  – י"א שחייב לקדש ולסעוד לאור הנר ]הראיות  - קידוש לאור הנר 

דילמא אדאזליתו לבי אושפיזא א. מדאמר רבה לאביי 'טעומו מידי 
מתעקרא לכו שרגא ולא מתקדיש לכו ולא מתאכיל לכו' )פסחים 

אך הרא"ש דחה   –.( משמע שאם אין נר הם לא יוכלו לקדש קא
ראיה זו, שכן כוונתו שאם אין נר הם לא יכולו לאכול מצד נוחות, 
אך אם ירצו יוכלו לאכול. ב. "הדלקת נר בשבת חובה" )שבת כה:(, 

שבלי ) דהיינו שצריך לאכול במקום הנר )תוס' ד"ה הדלקת([
  הלקט(.

 
 מקור קודש

 

צאת בקידוש על היין במקום סעודה, ממילא מכוון שלא לצאת בתפילה, שדעתו ל
ועוד שלפי השו"ע לא נראה שמחלק בין דין דאו' לדרבנן, אלא אף בדרבנן בעי' 

 כוונה לצאת )באה"ל(.

דוקא במקום הנר ]וכן רבנו שמחה עשה  אך י"א שאין צריך לקדש 
והגה"מ סיכם   ,מעשה והדליק נרות בבית ואכל בחצר[ )תשב"ץ(

שהנרות הם משום עונג ולא לצער, על כן אם הוא נהנה יותר בחצר, 
מפני האויר או הזבובים שיש בבית, פשוט שמותר לאכול בחצר, 

אכול  יש ל ולזה הסכים השו"ע. דהיינו במצטער הרבה, אך אם לא כן  
במקום הנר )מג"א, באה"ל(, ולדעת הפמ"ג עדיף לקדש בבית 

  ולאכול מעט, ואח"כ לצאת להמשיך סעודתו בחצר )מ"ב(.
 וי"א שההיתר הוא דוקא מבעוד יום )כל בו בשם רבנו פרץ(. 

  



 מי מנוחות

146 
 

 ר סימן עד 

 סעיף א 
 טוב לנשק ידי אמו בליל שבת" )מג"א בשם הכוונות(."
 

דכתיב  זכר למן יש לאחוז בשתיהן בשעת הברכה,  – אחיזת הפת 
, וכן ביו"ט, וכן נשים צריכות בלחם "ולקטו לחם משנה" )שבת קיז.(

והמדקדקים נוהגים לרשום בסכין סימן על הפת  .משנה )מ"ב(
לבציעה קודם ברכה )מג"א(, בכדי שלא יהיה לו הפסק בשעת 

 ., ולא יחתוך הפת עד לאחר הברכה )מ"ב(הבציעה )מחה"ש(
 

אמר רבי אבא: ובשבת חייב אדם  " -ברכות לט:  - בציעת הפת 
א''ר אשי   ,לבצוע על שתי ככרות, מאי טעמא "לחם משנה" כתיב

הוה בצע  ר' זירא ,דנקיט תרתי ובצע חדא רב כהנאינא ליה ל חז
א''ל רבינא לרב אשי והא קא מתחזי כרעבתנותא  ,אכולא שירותא

אמר ]ליה[ כיון דכל יומא לא קעביד הכי והאידנא קא עביד לא  
 ."מתחזי כרעבתנותא

  ' אכולא שירותא'דברי רבי זירא שבוצע פירוש ונחלקו הראשונים ב
, רש"י פירש שבוצע חתיכה גדולה מה שיודע [על כל הסעודה]

שיצטרך לכל הסעודה, ואין הכי נמי שרבי זירא מודה לרב כהנא  
, וכ"פ השו"ע, שאוחז בשתים ובוצע על אחת. וכ"כ הרמב"ם והטור

, ובסעיף ב כרבי שאוחז שתיהן אך בוצע על אחתבסעיף א כרב כהנא  
המ"ב סיים ו .זירא שבוצע פרוסה גדולה שתספק לו לכל הסעודה

 שכן העולם נוהגים כדעת השו"ע.
ואילו הרשב"א ורבנו האי פירשו שבוצע מכל הככרות שלפניו, ולפי 
דבריהם רבי זירא חולק על רב כהנא, כך שאפשר לעשות כרב כהנא  
ולבצוע אל אחת או לעשות כרבי זירא ולבצוע מכל הככרות. והגר"א 

  וכן דעת רש"ל , הסיק שדוקא דעת רבי זירא עיקר, דבתראה הוא
 .לבצוע על שתיהן ושנהג הוב"ח

 והר"ן הביא את שני הפירושים.   
 

לדעת הכל בו יש מחלוקת מה לבצוע, והוא נהג לבצוע העליון, וכן 
הגה"מ כתבו שיש לבצוע העליון, ומ"מ הב"י ראה שמנהג הגדולים  

, וכך לבצוע התחתון, וכן שמע שלפי הקבלה ראוי לבצוע התחתון
"ע. אך הרמ"א כתב ש"דוקא בליל שבת" בוצע על  הוא פסק בשו

התחתונה, "אבל בשחרית או בליל יו"ט בוצע על העליונה, והטעם 
 הוא על דרך הקבלה".

הרי "אין מעבירין על  ש  ,התחתוןעל מ"ד שבוצע מב"ח )שם( תמה  ה
]וכן אין להקשות על הרש"ל   פסק לבצוע מהעליוןעל כן , המצוות"

כתב שהפתרון הוא הט"ז )שם סק"א( שנהג לבצוע משתיהן[. א. 
להקריב אליו את הלחם התחתון יותר מהעליון כך שפוגש בו 

ב. המג"א נתן פתרון, שבשעת  בראשונה ואינו מעביר על המצוות.
אמירת ויכולו יניחנו למעלה, ובשעת המוציא יקח העליונה בידו 

  ויעבירנה למטה ויבצע עליו. 
 

עוגה שנשרפה קצת, י"א שיוצאים בו יד"ח לחם   –לחם משנה 
משנה. כמו כן, אין הלחם משנה מעכב את הקידוש, אלא העיקר הוא 
כזית פת. כשמוציא אחרים יכוון להוציאם ויאמר "ברשות מורי 

 ורבותי" מדרך ענוה. בשעת הדחק יכול לקדש על פת גוים )מ"ב(.

 סעיף ב 
י זירא שאמר שבוצע 'אכולי השו"ע פסק כרש"י והרמב"ם שרב

שירותא' היינו חתיכת פת שתספיק לכל הסעודה, וכתב שזה מצוה, 
וכמו שכתב הטור שזה מכבוד שבת, שנראה שחביבה עליו המצוה 

 ורוצה לאכול הרבה, ואינו נראה כרעבתן )ט"ז(. 

 סעיף ג 
"אמר רב יהודה אין המסובין רשאין לטעום כלום עד שיטעם  

(, ומ"מ אם יש לפני כל אחד לחם משנה, אין הבוצע" )ברכות מז.
 הוא צריך לבעל הבית ורשאי לטעום לפניו )רבנו יונה, רא"ש, תוס'(. 

 סעיף ד 
שבת הן סעודה דליל שבת ושחרית, על כן חייב בהן פת,   כבודעיקר  

משא"כ בסעודה שלישית )תוס' פסחים קא. ד"ה טעימו, רא"ש, 
 טור(.

בשבת, לפי ששלוש פעמים  והסמ"ג כתב שצריך שלוש סעודות
  נאמר ה"היום" גבי אכילת המן.

הרא"ש דייק מדברי רבה לאביי שיטעם לפני שיצא בכדי שיהיה 
קידוש במקום סעודה, שמא במקום ההוא יכבה הנר ולא יוכל לקדש 
ולאכול, שמשמע מדבריו שהעיקר הוא הקידוש ולא הסעודה, כך 

ן חובה בלילה, שהעיקר הוא שיעשה שתי סעודות בשבת, אך אי
יעשה    על כן אם הוא אנוס שלא לסעוד בלילה,אלא שראוי להחמיר,  

ג'    ביום יעשה, ובלילה באכילת חמשת מינים או רביעית יין  קידושה
 )מג"א(. סעודות
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 סימן ערה 

 סעיף א 
   – הקדמה לסימן  

חששו חכמים בדבר הצריך עיון,  הנר משתמש לאור אדםכאשר 
, וא"כ הוא נמצא פתילהה לאלהביא את השמן  שמא יטה את הנר

כאשר משתמש בדבר הצריך   וועוד חשש ,)שבת יב.(בשבת מבעיר 
הנר )כמובא בסעיף יב(, והב"י הוסיף שיש ן  שמא יסתפק מעיון רב,  

אחרונים מה, אך יש תב גבי נר שעוה(חשש שמא ימחוט )כמו שכ
 .)רש"ל, ב"ח, ט"ז( חשש זהשלא חששו ל

 
על כן אסרו חכמים לפלות את הכלים והבגדים מכינים לאור הנר, 

 )שבת יא.(.הרהור וכן אסרו לקרוא בספר לאור הנר, ואפילו ב
 

כגון במי שהנושא שגור   –אדם  שימוש הבההיתרים: א. כשיש היכר  
בפיו כך שהוא צריך לקרוא רק קצת מתוך הספר, כהכנת הרב 
לתלמידים, וכהגדה של פסח, וכן תפילה, וכן לימוד למי שבקי 

 בסוגיא.
  סגור במפתח )מהרא"ש(, נר הכמו ב –בנר הוא היכר שהב. וי"א אף 

 ויש מתירים בעששית עם פתק "שבת היום" )באה"ל(. 
הרמב"ם  )לדעת  יש מתירים, כמובא בבאה"ל –. בעיון מעט ג

 .גר"ז(וה
לדעת הר"ן כשצריך עיון מועט, ולדעת הגר"ז אף   –. משום נקיות ד

 כשצריך עיון רב. 
  בנר של סטארין כגון  - בנר שאינו צריך הטיה או מחיטה לעולם. ה

 (.)מ"ב
דרכו   כך דרכו, כאדם חשוב שאיןשכגון    –כשהאדם אינו יטה כלל  .  ו

גידם בשני ידיו או המציאות, כגון מי ש שזה מחמתוכן להטות, 
 )באה"ל ד"ה ואפילו(. ותקשורשידיו 

יחד עם אחר, בכגון בקריאה  - , כדין שומר. כשיש מי שיזכיר לוז
 .ויש מתירים בנותן מפתח לאחר )א"ר(מינוי שומר, 

]וי"א אף שלא בפני  כגון תינוקות בפני רבן - . כשיש עליו אימהח
 אף אימת חזן בפני ציבור. י"אאימת יוה"כ, ו וכן, רבן[

כגון קריאת פרק במה  -ט. כשמזכיר איסור שבת ואיך ישכח 
 לפי הגר"א(. שו"ע, וכן מבואר מדליקין )

 
עיון קצת, לכן אף כשצריך אפילו שהחשש הוא  י"א –רמת העיון 

יש , ומ"מ ן, פמ"ג(מג"א בשם הר"אין בודקים ציצית לאור הנר )
שבזה אסור אף   להתיר עיון מועט משום נקיות אא"כ צריך עיון רב

דוקא שהחשש הוא , וי"א )באה"ל ד"ה אבל שמש(משום נקיות 
 אף כשצריך עיון רבשמותר משום נקיות אא"כ , כשצריך עיון רב
 .(, באה"ל ד"ה אסור לבדקן וכן ד"ה אבל שמש)גר"ז, הרמב"ם

כמי לפסוק, אך סיים  )ד"ה ואין קורין( נשאר בצריך עיון בבאה"ל
בבאה"ל )ד"ה אסור לבדקן( שמ"מ יש לסמוך להקל בנר שעוה 

  .וחלב
 

בנר אפילו  האיסור הוא  , ועל כן  בדבר  לא חילקו חכמים  –מיקום הנר  
בה עשר קומות )שבת יב.(, ולפי זה רבנו פרץ אסר אף  וגבמונח ה

 בחור שבכותל, וכ"פ השו"ע.בנר המונח בעששית או קבוע 
 

וסוברים שיש בזה היכר כמו בקריאת , יש מתירים –  סגור במפתח 
)מהרא"ש, מהר"ם ותלמידיהם, הגה"מ(, והב"ח  פרק במה מדליקין

, וא"ר התיר  )מג"א( , שכן חכמים לא חילקו במיקום הנראוסר
, מדין  במוסר המפתח לאחר ואומר "תן דעתך עליי שלא אטה"

 .שומר
 

 הג' אשיר"י הסתפק בדבר,  –וה  נר שע 
]שמסיר ראש הפתילה להסיר   ואילו הב"י אסר משום שמא ימחוט

, ונמצא מכבה קצת, וכ"פ בשו"ע. ולפי טעם זה יש להתיר  חשכה[
ביו"ט עיון לאור הנר, כיון שמותר ביו"ט לכבות בשביל שידלק היטב  

 )ט"ז(.
א. שאם יש איסור שמא    –הוא    טעמם,  מתיריםדוחים טעם זה וויש  

ימחוט, א"כ הגמ' היתה צריכה לכתוב זאת ולאסור אף כשאין שמן  
וא"כ אינו  ,כלל )ט"ז(, ב. והרי מחיטה זהו כיבוי שאין צריך לגופו

 (. , ב"ח, ט"זדרבנן )רש"לאיסור  ואין לגזור גזירה משום    ,דאו'חשש  
א  אינו לצורך יש להחמיר לפי שי"שומג"א פסק שלפי זה במקום 

 דכיבוי הוי דאו'. 
 שמא יטה )מלבושי יו"ט, גר"א(. חשש אחר, ומ"מ יש אוסרים מ

אך בנר של סטארין מותר לקרוא, לפי שאינו צריך הטיה לעולם  
 )מ"ב(.

  יש לאסור המתירים בשל שעוה או חלב, לדעת ויש שכתבו שגם 
כביהכ"נ, משום שלפעמים יבואו להדליק בנר שמן,  ,במקום ציבור
 ס"ק ח(. מ"בפמ"ג, מא יטה )תו"ש, ויש חשש ש

 
מדינתו בכתב ש)לאור הנר( בבאה"ל  – עששית של נפט או שמן 

נוהגים להתיר, וניסה להביא להם סמך מדברי הראב"ן שהתיר  
הבאה"ל  אלא שאח"כ  ,לקרוא לאור נר של חלב, לפי שהוא מאוס

דחה ראיה זו, לפי שהרמב"ם אסר לאור הנפט וכן הר"ן אסר אא"כ  
לכך משום נקיות, ומ"מ סיים בבאה"ל שיש לסמוך להקל  כשצריך

שלא יבטל מלימוד תורה, ובפרט אם הוא לומד בבית בזה לצורך 
המדרש ]וגם בזה ראוי שימשוך הפתילה בע"ש לחוץ בכדי שיהא 
אורו רב כבחול[, אלא שלכתחילה טוב שיניח פתק "שבת היום" 

 וידביק על המתג.
 

התוספת שבת אסר כשמונח נר שמן  –ל איסור ליד של היתר נר ש 
ליד נר של חלב, ובבאה"ל )ד"ה וכן בנר( התיר כאשר מונח נר 

 סטארין ליד נר של חלב. 
 

אף שלא חילקו חכמים ואסרו בכל מיקום   –אדם שאינו יכול להטות  
של הנר, מ"מ חילקו חכמים בסוגי האדם ולא גזרו על כולם, כגון 
שהתירו במי שאינו יכול להטות, כגון גידם בשני ידיו, או שידיו 
קשורות, וכן התירו באדם חשוב שיודע שאינו יטה, וכן בקריאה יחד 

 )ט"ז, באה"ל ד"ה ואפילו(.



 מי מנוחות

148 
 

 סעיף ב 
 קריאה ביחד 

, שאם אחד יבוא להטות יזכירנו מותר  –שנים בספר אחד בענין אחד  
דוקא במקום מצוה, ההיתר הוא  , ולדעת המג"א  251)שבת יב:(   חברו

 . מותר בכל ענייןאך לדעת הט"ז 
אסור, הואיל  –]אפילו בספר אחד )באה"ל([ שנים בשני עניינים 

)רש"י(, וכ"פ ן בעצמו ואין מכיר במעשה חברו יוכל אחד מעי
השו"ע, ולפי זה יש לאסור לפלות יחד, שכל אחד מפלה במקום 

ובאומר לו  ., אך כשאחד שומר על השני, מותר )מ"ב(אחר )ט"ז(
וסיים שאולי יש להתיר במקום  ,"תן דעתך עליי" בבאה"ל הסתפק

 הצורך. 
שנים בשני ספרים באותו ענין, וכן קריאת פיוטים בביהכ"נ בליל  

)מרדכי, סמ"ג, יש אוסרים בה"ג מתיר, אך  –בת יו"ט שחל בש 
תרומה, הגה"מ( וכ"כ הרמ"א שכן המנהג. ועל כן יש לאסור גם  
בפיוטים בבית, אא"כ הוא רגיל קצת שמותר )מג"א(, וכן בקריאת 
התפילה מותר, שכן הוי כראשי פרשיות, שכן התפילה שגורה בפי 

 )מ"ב(., או שיאמר לחברו "תן דעתך עליי" (, מ"בכל )ט"ז
ומ"מ גם המקלים בנר שעוה וחלב, יאסרו בבית הכנסת דשכיחי 
רבים, שכן לפעמים יבואו להדליק בנר שמן ויש חשש שמא יטה  

 )תו"ש, פמ"ג, מ"ב(.

 סעיף ג 
לא מהני, ואף אם זו אשתו   – קריאה ביחד עם מי שאינו יודע לקרוא  

ין )תרומה, סמ"ג, טור(, ולדעת סמ"ק אין מועיל עם אשתו בכל ענ
 משום שדעתה קרובה ולא תבוא להעיר לו. 

 
מועיל אף במי   –מינוי שומר, באומר לו "תן דעתך עליי שלא אטה"  

, ודוקא באומר לו )מ"ב( שאינו יודע לקרוא )הגהות בשם ר"י(
לדעת כן וולדעת התרומה לא מועיל במי שאינו יודע לקרוא, 

תבוא  הסמ"ק אין להתיר באשתו כיון שדעתה קרובה אליו, ולא
  ,שבלי הלקט התיר אף באשתו ומ"מלהעיר לו, 

ולכן  כיון שגזירה דרבנן היא, שומעים למקל, כתב הב"י דלהלכה, 
מי שאינו את  בין  ואשתו  את  בין    ,מועיל למנות שומרשבשו"ע פסק  
 .יודע לקרוא

 סעיף ד 
 מותר )שבת יב:(, ודוקא – אדם חשוב שאין דרכו להטות בחול 

שלא  כשברור שכך דרכו שאינו מטה בחול, אך בסתמא אין תולין 
, כמו רבי ישמעאל בן אלישע, שחשב שלא יטה ולבסוף היטה, יטה

 )ט"ז(. כמובא בגמרא
סובר שבימינו אין להקל בזה, כי ראה שבכל זאת מטים את   הפמ"ג

 אם זה נר שעוה וחלב נראה שאין להחמיר.שהנר, וסיים המ"ב 

 
 מקור קודש

 

וקשה מאי שנא מלרכב על הבהמה שאסור אף בשנים, על כן תירץ המג"א,  251
נר יחד בספר תורני, ב. ברכיבה א. שרק לדבר מצוה התירו, כגון קריאה לאור ה

החשש הוא שמא יחתוך זמורה קודם שיושב על הבהמה, וסיים המג"א "וכן 
 עיקר". 

 סעיף ה  
לאור המדורה, כי עדיין קיים   ישיבה וקריאה יחד  אין להתיר  –מדורה  

, משום שני גריעותות שבדבר, א. 252חשש שמא יבוא להטות ה
ב. הואיל וזנבות האודים )קצות  ,זה מזה הואיל ויושבים רחוקים

וכ"פ  ,הקרשים שראשם השני נתון באש( סמוכים לרגליהם )רש"י(
  ן זה בסמוך לחברו אי אף אם ישב הטעם השני, ולפי לאסור השו"ע

מועיל ]אם מינהו לשומר עליו או שקורא עמו בספר אחד בענין 
מהירות יכול הוא להטות מבלי שחברו יספיק לשים באחד[, כיון ש

, ומטעם זה אף שיש היתר להתחמם מחום המדורה, (ט"זלב לכך )
, אך א"ר  מ"מ אין להתקרב כ"כ שמא יטה את זנבות האודים )ט"ז(

 . ותוספת שבת לא חששו לזה )מ"ב(
ולפי זה האיסור הוא בין למ"ד שההיתר בקריאה יחד הוא דוקא 
כשקוראים באותו ספר באותו ענין )מטעם ב(, ובין למ"ד שההיתר  

 )מטעם א(.  והם יושבים רחוקים וא אף בשני ספרים בענין אחדה
אם ביקש ממנו שיתן דעתו עליו, לדעת עולת תמיד זה מועיל )מ"ב 

 ס"ק יג(.

 סעיף ו 
אימא השני,  הגמרא בשבת )יא.( תירצה באיבעית –אימת הרב 

שתינוקות של בית רבן מסדרים פרשיותיהם לאור הנר, כיון שאימת 
 רבן עליהם.  

לדעת הרשב"א   לדעת הרמב"ם והטור דוקא כשרבן נמצא, ואילו
אפילו אם רבן אינו נמצא, עדין אימתו עליהם, והט"ז ומג"א הבינו 

, ומ"מ באליה רבה הביא הרבה שחולקים על שכן דעת השו"ע
 ב(.הרשב"א )מ"

ולפי שהתירו חכמים קריאה לאור הנר משום אימת רבן, התירו 
חכמים קריאה במחזורים ביוה"כ, משום אימת יוה"כ )וכן נפסק 

יש שהתירו לחזן לקרוא פיוטים שבליל יו"ט שחל בשבת  ובסעי' ח(,  
 בציבור, משום אימת ציבור )הגה"מ(.

 סעיף ז 
הגה"מ( לפי פרק במה מדליקין מותרת בפני הנר )סמ"ק, קריאת 

ומ"מ משמע שאין היתר   ,שמזכיר איסור שבת, ולכן לא ישכח ויטה
 בשאר הלכות שבת )מ"ב(.

 סעיף ח 
   - אימת יום הכיפורים  

נוהגים לקרוא במחזורים לאור הנר ביום הכיפורים, משום שאימת 
יוה"כ עליהם, ולכן לא ישכחו ויטו, כדין תינוקות שאימת רבן עליהם  

 , מרדכי( וכ"פ השו"ע.)תרומה, הגה"מ, סמ"ג

ואף שמצינו שמדורה דולקת יפה ואין חשש שמא יבוא לחתות, שכן כל עץ  252
מבעיר את חברו, מ"מ לענין קריאה יש חשש שמא יטה, כיון שצריך עיון ביותר  

ד נ"ל לפי שמדורה אורה מרצד, כך שקשה לקרוא  )באה"ל ד"ה במדורה(. ועו
 בקלות לאורה, כנלע"ד. 
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 סעיף ט 
לדעת התרומה אסור, כמו שפסק  – קריאת הגדה של פסח בשבת 

גבי פיוטים בליל יו"ט שחל בשבת, ואילו דעת שבלי הלקט בשם ר'  
א. שהרי למה   – לדבר טעמיםוהביא שלושה , מותרהיא שבנימין 

שנבטל את קריאת ההגדה משום ספק שמא יטה. ב. שהרי אם יש  
אינו יודע לקרוא ודאי שאין חשש שמא יטה. ג. כיון מי ש לפניו

שי פרקים ומותר. וכ"פ דרכ"מ אשההגדה שגורה בפי כל הוי כר 
  והשו"ע, לפי שלא יהא עם הארץ שאינה שגורה בפיו קצת.

יש להתיר דוקא אם יש עמו אחר   –אך בעם הארץ שאין שגור בפיו  
אחר בכדי   שיהיה לו שומר, ומ"מ אפשר שיש להקל אף אם אין עמו

 שלא לבטל מצוה מן התורה )מ"ב(.

 סעיף י 
   – ראשי פרשיות  

הגמרא בשבת )יא.( תירצה באיבעית אימא הראשון, שלרב מותר  
לקרוא ראשי פרשיות בספר לאור הנר, לצורך לימוד התלמידים. 

ביאר שלאו דוקא ראשי פרשיות, אלא כל שיודע הפרשה על   והב"י
פה, ובקצת דברים צריך לראות בספר, מותר, כיון שאינו מעיין 

 פיובקריאה ולפי זה אפילו ב ,תמיד הרי זה היכר שלא יבוא להטות
  .וכ"פ השו"ע 253מותר )רש"י, ב"י( 

ואפילו את כל הפרשה מתוך הספר )רמב"ם, טור(, אבל לא יקרא 
 בהרהור )הגה"א( וכן הסכים הב"י.

ולפי הלכה זו המתירה לקרוא בדבר ששגור בפיו קצת, יש להתיר  
תפילה ושאר דברים השגורים בפיו, אבל ללמוד אסור כיון שצריך 

אא"כ הוא יודע את הסוגיא או המסכת  עיון )ט"ז, מ"ב ס"ק חי(.
 בש"ס על פה וצריך לראות קצת בספר )באה"ל(.

 סעיף יא 
אסור לעיין בהם לאור הנר להבחין ביניהם,  –כלים הדומים זה לזה 

 .)שבת יב.( ועל כן אסור להבחין אף בין בגדיו לבגדי אשתו
אפילו האיסור הוא לפי הר"ן ועוד ראשונים  – גדר העיון שאסור 
בריש הסימן, ומה שהקלו בעיון הכוסות לשמש   בעיון מועט )באה"ל

כל שאין צריך עיון רב, היינו קולא בכוסות שיש בזה משום נקיות(, 
משמע שהדין ממש כדין בדיקת הכוסות, ועל כן אסור הרמב"ם  אך מ

דוקא בצריך עיון רב, אך בצריך עיון מעט מותר. ובבאה"ל )ד"ה  
ר צריך עיון מועט אסור( סיים שיש לסמוך על הרמב"ם והטור כאש

 בנר שעוה וחלב, שהרי בלאו הכי הרש"ל מקל בנרות אלו.

 
 מקור קודש

 

 דלא כהגהת אשיר"י שהתיר רק לקרוא את ראשי הפרשיות.  253
שכן של נפט קל יותר, לפי שהוא מאוס כך שאין ראוי להסתפק ממנו, וכן  254

 אורו רב כך שאינו צריך להטותו )רי"ף, רא"ש(.
בתירוץ השני "ואב"א הא והא בשמש קבוע והא בדמשחא  –גירסת רש"י  255

)שאסור( והא בדנפטא )שמותר(", ובקושיה גרס "ואבעיא להו שמש שאינו קבוע 
 בדמשחא מאי... הלכה ואין מורין כן". 

בתירוץ השני "ואב"א הא והא בשמש שאינו קבוע   –גירסת הרי"ף והתוס'  256
פטא )שרק בזה מותר לו(", )שחמור הוא(, ולא קשיא הא בדמשחא והא בדנ

 ובקושיה גרסו "ואבעיא להו שמש קבוע בדמשחא מאי". 

 סעיף יב 
הגמרא הביאה סתירה )שבת יב:( בין שני ברייתות, והגמרא תירצה  
שני תירוצים ליישבם, וזה לשונה "תני חדא השמש בודק קערות 
וכוסות לאור הנר, ותניא אידך לא יבדוק", ותירצה הגמרא בתירוץ  

קשיא, כאן בשמש קבוע וכאן בשמש שאינו קבוע",  ראשון "לא
ובתירוץ שני תירצה "ואיבעית אימא הא והא בשמש קבוע ולא 

", 254קשיא הא בדמשחא )נר של שמן( והא בדנפטא )של נפט( 
והקשתה הגמרא "איבעיא להו שמש שאינו קבוע בדמשחא מאי? 

כה  אמר רב הונא הלכה ואין מורין כן, ורב ירמיה בר אבא אמר הל
, וקיי"ל שהלכה כמ"ד שזו הלכה ואין מורין כן )רי"ף, ומורין כן"

 . רא"ש, רמב"ם(
 וכך מסקנת הראשונים: 

, שמש קבוע חמור יותר, מפני שאימת רבו עליו, לכן לשיטת רש"י
הוא מותר לברור הכוסות בנפט בלבד, אך שמש שאינו קבוע מותר 

 .255מורין כן  אין הלכה ו אלא שזואף בשמן, 
שמש שאינו קבוע חמור יותר ]לדעת   הרי"ף והתוס', לשיטת 
לפי שהוא מדקדק יותר שמא ימצא חן וישכירוהו, ולדעת   –הרא"ש  

ומכיר את לפי שהוא צריך עיון יותר כיון שאינו בקי  –הרמב"ם 
בנפט בלבד, אך שמש קבוע מותר לו לבדוק רק  מותר  על  ו[,  הכוסות

  . 256אף בשמן, אלא שזו הלכה ואין מורין כן  
שמש שאינו קבוע חמור יותר ואסור בכל, ואילו  ,לשיטת הרמב"ם 

זו הלכה ואין מורין כן. דהיינו, לא ששמש קבוע מותר אף בשמן, א
כיון שצריך עיון רב והוא מתקרב ביותר, יש חשש שמא יסתפק 

 . 257ממנו 
 

להלכה, השו"ע פסק כהרמב"ם, ששמש שאינו קבוע אסור בכל, 
את הכוסות והקערות ]א. שהרי צריך להבחין בין מפני שאינו מכיר 

מג"א(. ב. הכלים, איזה יניח על השולחן )כך משמע מלשון השו"ע,  
שהרי צריך להבחין אם הם נקיים, והשמש הקבוע מכיר את  

השמש הקבוע  הסדוקים שבהם ואינו צריך עיון רב )ר"ן([, ואילו
]דהיינו   כה ואין מורין כןלמותר בשל נפט, ואף בשל שמן אלא שזו ה 

שאם בא לפנינו לשאול אין מורין לו לכתחילה, אך אם עשה מעצמו 
צריך עיון  הוא כיון שד, שמא יסתפק ממנו, [אין מוחין בידו )מ"ב(

חיישי' יותר שיסתפק ממנו, משא"כ בשאר  לנר רב ומתקרב הרבה 
 מלאכות. 

לעומת זאת, הרמ"א פסק כהרי"ף והרא"ש, שאף השמש שאינו 
ואורו רב ולא יבוא להטות    קבוע מותר בשל נפט, משום שהוא מאוס

 .כלל
רמ"א, כי כן דעת ופסק המ"ב שבעת הצורך יש לסמוך על דעת ה 

 הרבה ראשונים.
  –טעם ההיתר בעיון שמש קבוע בשל נפט ושמן, אף שצריך עיון 

א. ברישא נקט כרש"י ובסיפא כהרי"ף, בתריוץ שני גרס   –גירסת הרמב"ם  257
"ואב"א הא והא בשמש קבוע הא בדמשחא והא בנפטא )דהיינו שרק שמש קבוע 

קבוע בדמשחא מותר ודוקא בשל נפט(", ואילו בקושיה גרס "אבעיא להו שמש 
מאי" דהיינו האם הוא אסור לגמרי בשל שמן או שזו הלכה ואין מורין כן ]ורבנו 
פרחיה ביאר כן בשם ר"י בר יקר רב של הרמב"ם, שמחלוקת אמוראים זו של  
ה"אבעיא להו", זו מחלוקת האם הלכה כברייתא זו או לא, שכן למ"ד הלכה ומורין 

בין ב"אבעיא להו" שנחלקו האמוראים,  כן אין הלכה כברייתא זו. ב. הרמב"ם ה
האם הלכה כלישנא קמא שרק שמש קבוע מותר, או שמא הלכה כלישנא בתרא  

 שרק הקבוע מותר וההיתר שלו בשמן זו הלכה ואין מורין כן.  
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שם נאמר "מפני  ,וכן נראה מהירושלמי ,א. משום נקיות )ר"ן(
ולפי טעם זה, מותר אף לקנב את  - הנקיות ומפני הסכנה" )ראב"ן(

ך הירק, משום הקפא שבו ]התולעת המצויה בו[, ודוקא כשאינו צרי
לעיון הרבה, אך אם צריך לעיון הרבה אסור אף משום נקיות, ולכן 
ההיתר הוא דוקא בשמש קבוע, ואילו לדעת הגר"ז הקולא היא אף  

  בצריך עיון רב )באה"ל ד"ה אבל(.
אך אין הלכה   – ב. מפני שהוא לשעה )ירושלמי בתירוץ ראשון(

יינו אף כטעם זה, לפי שאף הבחנה בין בגדיו לבגדי אשתו אסור, דה
 . לשעה

 
רע"ב גרס נפט לבן, שדינו קל יותר, וכן הוא ברמ"א, אלא   – נפט 

 שבבאה"ל ביאר שנפט לבן אין דרך להדליק בו כלל, אף בחול.

 
י"א שדינם כשל נפט, ועיקר החשש שמא יסתפק  –שאר שמנים 

הוא רק בשל שמן זית )שלחן עצי שטים(, וי"א שדינם של שמן, שכן  
 דוקא בנפט הקלו משום שהוא מאוס )באה"ל ד"ה לאור הנר(.

 
כתב הרוקח שנוהגים להקפיד לכסות את הקטן, שלא   -  ביזוי מצוה 

כ"כ הרמ"א. וכן יהיה ערום בפני הנר, משום ביזוי מצוה )דרכ"מ(, ו
הדין אף לגדול שלא יהיה ערום בפני הנר, אלא שבקטן יש גם משום 

 .)א"ר( , כמו בכל נרסכנה שיהיה נכפה
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 סימן רעו 

 : הנאה ממעשה גוי סעיף א 
בשבת, אלא שחכמים   מעיקר הדין מותר להנות ממעשה גוי הנעשה

 הגבילו היתר זה, משום שני חששות: 
 –, חשש ב 258לשבת הבאה  הישראל מהגוייבקש שמא  –חשש א 

, את החששות  וכעת נבאר  שמא הגוי ירבה במלאכה לצורך הישראל.
 וכן את השלכותיהם: 

 
חששו חכמים שאם הישראל יהנה ממלאכת הגוי  –חשש א 

  בפעם הבאה לעשות  שמא הישראל יבקש מהגוי שנעשתה בשבת, 
, על כן אם הגוי עשה לצורך הישראל אסור להנות לו מלאכה זו

כל שימוש שלא יכל לעשות בלא הנר, כגון ללמוד או לאכול ב,  ממנה
  )באה"ל ד"ה אסור(.

שאם הגוי עשה לשם ישראל    ובזה לכל ישראל אסור ]דלא כעירובין
מותר לשאר ישראל, משום א. דתחומין דרבנן. ב. איסור תחומין 
אינו שוה לכל, שכן יכול להמצא בתחומו של האחר[ )תוס', רא"ש, 

. וכ"פ השו"ע "אינו יהודי שהדליק את הנר בשביל ישראל,  ר"ן(
 אסור לכל, אפילו למי שלא הודלק בשבילו". 

 
 : שראל להנות ממלאכה זו )שו"ע([]שמתירים לכל י ההיתרים

ודוקא בנר  ,, וכ"פ השו"ע)משנה( לצרכוא. כאשר הגוי עשה זאת 
מע"ש  אף אם הדליקו יהודי בנר פסול שאינו פסול להדלקה, שהרי 

אסור להשתמש לאורו )באה"ל(. וגוי שניסה לתקן את הנר כמו 
שה למחוט הפתילה, ונכבה לו, והדליקה שוב, מותר, כיון שלצורכו ע

  .)באה"ל( )פמ"ג(, אך ודאי שאסור לבקש ממנו למחוט הפתילה
ואם יש ספק אם כוונתו לעצמו, זה תלוי בטעם של "מחצה על  
מחצה", ועל כן בבאה"ל )ד"ה מחצה על מחצה( סיים שבהצטרף עוד 

 ספק להקל, יש לסמוך להקל.
]לפי שצרכי חולה שאב"ס  לצורך חולה שאב"ס  ב. כאשר הגוי עשה  

 ., וכ"פ השו"ע"י גוי )שבת קכט.([ )סמ"ג, תרומה, הגה"מ(נעשים ע
שדינם כחולה לפי והוסיף הרמ"א שכמו כן יש להקל לצורך קטנים, 

  , והמ"ב כתב דדוקא כשהתינוק צריך לכך הרבה.שאב"ס
ואם זה חולה שיש בו סכנה, אף אם הדליקו ישראל מותר להנות 

 )באה"ל(.
י"א שאף אם קצץ לו שכר אסור להנות   – מע"ש קצץ לו שכר ג. 

לפי בין שהקצבה היתה בקבלנות ובין בשכירות, ממלאכתו בשבת, 
שגוף הישראל נהנה ממלאכת שבת ]ולא דמי לשילוח אגרות ע"י  
הגוי ששם כולם מקלים, לפי ששם אין גוף הישראל נהנה ממנו, וכן 
 יש לחלק ממוסר בגדיו לכובס, שכן בנר עיקר הדלקת הגוי היא
בעיקר לצורך שבת, בכדי שהיהודי יהנה דוקא בשבת, משא"כ  

והחידוש בדבריהם הוא  בבגד[ )סמ"ג, תרומה(, וכ"כ הב"י והרמ"א, 
לא רק בבית הישראל, אלא אף בבית האינו יהודי אסורה שקציצה 
 )באה"ל(,

 
 מקור קודש

 

ולפי הר"ן "שמא ירגילנו לשבת אחרת", דהיינו, אם נתיר לו להנות, בשבת  258
כדי שהיהודי יהנה, והוי כשלוחו, ולכן הבאה הגוי יבוא לעשות שוב מלאכה זו ב

אסור גם במוצ"ש בכדי שיעשו, בכדי שהגוי יראה שהיהודי לא נהנה מהמלאכה 

י"א שאם קצץ לו שכר, מותר להנות ממלאכתו בשבת, שכן הגוי  ו
שו"ת רב פעלים ה, מנחת כהן וכן מטה יהודשה זאת מדעתו )וע
 פסק כהמקליםסעי' ב שכן דעת השו"ע לפי שבסי' רנב  וסברש

 (. שמותר למסור בגדיו לכובס בקציצה
  - לשאר ישראל באיסור דרבנן או באיסור שאינו מפורש בתורה ד. 

כגון תחומין לפי שהוא מדרבנן, ואף חוץ לי"ב מיל לפי שאינו 
מות ברה"ר אסור שכן הוא הלכה  מפורש בתורה, אך מעביר ד' א

 )באה"ל(.לרה"ר והוצאה מרה"י למשה מסיני, וכן הכנסה 
  )באהל ד"ה אסור(. שימוש שאפשר לעשותו ללא הנר ה. 

 
חששו חכמים שאם הישראל יהנה ממלאכת הגוי   –חשש ב 

שהישראל רוצה  כגון  ,שמא הנכרי ירבה בשבילושנעשתה בשבת, 
ת''ר נכרי שליקט עשבים מאכיל ]" במים ששאב הגוילהשתמש 

קות בהמתו שלהמילא מים    ,אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור
אבל מכירו אסור גזירה   משקה אחריו ישראל, בד"א בשאינו מכירו

 .שמא ירבה בשבילו" )שבת קכב.([
 

, בדבר שמועיל לכמה אנשים ואין  "נר לאחד נר למאה" ההיתרים: א.  
, כגון אש לשימוש אורה )כדעת וסףבשביל משתמש נ  צריך להרבות
י"א    -  הנאה מחום האש , אלא שנחלקו הראשונים בדין  רבא בגמרא(

אור הנר נאמר "נר לאחד נר למאה",  הנאה משאסור, שכן דוקא לגבי  
אך לגבי חימום מהאש, יש חשש שהגוי יבעיר את העצים או 

)ר"ת,   שיחתה בגחלים, על כן אין לישראל להתחמם כנגד המדורה
 , , וכן דעת הטורלי הלקט, מרדכי(שב
י"א שמותר להתחמם כנגד אש שעשה הגוי לצורכו או חולה אך 

שאב"ס ]כשם שבשימוש לאור הנר אומרים "נר לאחד נר למאה"  
הגם שאין עוצמת הנר מועילה לרבים בקלות, ה"ה שאומרים כן גבי 
 שימוש לחום הנר הגם שאין החום מועיל לרבים בקלות )ב"י([.

, ולפי מה , השו"ע כתב בסתם שמותר, ובשם י"א שאסורלהלכה
שקיי"ל סתם ויש הלכה כסתם, אף כאן מותר לכתחילה להנות 

  כתב  באה"למהמדורה )מטה יהודה סק"ו, הלכה ברורה(, אלא שב
שרק לעת הצורך יש לסמוך על הדעה המתירה, וכ"פ בכה"ח, 

ך  והוסיף שאם מרגיש שרוצה להרבות בשבילו, יש לאסור וצרי
 לקום תכף מאצלו.

, ומ"מ לדעת הט"ז אין להתקרב כל כך להתחמם מחום המדורה
]כמו שכתב הט"ז בסי' ערה סעי'    משש שמא יטה את זנבות האודים

כיון שבמהירות יכול הוא להטות מבלי שחברו יספיק לשים לב  ה, ש
שיש היתר להתחמם מחום המדורה, מ"מ אין להתקרב  לכן אף  לכך,  

, אך א"ר ותוספת שבת לא חששו  [את זנבות האודיםכ"כ שמא יטה  
 לזה )מ"ב(.

כלל, ולא יבוא לעשות כן. אך לפי הראשונים שגם בקציצה אסור להנות, י"ל 
שחולקים על טעם זה, שהרי אין שמא ירגילנו, שהרי כל מה שהגוי עשה היה 

 ות בחינם, על כן הם תפסו בטעם של "שמא יאמר לו".בתשלום ולא יתנדב לעש
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מותר, שכן כל החשש הוא דוקא שיטרח למען    אינו מכירוב ב. י"א ש
 259 מי שמכירו )כפשט הברייתא(, וי"א שאף באינו מכירו אסור

 ויש שהקלו דוקא אם ידוע שאינו מכירו )מג"א, מ"ב(.,  260)הרוקח( 
כגון בתנור, המג"א )סס"ק ג( הקל,   –במקום שאינו יכול להרבות  ג.  

והוי נר לאחד נר  רה מוגבל, ידאין חשש שירבה, שכן מקום הבע
 ., וכ"פ המ"בדלא כמדורהלמאה, 

 
כאשר הגוי הדליק  261 מביתו אם מטריחין את הישראל לצאת 

את הישראל   הכל בו בשם רבנו פרץ כתב שאין מטריחין – ,למענו
בכדי שלא אם הדליק הגוי מדעתו בשביל הישראל, לצאת מביתו 

 יהנה ממלאכת הגוי, וכן דעת הטור. 
אין מטריחין את הישראל  כתבו שלעומת זאת, התרומה והסמ"ג 

הגוי יחד, וכאשר המלאכה נעשתה לשם ישראל דוקא לצאת 
ומשמע מדבריהם שאם נעשתה המלאכה לצורך הישראל בלבד  

 .262 אותו לצאת מביתו מצריכים
להלכה, הרמ"א כתב "אם עשה אינו יהודי בבית ישראל מדעתו, אין 

ומשמע  הישראל צריך לצאת אע"פ שנהנה מן הנר או מן המדורה",
שפסק כרבנו פרץ, שאין לצאת אף אם הגוי עשה זאת לצורך  

שלא יכל לעשותו    שימוש בומ"מ לא יהנה מאור הנר )מג"א(  היהודי.  
 ,)ב"י, מג"א( זו מידת חסידות להפוך פניו ו .ר, מ"ב()א" ללא הנר

להפוך פניו )מ"ב למד ויש להחמיר  אין זה חסידות אלא שכך  וי"א ש
מ"מ כל זה לאחר מעשה, אך אם רואהו בעת ו  .כן מחידושי הרשב"א(

, ואפילו אם זה בבית הגוי אלא שהעצים הם  למחות בושעושה יש 
ואפילו אם דעת הישראל   ,של הישראל )גר"א, מג"א בס"ק יד(

צריך למחות בו , וכן לאחר מעשה לצאת מהחדר לאחר ההדלקה
בפעם הבאה כיון שהעצים הם של הישראל, ואם הישראל שותק, 
א"כ בפעם הבאה הוא יבוא להסיק לצורך הישראל, אך אם הגוי 

 .)מ"ב( מסרב ועושה בעל כרחו, יש לגרשו
 את מביתו )מ"ב(. , יש לו לצהמלאכה  צוהו לעשות הוא  אבל אם  

 : גדר לצורך גוי, ושבות במקום מצוה סעיף ב 
מותר להשתמש   - רוב נכרים נר הדלוק במסיבה אם " –שבת קכב. 

, הישראלים עליהם )מ"ב(כמות  תה]ואפילו שאח"כ התרב לאורה
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הב"י ביאר לפי שכעת שיושב לידו ליד האש הוי כמכירו, הב"ח ביאר לפי   259
שאם יושב לידו ליד האש מסתמא הוא כבר מכירו מקודם ]ולפי דבריו אם ודאי  
אינו מכירו, שרי )מג"א([, שאין הגוי יתן לשבת לידו אלא מי שמכירו מכבר, 

ביאר וחילק שלצורך טרחה מועטה מי שאינו מכירו דינו כמכירו, שכן והט"ז 
 חוששים שיטרח טרחה קלה גם עבור מי שאינו מכירו.   

הב"י הסתפק בדעתו, בתחילה נקט שדעת הטור שבאינו מכירו   – דעת הטור  260
מותר, ומה שלא חילק, הוא פשוט סמך על מה שכתב בסי' שכה, אלא שבסיום  

ור כדעת הרוקח, שאין לחלק, וגם באינו מכירו אסור, כי י"ל דבריו כתב שדעת הט
שאף באינו מכירו, כיון שישב לידו הוי כמכירו. אלא שהט"ז הקשה על ביאור זה, 
שכן היה לטור להפנות את הקורא לסי' שכה, ועוד יש הקשה מדוע כשיושב לידו 

אף  נהיה מכירו, והלא בסי' שכה משקה לבהמתו ממים של עכו"ם יש לאסור
באינו מכירו. על כן ביאר הט"ז, שכאשר החשש הוא בטרחה קלה יש לחוש גם 
באינו מכירו, ושני אפשרויות בדבר: א. שדוקא בטרחה להביא מים, יש להקל 
באינו מכירו, לפי שהגוי לא יטרח כל כך לצורך מי שאינו מכיר, משא"כ במדורה 

עשה טורח קל כזה  ואש שהחשש הוא שהגוי יחתה בגחלים, יש לחוש שהגוי י
אפילו למי שאינו מכיר. ב. שדוקא בזמן שמביא מים לבהמתו או בזמן שמתעסק 
להגביר האש, יש לחוש שידלה או יבעיר עוד גם לצורך מי שאינו מכירו, משא"כ 
אם כבר שאב מים והשקה כבר לבהמתו אין חשש שהגוי ידלה שוב למען מי שאינו  

וכן לאחר שסיים להתעסק בבעירת האש    מכירו אם יתן לבהמתו לשתות לאחריה,
 אין חשש שיבוא להרבות למען מי שאינו מכירו, אלא רק למען מי שמכירו.    

  –  רוב ישראל אם  ,[מצטרף למנין הרוב )באה"ל(המדליק ואין הגוי 
הואיל ואין יודע אם א.  -הטעם ] "אסור - מחצה על מחצה , אסור

)רש"י(. ב. משום שמסתמא   דעתו לצורך הישראלים או הגוים
  [.עושה לשם שניהם )מ"ב(

 
יש להתיר בכל   ,בלבד  ישנה הוכחה שהגוי הדליק לצורכואך אם 

, כגון שמיד הגוי אופן, בין במחצה ישראל ובין וברוב ישראל
  , וכ"פ השו"ע.263  השתמש לאור הנר

 
אין להתיר   ש הוכחה שעשה לצורכו ולצורך הישראל יחד, י אך אם 
, ואף אם עיקר ההדלקה היא לצורך הגוי, ומה (, מ"ב)מג"א

שמתירים ברוב גוים אף שיש מיעוט ישראל, היינו דוקא כי תולים  
ט, אך אם דעתו גם על המיעוט אסור ועישדעתו על הרוב ולא על המ

]שכן הלכה כרבי יונה בירושלמי[, ומ"מ כיון שדעת הרשב"א  
שדברי רבי יונה נדחו, ועוד שכן מוכח מפשט הסוגיא בסוף פרק כל 
כתבי, וכ"כ החמד משה, על כן נראה שהסומך להקל בהדליק לצורכו 

ת  ולצורך הישראל אין למחות בידו, ובפרט שאפשר לבאר זאת בדע
)באה"ל    הב"י, שברוב גוים מותר אף אם ידוע שליקט בשביל שניהם

 .ד"ה ואם יש הוכחה(
 

לפי המאירי אם יש אדם חשוב שמוכח  – אדם חשוב אם ישנו 
 שהמלאכה נעשתה למענו, הולכין אחריו ולא אחר הרוב )באה"ל(.

 
דעת העיטור היא שמותר לצוות לאינו יהודי  – שבות במקום מצוה 

גמורה לצורך מצוה, וכ"כ הרמ"א והוסיף שעל פי  לעשות מלאכה
ין אזה נהגו רבים לצוות לגוי להדליק נרות לצורך סעודת מצוה, ו

, ומ"מ מג"א([ב"ח,  ]ומוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין )  מוחה בידם
שיש להחמיר במקום שאינו צורך גדול שהרי רוב הרמ"א סיים 

"ה החמיר אפילו במקום ויותר מזה, השל הפוסקים חולקים על זה.
צורך גדול וכן עד אמירת 'ברכו' במוצ"ש, לעומת זאת, הפמ"ג הקל  
לצורך מצוה בבין השמשות משום שבות דשבות במקום מצוה 

, ומ"מ אם התקלקל העירוב, שזהו צורך מצוה דרבים יש  )מ"ב(
 לסמוך על בעל העיטור )חיי אדם בשם הפנים מאירות, מ"ב(.

וה"ה אם שבת במלון או בבית הגוי, זה נחשב כביתו, כך שאין להטריחו לצאת    261
 ממקום שהותו )ב"י, מ"ב(.

בית  "שמואל איקבל בבי פרסיי ]התארח ב – ירושלמי שבת בפרק כל כתבי  262
פרסי[ איטפי בוצינא ]נכבה הנר[ אזיל ההוא פרסיי בעא מדלקתיה ]והדליקו[ 
הפך שמואל לאפוי ]הפך שמואל פניו שלא להנות מאור הנר[ כיון דחזיתיה 
מתעסק בשטרותיו ידע דלאו בגיניה אדלקה והפך שמואל אפוי, אמר רבי יעקב 

י יונה שניא היא הדא אמרה ]זאת אומרת[ לצרכו ולצורך ישראל אסור, אמר רב
]מקרה זה שונה[ שאין מטריחין על האדם לצאת מביתו, אמר רבי אליעזר אי  
משום שאין מטריחין על האדם לצאת מביתו למה הפך שמואל אפוי", והב"י 
הביא את שיטות הראשונים בביאור הגמרא. בשיטת סמ"ג והתרומה ביאר שהם  

לכה כרבי יונה ואין לחוש חששו לרבי יונה המחמיר, ושיטת רבנו פרץ ביאר שה
לרבי אליעזר, שכן מה ששמואל הפך פניו היינו משום שהסבת פנים אינו טורח  
כל כך כיציאה לחוץ, לאחר מכן ביאר הב"י שרבי אליעזר אינו חולק על רבי יונה, 
אלא מסייע, ומביא ראיה לפי ששמואל הפך פניו ולא יצא לחוץ, ומה שרבנו פרץ 

, היינו משום ששמואל עשה זאת רק ממידת חסידות   לא כתב שיש להפוך פניו
או משום שהוא אדם חשוב, שידעו שהגוי לא הדליק לצרכו. לאחר מכן הב"י הביא 

 ביאור נוסף בדבריהם.    
הטעם, א. כן כתב הרא"ש וכן הבין הב"י מדברי הטור, ב. וכן פשט הגמרא, ג.  263

ן זה מוכרח לאסור, ד. וכן דברי רש"י שמשמע שמועיל רק במחצה על מחצה, אי
 ועוד שזה מדרבנן )ב"י(.
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אין להתיר   מעשה שבות של ישראל אך ב  וכל זה באמירה לגוי,
 אפילו במקום מצוה )מ"ב(.

 
)מג"א(, ויש לעיין אם   הסעודה הסתיימהאך אין להתיר: א. כאשר 

סיים הסעודה אלא שנשאר לו כוס ברה"מ, שיש ענין לתת בו עיניו 
 )שעה"צ אות כח(.

כל  , ומ"מ אם כבר הדליק, מותר להנות יש כבר נר אחד דלוקב. ש
 (., מ"ב)מג"א עוד הנר הראשון דולק, כבסעי' ד

דהיינו הנאה שאינה לצורך גופו של הישראל,  - בשבות רחוקה ג. 
"ג כתב שהטעם הוא  מ, ובפכגון שמצווהו לבנות בית כנסת )מג"א(

משום דהוי מצוה שאינה עוברת שהרי יכול לעשותה בחול. ומ"מ 
בנין ביהכ"נ יש להתיר אפילו בקבלנות, ואפשר שאפילו אם יתבטל  

 בשכירות )מ"ב(.

 : פסיק רישא בגוי סעיף ג 
ישראל שביקש מגוי לעשות מלאכת היתר, והגוי   – פסיק רישא בגוי  

ישנם שלושה תנאים לאסור הדבר:  עשה בדרך אגב מלאכת איסור, 
בשביל הישראל. ב. שזו מלאכה האסורה  הוא עיקר בואו ר שכאא. 

לישראל בכל ענין. ג. אם ניכר שהישראל נהנה מהמלאכה בגופו 
 בשעת ההדלקה.    

 
הדליק , והגוי  להביא יין מהמרתףלהתלוות אליו    מהגוי  ביקשכגון ש

 : נר בכדי לראות
אסור, ואין זה נחשב כצרכי הגוי, ואף שהגוי  – הדליק אש אם הגוי 

, צריך לאור הנר, וכן אף שאפשר לישראל לעשות זאת ללא האור
 )הגה"מ, טור(. כיון שעיקר ההליכה בשביל הישראל

כגון   אין גוף הישראל נהנה מהדבר בשעת ההדלקה,ומ"מ אם 
. כמו להדיח שהישראל שלח את הגוי לעשות מלאכת היתר לבדו

ואף שהפמ"ג החמיר שמותר לישראל  ר להנות מהנר, , מותכלים
 )ט"ז, מ"ב(.להשתמש לאור הנר דוקא בעת שהגוי משתמש 

 
מותר, הטעם: א. לפי שלישראל זה   –מטלטל נר הדלוק אם הגוי 

. ב. 264 מותר בטלטול מן הצד )ר"ת עשה מעשה להתיר, מהר"ם(
כיון שלישראל זה אסור רק משום בסיס לדבר האסור )הגהת  

. וכ"פ הרמ"א, אלא שהמג"א כתב שכל היתר זה הוא לבני דכי(מר
יבואו מחשש שתורה בלבד, ולא לעמי הארץ משום דאתי למסרח, 

 . )וכ"כ המ"ב( לומר לו לעשות איסור ממש
 

, וכן רעק"א פקפק ספר הזכרונות אסר -אם הגוי מטלטל נר שמן 
שאר הפוסקים אלא ש, לפי שיש בזה חשש איסור תורה, בדבר

, לפי שזה דבר שאינו מתכוון, ועוד שמסתמא מה שהתירו  ירוהת
, א"ר,  מג"אכ"כ לטלטל הנר היינו נר שמן שכך היה דרכם להדליק )

ן להחמיר שלא לומר לאינו יהודי ו, על כן פסק המ"ב שנכ(פמ"ג
 .  לרוץ עמו, כיון שבזה קרוב הוא להטיה
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ואף שלישראל מותר לטלטל מן הצד רק היכא שהתנה עליו, מ"מ כאן אין  264
צריך תנאי, כיון שהגוי עושה גם לצרכו, כ"כ המג"א לתרץ קושיית הש"ך, אלא 
שהמג"א הביא את דברי הגה"מ שממנו משמע שר"ת התיר בכל ענין, ואף שהגוי 

ה כלל. ולפי המג"א )בסי' רעט ס"ק ט( מותר לומר לאינו יהודי  אינו צריך לז
 לטלטל הפתילה רק לצורך גופו או מקומו )מ"ב(. 

 : גוי שהרבה במלאכה סעיף ד 
מותר להנות מאורו,  –שהיה דלוק כבר גוי שהוסיף נר או שמן לנר 

עד שיכלה השמן הראשון או הנר הראשון )הגה"מ, סמ"ג, תרומה, 
ואף שכעת התרבה האור או שהנר הוטב, כיון שבלאו הכי מרדכי(, 

אך הישראל יכל להנות ממנו כמו שהיה )מ"ב ס"ק לב וס"ק לד(, 
השני לאחר שכבה הראשון אין להנות שהרי הגוי ודאי הדליק את 

 ., וכ"פ השו"עלצורך הישראל )ב"י(
במקום הדחק שתלוי בזה עונג שבת, המקל יש לו  ,אך לדעת הט"ז
  .266אלא שבבאה"ל )ד"ה אבל( דחה דבריו   ,265 על מה שיסמוך

 
אם הגוי ריבה שמן בעששית, כך שהיה צריך לכבות הפתילה ושוב  

מותר להנות עד שיסתיים השמן הראשון שהיה שם   – להדליקה 
]כדין גוי שמחט הפתילה ונכבתה והדליקה שוב שהפמ"ג מתיר[, 
אא"כ הישראל ציוהו לעשות זאת, שבזה מיד אסור לישראל להנות 

 מהאור )באה"ל ד"ה וכן(.
 

י"א שמותר, לפי שאמרינן "נר לאחד נר   – גוי הרבה את אור הנר 
למאה" )הגה"מ, סמ"ג, תרומה, מרדכי(, וי"א שאסור לפי שהטור  

בהדלקת אש בראשונה ואוסר בעשיית אש )שמרבה את  מתיר רק 
 האש(, שבזה לא אמרינן "נר אחד נר למאה" )ב"י בדעת הטור(.

 
אין להתחמם לחומה  –גוי שהוסיף עצים למדורה שהיתה דלוקה 

לאחר שיכלו העצים הראשונים, ועד שיכלו מותר במקום צורך 
 )לדעת האוסרים בסי' א(, ולפי הב"ח מותר.

 
לומר לגוי שלא ידליק את למחות ומותר    –י שלא ידליק  למחות בגו 

, שלא כדעת  בפיו בשבת הנר, ואין בזה חשש של הזכרת המלאכה
. , וכ"פ הרמ"אהאוסרים )מרדכי בשם ר"ת, כל בו בשם ר"פ, טור(

ואם לאחר שמחה בו הגוי בכל זאת עשה את המלאכה, מותר להנות 
הישראל, ובלבד שלא יערים  ממנה, ואף שזה היה בנר הישראל בבית  

במחאתו )מג"א, מ"ב(. ואם הנר של הישראל חייב למחות בו )מג"א, 
 מ"ב(.

 : הנאה מחימום התנור סעיף ה 
   - נאה מתנור שהוסק ע"י גוי  ה 

,  לישראל להנות מהדלקת הגוי שנעשתה בעצי הישראלי"א שאסור  
 ואפילו שזה בבית הגוי )רבנו שמחה(.

וי"א שמותר לישראל להנות מהדלקת המדורה שנעשתה ע"י גוי 
תניא רבי מרינוס לצורך הישראל, לפי שהכל חולים אצל הקור ]"

, ואע"פ שהוא מפרק )כתובות ס.( גונח יונק חלב בשבת"אומר 
)הג' מרדכי בשם תשובת רבי  כלאחר יד, חכמים לא גזרו בזה[

צורך חולה שאין בו אם הוחם לת מיימוני שהגה, וכן כתב ישראל(
  .סכנה, או קטנים )כבסעי' א( מותר לגדולים להנות מהחום

לפי שלדעתו המתירים בסעי' א להנות ממדורה, שאינם חוששים   -טעמו  265
שמא ירבה המדורה או הנר בשבילו, ה"ה שלפי דעתם יש להתיר להנות ממדורה  

תוכה, אך מכיון שלא פוסקים כמותם בסעי' א, על או נר שהגוי שהוסיף עצים ל
 .כן יש לסמוך עליהם בשעת הדחק

לפי שהב"י ומג"א חולקים עליו, ולא כתבו שיש מי שמתיר במדורה או נרות   266
 לאחר שיכבה הראשון.
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להלכה, פסק השו"ע "בארצות קרות מותר לאינו יהודי לעשות 

ודוקא מדורה בשביל הקטנים, ומותרים הגדולים להתחמם בו", 
שעושה לצורך הקטנים בלבד, ולא שנעשה גם לצורך הגדולים  

 )מ"ב(.
שו"ע התיר רק להנות ממעשה הגוי אך לא  המטה יהודה הבין שה

לומר לו בפירוש ]שכן כל הדין שמותר באמירה היינו דוקא לחולה 
שנפל למשכב, ואע"פ שהב"י הביא כמה גדולים שמתירים אמירה, 
מ"מ הוא העלים דעתם בשו"ע, מפני שיש אוסרים להנות ממעשה 

"ח, הגוי אפילו כשעשה לעצמו[, לעומתו, המ"ב, מאמר מרדכי, כה
 והלכה ברורה הסכימו שדעת השו"ע להתיר אף אמירה בפירוש.

 
   – אמירה לגוי שיחמם את התנור לצורך גדול  

י"א שמותר לומר לגוי לחמם בשביל גדולים, לפי שהכל חולים אצל  
שבמקום צער לא גזרו רבנן, דאמרינן "גונח יונק חלב  ןהקור, כיו
הג' מרדכי שאם לא היו  , וכ"כ רבנו יו"ט ור"י מאורליינשבשבת" )

 (.תמהים על כך הוא היה מתיר אמירה זו
שבמקום שנהגו שלא להכנס לבית החורף בשבת, יש  אלא שי"א 

למחות בשפחות שלא לחמם את התנור, משום דברים המותרים 
 ואחרים נהגו בהם איסור, וכן מהר"ם עשה מעשה ומחה בשפחתו. 

דוקא שכן הדין  רבנו ירוחם כתבאך למעשה נדחו דבריהם, שכן 
בארצות שאינן קרות כל כך, וכן בארצות הקרות שבאותה שבת אינו 

שיחממו בקש הוא היה מבעת הקור כתב שהמהרי"ל , וכן קר כל כך
לו את התנור, כי לטעמו אף המחמירים סברו שמעיקר הדין מותר, 
אלא שכיון שנהגו בהם איסור החמירו בעצמם משום חומרא 

בזמן הזה שאין נוהגים איסור כלל המחמיר   ופרישות בלבד, ועל כן
המתמיהים, ומ"מ כשאין הקור גדול כל כך או כשאין ילדים  ן הוא מ

ן אף כשאין הקור גדול, מאסור, ומ"מ אין למחות ביד המקל לחמ
 דמוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. 

 
ואפילו בשביל הגדולים מותר אם הקור גדול, "  להלכה, כתב השו"ע

אך כמובן, שאין להסיק את התנור לקראת  .  "לים אצל הקורשהכל חו
צאת השבת בשביל מוצאי שבת. וכן צריך לדאוג שיהיו פחמים 

 מצויים להדלקת הגוי )מ"ב(.
 

ולא כאותם שנוהגים היתר אע"פ שאין הקור גדול הוסיף השו"ע "
, דמוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, כדברי המהרי"ל  ביום ההוא"
סמכו על הדעה בגמרא המתירה שבות במקום צער  ]ושמא הם

ומ"מ גם הם עדיף שיקצבו עמו בקבלנות על כל ימות  .)מג"א([
החורף שבכל עת שיהיה קר תפקידו להסיק, כך שאפשר שגם אם  
הוא הסיק בזמן שלא היה קר כל כך, זה נחשב כאילו הוא עושה זאת  

  מדעתו.
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 סימן שכה 

 סעיף א 
ואין מזמנין את   ,אמר רבי יהושע בן לוי מזמנין את הנכרי בשבת"

, לפי שבשבת אין חשש  "הנכרי ביום טוב גזרה שמא ירבה בשבילו
וכ"פ   ,(רמב"ם ורא"ש  ,רי"ף, וכ"כ  )ביצה כא:  267  שמא ירבה בשבילו

 השו"ע. 
 
" נטלו ויצא אין נזקקין לו ,. לפני הנכרי בחצר..נותנין מזונותת''ר "

והיינו דוקא בכדי שיאכל במקום, אך , )שבת יט.(, וכ"פ הרמב"ם
"אין נותנין מזונות לנכרי על מנת לצאת" )ירושלמי פ"א ה"ח, הרב  

 המגיד, הגה"מ(.
, משום שמפנסים עניי וההיתר לתת לו אוכל הוא מפני דרכי שלום

 )תוס' שם ד"ה נותנין(.  דים עם עניי ישראלאינם יהו
שמא יוציא לרה"ר  אך אסור לתת בידו,  דוקא שמניח לפניו, יינווה

ואף אם הכלי של הגוי  ,ס"ק ב( תהיה העקירה ע"י הישראל )מג"או
ודלא כהראב"ד שהחמיר שאין להזמינו אם ניתן (, )מג"א ס"ק ו

ות לו היכן , ומה שמותר להזמינו היינו רק להראלהתחמק מכך
אלא שהמ"ב    .האוכל שיקח לבד, או להגיש לכולם והוא יקח מעצמו

א"ר, הסובר שמותר אף לתת לידו, לפי שאינו ההסכים להקל כדעת  
מתכוון שיוציא. ומ"מ אם הגוי לוקח בעצמו מיד היהודי מותר 

 לכו"ע, שבזה אין היהודי עושה עקירה כלל )מ"ב(. 
אך אם הוא נמצא בחוץ ומושיט ידיו   דוקא שהוא נמצא בחצר,והיינו  

פנימה אין לתת לו אוכל, שבזה נראה כנותן לו על מנת להוציא 
 ., וכ"פ השו"ע)תוס' שבת ג. ד"ה בבא, רא"ש, ר"ן(

משא"כ אם אינו יכול  דוקא מזונות שיכול לסיימם בחצר,והיינו 
, לאכול בחצר או שנותן לו כמות מרובה, אסר לתת לפניו )מג"א(

 .יך לומר לו בפירוש שצריך לאוכלם שם )מ"ב(ואין צר
ולא שאר חפצים, לפי שדרך המזון לאוכלו   דוקא מזונות,והיינו 

בבית, אבל שאר חפצים נראה כנותן לו על מנת להוציא )תוס', 
, ואפילו אם יניח לפניו אסור, דיאמרו , וכ"פ השו"ערא"ש, ר"ן(

 .שבשליחות הישראל הוא מוציא )מ"ב(
אך אם הוא עומד בחוץ  דוקא אם הוא בחצר, , דשנאמר בתנאיו

אין להתיר  הוסיף הרא"ש שומושיט ידו פנימה לקבל החפץ אסור, 
, ובזה אפילו אם הגוי  , וכ"פ השו"ע268של הגוי  חפציואם  אףבזה 

  .יקח בעצמו מידו, אסור דיאמרו שמוציאו בשליחות הישראל )מ"ב(
חפצי תת לו אף את  מה שאין לשמלשון הטור והשו"ע,  דייק  המג"א  ו

, אך בתוך החצר מותר  מבחוץ  דוקא אם מושיט ידוהיינו    ,הגוי עצמו
במאמר מרדכי ש, אלא  לתת לו חפצי גוי, וכן אם ייחד לו מקום מותר

 ונהר שלום כתבו שאף בחצר אסור לתת לו חפציו )שעה"צ אות ז(.
להוציא, ועל כן אסור גם להחזיר משכון לגוי בשבת, לפי שעשויים 

, והטעם  , וכ"כ הרמ"אואפילו ייחד לו מקום )מרדכי בשם רבנו יואל(

 
 מקור קודש

 

ואין הלכה כרב אחא בר יעקב שאסר אפילו בשבת, משום שיירי כוסות, שהרי    267
 אה, ואין עושין גרף לכתחילה. השיריים שלו אסורים באיסור הנ

אמנם התוס' )שבת ג. ד"ה בבא( כתבו שזה מותר, ואין בזה איסור לישראל  268
כלל להושיט לו את החפץ כאשר מושיט ידו לקבלה מתוך רה"י, אלא שהרא"ש 

לפי שחפץ הממושכן הוי כשל הישראל וי"ל ששכירות לא קניא 
  .ין ברשות הישראל היא, ולכן יש בזה משום מראית העין )מ"ב(יועד

ומ"מ במקום הדחק, כגון כשיש גוי אלם, יש להתיר להביא לו ע"י 
)מרדכי, אור זרוע, ר' שמחה, ר"י, הובא  בסעי' ב, כמובא גוי אחר

 בתוס' ישנים בשבת יט.(.
ונהגו להחליף משכון בשבת בדבר שאינו מוקצה ויכול להוציאו דרך 

 ., כמובא בסעי' גמלבוש, בין ביהודי ובין בגוי )ר' ירוחם(

 סעיף ב 
, בימינו שאין  להניח לפני הגוי כשידוע שהוא יוציא לחוץההיתרים 
אא"כ הגוי יוציאנו דרך לעשות כן תוס' כתבו שאסור  – ו' רה"ר דא 
הגה"מ כתב בשם אור זרוע שיש היתר משום דרכי אך מלבוש, 

הב"י ביאר שכן כוונת המרדכי בשם האור זרוע  . שלום או בגוי אלם
שההיתר הוא דוקא משום מצוה, כגון בי"ד בניסן כשרוצה למסור לו 

ים שהביא  פסק רק את ההיתרהוא  שו"ע  באלא ש  ,את החמץ שיוציא
הוסיף שיש הוא ש משום דרכי שלום או בגוי אלם, והרמ"א  הגה"מ,

ומ"מ גם ההיתרים הללו לא מתירים לתת  להתיר גם לצורך מצוה. 
, אך במקום צורך יש לו בידו ממש אלא רק להניח לפניו )מג"א(

להקל לתת בידו ממש, אלא שיעמידנו מעט קודם שילך, בכדי שלא  
 .קירה ע"י היהודי )מ"ב(תחשב הע

משום שלהרבה פוסקים אין רה"ר בזמן הזה, על כן  – טעם ההיתר 
בגוי סומכים להקל, וא"כ הוי שבות דשבות, שמותר במקום צורך 

 גדול או מצוה )מ"ב(.

 סעיף ג 
 להחזיר משכון 

א.  –חד לו מקום, הטעם יי"א שאסור להחזיר משכון ואפילו אם י
רך להוציא את המשכון ויאמרו שהגוי משום מראית העין, לפי שהד

מוציא בשליחות הישראל )רבנו יואל הבין כן מהריב"א, וכ"פ 
חזי כמשא יומרדכי כתב שהטעם הוא משום דמ ב.  הרמ"א בסעי' א(,  

 ומתן.
 דבר שאינו מוקצה, להוציאו ע"י גוי )רבנו ירוחם(,  ההיתר:

ירוחם(, וכ"פ או במלבוש, שבזה אף ישראל רשאי להוציאו )רבנו 
 השו"ע להתיר במלבוש ואף ע"י ישראל. 

והרמ"א למד מדברי האגודה, )שהתיר להחזיר משכון( שטוב 
בין הישן, וכן לא ושהישראל לא יטלטל את המשכון כלל, בין החדש  

חשב עמו. והיינו כשהמחזיר הוא גוי, אך בישראל חברו אין לחוש יי
 מ"ב(.לטלטל או לדבר עמו, כיון דנראה כמשאילו )

 
 החזרת המשכון 

כתב שראה שבאשכנז מורים לאיסור בזה, וכתב שכן מסתבר שיש בזה משום 
 מי החפץ.  מראית העין, כי הרואה אינו ידע של
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בספר האגודה התיר, אך מאליה רבה משמע שסבר דהוי כמשא 
ומתן, ולכן יש להקל בגוי אלם. להלכה, המ"ב סמך להקל גם במקום 

 הפסד.
 

 ערב להלוואה כ להכנס  
אם ישראל המלווה לא מאמין לגוי הרוצה להחזיר את המשכון, 

אסור משום "ממצוא חפצך"  –וישראל אחר רוצה להיות ערב 
 )מ"ב(.

 סעיף ד 
 פת שנאפה בשבת 

  .ר"ת אוסר
משום מוקצה, שמא נטחן בשבת, ובביה"ש לא היה    –  טעם האוסרים 

, והתרומה כתב שאין לדמות לנר שהדליק לעצמו לפי 269  ראוי )טור(
יותר שיאמר לגוי. וכן אין שבאכילה האדם להוט ביותר וישנו חשש  

דהמבשל בשבת בשוגג יאכל(, לפי שהקמח לדמות לבישול בשבת )
אינו ראוי, ואף אם היה ראוי, אין הוא ראוי לאכילה בענין שנעשה 
לבסוף, ואף ר"ש יודה שיש לאסור בזה משום מוקצה, שכן יש 

 לאסור בנאפה ונטחן בשבת דהוי כגרוגרות וצימוקין. 
מה  שכן  הביא בשם הפוסקים כמה דחיות לדבר,המג"א  -דחיה 

מוקצה שגמרו בידי אדם מותר היינו במוקצה רגיל אך  שנאמר ש
כשהתחיל   אהביא שביש"ש כתב שההיתר הוא דוקכן  ו  ,בנולד אסור

, ועוד הביא מחלוקת, יש אומרים שאם דעתו שייגמר מיד  מע"ש
ולא יהיה מוקצה כלל מותר, כגון בבישול וכדו' שבחינתו היה מעדיף 

אפרוחים שבזה הוא  שהיה נאפה מיד, משא"כ בכבש שהניח לפני ה
רצה שיהא מוקצה לזמן, אך י"א שאף אם דעתו שיהיה מוקצה 
לשעה אחת זה מותר, ונראה שהטור פסק לאיסור לפי שבסעי' ו 

 הוא כתב על אפיה ובישול שזה לא גרע מפירות הנושרין.
 רא"ש מתיר בכל ענין, ה

דיש לדחות את טעמי האוסרים, דאם משום   –טעם המתירים 
קמח או עיסה אינם מוקצים כיון שנגמרו בידי אדם, מוקצה, הרי 

ואין הם יכולים להיגמר ממילא. וכן משום מלאכת גוי, הרי כאן 
 מדובר שהגוי עשה לצרכו.

 הג' אשיר"י התיר בשעת הדחק.
תוס' כתבו שנכון להחמיר בשני יו"ט של ר"ה, לפי שלפעמים הקציר 

 נמשך לתוך ר"ה, ואפשר שקצרו ביו"ט ראשון. 
 ש לאסור כאשר:  יגם למתירים  ומ"מ

 אם מכירו את הישראל, משחשש שמא ירבה בשבילו )ה"ה(.
 אם יש בו משום נולד, כמשקין שנסחטו בשבת )רשב"א(.

ובלבד שלא יקצוץ סכום מע"ש או יזכיר את הסכום בשבת )רי"ו(, 
 וכ"כ הרמ"א, כמו כן, יזהר שלא לקרוא לו לבוא לביתו בכדי לפרוע 

 דמיו, דהוי כמקח וממכר )מ"ב(.
אסור, שהרי ודאי שעושה על דעת בעל הבית )הג'   עבד ישראל

 אשיר"י(.
למכור ורוב הלוקחים גוים, דאם לא כן   ההיתר הוא דוקא כשעשאו

 אסור משום פת עכו"ם )ט"ז, באה"ל(. 
 

 מקור קודש
 

 הב"י התקשה בלשון הטור, ועל כן ביארו בכמה אופנים. 269
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ממעשה שהגוי עשה לעצמו, כגון שבנה לעצמו כבש או הדליק נר או שאב מים,  

רמב"ן מותר רק אם בבין השמשות היה ראוי לכוס, ולא היה מוקצה, 
 הל"ה מקוצה הם )דלא כהרא"ש שהתיר בגמרו בידי אדם(.

ברכת מותר רק לצורך סעודת מצוה או ברית מילה או  –סמ"ג 
לפי שלדעת רבנו יחיאל בנטחן אין  , ואף אם נטחן בשבת ) המוציא

 בו משום נולד(.
להלכה, השו"ע הביא את בשם יש אומרים בתרא את דעת הרא"ש, 
אך סיים שבשעת הדחק או לצורך מצוה כגון סעודת ברית מילה או  
לצורך ברכת המוציא יש לסמוך על המתירים, ושעת הדחק היינו 

ל הקל גם  "באהשגר בכפר יחידי ואינו יכול לשאול מחברו פת. וב
 במקרה שיש לו ספק אם נאפה קצת מבעו"י.

 סעיף ה 
 הנאה ממאכל שהגוי עשה בו מלאכה לעצמו 

גוי שצד דגים או ליקט פירות לעצמו, אסור לישראל לאכול ממנו, 
בטור כתב לפי א.    –וכן לטלטלו )סמ"ג סמ"ק, תרומה, טור(. הטעם  

מחוברים  , בפירות משום שהיושלא גרע מפירות הנושרין שאסור
בע"ש, משום גזרה שמא יעלה ויתלוש, ובדגים משום מוקצה שלא 

ניצודו אם ניצודו ע"י אדם ובין אם היו מזומנים מאתמול, בין 
צידה ולקיטה ממחובר חמורים מאפיה הט"ז כתב שב.  מאליהן.

ובישול שנחלקו בזה בסעי' הקודם, לפי שבצידה ולקיטה לא משמע 
חמורים ממים שהגוי שאב לעצמו או  לאנשים שיש בזה איסור, וכן

נר או כבש לירד בו, לפי שהם קלים לעשותם, ואדם להוט אחריהם  
 שהם צרכי אכילה.  
לנו אם הגוי צדן או ליקטן היום ]ראייתם   ספקויש לאסור אף אם 

, ומ"מ אם 270מ"ספק מוכן אסור" )ביצה כד.([, וכ"פ השו"ע לאסור  
 ה שנכמשו )מ"ב(.ניכר שנתלשו מע"ש, מותר, כגון שרוא

 
מותר מיד להנות ממעשה הגוי שעשה לעצמו ]כדין  –במוצ"ש 

"מרחץ המרחצת בשבת אם רוב גוים למוצ"ש רוחץ בה מיד" )שבת 
קנא.([, לפי שדוקא כשהגוי עשה לישראל גזרו שלא יהנה במוצ"ש 

 בכדי שיעשו, ולא כשעשה זאת לעצמו )מ"ב(.  
 

לדעת   –בו איסור בשבת גוי הנותן מתנה לישראל, שספק נעשה 
הב"ח זה נחשב לספק עשה לצורך הישראל, ולדעת מג"א מסתמא  

 זה נעשה לצורך הישראל ואסור.

 סעיף ו 
 גוי שעשה מעשה איסור בשביל ישראל או גם לצורך הישראל 

גוי שעשה מעשה איסור לצורך הישראל אסור להנות ממלאכתו 
]"גוי שהביא דורון לישראל, אם יש באותו המיןבמחובר אסור, 
ולערב אסורין בכדי שיעשו" )ביצה כד:([ וכ"פ השו"ע, וכן הדין בכל 

 המלאכות מדאו' )מ"ב(.
וכן גוי שעשה מלאכת איסור לצורכו ולצורך ישראל יחד אסור  

ו ]"מרחץ המרצת בשבת אם רוב גוים למוצ"ש להנות ממלאכת
רוחץ בה מיד, ואם רוב ישראל צריך להמתין בכדי שיעשו, מחצה 

ידה  מ"מ הב"י כתב שאין דבריו מכוונים, ונראה שהסמ"ג התיר אפיה ובישול, אך צ
 או לקיטה ודאי אסר, דלא גריעי מפירות הנושרין.
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בכדי שלא יהנה   –על מחצה בכדי שיעשו"[ וכ"פ השו"ע, הטעם 
ממלאכה שנעשתה לצורך הישראל בשבת, ואם נתיר לו במוצ"ש 

 מן., כי בכך הוא חסך זמיד, חיישי' שיבוא לומר לגוי בפעם הבאה
וכן הדין בין בידוע שעשה גם לצורך הישראל ובין במחצה על מחצה  

 ישראל וגוים )מ"ב(.
 וגם לישראל אחר אסור להנות ממלאכה זו )רמב"ם, רי"ו(.

היינו שילך למקום שלקט וילקוט ויחזור, ואם   –שיעור בכדי שיעשו  
 הגיע לשם ע"י סוס משערים בשיעור שמגיע עם סוס )מ"ב(.

 סעיף ז 
 ספק אם נעשה איסור 

,  לקט בשביל הישראלכאשר יש ספק אם הגוי  –אם יש ספק אחד 
או שודאי הוא לקט לצורך הישראל אלא שספק אם לקט בשבת או 

משום שהוא דבר שיש  –עם לא, אסור להנות מהמעשה בשבת, הט
 "ספק מוכן אסור" )ביצה כד.([, וכ"פ השו"ע.  –לו מתירין ]הראיה 

לו את זה   הביא אך ישנן מקרים שבהן סר הספק, כגון אם הגוי 
הוא לקט לצורך הישראל, וכן אם הגוי הביא לו שכדורון, א"כ ודאי 

  שהביא לו דורון, א"כ ודאי שהוא לקט פת חמה או שהביא למכור או  
 בשבת, להביא דוקא מהמשובחים )מג"א, מ"ב, דלא כב"ח(.

 
הסמ"ג והתרומה מתירים לערב מיד, לפי שבחול  –במוצאי שבת 

אין מחמירים להמתין מספק )מג"א(, ואף שבדבר שיש לו מתירין  
אסור, הכא מותר כי עיקר האיסור הוא משום גזירה ולא גזרו רבנן  

ה ששמואל אמר בגוי  סבר שמ – בספקו )גר"ז, שעה"צ( ]הראיה 
שהביא חלילין חיישי' שמא חוץ לחומה לנו )שבת קנא.(, היינו 

 לקולא, כדברי רש"י, שיש לומר שבאו ממקום קרוב[.
לעומת זאת, הרי"ף אוסר לערב בכדי שיעשו, שמשום שזהו דבר  

סבר שדברי שמואל הן לחומרא, דלא   –שיש לו מתירין ]הראיה 
 כדברי רש"י[.

להלכה, השו"ע כתב בסתם שצריך בכדי שיעשו, ובשם יש אומרים 
, כך שהלכה כסתם שצריך בכדי שיעשו. 271הביא שלערב מותר מיד  

 והנה, הא"ר הקל, ואילו בחיי אדם הקל רק במקום מצוה.
 

כאשר אנו מסופקים שמא תלש בשבת, וכן  –אם יש שני ספקות 
פק מוכן, אך שמא זה נעשה לצורך הישראל, יש לאסור משום ס

במוצ"ש מותר מיד משום ספק ספיקא )תוספת שבת, פמ"ג, חיי 
  אדם, מ"ב(.

 סעיף ח 
 דבר שהובא חוץ לתחום )ואין בו חשש צידה ומחובר(:

נאמר בגמרא ביצה כד. "הבא מחוץ לתחום לישראל זה, מותר 
 לישראל אחר", ומזה למדו כמה הלכות: 

ישראל מותר לישראל  מותר, דאם כשהביא ל  –אם הגוי הביא לצרכו  
 אחר, כ"ש שמותר כשעשה לצורך הגוי, וכ"פ השו"ע.
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שהובאו לצורך המת, משום שבמת הדין חמור יותר )מג"א(, לפי שגנאי הוא למת 

 שיאמרו שהתחלל שבת על ידו )מחה"ש(.

אסור )טור,  –למי שהובא בשבילו  –אם הגוי הביא לצורך ישראל 
  ובשו"ע פסק שהאיסור הוא באכילה, אך מותר לטלטל  ב"י(,

, כיון שמותר ירושלמי(בביאור הגר"א כתב שהמקור לכך הוא ב)
וכן  .מוקצה )רא"ש, מ"ב( לישראל אחר לטלטל, אין עליהם שם

מותר למכור לישראל אחר ובלבד שלא ירוויח עליו, בכדי שלא יהנה  
 מהבאת הגוי )מ"ב(.

)רי"ף, ר"ן, מרדכי, סמ"ג, יש שאסרו ונחלקו הראשונים במוצ"ש, 
ויש שהתירו, לפי שלא החמירו חכמים אלא בדבר שנעשה תרומה(,  

פסק בסתם שאסור אף בכדי  והשו"ע ,)ר"י, רא"ש(בו איסור דאו' 
, וכ"פ הים של שלמה, ובמ"ב הקל בדבר שהובא מחוץ שיעשו

לתחום ]לפי שיש אומרים שאין צריך בכדי שיעשו כלל[, ואם היה 
. ואם הביאו ברכיבה, יש בו איסור דאו' יש להתיר רק במקום מצוה

, ואם זמן ההבאה לקח שלושה לשער בזמן הבאתו ברכיבה )מג"א(
המתין רק יום אחד כנגד יום השבת )מ"ב(, ואם לא ידוע ימים, יש ל

 .מהיכן הביאו משערין שהביאו מחוץ לתחום )מ"ב(
אין בדבר שהובא מחוץ לתחום, והנה המרדכי והסמ"ק כתבו ש

, כיון שאין בכדי שיעשו הבוקרמין תאלא יש להמ ,הלילה מן המנין
ם  רגילות להביא בלילה ממקום רחוק, וכ"כ הרמ"א, ולפי הטע

ולא בדבר שניצוד או  חומרא זו היא דוקא בדבר שהוא חוץ לתחום
, ודלא כהלבוש שכתב שכן הדין בכל מקום שצריך בכדי נלקט בשבת

 שיעשו שאין הלילה עולה מן המנין )ט"ז(. 
לעומת זאת, בני בית ושל האדם שהובא בשבילו וכן האורחים שלו  

לאסור לכולם,    , וכן בעיר שרובה ישראל ישלשבת זו אסורים כמותו
 .כיון שדעתו על כולם )מ"ב(

 
שבאיסור דרבנן וכן מותר אף בו ביום )ביצה כה.(,  –לישראל אחר 

אף כשהוא מן התורה ]כיון שאינו מפורש בתורה[   באיסור תחומין
ודלא כהג' וכ"פ השו"ע, לא גזרו חכמים לאסור על אחרים )מ"ב(,  

אשיר"י שכתב שההיתר הוא רק ביו"ט, אך בשבת אסור גם לישראל  
 אחר וגם בכדי שיעשו. 

אסורים הם   -וכן אם הביאו מחוץ לתחום בשביל שני אנשים 
להם הנאה, עדין יש לחוש שיאמרו לגוי להחליף ביניהם, דאם תהיה  

 )מג"א(.
או בתוך שהניחו הגוי  דוקא בתוך ד' אמות לטלטל הואוההיתר 

)ר"ן(, ודוקא כשהוקף לשם   , כיון שכולו נחשב כארבע אמותהתחום
]וכן כשנתקן  הוקפה לשם דירההמוקפת חומה דירה, וכן סתם עיר 

רים שלא הוקפו , משא"כ מבצבצורת הפתח, וכ"ש בית וחצר )מ"ב([
לשם דירה, ולכן לא מועיל שיערב בסעודה ויסתמך על העירוב 

, ועל כן כשאין , וכ"פ השו"עבמקום שלא הוקף לשם דירה )רא"ש(
עירוב לא מועיל לטלטלו מחוץ לד' אמות, ואף אם טלטלו אחד  

 .שלוש אין האחר יכול להוציאן יותר מאמה אחת )מג"א, מ"ב(
למעלה מעשרה  כגון שהיה בספינה ואם לא הובא חוץ לתחום, 

  , דאין תחומין למעלה מעשרה מע"ש והורד בתוך השבת, מותר
 (.מ"ב(, ובלבד שלא היה למטה מעשרה ולא יצא מהספינה ))מג"א



 מי מנוחות

158 
 

 סעיף ט 
 דבר שספק הובא מחוץ לתחום )ואין בו חשש צידה ומחובר(:

, חיישי' שמא חוץ לחומה לנו", "גוי שהביא חלילין–שבת קנא. 
, לפי שזהו רש"י פירש לקולא, דהיינו שיש להתיר אף בשבת עצמה

, והרי"ף פירש לחומרא, דהיינו שמספק יש ספק דרבנן ולקולא
, משום שזהו דבר שיש לו לאסור בשבת ובמוצ"ש בכדי שיעשו

. ומ"מ יש להתיר בגוי השרוי עמו בעיר וכן הפירות מצויים מתירין
 .)רשב"א, ר"ן ,ה"ה, טור בסי' תקטו( בעיר

להלכה, השו"ע פסק בדבר שיש ספק אם הובא חוץ לתחום, 
פסק לקולא, במוצ"ש  , אךאסור בשבתלחומרא, שאסור בו ביום ו

]לפי שיש לצרף את שני הדעות   בכדי שיעשושמותר מיד ואין צריך  
המקלות שהובאו, בסעי' ז בספק צידה ומחובר, שאין צריך בכדי 

שו, ובסעי' ח בהובא מחוץ לתחום לצורך ישראל שאין צריך שיע
ומ"מ הקל בגוי שהשרוי עמו בכדי שיעשו )מג"א, מחה"ש, מ"ב([. 

, משום דיש לומר "כאן נמצאו כאן בעיר וכשהפירות מצויים בעיר
במקרה שיש לגוי שני בתים ואחד מהם בתוך הקל , וכן היו" )גר"א(

ם הוא משום שיש לומר  . הגר"א כתב שהטעהתחום, שיש להקל
"כאן נמצאו כאן היו", בין במקרה שהגוי גר בעיר והפירות מצויים 

דמסתמא הביא מהבית  בעיר, ובין במקרה שיש לו בית בתוך העיר,
הטעם הוא  כתב שדעה אחרת עמו, ש  ט"זאלא שה.  272 )מ"ב(  הקרוב

משום דאזלינן בתר ה"קרוב", ולפי דבריו יוצא שצריך את שני 
כשיש לו שני די להקל, גם שהפירות מצויים בעיר, וגם התנאים בכ

 'רוב'שהסובר ר"ח קיי"ל כ בתים ואחד מהם בתוך העיר ]לפי ש
אזלי' בתר הרוב, ואפילו בדבר שהוא מדרבנן, והכא רוב  'קרוב'ו

דוקא כשיש הקולא היא פירות הם מחוץ לתחום, על כן יש לומר ש
תלות ברוב, אלא בקרוב, לו שני בתים, כך שיש לו קבוע, וא"כ אין ל

אם היו לו שלושה בתים, ורק אחד מהם בתוך התחום אה"נ, שכך ש
  אין לתלות להקל[.

 סעיף י 
 והעביר מרשות לרשות:  גוי ששאב מים

יכול הישראל להשקות לבהמתו )שבת  –לצורך בהמתו אם שאב 
קכב.(, ובלבד שאינו מכירו, שמא ירבה בשבילו )ברייתא שם(, וכ"פ 

הוסיף המ"ב )ס"ק נא( שבמכירו אסור דוקא כשהגוי יודע ו השו"ע.
שהישראל צריך לאותה מלאכה, אלא שמדברי השו"ע נראה שיש  

 לאסור אף בזה )מ"ב ס"ק סו(.
אסור )שם במשנה( לכל ישראל   –לצורך בהמת ישראל אם שאב 

להשקות לבהמתו, כיון שנעשתה בו מלאכה האסורה מדאו' 
וכן אסור )ברייתא שם(, וכן אסור לכל תשמיש )תוס', רא"ש, טור(, 

ולפי זה בזמן הזה שאין רה"ר דאו'  אף בערב בכדי שיעשו )מ"ב(, 
מותר לאחרים )תוס', טור(, ולפי זה פסק השו"ע שאם מילא הגוי  

 לכרמלית מותר לאחר שלא מילא בשבילו.  מרה"י
  קבל זאת בהיתר יכל לש את הדבר למישאין לאסור ודעת ר"ת 

לשתות    ישראלשברה"ר רשאי השאב מבור  הגוי  אם  בהיתר, ועל כן  
לעומת  כיון שיכל בעצמו לשתות מהבאר, , לא ישקה לבהמתואך 

זאת, אם באפשרותה לשתות יכול להשקותה, כגון שהגוי שאב לה 
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 תמה על הלכה זו, מ"מ למעשה הוא לא חלק, לפי שלא הגיה על דברי השו"ע.

ברה"י, וכן אם במקום שאין הישראל יכול הר או שהבור נמצא מנ
אלא שר"י   להגיע לשם, כגון משום סכנה, יש לאסור גם לו )מ"ב(,

אסר גם לישראל לשתות )וכן נוטה דעת הרא"ש, וכן הסכים הר"ן,  
להלכה, השו"ע התעלם מהיתרו של    וה"ה כתב שכן דעת הרמב"ם(.

המ"ב שיש להקל במקום צורך ר"ת, ורק הרמ"א הביאו, על כן פסק 
   גדול או לצורך שבת, וכן במוצ"ש יש להתיר מיד. 

 
דרכ"מ הביא  –לשלוח את הגוי לכתחילה להביא מרשות אחרת 

בו שיש שסמכו על דברי ר"ת להתיר לכתחילה לומר לגוי   הכלבשם  
או לתינוק להוליך בשבילו דרך רה"ר, לפי שאין לנו רה"ר דאו' בזמן  

דרכ"מ סיים הבכרמלית. אלא ש יש להקלודאי שיו ולפי דבר ,הזה
שנכון להחמיר בדבר ]מאחר והרבה פוסקים אוסרים אמירה לגוי,  
ובפרט שהיתרו של ר"ת הוא רק בדיעבד, אך כיון שיש מתירים  

, וכן המג"א כתב שלא אמירה במקום שאפשר למצוא היתר לישראל
ה המובא מצא זה בכל בו, והגר"א כתב שדעה זו היא דעת הראבי"

שרק אין למחות ביד כתב הרמ"א על כן , [בבית יוסף בסי' שז
או שעת  ]שאינה מצוה גמורה[ הנוהגים להקל בזה לצורך שבת 

כיין ] או מצוה גמורהבמקום צורך גדול רק הדחק, ומ"מ יש להקל 
שהוא שבות דשבות המותר   משום,  [לקידוש או תבשיל חם לסעודה

 . וכן הסכימו המג"א והמ"ב ,לבמקום מצוה גמורה או צורך גדו
 :  בתנאיהוא זה היתר וכל 

שהמקום שנלקח משם הוא מקום שיכול הישראל ללכת לשם,   א.
ממקום סכנה, וכן להשקות בהמתו מבור, אך אפשר   ולאפוקי

להוליך בהמתו לנהר להשקותה משפתו )מג"א(, דלא כעולת שבת 
שהתיר בכל ענין שיכול להשיג כיוצא בו בהיתר, כגון שיש נהר בתוך  
התחום, ויכל לקחת משם, שיש להתיר אף אם הובאו לו מים מחוץ 

ר בפירות שהובאו לתחום, שהרי המג"א דחה דבריו, שהרי אין הית
 מחוץ לתחום, אף אם יש לישראל פירות כאלו בתוך ביתו.

 )מג"א, מ"ב(. , משום עובדין דחולב. שלא ישלם לו כסף בשבת
ג. שלא יתן לו הכלי לידו ולא יקבלם ממנו בעת הבאתו, בכדי שלא 

 תתבצע עקירה או הנחה ע"י הישראל )מ"ב(. 
 

דינו כגוי גדול, דלא כעולת שבת שלמד מדברי התוס'   –חש"ו 
 שמותר להנות מהם, אך מג"א דחה דבריו. 

 
הט"ז התקשה, לפי שבסי' רעו סעי' ג השו"ע הקל לומר לגוי להוליך  

ת הנר שדלוק מכבר, כיון שהוא טלטול בעלמא, וא"כ יש עמו א
להתיר גם בגוי שמוליך לו ברה"ר. אלא שתירצו שיש לחלק בין 
הסעיפים, לפי ששם אמר לגוי לטלטל, וזהו דבר שהישראל עצמו 
יכל לעשותו בטלטול מן הצד, ועל כן לא הורה לו לעשות כן בדרך 

שאין בזה שום היתר איסור, משא"כ כאן שהוא אומר לו להוציאו, 
 לשיראל לעשות זאת בעצמו, כיון שיש בזה איסור דרבנן. 

 סעיף יא 
 לקט עשבים 

לו מותר לישראל להאכיל לבהמתו, כך שמותר  -לצורך בהמתו 
משום מוקצה, על כן רשאי  לטלטלם אסור לו לא שאההנאה מהם, 
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והיא תאכל, אך  בכדי שלא תוכל לנטות לצדדים הוא לעמוד בפניה 
)שבת  , שמא יטלם בידו ויתן להמיד בהמתו עליהם בידיולא יע
 ., ואף שהוא מוקצה, מ"מ מותר הוא בהנאה )רעק"א, מ"ב(קכב.(

אלא שיש חשש שמא ירבה בשבילו, ועל כן אין להתיר אלא  
 במקרים הבאים: 

, וכ"פ השו"ע, שהרי אם מכירו יש חשש אם אינו מכירו )משנה(א. 
אלא שלא צריך    .אסור, וכ"פ השו"עשמא ירבה בשבילו, ועל כן יש ל 

 (., מ"בלהמתין בכדי שיעשו )מג"א
כגון בדבר שמועיל  להרבות בו בשבילו,  צריךאו בדבר שאינו ב. 

]ואפילו מכירו,  "אחד נר למאהנר ל", דנראור הכגון לכמה אנשים, 
, וכ"פ ואפילו בפניו[ )דכן דעת רבא, וכ"פ הרי"ף הרא"ש והרמב"ם(

  .הדין בדבר שאינו צריך לו תמיד, כבגד )מג"א(, וכן 273 השו"ע
ויש מקלים שלא בפניו, לפי שבזה אין חשש שמא ירבה בשבילו ג. 

 ]ואפילו מכירו[ )דסברו שרבא מודה לאביי, כן דעת ה"ה והר"ן(,
הפוסקים היו זה נכון אלא שהב"י דחה קולא זו, בטענה שאם 

ג. ד"ה גובה(  מזכירים זאת, וכתב שכן משמע מדברי התוס' )ביצה
, ובפרט שכתבו בתוספתא )שבת פי"ד שכל שמכירו אין להקל

הי"א( שמכירו אסור מפני שמרגילו לשבת הבאה, כך שלדבריו יש  
אם   לאסור אף במקרה שהגוי כבר עשה את המלאכה שלא בפניו וכן

מבלי לדעת שהישראל צריך לאותו דבר, אלא שהט"ז וא"ר   עשה
היינו דוקא אם ידע הגוי בפניו שלא כתבו שגם מי שאוסר בזה 

לא  זה שלא בפניו וגם הגוי  שהישראל צריך לאותו דבר, משא"כ אם  
לעת הצורך יש והמ"ב כתב ש .יש להקל , שבזהידע שהוא צריך

 להקל בזה. 
ויש מי שמקל כאשר אין הגוי יודע שהישראל צריך לאותו דבר ד. 

לזה , ואפילו כשהוא בפניו אלא שלא יודע שהוא צריך )ה"ה(
והט"ז כתב שכן דעת הב"י, אך המג"א כתב שלדעת הב"י  .)מג"א(

אין להתיר בזה, משום התוס' שאוסרים בדג מליח שהגוי עשה 
כל , ועל כן יש לאסור אף לעצמו, מפני שמרגילו לשבת הבאה

, אך כיון שרי"ו אף שהגוי עשה כבר את המלאכהושמכירו 
הקולא שהמג"א ובתוספתא מובא שאפשר להקל בזה, על כן כתב 

היא דוקא בדבר שאין הגוי צריך לו תדיר, כגון בגד ללבוש וכבש 
 לעלות בו.

 
יש לאסור, אלא  לדעת ר"י והשו"ע בסעי' י  –לצורך בהמת ישראל 

שלדעת ר"ת שהובא ברמ"א בסעי' י, יש להתיר במקרה שיכל  
גם הוא יודה לאסור  מ"מ ו]הישראל לקחת את בהמתו לאכול משם 

לחצות נהר בכדי להביא עשבים אלו, או במקום שאין אם צריך 
, )המאור(אלא בכל מיני מקומות מפוזרים  הרבה עשבים במחובר

ממקום למקום עד שתאכל כדי   הבהמהכך שבזה אין דרך להוליך 
החיי אדם   וכתבו[, שביעה, כי זו טרחא מרובה )מג"א, מחה"ש(

עשבים   בשעת הדחק שאין לישראלשיש לסמוך על דבריו המ"ב ו
, במקום שיכל לקחת את בהמתו לאכול משם. להאכיל לבהמתו

ומ"מ יש איסור אמירה לגוי כאשר יש איסור דאו', כגון להביא לו 
מים ויש רה"ר ורה"י, וכן ללקט לו עשבים ממחובר, אך אם הוא  
איסור דרבנן, התיר החיי אדם ודוקא פעם אחת ביום, משום צער 
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שיעשה בשביל בדבר שיעשה לעצמו חייש' שמא ירבה בשביל ישראל, אבל לא 

 הישראל לבדו )מג"א, מ"ב(.

יש להקל גם ברה"ר שלנו ולדונו בעלי חיים. ובשעה"ד מסתברא ש
 ככרמלית )שעה"צ(.

 סעיף יב 
 גוי שעשה לצורך ישראל שאינו מכירו 

אם הגוי אינו מכירו, אלא שמוכח ה, "כתב הג' מרדכי בשם ראבי
   :אסור, כגוןגם כן שהגוי עשה לצורך ישראל, 

מלאכה זו לצורך ישראל, וכ"פ השו"ע.  שאמר בפירוש שעושהא. 
  ה ממלאכתו )מ"ב(. ואף אם הגוי נהנ

שמעשיו מוכיחים לצורכו עושה, כגון שמדליק אור בבית ב. 
ובזה דוקא כשהגוי הלך, אך   ., וכ"פ השו"עהישראל והולך לו, אסור

אם הוא נשאר, אמרי' שמסתמא הדליק לעצמו בכדי שיהנה מהאור  
 אחר כך )מ"ב(.

 סעיף יג 
אין צריך למחות    –אם הגוי ליקט ממחובר ומאכיל לבהמת הישראל  

 ,274, לפי שאומרים שלדעת עצמו הוא לוקט בכדי להרוויח בידו
 . אא"כ הוא רגיל בכך )רא"ש, מרדכי, ה"ה בשם תוס'(, וכ"פ השו"ע

לפי הרא"ש האיסור הוא רק כאשר היהודי רגיל להערים בכך, 
תיר כאשר הגוי הוא שמערים  לעשות מלאכות ע"י הגוי, אך יש לה

בזה, ואפילו אם הישראל יודע שלצורכו הוא עושה, )וכן משמע 
בחידושי הרשב"א, וכ"כ רי"ו(, אך לפי המרדכי יש למחות כל שיודע 
שהגוי מערים בכך ועושה לצורך בהמת הישראל. ונחלקו כמי סבר 
השו"ע, המג"א כתב שמשמע מלשונו שיש להחמיר כהמרדכי, 

הצ כתב שאדרבה מוכח מלשונו שיש להקל כדעת ואילו בשע"
  שבטור ובפסקי הרא"ש. הרא"ש, שכן זהו הלשון 

 סעיף יד 
 גוי שעשה קבר או ארון בשבת  

יקבר בו ישראל,  –שבת קנא. "עשו לו ]לגוי[ ארון וחפרו לו קבר 
', מדוע לא יקבר בו עולמית". והקשתה הגמ –ואם בשביל ישראל 

אין צריך להמתין בכדי שיעשו, ותירצה, אמר עולא בקבר העומד 
 באירסטיא, וארון המוטל על קברו.

רש"י ביאר, שקושיית הגמ' קאי על הרישא, מדוע בקבר שעשה  
לעצמו מותר מיד, והלא בעי' בכדי שיעשו, וביאר עולא שצריך בכדי 

כאן  שיעשו כאשר ישנו צד שמא נעשה לצורך הישראל, משא"כ 
שמוכח הדבר שנעשה לצורך הגוי בלבד, לפי שהקבר באיסרטיא,  
מקום שדרך גוים בלבד להקבר שם, ובארון המוטל על קברו של  

 הגוי, דמוכח שנעשה לשמו בלבד, לכן מותר.
בסתם, מותר למוצ"ש בכדי  –ולפי דבריו, בקבר הנעשה לגוי 

 שיעשו, אך במוכח שנעשה לשם הגוי, מותר מיד. 
 יש לאסור לו עולמית. –ר הנעשה לצורך הישראל ואילו בקב

 

כגון שהדליק נר ורוב ישראל משא"כ כאשר גוף הישראל נהנה ממלאכת הגוי,    274
, או כאשר הישרל בעצמו גורם להנאת הבהמה, כגון שם )מרדכי, תרומה, מג"א(

שמאכילה בידים, כבסעי' י"א, או כאשר הגוי מאכיל בציווי הישראל, כאשר יודע 
 .צורך הישראל )מ"ב, שעה"צ(שהגוי ליקט ל
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לעומת זאת, שאר הגאונים ביארו, שקושיית הגמ' קאי על הסיפא,  
מדוע בקבר הנעשה לצורך הישראל אסור עולמית, והלא בעי' רק  
בכדי שיעשו, וביאר עולא שאם מפורסם בפרהסיא שנעשה לשמו 

ו, משא"כ של הישראל, אסור לו לעולם להנות מכך, דגנאי הוא ל
וכשיטה זו  בנעשה לצרכו אך בצנעה, מותר למוצ"ש בכדי יעשו.

 .275פסק הרמב"ם 
 מותר מיד. –, בקבר הנעשה לגוי הםולפי דברי

  
אם עשאו בצנעה, מותר  –ואילו בקבר הנעשה לצורך ישראל 

, ואם , ואף לישראל אחר )ה"ה, הר"ן(למוצ"ש בכדי שיעשו
  , וכ"פ השו"ע.276  כדי שיעשובפרהסיא אסור לו לעולם, ולאחרים ב

 
הואיל דגנאי הוא למת ישראל   –הטעם שלישראל זה אסור לעולם 

. ולפי הרמב"ם דוקא במפורסם להקבר בקבר שנעשה בו חילול שבת
שנעשה לישראל זה, אך אין איסור כנעשה לסתם ישראל שאין ידוע 

 מי מהם.
 

מג"א בשם הרמב"ם כתב שהוא הדין בשאר   –בשאר מלאכות 
]אך במלאכה אכות הנעשות בפרהסיא שחכמים החמירו בהם מל

שקצץ לו שכר עליה מותר מדינה אלא שנכון להחמיר כדברי השו"ע 
ואילו הט"ז כתב בשם הר"ן, שיש להתיר, לפי בסי' רמד ס"ג[, 

שחכמים החמירו רק במת, משום שגנאי הוא למת להקבר בקבר 
 אין להחמיר.  הידוע שהתחלל בו שבת. וסיים המ"ב, שבעת הצורך

 סעיף טו   
"גוי שהביא חלילין בשבת לא יספוד בהן ישראל, אלא    -שבת קנא.  

]חלילין, קולן מעורר בכי, על כן הדרך   אם כן באו ממקום קרוב".
 היא להביאן לצורך הספד על המת[. 

זה לעולם, ואילו ר"י פירש דאסור  מרש"י פירש שאסור לו להנות 
, וכ"פ עד בכדי שיעשו, וכ"כ תוס', רי"ף, רא"ש, רמב"םלו לערב 

 השו"ע.
 

הטור כתב בשם ר"י שלאחרים מותר מיד, ואילו הב"י  –לאחרים 
, וכ"פ כתב כל שנעשתה בו מלאכה מהתורה אסור עד בכדי שיעשו

 277 בשו"ע.
 

וכתבו הרמב"ם והטור שכן הדין בכל מקום שנעשה איסור תורה, 
כגון שהובא דרך רה"ר, ולאו דוקא בהובא מחוץ לתחום. וכן כתב 

בכדי שיעשו רק באיסור תורה, ומה שחכמים גזרו להמתין רא"ש, ה
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שהוא סובר כשיטת הגאונים, שהקושיה קאי על הסיפא, אלא שסבר הרא"ש  
שעולא רק ביאר את המציאות, שסתם קבר עומד באיסרטיא )רה"ר(, ועל כן לא 

בר, וכן הר"ן ביאר בדעת הרי"ף יקבר בו עולמית, ועל כן הרא"ש לא חילק בד
)ב"י(. לעומת זאת, הט"ז, שיטה אחרת עמו, ולדעתו הרא"ש סובר כשמואל 
שבספק עשה הגוי את המלאכה לצורך הישראל יש להקל, ואף במלאכה דאו' א"צ 
בכדי שיעשו, ועל כן לא חילק בזה, וכן משמע מדבריהטור שהסמיך את דעת אביו  

 לדעת רש"י.
התיר לאחר מיד, שכן עיקר החשש להחמיר בכדי שיעשו  דלא כהראב"ד ש 276

היינו דוקא במי שנעשה לו ולא באחר, אך הרב המגיד כתב שלא חילקו חכמים 
 בדבר ואסרו לכל בכדי שיעשו.

שהחמירו חכמים בחלילין היינו משום שבמת איוושא מילתא  
 ויודעים הכל שבשבילו הביאוהו. 

 
המגיד כתב שישנה מחלוקת, גבי שיעור זמן בכדי שיובאו, י"א והרב  

שהוא שיעור זמן הבאה ממקום חוץ לתחום הסמוך, וי"א שהוא  
ממקום שבאו, ולזה הסכים הרשב"א, וכ"פ השו"ע, שכל שידוע 

 מהיכן הובאו יש לשער שיעור הבאה משם. 
 

להלכה, השו"ע פסק שאם הגוי הביא את החלילין בשביל ישראל  
 ,אסור בין לו בין לאחרים לערב בכדי שיבואו ממקום הקרוביש ל

, ואם ידוע מהיכן הביאו יש להמתין בכדי ממש חוץ לתחוםדהיינו מ
]בין להקל, ממקום קרוב בתוך התחום,  שיבואו מאותו מקום ידוע

. וכל זה דוקא  בין להחמיר, ממקום שהוא רחוק לתחום )מ"ב([
מחוץ לתחום או דרך רה"ר.   שנעשה בזה איסור תורה, כגון שהביאן

אך אם לא הביאם אלא דרך כרמלית, כיון שלא נעשה בהם איסור  
]כיון  תורה אין צריך להמתין בכדי שיבואו, אלא מותרים לערב מיד

, אך הט"ז כתב  שלא נהנה כל כך בהבאת הגוי מתוך התחום )מ"ב(
 [.שמ"מ למי שהובא בשבילו ודאי יש לאסור בכדי שיעשו

, שאם ידוע שהביאו באיסור תורה ומפורסם הדבר  והוסיף המ"ב
שהביאו למען ישראל פלוני, יש לאסור לו להנות מזה לעולם, וכ"כ 
בכה"ח, אלא שבמנחת כהן הקל בזה, לפי שהשו"ע לא חילק בסעיף 

 זה בין צנעא לפרהסיא. 
 

הטור כתב שבמקרה שהישראל אמר לו   –ישראל שאמר לו להביא 
לאחרים בכדי שיעשו. והקשה הב"י על להביא, אסור לו לעולם, ו

דבריו, שכן אם טעמו משום שהתוס' הקלו בחלילין לומר שהאיסור  
הוא רק בכדי שיעשו, משום שהדרך להביא חלילין לכמה בני אדם, 
וא"כ בזה שהובא רק בשבילו יודו התוס' שיש לאסור לו לעולם, יש 

אמר לו,   לדחות, שכן לפי זה יש לאסור לו לעולם גם כאשר הוא לא
אלא שהגוי הביאם מדעתו. ואם טעמו שיש לאסור לעולם בכל  
מלאכה שהיהודי אמר לו לעשות משום קנס, יש לדחות, הרי זו רק  
דעת רי"ו ולא דעת הרמב"ם, וא"כ איך הטור כתב זאת בדברי  

אלא שהט"ז נחלץ לבאר את דברי הטור וכן לבססם בדעת    הרמב"ם.

 הרמב"ם.

 סעיף טז 
 חוץ לתחוםספק אם הובאו 

חוץ לתחום, אך מכהקדמה, הסעיף הקודם מיירי בודאי הובאו 
 מדובר בסתמא, דספק הובא חוץ לתחום. בסעיף זה

לכאורה ישנה סתירה בטור, שכאן כתב בשם ר"י שמותר לאחרים    – דעת הטור    277
י תירץ בשני אופנים,  מיד, ואילו בסעי' הקודם כתב שצריך בכדי שיעשו. הב"

בתחילה כתב, שלדעת הטור ר"י סובר כר"ת, שאף בדבר שנעשתה בו מלאכה מן 
התורה מותר למוצ"ש מיד וא"צ בכדי שיעשו, אך הטור עצמו סובר שבעי' בכדי  
יעשו. לאחר מכן תירץ הב"י, שהטור סבר שלא שכיח שיהיה בזה איסור דאו',  

ורה, כיון שצריך שיהיו שישים ריבו  משום שלדעתו בזמן הזה אין רה"ר מן הת
בוקעין בו, ואין זה מצוי. ולאחר מכן הוסיף, שמ"מ יש לחוש שמא נעשה בזה 
איסור מן התורה אחר, על כן סיים הב"י שיש לומר שהטור סמך על דעת הרמב"ם 

 שהוא הביא בסמוך המצריך המתנה שיעור בכדי שיבואו, דהיינו בכדי שיעשו.  
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בתחילה, נחלקו בזה רב ושמואל, שכן במשנה מובא שאם באו 
ממקום קרוב יש להקל, ומותר להשתמש בחלילין שהביא הגוי. 

וב ממש, והגמרא שאלה, "מאי ממקום קרוב, רב אמר ממקום קר
 ושמואל אמר חיישינן שמא חוץ לחומה לנו". 

ונחלקו הראשונים בדעת שמואל, לדעת רש"י שמואל מקל בספק, 
שכן בספק הובא מחוץ לתחום יש להקל, כי יש לומר שהחלילין היו  
מחוץ לחומה אך בסמוך ממש, בתוך תחום העיר, ולפירוש זה 

 הסכים הרא"ש. 

א לחומרא, שבספק שלא ידעו ואילו הרי"ף פירש שדעת שמואל הי
בבוקר  ושהחלילין הובאו מתוך העיר, יש לומר שאם הם הובא

מסתמא יש לתלות שהם הגיעו ממקום רחוק, אא"כ ידוע שהם 
 , וכן דעת הרמב"ם להחמיר. הובאו מתוך התחום שאז אפשר להקל

להלכה, השו"ע פסק להחמיר, שבספק יש לחוש שמא הובאו חוץ 
לתחום, ועל כן צריך להמתין לערב בכדי שיבואו. ובמ"ב הוסיף 
שמ"מ יש להקל כמו הקולות כתב השו"ע בסעי' ט, כגון שהגוי 
נמצא בעיר וכן מצויים פירות אלו בעיר, וכן כשיש לגוי שני בתים 

   נמצא כאן היה.  ואחד מהם בתוך העיר שיש לתלות כאן 
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 סימן רעז 

 סעיף א 
"נר שאחורי הדלת פותח ונועל כדרכו, ואם כבתה כבתה,   -שבת קכ:  

בדבר שאינו מתכוון, מודה  משום דאפילו ר"ש דשרי רבלייט עלה 
בהא דאסור משום דהוי פסיק רישיה", וכ"פ הרי"ף, הרא"ש  

, כך שהשו"ע באופן האיסור והחשש  ישנם שלוש שיטותו  והרמב"ם.
 : פסק את שלוש השיטות

 
מדובר בנר המונח מאחורי הדלת, והחשש הוא   –לפירוש רש"י 

שזה מדין    , מלשון הגמרא נראהשיכבנו הרוח )וכ"כ התוס' ותרוה"ד(
פסיק רישיה, שודאי יכבנו הרוח, אלא שבמהרש"א נקט שהוא קרוב 

.  לפ"ר, וכך מובן לשון השו"ע שנקט "שמא יכבנו הרוח" )באה"ל(
נפקא מינה, שלדבריו יש להתיר לנעול את הדלת, וכן כתב המרדכי 

  ר מונח מולו.אשר נגבי סגירת חלון כ
זה לא גורם למשב  הרמ"א נקט להתיר, לפי ש –פתיחת דלת בנחת 
מחמיר בדבר, לפי , אך המג"א את הנר כבהירוח שיש לחוש ש

בעת הפתיחה, כך   חשש הוא מחמת הרוח הבאה מבחוץשלשיטתו ה
, )כך כתב המג"א בסי' תקיד סק"י( שגם פתיחה בנחת לא תעזור

קולא ועל כן כתב שזו טעות סופר בדברי הרמ"א, ויש לכתוב את ה
שיש להקל דוקא בפתיחה בנחת בנר  במקרה השלישי שבסעיף, רק

  הקבוע בדלת.
יש מקילין אם אין מנשבת הרוח באותו  –אם אין רוח מנשבת בחוץ 

זמן בחוץ )מהרי"ל, רמ"א(, והמג"א מחמיר בדבר, לפי שאין ידוע  
בכל רגע מתי תגיעה הרוח, וכן הא"ר ומטה יהודה החמירו בדבר, 

פי טעמיהם כתב לפי שחששו לרוח הבאה מחמת תנודת הדלת. ול
 בבאה"ל שיש להקל בפתיחת הדלת בנחת כאשר אין רוח מנשבת.

 
מדובר בנר שבכותל שמאחורי הדלת, והחשש הוא   –לפירוש ר"ח 

 , שיש להתיר כשפותח, נפקא מינהשהדלת תנקוש בכותל ותכבה
)וכ"כ הרמב"ם, דלא כהתוס' חלקו על  [וכן בנועל הדלת]בנחת 

ומג"א ביארו שהחשש הוא שהדלת תנקוש על הריב"ש  פירוש זה(.
הנר עצמו, ולפי זה מובן שהב"ח התיר לנעול הדלת, לעומת זאת, 
הט"ז ביאר שהחשש הוא שבפתיחת או סגירת הדלת בחוזקה, הדלת 
נוקשת על הקיר, והכותל מתנדנד והנר עמו כך שהשמן מתקרב 
ומתרחק מהפתילה ונמצא מבעיר ומכבה, ולפי ביאורו מובן 

, שכן כוונתו שסוגר כדרכו ו"ע אסר אף לסגור את הדלתשהש
והפמ"ג זיכה שטרא לבי תרי, בפתיחה נקט שהטעם הוא   בחוזקה.

שיגע בנר שמאחורי הדלת, כהמג"א, ובנעילה נקט שהטעם הוא  
 שנוקש חזק על הכותל ובזה מרעיד הקיר ומקרב השמן לפתילה.

 
הוא שבהזזת  מדובר בנר הקבוע בדלת, והחשש  –מרדכי הלפירוש 

הדלת מקרב את השמן לפתילה ונמצא מבעיר, וכן מרחיק את השמן  
 

 מקור קודש
 

מר שיש להתיר דוקא אם שכח את הנר על הטבלא, אלא אמנם בירושלמי נא 278
שבתלמוד שלנו לא גרסו זאת בדברי אביי, על כן יש לומר שלפי הבבלי יש להקל 

 אף כשהיתה דעתו, וקיי"ל כבבלי )באה"ל(.
אמנם נראה מהירושלמי שמותר לטלטל רק בנר הכבוי, אלא שישנם שני   279

ת בבלי וירושלמי, אך אנן קיי"ל יישובים לדבר: א. הר"מ כתב שאמנם זו מחלוק

דמשום איסור מוקצה והוי פסיק רישיה, מהפתילה ונמצא מכבה, 
)דלא כר' שמואל שעשה    278  ליכא, לפי שהדלת בטלה לבית ולא לנר

מעשה והתיר בזה משום שלדעתו הוי דבר שאין מתכוון ושרי(. 
, וכ"פ ]וה"ה חלב[ התיר בנר שעוהנפקא מינה, שלדבריו יש ל

 אא"כ הוא בענין שיש חשש שיכבה )ט"ז(. הרמ"א. 
הבין מדבריו שיש  והט"ז  לפתוח ולסגור הדלת,  השו"ע אסר    -בנחת  

מקרב את השמן הוא  הקלכל תזוזה לפי שב לאסור גם בנחת,
לפתוח  לדעת המג"א )ס"ק א( הרמ"א התיר  לעומת זאת,לפתילה, 

 בנחת.

 סעיף ב 
רב יהודה פותח אדם דלת כנגד המדורה בשבת, לייט עלה  "אמר 

החשש הוא משום דהוי פסיק רישיה, שגורם לבעירה  אביי", 
בגמ' נאמר שאביי אסר אף ברוח  בכניסת הרוח בסמוך למדורה. 
)וכ"כ   בה יש פסיק רישיה שמבעירמצויה אטו ברוח שאינה מצויה ש

  ובה לדלת הרי"ף הרא"ש והרמב"ם(. וכל זה דוקא במדורה הקר
. נפקא מינה, שמותר לסגור את הדלת )כ"כ התוס' גבי נר )שו"ע(

, וכ"כ השו"ע להתיר לסגור את הדלת לפי  המונח בסמוך לדלת(
שאין בזה משום מכבה, כיון שיש אויר בבית, ואין זה דומה לסגירת  
התנור שבזה כשיש נקב קטן המכניס רוח למקום קטן, והוי כעין 

 המדורה )מג"א(.  מפוח, שנמצא מבעיר את
וכן מותר לפתוח הדלת כאשר אין רוח מנשבת בחוץ כלל )מג"א בסי 
תקיד סק"ט(, לפי שגם רוח מצויה זה משום גזירה אטו, א"כ לא  

 שייך לגזור כלל כשאין רוח כלל )כנלע"ד(.

 סעיף ג 
 כאשר הוא שכח את הנר על הבסיס:   אדם שצריך לבסיס של הנר

 
טוב שיעשה ע"י גוי, ואף בנר  –או קטן ע"י גוי  –אפשרות ראשונה 

)כל בו, רמ"א(, פ"ר    שיש בו חשש כיבוי, מ"מ בגוי מותרשמן דלוק,  
וחומרות אלו הן אף  ואם אין גוי, אפשר ע"י קטן )מהרי"ל, מ"ב(.

בנר כבוי מותר  בנר של שעוה דולק, כיון שהוא קרוב לכיבוי, אך
 בעצמו ואין ענין לעשות ע"י גוי )באה"ל(.

 
   –לנער את הנר  - שניהאפשרות 

על הטבלא )ברייתא שבת  280 שכחש 279 נר דלוקנער ישנו היתר ל
 :כתבו הטור והשו"ע והןקכ:(, אך בתנאים ד

 א. שלא יכוון לכבותו )כר"ש הסובר דדבר שאינו מתכוון מותר(.
וס' דסברי דלרבי שמעון פ"ר דלא ניחא ליה  ב. שלא יהא בו שמן )כת

אסור, ודלא כדעת הערוך הסובר שפ"ר דלא ניחא ליה מותר 
 לכתחילה(.

 כהבבלי, ומ"מ כתב רבנו פרץ שטוב להזהר שלא לטלטל נר הדלוק כי אם ע"י גוי.
ב. הסמ"ג והסמ"ק כתבו שאין מחלוקת, אלא הירושלמי מיירי בנר של שמן, ועל 

 כן התירו דוקא בכבוי, ואילו בבבלי מיירי בשל שעוה.
ת רבי ינאי בגמרא(, וה"ה אם הניח דוקא בשכח, ולא הניח מדעת )כדעכל זה  280

 מדעת שיישאר על השולחן עד השבת אלא ששכח ונשאר בשבת )מ"ב(.
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. דוקא שינער בנחת, שכן בזה אינו ודאי שיכבה הנר, וא"כ הוי דבר ג
 שאין מתכוון ומותר )מאירי, מ"ב(.

. וכל זה דוקא כשאינו מגביה את השולחן, אלא מנער מצד אחד, ד
רי הגבהה ממש שהטלטול מן הצד לבסיס לדבר האסור ]דהוי 

אין להגביהו, אא"כ  סוריאשמונח עליו דבר אסורה, לפי שבסיס 
 מנער האיסור מעליו או במקום הפסד או כשצריך למקום ההוא[

 . )באה"ל(
 

לכתחילה ינער,    –טלטול מגש שמונח עליו הנר    –  שלישיתאפשרות  
ואף בנר של  , לטלטל את המגש בנחתואם אינו יכול לנער, רשאי 

, דרק בניעור שמפיל את הנר יש חשש שיכבה מיד, דולק שמן
 משא"כ כשמטלטל המגש בידיו )מ"ב(.

 
אדם שצריך את הבסיס של הנר כאשר הוא הניח מדעת את הנר  

 עליו:
לכתחילה להניח על הבסיס דבר היתר מבעו"י,  –אפשרות ראשונה 

לדבר המותר והאסור, שמותר  בנוסף לנר, בכדי שיהיה בסיס
לטלטלו אלא שלכתחילה יש לו לנער את האסור )כבסי' שי ס"ו(. 
אא"כ במקום הפסד, שאם ינער כאן יפסיד דבר אחר, שבזה יטלטל  
הבסיס וינערו במקום אחר, או כשצריך למקום הנר, שבזה יטלטל  
הבסיס למקום אחר מבלי לנערו, לפי שבניעור הוא לא יוכל 

תו מקום )מג"א, מחה"ש(, ועל כן נוהגות הנשים  להשתמש באו
להניח את החלות על השולחן מבעו"י בכדי שיוכלו לטלטל את  
השולחן כשיהיה צריך לו ]ואם הנרות דולקות מטלטלות בנחת[ 
)מ"ב(. בדומה לזה, אין לטלטל את השולחן אף לאחר שכבו הנרות, 

כ שיש  כיון שהמנורה עליה, אלא ינער תחילה את המנורה, אא"
  281הפסד בדבר, כגון שהמנורה אינה של מתכת )פמ"ג, מ"ב(. 

 
במקום הפסד, שהנר נפל ויש חשש שיגרם נזק,  –אפשרות שניה 

 מקלים לנער ולסמוך על מ"ד שאין מוקצה לחצי שבת )מג"א(.
 

לגעת בבסיס של מוקצה מבלי לגרום לתזוזת המוקצה, כגון בטבלא  
ותר, ובלבד שישתדל שלא  י"א שמ -)מגש( שמונח עליה נרות 

יתנענע )מרדכי עפ"י מהר"ם שהתיר לגעת במעמד הנרות ליד ארון  
הקודש, ובלבד שלא ינענע(, וכ"כ הרמ"א. אלא שהט"ז כתב שכל  

ודאי שבזה אסור לפי תלויה קבועה, אך בההיתר הוא דוקא במנורה 

ומ"מ אף אם נפרש דלא הט"ז ונאמר שההיתר הוא  מזיז את הנרות. 
רה תלויה, בזה יש להעמיד שמדובר בנר שעוה שאין בו אך במנו

, וכן משמע שמדובר במנורה תלויה, שכן מקור הדין הטיה )באה"ל(
הוא באור זרוע, ושם ההיתר הוא אף במנורה התלויה ממש, וההיתר 

 הוא משום דמקרי טלטול מן הצד שמותר.  
 

זה הוא מחלוקת גדולה, בין המג"א לגר"א, דעת המג"א   נידוןוהנה, 
שאין לגעת בדבר המוקצה אפילו מבלי להזיזו, אא"כ נגיעה זו היא 
לצורך דבר המותר, ואילו לדעת הגר"א מותר לגעת בדבר המוקצה 

 . 282אף לצורכו, ובלבד שאינו מזיזו 

 סעיף ד 
להניח נר על גבי אילן אסור כשיש חשש שיטול את הנר מעץ ונמצא 
משתמש בעץ, על כן בשבת מותר להניח לפי שאסור לטלטל נר  

 וכ"פ השו"ע.בשבת, ואילו ביו"ט אסור לפי שמותר לטלטל, 
ומ"מ גם בשבת יש לאסור במקרה שהתנה על הנר לטלטלו 

 לכשירצה, כמו שהשו"ע התיר בסי' רעט סעי' ד. 

 ה  סעיף 
מותר )משנה שבת  –כפיית קערה על נר שלא תאחוז האש בקורה 

, כיון דקיי"ל דכלי ניטל אך לצורך דבר שאינו , וכ"פ השו"עקכא:(
ניטל, וכן הדין אם עושה כיון שאור הנר קשה לעיניו או לענין אחר 

 )מ"ב(.
 אך יש כמה סייגים להיתר זה:  

 .בלבד שישאר רווח אויר שלא יכבה הנר )מג"א(א. 
]שכן  בקורההמג"א ההיתר הוא דוקא אם הכלי לא יגע ב. לפי 

לשיטתו אסור ליגע במוקצה אף מבלי להזיזו, אא"כ לצורך דבר 
אפילו לכתחילה, לפי שמותר  זה מותר הט"ז ואילו לדעת המותר[. 

 .  )באה"ל( לטלטל דבר הניטל לצורך דבר שאינו ניטל
מבעיר, אא"כ   של חרס, ולא של מתכת דא"כ נמצאכלי ג. דוקא 

 במקום שיש לחוש שיבוא לידי סכנת נפשות שבזה מותר בכל ענין. 
ד. ובלבד שלא יהא נר של חלב ומכסה אותו בקדרה, בכדי שהזעה 

 לא תעלה ותתפס בקדרה )באה"ל(.

 סימן רעח 
 

 מקור קודש
 

לעומת זאת, הא"ר סובר שכן הדין בבסיס כמו טבלא )מגש(, אך לא בשולחן  281
כיון שסבר שדבר חשוב אינו בטל להיות בסיס לדבר המוקצה, ועל כן אינו בטל 

ו, ולשיטתם גם דבר חשוב נעשה בסיס לדבר לנר, אלא ששאר האחרונים דחו דברי
 המוקצה )באה"ל(.

המחלקות מתחילה במספר מקורות סותרים שהובאו בשו"ע וברמ"א בהלכות   282
 שבת, ואלו הן: 
"ואסור ליגע בנר הדולק כשהוא תלוי, אע"פ שאינו מטלטלו ואין   -רסה, ג בהגהה  

 מנגיעתו ויטה".  בו משום מוקצה בנגיעה בעלמא, מ"מ אסור פן יתנדנד קצת 
"ומ"מ מותר ליגע בטבלא הואיל ואינו מטלטל הנר, והוא הדין  –רעז, ג בהגהה 

 שמותר ליגע במנורה שבבית הכנסת והנרות דולקות עליו, ובלבד שלא ינענע". 
"כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטולו, אבל בנגיעה בעלמא שאינו    –שח, ג בהגהה  

רה שבבית הכנסת שנרות דולקות עליו, או מנדנדו שרי. ולכן מותר ליגע במנו
 בתנור שדולק בו האש".  

"דבר שהוא מוקצה מותר ליגע בו, ובלבד שלא יהא מנענעו אפילו  –שח, מב 
 מקצתו" 

"כל דבר שאסור לטלטל... אבל מותר לכפות עליו כלי, ובלבד שלא יגע  –שי, ו 
 בו". 

ו כדי שלא יסריח, ובלבד  "מותר לסוך המת ולהדיחו ולשמוט הכר מתחתי  – שיא, ז  
שלא יזיז בו שום אבר, ואם היה פיו נפתח והולך, קושר את הלחי בענין שלא 

 יוסיף להפתח... ומטעם זה אין מעצימין עיניו של מת בשבת". 
והנה בכף החיים )שח אות ל( כתב שלדעת הרמ"א מוקצה אינו אסור בנגיעה 

אינה מותרת אא"כ היא אפילו כשהיא לצורך המוקצה, ולדעת השו"ע הנגיעה 
קסז, וקצא( לעומת זאת, נקט  -לצורך דבר המותר. בחזו"ע )שבת ח"ג עמ' קסד

שאף לדעת השו"ע מותר נגיעה אף לצורך המוקצה, כמבואר בדברי מרן )סי' שיא  
ס"ז( שמותר לסוך את המת להדיחו, ובלבד שלא יזיז בו אבר, הרי שאף נגיעה 

במקום שיש חשש שיזוז, כגון ביצה  לצורך המוקצה מותרת. ורק יש לאסור
 שנולדה בשבת שהיא מתגלגלת.
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 הקדמה 
   – דבר שאין מתכוון  

הגדרה: עוסק במלאכת היתר וספק אם תתקיים מלאכת איסור  
 )פ"א ה"ה(.

 
   – פסיק רישיה  

הגדרה: עוסק במלאכת היתר וודאי שתתקיים מלאכת איסור  
)רמב"ם פ"א ה"ו(, דהיינו מתכוון למלאכה אחת ובהכרח נעשית  

 מלאכה אחרת.
בסוכה ביארו שכאשר ודאי תעשה המלאכה   הטעם, רש"י וריטב"א

האחרת, הרי זה נחשב למתכוון, והוא מדאו', אך הפני יהושע כתב 
 שזה תמוה.

 
לדעת הערוך מותר לכתחילה, ולדעת   –פסיק רישיה דלא ניחא ליה  

 התוס' זה אסור מדרבנן, וכך הלכה.
 שלהלכה אסור מדרבנן. –וכן פסיק רישיה דלא אכפת ליה 

 
תרומת הדשן מתיר, ואילו המג"א   –במלאכה דרבנן פסיק רישיה 

 אוסר.

 
לכולי עלמא מותר, אלא   –פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן 

 שהחזו"א אוסר.
 

   – מלאכה שאינה צריכה לגופה  
הגדרה: מתכוון לגוף המלאכה אך לא לתכליתה )כס"מ שם באות 

 ז(.
ן אוסר מחלוקת תנאים בדבר, רבי יהודה מחייב מדאו', ורבי שמעו

מדרבנן, וכן דעת רבי יוסי. ועקב כך נחלקו הראשונים, הרמב"ם 
מחייב, ורוב הראשונים פוטרים, וזו הפשטות בדברי מרן. לאחר  
מכן, נחלקו האחרונים, הרב שלום משאש זצ"ל סובר שאסור מדאו', 

 ואילו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל אסר מדרבנן בלבד. 
 

סור מלאכה שאינה צריכה לגופה ויש להקשות על הלכה זו, איך אי
 הוא מדרבנן בשעה שהוא מכוון לעצם המלאכה, ואילו פסיק רישיה
הוא מדאו' בשעה שהוא מכוון בכלל למלאכה אחרת? אלא י"ל  
שבפ"ר כיון שיודע וניחא ליה הוי מתכוון, כהסברם של רש"י  
והריטב"א, משא"כ במלאכה שאינה צריכה לגופה שאינו מתכוון 

    כלל.
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 סימן רעט 

 סעיף א 
אם  –טלטול שארית השמן שנותר בנר ]וכן מותר החלב והשעוה[ 

הודלק בשבת אסור אפילו אחר שכבה הנר, כיון שבבין השמשות  
 . 283 היה מוקצה מחמת איסור )שבת מד.(

הב"י כתב שהטעם לפי הר"ן הוא, שהרי המסתפק ממנו  –הטעם 
בעודו דולק עובר משום מכבה, ואמרינן מיגו דאתקצאי בביה"ש  
אתקצאי לכולי יומא. ולפי המג"א הטעם הוא משום שהוקצה 
למצוותו, הנפקא מינה בנר של יום טוב, שיש לאסור גם לשיטתו, 

ק מלמטה  ואף שהרמ"א התיר בסי' תקיד ס"ג לקצר את הנר הדול
בכדי להשתמש בו, היינו בנר שלא הודלק למצוות יו"ט )וכן הסכים 

 בבאה"ל ד"ה מותר(. 
 

דוקא אם הודלק בשבת אסור    –טלטול כלי הנר )פמוט, מנורה וכדו'(  
אפילו לאחר שכבה, דקיי"ל הלכה כרבי שמעון שאין מוקצה חוץ 

ר  ממוקצה מחמת איסור. לפי שחולקים בזה התנאים, רבי יהודה אס
מוקצה מחמת מיאוס, ורבי מאיר אסר מוקצה מחמת איסור, כגון 
שהודלק בבין השמשות, לכל השבת, ורבי שמעון אסר מוקצה 
מחמת איסור רק בעת הדליקה. וכן האמוראים חולקים בזה 
למעשה, רב אחא ורבינא, והלכה כדברי המקל, שיש לאסור מוקצה 

 רק מחמת איסור, ואמרינן מיגו דאתקצאי. 
 

שלטי גיבורים  –ת הדחק, מותר לטלטל נר שכבה )שבת מה.( בשע
התיר כשיש אימת עכו"ם, וכן הסכים בתוספת שבת, ואילו רש"י 

שההיתר הוא דוקא במקום סכנה, וכ"פ המג"א. אלא שהפמ"ג  פירש  
יישב את שני השיטות, ופירש ששעת הדחק היינו כל שהוא קרוב 

 לסכנה )מחה"ש(.

 סעיף ב 
 –מוט ומנורה( שהודלק וכבה לצורך גופו ומקומו  טלטול כלי הנר )פ 

מרדכי בשבת וכן האגור בשם רבנו ישעיה והרא"ש התירו לצורך 
גו"מ, כדין כלי שמלאכתו לאיסור, אך הג' אשיר"י ורי"ו אסרו, וכן 

 דעת הרמב"ם.  
לכן כתב השו"ע שנדחו דברי המתירים, והביא טעם לזה, לפי 

סור בכל טלטול משום שמוקצה מחמת איסור בביה"ש היה א
השלהבת, משא"כ כלי שמלאכתו לאיסור, שבביה"ש הותר לטלטלו 

  לצורך גו"מ )ב"י(.
הנה, לדעת הט"ז אין זו מחלוקת, והמרדכי התיר בשכח או כשדעתו 
ליטלו בשבת, שבזה ידוע שלדעת התרומה אין מוקצה לחצי שבת, 
ואילו מי שאסר היינו בדעתו שיישאר כך לכל השבת. אלא  

בבאה"ל דחה דבריו, ואסר לצורך גו"מ בכל ענין, ואין לדמות לאבן  ש
המונחת על פי החבית, א. לפי שכאן דעתו להשאירה בכל משך  
השבת במנורה או בפמוט, אף לאחר שכבתה, וא"כ הוי בסיס לכל 

 
 מקור קודש

 

דלא כרבי שמעון הסובר שלא אמרינן מיגו דאתקצאי, אלא יש לאסור הנר   283
 בטלטול רק כל זמן שהוא דולק )שבת מד.(

לפי שצריך לנר  השבת. ב. לפי שכאן אינו יכול לנערה בביה"ש, 
שמן שיש בו משום מקרב  משום שנר בשבת חובה, ובפרט בנר של

 ומרחיק השמן לפתילה.
 

יש שהתירו משום גרף של רעי, אלא שהמרדכי דחה דבריהם, לפי 
שכל שוטה יבוא ויאמר שדעתו אנינה, אך למעשה התיר לאיסטניס  
)כשהנר נמצא במקום ישיבתו( , וגם המחמיר לא הפסיד, וכ"כ 

חמיר  הרמ"א. אך י"א שזו טעות סופר ויש לגרוס "והמחמיר י
 והמקל לא הפסיד" )ב"ח(.

ומי שאינו איסטניס אך זה מאוס עליו, הב"ח והמג"א הקלו בשל 
חרס ושל עץ, אך לא בשל מתכת שאינו מאוס כל כך. ואילו דרך  

 החיים החמיר כדעת הרמ"א, שהקולא היא דוקא לאיסטניס.
ולפי כה"ח הלכה כהרמ"א, שהקל רק באיסטניס, והפשט הוא שגם 

 חמיר ומצטער אינו נחשב להדיוט.אם איסטניס מ

 סעיף ג 
  יש אוסרים   –הנחת פת על גבי הנר בכדי שיהיה בסיס לדבר ההיתר 

כי לפי דעתם לא מועיל    -הטעם  ,  )רי"ו, רבנו ניסים, בעל ההשלמה(
להתיר לטלטל דבר איסור כשמונח עליו דבר היתר, כי קולא זו היא 

א במת בלבד" רק במת, כמו שנאמר "לא אמרו ככר או תינוק אל
, ועוד שי"ל שהנר חשוב מהלחם לפי שצריך לו 284 )שבת קמב:(

 )ט"ז(.
יש מתירים )כל בו בשם קצת מחכמי צרפת, וכן רי"ו ראה שכן מנהג  

א. מדין בסיס לדבר ההיתר ולדבר האסור כשההיתר    -נשים(, הטעם  
, ב. כיון שהניח , וצריך שדבר ההיתר יהיה חשוב יותר מהשמןחשוב

 נה לטלטלו )ריב"ש(. הוי כהת
המג"א, הקשה על דעתם, שכן השמן והמנורה עיקר עשייתם הוא  
בשביל השלהבת, לכן הם בטלים לשלהבת, שהדרך שהם משמשים  

 לו כבסיס, ולא לשאר דברים ואף שהם חשובים יותר.
להלכה, השו"ע פסק שאין לסמוך על המתירים, בין אם הניח את 

 "י.ההיתר בשבת ובין אם הניחו מבעו

 סעיף ד 
י"א שאסור, משום מיגו דאתקצאי, דאף שיסור  –תנאי לטלטלו 

הדבר האסור מעליו, עדין מוקצה הוא )רי"ו, תוס'(, ועוד לפי שדחה  
לצורך שבת )ט"ז(, ועוד לפי שאינו יכול לומר איני בודל   אותו בידים

ממנו כל ביה"ש, כיון שהוא דלוק )רמ"א, מג"א(. וכ"פ בדרכ"מ, 
 וכתב שכן המנהג במדינות אלו.

אך רוב הפוסקים התירו )רמב"ן, רמב"ם, רשב"א( דמיגו דאיתקצאי 
אמרינן רק בדבר שמעצמו הוא מוקצה משא"כ בבסיס לדבר  

צמו הוא מותר ונאסר רק מחמת מה שעליו, שבזה המוקצה, שמע
ובארחות חיים הוסיף   כיון שהתנה מתחילה והסתלק האיסור, מותר.

דחיה, מה שאמרו "במת בלבד", היינו דוקא אם מניח בשבת עצמה, משא"כ  284
 מועיל )כל בו(.אם מניח בערב שבת, שכן 
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שיתנה סמוך לביה"ש, וכן הסכים השו"ע למעשה, כיון שמוקצה 
 מדרבנן, כדאי הם הפוסקים המתירים לסמוך עליהם. 

כתב שזה מועיל רק בבסיס לשלהבת שעתידה להיכבות,   אך המג"א
משא"כ בשאר בסיס לדבר האסור שאינו אמור לסור מאליו, וכ"פ 
המ"ב. וכן התנאי ש"איני בודל כל ביה"ש", לדעת המג"א אינו 

 מועיל כלל, כיון שהוא דלוק בביה"ש, אך לדעת הגר"א זה מועיל. 
 

והואיל והמנהג כך, הוי  המנהג לטלטל ע"י גוי, –טלטול על ידי גוי 
כאילו התנה עליו מתחילה ומותר )רמ"א(, דהיינו בהצטרף שני  
קולות, ע"י גוי וכן תנאי מע"ש, יש להתיר )מ"ב(. כך שאיסור  
האמירה מועיל אפילו לצורך שלא יגנב, שזה אסור בסתם מוקצה 

 ואפילו בטלטול מן הצד )מג"א, מ"ב(.
ה אין מועיל תנאי, רשאי  אך אם הנר עשוי להדלק כל השבת, שבז 
 לומר לגוי לטלטלו רק לצורך גו"מ )מ"ב(.

 סעיף ה 
מותר בטלטול   –נר שהודלק לצורך חולה )או יולדת( והתרפא  

לאחר שכבה. הטעם, א. דלא מקרי דחיה שהרי הדליקו בכדי 
לטלטלו לצורך החולה. ב. אין מוקצה לחצי שבת, כגון דאיחזי  

פקה, וכיון דמוקצה דרבנן ספיקו ואידחי והדר איחזי. והגמ' הסת
לקולא, וא"כ אין מוקצה אא"כ הוקצה בביה"ש )שו"ת הרשב"א(, 
וכ"פ השו"ע בנר שהודלק לצורך חולה בשבת, שאינו מוקצה אלא  
בשעה שהוא דולק בלבד, וכן בנר שהדליק בשוגג בשבת וכבה, 
שמורת לטלטלו ]וכן הדין במזיד אלא שלא נקטו כן לפי דלא  

ינן )מג"א([, וההיתר הוא דוקא לצורך גו"מ, דלא גרע  ברשיעי עסק
 מכלי שמלאכתו לאיסור.

ויש שהבינו שאף בנר שהודלק מע"ש לחולה מותר )פמ"ג ועוד(, 
 והמ"ב הבין כן גם בדעת הרשב"א ומג"א )שעה"צ אות יג(.

 סעיף ו 
 מוקצה מחמת מיאוס

ין לכולי עלמא אינו מקוצה, דאינו מאוס כל כך, וא – בנר של שמן 
 דרך להקצותו. 

הוא מסריח יותר, ובזה נחלקו האמוראים, האם ר"ש   –בנר של נפט 
מודה שבזה יש לאסור משום מוקצה, ורבה ורב יוסף מתירים, וכ"פ 
הרי"ף הרמב"ם הרא"ש והטור. וכ"פ השו"ע דנר ישן )משומש( 
שלא הודלק בשבת זו, אין בו איסור מוקצה מחמת מיאוס, בין בנר 

בנר של נפט, ועל כן מותר לטלטלו לצורך גו"מ ככלי של שמן ובין 
 שמלאכתו לאיסור, הואיל ועדין תורת כלי עליו )מ"ב(.

שלא הדליק בו, אלא רק ייחדו להדלקה, מותר, לפי  – נר חדש 
 שהזמנה לאו מילתא היא, וכיון שמלאכתו להיתר מותר לטלטלו

 . )באה"ל(

 סעיף ז 
  –טלטול המנורה והפמוטים 

אסורה בטלטול, בין קטנה בין  -285יה פרקים וחוליות מנורה העשו
גדולה )שבת מה:(, שמא תפול ותתפרק ויחזרינה ונמצא עושה כלי 
)רש"י(. ]אף שקיי"ל שאין בני בכלים, מ"מ בזה החשש הוא לפי 

ולפי חשש זה   .286שהוא כעושה כלי מחדש )ט"ז([, וכ"פ השו"ע 
 מעולם )מ"ב(.האיסור הוא אף במנורה חדשה שלא הדליקו בה 

והרב המגיד כתב בשם הרשב"א שכל דין זה תלוי בסוג החיבור, אם 
הוא מהודק ואינו רפוי כלל וכן אם הוא רפוי ואינו רפוי, אסור 
לטלטלו, אך ברפוי לגמרי מותר אפילו להחזירה. וכן פסק המג"א  
שאם דרכה להיות רפוי מותר, וכ"כ הט"ז שאם אין דרך להדקו 

 בחוזק מותר. 
 

הרא"ש והתוספות   -  (חיתוכים כעין חוליותחדקים )ורה שיש בה  מנ
)שבת מו. ד"ה דחוליות( אוסרים, בין בגדולה בין בקטנה, משום 

 .הרואים שדומה למנורה של פרקים
, ובגדולה ואילו הרמב"ם התיר במנורה קטנה שיש בה חדקים

של   ]ופירש ד"פמוטות  שנישאת בשני ידים אסר משום הכובד שלה
בית אביך" שאמר רבי חנינא, כפירוש רש"י, שההיתר הוא בקטנים, 
אך בגדולים אסור, ולכן פסק במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש כריש  

 לקיש )ב"י([.
השו"ע פסק כדעת הרא"ש והתוס', שהאיסור הוא בכל מנורה שיש 

 בה חדקים.
 

הטור התיר בכל מנורה, ואף  –מנורה שאין בה פרקים וחיתוכים 
]כפירוש הרא"ש בדברי רבי חנינא שמותר לטלטל  במנורה גדולה 

פמוטות של רבי, והיינו כפמוטות של בית אביך )של רבי זירא(, 
שפירש הרא"ש התוס' והר"ן שהם גדולות, דלא כפירוש רש"י  
, שכתב שהן קטנות, ואסר בגדולות משום שאדם קובע להם מקום[

ניטלת בשני ידים, וגם בזה לדעת הרמב"ם יש לאסור בגדולה ה
 . משום הכובד שלה

  להלכה, השו"ע לא הזכיר כלל את האיסור במנורה זו.

  

 
 מקור קודש

 

הורה ריש לקיש בצידן מנורה הניטלת בידו אחת מותר לטלטלה "  -שבת מה:    285
בשתי ידיו אסור לטלטלה ור' יוחנן אמר אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון אבל 
מנורה בין ניטלה בידו אחת בין ניטלה בשתי ידיו אסור לטלטלה וטעמא מאי רבה 

דם קובע לה מקום אמר ליה אביי לרב יוסף ורב יוסף דאמרי תרווייהו הואיל וא
והרי כילת חתנים דאדם קובע לו מקום ואמר שמואל משום רבי חייא כילת חתנים  

ותר לנטותה ומותר לפרקה בשבת אלא אמר אביי בשל חוליות אי הכי מ''ט מ
דר''ש בן לקיש דשרי מאי חוליות כעין חוליות דאית בה חידקי הלכך חוליות בין 

טנה אסורה לטלטלה גדולה נמי דאית בה חידקי גזירה אטו גדולה גדולה בין ק
 ".דחוליות כי פליגי בקטנה דאית בה חידקי מר סבר גזרינן ומר סבר לא גזרינן 

אמר ר' אבא בר כהנא א''ר חנינא פמוטות של בית רבי מותר  " -שבת קכא: 
ותן של א''ל כא, לטלטלן בשבת א''ל ר' זירא בניטלין בידו אחת או בשתי ידים

 ".בית אביך
דלא כדעת הרי"ף שלא הביא את כל מהלך הגמרא גבי מנורה העשויה חוליות,   286

משום שסבר שגמרא זו אליבא דמ"ד יש בנין בכלים, אך קיי"ל שאין בנין בכלים 
 )ר"ן(.
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 סימן רפ 

 מצות עונה בליל שבת   – סעיף א  
הי"ד( "תשמיש המטה מתענוגי שבת הוא,  לשון הרמב"ם )פ"ל

לפיכך עונת תלמידי חכמים הבריאים לשמש מטותיהן מליל שבת 
לליל שבת". אך החלשים אינם חייבים אלא לפי כוחם )עולת תמיד 

 וא"ר(.
בדרישה )אות ב( בביאורו השני ביאר שמצד הדין ת"ח משעובדים 

על כן   ללימוד ולא לאשה ]לפי שרשאי לצאת לג' וד' שנים[,
הרמב"ם כתב ת"ח, לומר שמ"מ משום עונג שבת צריך לקיים עונתו 

 בליל שבת.  
הטור כתב "ויהא זהיר לקיים מצות עונתו", הב"ח ביאר שהזהירות 
היא שהבעל יראה תוספת חיבה ואהבה לאשתו קודם הגיע הלילה, 

 ויזהר ממריבה, ואם היתה מריבה יפייסה קודם שנכנסת שבת. 
ה לכך ממעשה של יהודה בנו של רבי חייא, שהיה  הטור הביא ראי 

חתנו של רבי ינאי שהיה נמצא בכל השבוע בבית המדרש, ומגיע 
בכל ערב שבת לביתו, ובבואו היה עומד עמוד של אש לפניו. יום 
אחד הלימדו משכו והוא התאחר, כיון שלא ראו את הסימן של עמו  

שיכפו את המטות    האש מגיע, הבין רבי ינאי שהוא מת, ועל כן הורה 
בביתו של יהודה, לפי "שאלמלא יהודה קיים לא ביטל עונתו" 
)כתובות סב:(. הב"ח ביאר שהטור הביא מעשה זה להראות שיהודה 
נענש בעבור שלא היה זהיר לקיים מצות עונה בזמנה, וכ"כ הט"ז. 
לעומת זאת, המהר"י אבוהב ביאר שהטור הביא מעשה זה להורות  

ים מצות עונה בזמנה, אלא שרק הפעם הוא שיהודה הקפיד לקי
התעכב, ליפי שאמר רבי ינאי "אלמלא יהודה קיים לא ביטל מצות 

 עונתו" )הגוה"ע אות ה(.   

הרא"ש הביא רמז למצות עונה בליל שבת, שזה ראשי תיבות 
 הפסוק "ושמרו בני ישראל את השבת" ר"ת ביאה )ב"ח(.

בליל שבת, כגון שום, מצוה לאכול דברים המרבים הזרע בע"ש או 
ובספר חסידים כתב ששום מבטל תאוה, ואילו שום צלוי הוא  
שמרבה הזרע, וכן עדשים מבושלים שאינן מלוחים. דברים מלוחים 

 וקטניות ממעטים הזרע )א"ר, מ"ב ס"ק א(.

 בעילת הבתולה   – סעיף ב  
מותר לבעול את הבתולה בשבת בראשונה, לפי שאין בו משום 

מפקד פקיד ]כנוס שם, והבעל רק פותחו שיצא חובל, שהרי הדם 
מתוכו[, וכן אין בזה משום צער לה, כמסקנת הגמ' בכתובות ז., וכ"פ 

 הטור והשו"ע.
והנה, האגודה והג' אשיר"י כתבו שכל ההיתר הוא דוקא אם מכוון 

 להטיה, שלא לקרוע הבתולים.  
ת, ור' ישעיה הלוי ז"ל כתב שהמנהג הוא שאין בועלין בתחילה בשב

וא"כ אין להורות להיתר נגד המנהג במקומות שנהגו. אלא שהב"ח  
כתב שחסידים וגאוני עולם נהגו בעצמם היתר בזה, וא"כ אין  
לחשוש כלל, ומה שנהגו לא לבעול היינו משום החשש של הבתולה, 

 והמחמיר בזה הוא מן המתמיהין, וכן הסכים הט"ז לדבריו. 
תחילה ראוי לייחד את הכלה  ובמג"א )בסי' שלט ס"ק יא( כתב שלכ

לאחר החופה יחוד גמור, קודם השבת, לפי שיש אומרים שחופה  
שלנו אינה חופה, וא"כ הייחוד בשבת הוא החופה והוי כקונה קנין 

 בשבת )מ"ב סס"ק ד(. 
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 סימן רפא 

 סעיף א  
שנאמר בשבת "וביום  –ם לבוא לבית הכנסת בשבת בבוקר מאחרי

. ומ"מ יזהרו  287השבת", דלא כתמיד של חול בו נאמר "בבוקר" 
שלא יעבור זמן ק"ש. ויותר מזה, מרש"י במסכת מגילה משמע אף 

 בשבת יש מצוה לקרוא ק"ש כותיקין )מ"ב ס"ק א(.
וך  בני אשכנז נהגו לאומרם לאחר בר –מזמורים הנוספים בשבת 

שאמר, וכן הסכים הטור שכן ראוי בכדי שתהיה ברכה לפניהם 
 ולאחריהם, ואילו בטוליטולא נהגו לאומרם קודם ברוך שאמר. 

באשכנז נהגו שלא לאומרו, לפי שאין קרבן תודה  –מזמור לתודה 
קרב בשבת, אך הטור כתב שאין זה טעם נכון, שכן אינו נגד קרבן  

אותו רק בשבת ולא ביום  תודה אלא לשם הודאה. ויש שאומרים
 חול.

אין לשחות, לפי שאין לשחות  –לשחות ב"ולך לבדך אנחנו מודים" 
 אלא במקום שתיקנו חכמים, כ"כ הב"י, וכ"פ השו"ע.

באשכנז ובצרפת נהגו לאומרו, וכ"כ רב עמרם   –לאל אשר שבת 
 גאון, אלא שבטוליטולא אין אומרים כן.  

ות ק"ש ובמזמורים, אין אם שכח להוסיף את תוספות שבת שבברכ
מחזירים אותו, למעט אם שכח לומר "לאל אשר שבת" שמחזירים  
אותו )א"ר, רמ"א(, והיינו שצריך לחזור על כך לאחר התפילה 
)מג"א ס"ק ג(, ויתחיל זאת מהמילים "שבח נותנים לו" בכדי  

 שתהיה משמעות לדבריו. 
  – " אם נזכר שלא אמר את התוספות קודם שאמר "ברוך אתה ה'

חוזר מיד, בין ב"לאל אשר שבת" )מ"ב ס"ק ג(, ובין ב"נשמת כל חי"  
)באה"ל(. ובשביל להרוויח תפילה בציבור, רשאי לדלג את שאר  

 המזמורים ולא את נשמת כל חי )באה"ל(. 

  

 
 מקור קודש

 

( שכתבו שקרבן התמיד קרב לכתחילה עד ארבע א. לפי התוס' )ברכות כח 287
שעות ביום ובדיעבד כשר כל היום, ואילו בשבת אף לכתחילה עד שש שעות  
ובדיעבד כל היום. ולפי זה כיון שבקרבן מוסף כתוב "וביום" דמשמע איחור, ה"ה 

בקרבן התמיד, ולפי זה גם בתפילה שנוהגים להתפלל שחרית ומוסף בסמוך, ה"ה 
תפילת שחרית. ב. האיחור הוא משום השינה בליל שבת שהוא  שיש לאחר את

 משום עונג שבת )ב"ח(. )מג"א ס"ק ב(.
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 סימן רפב 

 סעיף א 
"כל יום שיש בו מוסף ואינו יו"ט, קורין ארבעה, ביו"ט   – מגילה כא.  

חמישה, ביוה"כ ששה, בשבת שבעה, אין פוחתין מהם אבל מוסיפין 
עליהם". ומסביר הב"י שהיתר תוספת העליות הוא גם על יו"ט  
ויוה"כ, וכן הלכה. ואילו לדעת הר"ן היתר תוספת העליות הוא רק  

מים אין מוסיפים. ובדרכ"מ )אות א( נאמר על שבת, אבל בשאר י
כתב שמימיו לא ראה סיבה להוסיף ביוה"כ או ביו"ט, כי אם בשמחת 
תורה. דהיינו לדבריו אין להוסיף אלא בשבת ובשמחת תורה,  
וברמ"א כתב שכן המנהג. ויו"ט שחל בשבת דינו כשבת שמוסיפים 

 )ט"ז ס"ק א(. 
רכו" בכדי להשלים  שבלי הלקט )סי' עז( כל אחד מהעולים אומר "ב

 למי שלא שמע "ברכו" בימות השבוע. 
יש לקרוא חצי ממנין העולים בכל ספר, כך   –כשיש שני ספרי תורה  

 שהרביעי יעלה בשני הספרים )ט"ז ס"ק א בשם הלבוש(.

 סעיף ב 
מותר להרבות בעולים לתורה, ואף שכל אחד חוזר על הקריאה של  

וכן נהגו העולם, דלא   מחנוכה וחוה"מ סוכות[, –קודמו ]הראיה 
כמרדכי. וגם בזה לדעת הדרכ"מ )אות ב( המנהג להרבות הוא דוקא 

 בשמחת תורה.

 סעיף ג 
"הכל עולין למנין שבעה אפילו אשה וקטן, אבל אמרו  –מגילה כג. 

חכמים אשה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור". עבד כנעני דינו 
 מיימוניות(.כאשה, ואם אמו מישראל דינו כיהודי )הגהות 

 
בירושלמי מובא מחלוקת או מכשידע את טיב הברכה או  –קטן 

 משידע למי מברכין, וכ"פ מהר"ם. 
אבודרהם כתב שאשה וקטן עולים למנין שבעה, כאשר כל יושבי  
העיר כהנים. לדעת הרוקח אין קטן מצטרף למנין שלושה, ולפי 

יות  דבריו נראה שאף אינו עולה כשיש שבע עליות בשלושת העל
 הראשונות. 

הר"ן הדגיש שהעיקר הוא שלא כל העולים יהיו קטנים או נשים, 
כיון שאינם בני חיוב, ומ"מ יכולים הם לעלות בעליה ראשונה או  

 אחרונה.
ומ"מ יזהרו שלא לקרוא בראש מגולה, וכל שכן גדול, דלא כמנהג  

 צרפת שקוראים בראש מגולה )דרכ"מ אות ג(. 
לקרותו לתורה קודם ת"ח, כיון שזו  עם הארץ עשיר גדול, אפשר

 כבוד לתורה שמתכבדת באנשים גדולים )דרכ"מ אות ג(.

 סעיף ד 
הגמרא במגילה )כג.( הסתפקה אם מפטיר עולה למנין שבעה או 
לא, ולהלכה עולה. ובכל זאת המנה הוא לחוש לדעה האומרת שאינו 
  מן המנין על כן בשבת יוה"כ ויו"ט שאפשר להוסיף המפטיר עלית 

המפטיר אינה מן המנין, אלא אחר שבעה, ועל כן קודם המפטיר  
אומרים קדיש להראות שאינו מן המנין. משא"כ במקום שאי אפשר  
להוסיף, עושים כעיקר הדין והמפטיר מן המנין )רי"ף, רא"ש,  

 רמב"ם, טור(. 
המרדכי וכן בשו"ת המהר"ם מרוטנבורק כתבו שקטן עולה למנין 

ו"ת המהרי"ל הסתפק לגבי פרשת זכור. שבעה וכ"ש למפטיר, בש
יש שנהגו שכאשר הקטן הוא המפטיר ההפטרה, גדול עולה במקומו 
לקרות בתורה, והנה הריב"ש דחה מנהג זה, שכן לא ניכר שקורא  
למענו, ולעומ"ז הב"י כתב שכן המנהג, בפרט שע"י הקדיש שנאמר 

 קודם הגדול ניכר הדבר שהגדול קרא למענו. 
שהגדול יעלה לתורה ולמפטיר, או שהגדול יקרא  הריב"ש העדיף 

ויאמר קדיש והקטן יחזור על ג' פסוקים מקריאת הגדול ולאחר מכן  
יפטיר, אלא שלמעשה )בסי' לה( הוא כתב שלא רצו לשמוע לו בזה, 

 וכ"כ הב"י שלא נהגו כך.
 

אם קריאת התורה של   –נמצא פסול בס"ת בעליית המפטיר 
ן ר"ח וכדו', ודאי שיוציאו ס"ת אחר  המפטיר זה חובת היום, כגו

לקיים חובת היום בס"ת כשר. משא"כ אם המפטיר הוא רק משום  
כבוד התורה מפרשת השבוע ]בכדי שהמפטיר בהפטרה לא יברך  
על הנביא לבד, ובכך ישווה את הנביא לתורה[ בזה הסתפק בשו"ת 
הרשב"ץ שמא אפשר לקרוא ג' פסוקים מספר תורה הפסול ללא  

 ברכה.  
 

לדעת הראב"ד שבעה יקראו בספר   –סדר העולים בשני ספרי תורה  
הראשון, ומפטיר בספר שני, ויאמרו קדיש רק לאחר קריאת  
המפטיר בס"ת השני, ורבנו ישעיה כתב שבקריאות חובה כארבע 
פרשיות ור"ח ראוי שהעולה בחיוב יקרא את קריאה זו, ולכן כתב 

יקרא בשני, ועל כן אין שראוי הוא שששה יקראו בראשון, ושביעי 
 להזניח מנהג מקום שנוהגים כן. 

 
כתב הב"י שיש שני תנאים  – אמירת קדישים בשני ספרי תורה 

לאמירת קדיש, א. בסיום הקריאה באותו הספר, כל עוד לא  
ממשיכים לקרוא בו הלאה, ב. כאשר עלו כבר מספר העולים של  

שבעה בראשון,   חיוב הראוי לאותו יום. על כן בשני ספרים שעולים
ומפטיר בשני, אומרים קדיש בסיום כל ספר, ואילו כשיש שלשוה  
ספרים, שעולים רק ששה בראשון, אין אומרים קדיש לאחריו, אלא  
לאחר הספר השני והשלישי בלבד ]אא"כ העלו מוסיפים בראשון, 
כך שעלו מנין העולים הראוי, ויאמר קדיש גם לאחר הספר הראשון[ 

רי"ו, ואבודרהם(, למעט בשמחת תורה, שלאחר   )וכן דעת הרא"ש,
הספר הראשון )וזאת הברכה( לא מפסיקים באמירת קדיש בינו 
לספר השני )בראשית(, על אף שעלו מספר העולים הראוי ליום, 
בכדי שלא להפסיק בין הקריאות, א. משום שלא לחלק בינו לימים 

ר  שמוציאים שלושה, ב. כדי שלא ליתן פתחון פה לשטן, לומ
 שסיימו את התורה ואין ברצונם להמשיך )ב"י(. 
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 סעיף ה 
תקנו חכמים שהעולה להפטיר בהפטרה, יקרא קודם בתורה, בכדי 
שלא יראה שהנביא שווה לתורה, שכן זו גם עליה. וכן תקנו שיאמרו 
קדיש קודם עליית המפטיר לתורה, בכדי שיהא היכר בין עליה זו  

 לשאר עליות. 
כתב הריב"ש שאם אין מי שיעלה לקרוא ההפטרה אלא אחד מאלו  

עלה שוב לתורה ויפטיר, שהרי יש לחוש  שעלו כבר לתורה, י
 לנכנסים לביכ"נ כעת, שלא ראו שהוא עלה קודם לתורה. 

ואילו אם רק זה שעלה שביעי יכול לקרוא ההפטרה, והוא אמר 
קדיש, הריב"ש הסתפק שמא לא צריך לעלות שוב כיון שעבר רק  
זמן מועט מעלייתו לעליית המפטיר, או שמא צריך לעלות שוב  

ן שאין דרך לומר קדיש בין העליה להפטרה, ובאור זרוע לתורה כיו
כתב שכיון שאמר קדיש צריך לעלות ולקרוא בתורה שוב ולאחר  
מכן להפטיר ]ואם הוא לא אמר קדיש, ונזכר הש"צ בזמן קריאת 
השביעי, אל יאמר קדיש אלא יפטיר מיד. וכמובן, שתמיד עדיף 

 , דרכ"מ אות ה([.שיקרא את המפטיר מי שלא קרא עדיין )אור זרוע
 

י"א שהמפטיר  –קריאת התורה של המפטיר כשיש קריאה נוספת 
יקרא את התוספת, וי"א שהשביעי יקרא את התוספת והשביעי 

 יחזור על זה )דרכ"מ אות ד(.

 סעיף ו 
אם לא אמר קדיש, יעלו  – סיים את הפרשה בששה עולים בלבד 

גילה כג. ד"ה  שביעי ומפטיר ויחזרו על הקריאה של השישי )תוס' מ
חד,ב"י, דרכ"מ אות ו(, ואם אמר קדיש יעלה רק שביעי ויקרא מה 
שקרא השישי והוא יפטיר, ולדעת הר"מ מרוטנבורק יאמר קדיש  

 לאחר ההפטרה, ולדעת הרא"ש לא יאמר קדיש )טור(.

 סעיף ז 
אם במנחה של שבת או שני וחמישי, אין  – אם דילג פסוק בקריאה 

קרא עשרה פסוקים, אך בשבת חוזר,  צריך לחזור דהעיקר שהוא
כיון שצריך לקרוא את כל הסדרה, ועל כן יקרא את הפסוק החסר 

 עם עוד שני פסוקים בברכות, ואף לאחר התפילה )הג' מיימון(.

 סעיף ח 
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 סימן רצב 

 סעיף א 
סדר התפילה במנחה: "אשרי" ולאחריו "ובא לציון" ]הנאמר במקום 

שבת[, ולאחריה קדיש של סדרא דקדושא שלא נאמרת בשחרית 
 )מ"ב(.

 
לאמירת "ואני תפילתי" במנחה של שבת  הטעם - "ואני תפילתי"

על פי המדרש, שדוד המלך אמר לפני הקב"ה, אומות העולם  הוא 
 ים ואילו אנו מתפללים. כששותים ומשתכרים הולכים ופוחז

 בני ספרד נהגו לכפול, ובני אשכנז וצרפת לא. –לכפול 
, א. כי נתקן דוקא על קריאת  "ואני תפילתי"  אין אומרים  –ביום טוב  

של יו"ט במנחה דעזרא תיקן דוקא במנחה של שבת, ולא  ,התורה
 )שבלי הלקט(.

א"כ ב. כי רק בשבת לכולי עלמא בעינן חציו לכם וחציו לה', מש
שם לדעת ר"א או כולו לה' או כולו לכם, לכן אם אכל ורוצה   ,ביו"ט

 לא עשה כראוי )מג"א(.ממ"נ הוא להתפלל 
לפי הטעם שאין אומרים ביו"ט משום תקנת  – במקום שאין ס"ת 

עזרא אין לומר, ולפי הטעם שאין אומרים ביו"ט משום חציו לכם 
יש לומר, והריב"ש כתב שאין לומר, ואילו המ"ב כתב שהמנהג 

  בין שאין ס"ת ובין ביחיד. לאומרו
 

היא מתקנת עזרא, לקרוא עשרה פסוקים לשלושה    –קריאת התורה  
, מהיכן שהפסיק בשבת זו, בלי מוסיפים עולים, מהפרשה הבאה

 ובלי הפטרה בנביא, וכ"פ השו"ע.
יו"ט שחל בשבת, קוראים את הקריאה של שבת, לפי שעיקר 

משום שבת ולא משום יו"ט )רוקח(, וכ"פ היא הקריאה במנחה 
 השו"ע.

 
במנחה של שבת ותענית שאין בהם   –קדיש אחרי קריאת התורה 

לאחר הקריאה כבשאר קריאות  הפטרה בנביא, אין קדיש מיד 
לפי שלעולם ראוי לומר הקדיש בסמוך לתפילת  –התורה. הטעם 

גם על התפילה וגם על התורה, מכוון העמידה, על כן קדיש זה 
הפטרה בנביא, הרי זה הפסק בהם משא"כ בשאר קריאות שיש 

קודם הקדיש של התפילה )שבלי הלקט, ב"י(. אף במנחה של 
ה, אין אומרים קדיש, כיון שההפטרה  תענית במקום שיש הפטר

 שייכת לקריאה, ואינה הפסק.
 

שבע ברכות, ובאמצעית "אתה אחד", שהיא נ"ד תיבות  –עמידה 
. ונתקן לאומרו כנגד תיבות שב"זכור את יום השבת" עד "ויקדשהו"

לפי ששלושה מעידין שנים על האחד, שכל אחד מהם הוא יחיד 
 בעולמו, הקב"ה, השבת ועם ישראל.

כמו כן, דוקא בשבת ניתקנו שלוש נוסחאות שונות לתפילותיה, מה 
שאין ביו"ט, לפי שתפילות שבת הן כנגד ג' שבתות, "אתה קדשת"  
דערבית כנגד שבת בראשית, "ישמח משה" דשחרית כנגד שבת 
מתן תורה, שכן לכו"ע ניתנה תורה בשבת, ו"אתה אחד" דמנחה 

 כנגד שבת שלעתיד לבוא.
 

 "יום מנוחה וקדושה לעמך נתת"מי שאומר בתפילה  –"וינוחו בו" 
אומר "וינוחו בו" )שבלי הלקט, ב"י(, ואילו מי שלא אומרה, אם כן  
אומר "וינוחו בה" דקאי אשבת, דלשון נקבה היא. ובתוספות 

פעמים בלשון נקבה ו)כתובות ה( נאמר ששבת, פעמים בלשון זכר 
 )ט"ז(.

ומצוותיה שמרו את השבת האבות לפי ש – בתפילה הזכרת האבות 
 ואפילו עירובי תבשילין.

 סעיף ב 
לאחר תפילת העמידה והחזרה המנהג לומר פסוקי  -"צדקתך" 
 "צדקתך". 

שמת באותה שעה )רב שר שלום(  ע"ה א. על משה רבנו  –הטעם 
]א. הט"ז דחה זאת, שהרי ידוע שמשה כתב ס"ת ביומו האחרון, 

שבת, אלא לשיטתו משה נפטר בערב וא"כ אי אפשר לומר שמת ב
לו שבת בשעת המנחה, ולפי שניתנה תורה על ידו בשבת, עושים 

זכרון בזמן המנחה בשבת, וכן לא שייך לבטל בע"ש בזמן המנחה את  
בטלים בשעה זו, משום הכנות השבת. ב. הם ד לפי שממילא מ"ביה

 לשיטת הב"ח, משה רבנו מת בע"ש, אלא שהוא נגנז רק בזמן מנחה
 , וכמו שכתוב בזוהר[.של שבת

 ב. על הרשעים שחוזרים לגיהנם במוצאי שבת. 
 ג. על יוסף משה ודוד המלך שנפטרו ביום השבת.

אם יום זה היה חל בחול ולא היה נאמר בו תחנון, אין  –שאין תחנון 
 לומר בו צו"ץ )טור(, וכ"פ השו"ע.

תך", בני אשכנז נהגו לומר "צדקתך צדק", "וצדק –סדר הנוסח 
"צדקתך כהררי". ואילו בני ספרד נהגו לומר "צדקתך כהררי",  
"וצדקתך", "צדקתך צדק", וכתב הב"י שכן נכון, בפרט שזה סדר  

 הפסוקים.
 

נפטר משה רבנו ע"ה  משום ש  –לא לקבוע בית המדרש לאחר מנחה  
בשבת, וי"א אף יוסף ודוד, והלכה היא חכם שמת כל בתי מדרשות  

והמרדכי כתב שלא ללמוד חברותא בבית  בטלים, וכ"כ הרמ"א.
יש קובעים שיעור המדרש, אך שנים שנים בבתיהם מותר, על כן 

זה דבר קודם תפילת מנחה ולא לאחריו )מג"א(, אלא שלמעשה 
מנהג זכרון בעלמא )מ"ב(, וכן אליה רבה בשם רק אינו איסור אלא 

מלבושי יו"ט הביא שראה את רבו המהר"ל מפראג שדרש כמה  
  המנע ים בין מנחה לערבית, על כן כתב המ"ב שבזמננו אין לפעמ

 בשעה זו, לפי שזה ידחה שיחה בטלה. לדרושכלל מ
 

בני אשכנז נהגו לומר במנחה, ואילו בני ספרד נהגו  –פרקי אבות 
כתב שנהגו לומר פרקי אבות בקיץ ושיר  לומר בשחרית, והרמ"א

 המעלות בחורף הקצר, וסיים שכל מקום יעשה כפי מנהגו.
 

ר"ת נהג שלא לקבוע סעודה באותה  –לא לקבוע סעודה בשעה זו 
 .]משה, יוסף ודוד ע"ה[ שעה, משום חכם שמת

 
במוצאי שבת מתפלל ערבית שתים,   –לא התפלל מנחה בשבת כלל  

אחת לתפילת החובה, בה יזכיר "אתה חוננתנו", ושניה לתשלומים. 
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יתפלל שוב   –טעה ואמר "אתה חוננתנו" רק בשניה אם על כן: 
תשלומים, שהרי רק בשניה יצא ידי תפילת חובה, ותפילת תשלומין 

 נעשית רק לאחר החובה.
 יצא. –בדיל בשתיהן טעה והבדיל בשתיהן או טעה ושכח להאם 
  צריך לחזור מיד  לכולי עלמא    –טעה במנחה ולא הזכיר של שבת  אם  

והגיע עת התפילה תפילת מנחה , אך אם עבר זמן להתפלל שוב

,  להשלים , וחכמי פרובינצא חייבומלהשלים הבאה, רבי יהודה פטר
דהוי כאילו לא התפלל כלל. והרא"ש סיים בדעתו של רבנו יונה, 

 שיתפלל בתורת נדבה, לצאת ידי ספק.שכתב שנכון 
 

 אין לו תשלומין )ב"י(. –הזיד ולא התפלל מנחה של שבת 
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 סימן רצג 

 סעיף א 
מאחרין זמן תפילת ערבית, בכדי להוסיף מחול על    -תפילת ערבית  

פ השו"ע. ]כדאמר רבי יוסי, יהא חלקי הקודש, כ"כ הטור וכ"
ממוציאי שבת בציפורי, השוכנת בגובה, ונראה היום גדול עד צאת  

 הכוכבים )טור([.
 

המנהג לזמר תהילים קודם ערבית, וזהו  –מזמורים קודם התפילה 
א. שבכך מאחרין את ערבית ומוסיפים מחול  –מנהג טוב, הטעם 

ג. שלא יבואו לדבר  על הקודש, ב. ללוות את השבת שיוצאת,
בדברים בטלים בינתיים )מ"ב(. והרגיל במזמורים אלו אף רשאי 

 לאומרם בעל פה )מ"ב(.
אא"כ חל תשעה באב במוצאי שבת )משום שאסור בדברי תורה  

 המשמחים( או שחל יו"ט )משום שאין לשאול צרכיו ביו"ט(. 

 סעיף ב 
 לה בפיו:היתר מלאכה במוצאי שבת, תלוי בזמן צאת שבת וכן בהבד

, ונמנה אותן לפי סדר  הובאו לכך כמה אפשרויות  -א. זמן צאת שבת
 :העדיפות

 
שבת )לד:(  גמרא ב –)טור( לשער מהשקיעה עדיפות ראשונה: 

נחלקו התנאים מתי בין השמשות ומהו שיעורו, לדעת רבי יהודה 
  בין השמשות מיד בסוף השקיעה )לפי ר"ת והשו"ע בסי' רסא ס"ב 
היינו שקיעה שניה, שהיא שלוש מיל ורביע לאחר שקיעה 

(, ואורכו שלושת רבעי מיל, שהן שיעור מהלך אלף וחמש ראשונה
לאחר שיעורו  זמן ביה"ש הוא רק    רבי יוסידעת מאות אמה, ואילו ל

של רבי יהודה, ושיעור אורכו הוא כהרף עין. להלכה, פוסקים 
לאסור מיד בסוף  ,כשניהם לחומרא, בכניסת שבת כרבי יהודה

השקיעה, ובצאת שבת כרבי יוסי להתיר מלאכה לאחר בין השמשות 
דרבי יהודה שהוא שלושת רבעי מיל ועוד שיעור הילוך ארבעים 

ה ]שכן לדעת הרא"ש אין בין זמנו של רבי יהודה ורבי יוסי  ותשע אמ
חמישים אמה[ ועוד שיעור זמן כהרף עין שהוא שיעור בין השמשות 

  לרבי יוסי.
שנוטים לצד צפון, וארצות באה"ל )ד"ה שלשה( במקומות הולפי 

ובין השמשות ארוך, אין לסמוך על שיעור החישוב מהשקיעה לאלו 
שנקט כדעת הגאונים, שצאת הכוכבים הוא הפוסקים כדעת הגר"א,  

מיד לאחר שלושת רבעי מיל, אלא יש להם לדון לפי הכוכבים 
 הקטנים.

 
או במקומות שהשקיעה  עדיפות שניה ]אם אינו יודע זמן השקיעה

הגמרא בשבת שכן  –( 288)שו"ע  לשער לפי הכוכבים יש [: ארוכה
א. שלושה )לה:( מביאה שיש לשער זמן צאת שבת לפי הכוכבים, 

 
 מקור קודש

 

ולא הביא שיעור לפי השקיעה, כיון דמיירי שאינו יודע זמן השקיעה משום  288
 הענן )מ"ב(. 

שכן בראיית כוכב אחד הרי ] , לפי שקודם לכן הוא ספק יוםכוכבים
  .[זה יום, שני כוכבים בין השמשות, שלושה הרי זה לילה ודאי

ב. כוכבים קטנים ]אף שהגמרא פוסקת שהעיקר שיהיו כוכבים אלו 
ן הזה כתב רבנו יונה שאין בקיאין ועל כן יש בינוניים, מ"מ בזמ

האחרונים דנו, כאשר הרקיע מזהיר כעין לשער בכוכבים קטנים[. 
יום, האם מועילים כוכבים קטנים, הפרי חדש החמיר, והגר"א הקל  
 כאשר הסתלק האדמומית מכיפת הרקיע באותו צד ששקעה החמה.

כבים, ויותר מזה, בספר תפארת ישראל הצריך שיהיו ששה כו
שלושה קטנים ושולשה בינונים, לפי שכך אנו יודעים שהם הקטנים 
]שהרי הדרך היא שבתחילת הלילה הכוכבים נראים קטנים ולאחר  
מכן הם נראים גדולים יותר[, ומ"מ אם התקיים כדעת הגר"א  
והסתלק האדמומית מכיפת הרקיע שבצד השקיעה, יש להקל ללא  

 צורך בעוד כוכבים קטנים )מ"ב(.
. רצופים ]לפי הר"ן צריך שיעור זה בשביל דין תוספת שבת, אלא  ג

שלפי הרמב"ם אין דין תוספת שבת, ועל כן אין צריך שיעור זה, וכן 
כיון שעיקר הטעם   הדין גם לגבי קריאת שמע שאין צריך תנאי זה[.
להמתין מעט לאחר  ברצופים הוא משום תוספת שבת, א"כ מועיל 

 אינם רצופים )דגמ"ר, מ"ב(.ששראה שלושה כוכבים קטנים 
ד. ולפי באה"ל צריך גם שיכסיף העליון וישווה לתחתון )באה"ל  

(, והיינו כאשר נסתלק האדמימות מאותו מקום ודומה 289ד"ה עד 
ללבן, מלשון הכסיף פניו, ומי שאינו בקי בזה, ישער אם יש כדי 

 ארבעה מילין מעת תחילת השקיעה )באה"ל ד"ה שיראו(.
 

ישית ]יום המעונן[: ישער לפי השעון שעה שיודע עדיפות של
 שאתמול בזמן הזה היה לילה )מ"ב ס"ק ז(.

 
עדיפות רביעית ]אם אין לו שעון או שאינו יודע את זמן הלילה של  

כשאי  ,יום המעונןכגון ב –)שו"ע( כשיצא הספק מליבו אתמול[: 
אפשר לשער על פי הכוכבים, או בראיית השקיעה, יש לו להוציא 

 שבת רק לאחר שיעור שיצא הספק מלבו שכבר יצא שבת ודאי.
 

לאחר הזמן הראוי צריך גם שיבדיל, לדעת   –ב. הבדלה בפיו 
הרמב"ם והרא"ש צריך שיבדיל גם בתפילה וגם לאחר מכן בפיו, 

 ולפי הב"י מספיק באחד מהם, או בתפילה או בפיו. 

 סעיף ג 
פלל ערבית  אדם שאנוס מלהתפלל ולהבדיל במוצ"ש, רשאי להת 

א''ר חייא בר אבין רב צלי של  " -ברכות כז: ] מיד מבעו"י ולהבדיל
אומר ... רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת ,שבת בערב שבת

ת''ש דאמר רב   ,הבדלה על הכוס או אינו אומר הבדלה על הכוס
יהודה אמר שמואל מתפלל אדם של מוצאי שבת בשבת ואומר 

 . ["הבדלה על הכוס

ולפי ספר מנחת כהן, מכיון שאנו רואים הכוכבים, אין להקפיד אם נשער   289
ת. אלא שבבאה"ל סיים שצריך גם שיכסיף התחתון שיעורו של הזמן לפי ר"

 וישווה לעליון, לפי שרק בזה מוכח שעבר זמנו של ר"ת )באה"ל ד"ה עד(.
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יאר רבנו היתר: א. דוקא באנוס או לצורך מצוה, כמו שבהתנאים ל
, או שההיתר הוא דוקא באנוס, כגון שלא יהיה לו יין במוצ"ש ,האי

ומג"א פירש כגון שיש לו  ,שצריך להחשיך על התחום לצורך מצוה
  .מחוץ לעיר והוא יכול להביאם רק ביום השבתלהבדלה רק יין 
דוקא לאלו הסוברים שתפילת ערבית  דוקא מפלג המנחה, וזה ב. 

כן כתב הרי"ץ גיאת שבזמנינו אין על זמנה מפלג המנחה )ר"י(, ו
היתר, כיון שנהגו כל ישראל כרבנן, שמתפללים ערבית רק לאחר  
צאה"כ. לעומת זאת, הרמב"ם התיר את הדבר, כלשונו )הל' תפילה  

ש בשבת, לפי שתפילת  פ"ג ה"ז( "וכן יתפלל ערבית של מוצ"
ערבית רשות אין מדקדקין בזמנה אחר צאה"כ", וכ"כ בהל' שבת 
)פכ"ט הי"א( "וכן מבדיל על הכוס מבעו"י אע"פ שעדין הוא שבת  
שמצות זכירה לאומרה בין בשעת כניסתו ויציאתו בין קודם לשעה  

 זו כמעט".
ג. י"א שמתפלל קודם צאה"כ, אך יקרא קריאת שמע עם ברכותיה 

ילה )פ"ג ה"ז( פ ר צאה"כ, וכן הוא בלשון הרמב"ם בהל' תלאח

"ובלבד שיקרא ק"ש בזמנה אחר צאה"כ", אלא שבדרכ"מ כתב 
בימות החול אומרים ק"ש של ערבית קודם הלילה, א"כ  ששלדידן 

אלא   גם בשבת א"צ להקפיד לומר ק"ש דוקא לאחר צאה"כ.
ליחיד  שהמג"א כתב שהיתר זה הוא דוקא לציבור ולא ליחיד, שכן

ובכה"ח כתב שלפי האר"י ז"ל צריך  אין מתירים לקרוא מבעו"י.
לקרוא ק"ש ואח"כ להתפלל, וכשיגיע זמן ק"ש חוזר לקרוא בלי  

 ברכותיה.
 מ"מ אסור במלאכה עד צאה"כ.  ד. אף שהבדיל

 
אין לעשות כן,  להלכה, השו"ע כתב היתר זה, אלא שלדעת הב"ח 

ואו לעשות מלאכה )מג"א,  , ועוד שמא יבדבר זה תמוה לרביםשכן 
 מ"ב ס"ק ט(.

 
אריכות נועם, אומרם ביש להאור זרוע כתב ש –והוא רחום וברכו 

  ., וכ"כ הרמ"א)דרכ"מ( בכדי להוסיף מחול על הקודש
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סימן רצד 

 ה - סעיף א 
 הבדלה בתפילה 

 להבדיל בתפילה, ואף אם מקודם הבדיל על הכוס )מ"ב(.צריך 
)בברכות לג. שבעמידה חונן הדעת ברכת הבדלה באת האומר ו

 נחלקו התנאים היכן מזכיר, והלכה כת"ק(.
הבדלה מנין, ולפי דעת אם אין משום שלפי הבבלי  –הטעם 

 שלא ישאל צרכיו קודם שיבדיל.בכדי הירושלמי 
"אתה חונן" ומוסיף "אתה הבדלת בין   י"א שמתחיל  –אופן ההזכרה  

קודש לחול" )או"ח, רמב"ם, רב עמרם(, וי"א שמתחיל מיד "אתה 
חוננתנו", לפי שענין אחד הוא )הב"י כתב שכך מנהג העולם(. וכתב 

, לפי שאין לומר גם "אתה  למעשה  נכוניםהבדרכ"מ שאלו המנהגים  
ומר אלא שהלבוש והב"ח כתבו שא חונן" וגם "אתה חוננתנו".

שניהם, פותח ב"אתה חונן" ומוסיף "אתה חוננתנו" וחוזר ל"וחננו 
ממטבע  ין משניםהזכרת "ותן טל ומטר" אבמאיתך" ]א. כמו ש

בתוך הברכה, ה"ה בזה. ב.   והברכה, לבני אשכנז, אלא מזכירתחילת  
וכן אין כפל דברים, שכן ב"אתה חונן" מודה שבורא עולם חנן את 

ובתוספת "אתה חוננתנו" מודה על חכמת    כל ענייני התורה,בהאדם  
 ., ומ"מ בדיעבד שפתח ב"אתה חוננתנו", יצא )מ"ב(ההבדלה )ט"ז([

 
אין אומרים במוצאי שבת, משום שצריך להבדיל   –תפילת הביננו 

 בתפילה )ברכות כט.(.
 

   – לא הבדיל בתפילה  
 ,כוסשבסומך על ההבדלה אין מחזירין אותו, כיון שהדין הוא ש

)ברכות לג.,  290 בנוסף לתפילהעל הכוס  להבדילבין כה צריך ש
ויכול לעשות זאת עד למחר )ר' יונה(, ולפי זה אם לא הבדיל   טור(,

אינו חוזר, כיון שלמחר מבדיל על    –בתפילה כשחל ט' באב במוצ"ש  
 הכוס )טור(, וכ"פ השו"ע בסעיף ג.

 
 אלא שישנם עוד כמה דעות שיכול עוד להבדיל: 

דכל שלא התחיל בברכה   , בין אתה חונן לברכה הבאה מר י"א שיא
הבאה הרי הוא קשור לברכה הקודמת, כגון בעל הניסים בחנוכה 

אך דעת  ופורים, ויעלה ויבוא דליל ר"ח, ועננו דתענית )ר' אלחנן(,
)תלמידי   ר"י דהוי כהתחיל בברכה הבאה, ועל כן ממשיך ולא חוזר

, דהיינו שאינו חוזר כל  ף ד, וכ"פ השו"ע בסעירבנו יונה, רא"ש(
. אלא שבחזון עובדיה )ח"ב שפג( שסיים להזכיר את השם )מ"ב(

אמר שם יאמר "למדני  יפסק שאם אין לו כוס להבדיל )אף למחר( 
חוקיך" ויחזור לומר "אתה חוננתנו", ואם כבר סיים הברכה יאמר 

 שם "אתה חוננתנו" בלי חתימה. 
דעת ר"ת, וזו  ור אם ירצה, רשאי לחז וי"א שאף שאינו חוזר מ"מ 

שאין  ר"ת תוס' כתבו שכן המנהג ]הטור כתב דשמא פירש הו
אותו לחזור[, אך הרא"ש כתב שאין    מחזירין אותו היינו אין מחייבין

 
 מקור קודש

 

אף שצריך להבדיל בתפילה ובכוס, מ"מ בדיעבד סומך על הכוס, ומ"מ לעת  290
 עתה הוא אסור במלאכה עד שיבדיל על הכוס או באמירה )מ"ב(.

זה מסתבר, דכשם שאין מחזירין אותו בסיום התפילה, כך אין 
 פסק, דכיון שאינו צריך לחזור הוי המחזירין אותו באמצע הברכות

, ומ"מ סיים שאפשר לחזור בתורת נדבה, וכ"כ הב"י שכן הבתפיל
א במי שמכיר את  ק. וכל זה דו, וכ"פ השו"ע בסעיף הראוי לנהוג

 . עצמו כזריז וזהיר ושיכוון )מ"ב(
וי"א שיבדיל בשומע תפילה, כדין בקשת ותן טל ומטר )כן הטור 
נקט בדעת הרמב"ם(, אלא שהתוס' דחו דבריו, שכן דוקא שאילת  
צרכיו אפשר להכניס בשומע תפילה משא"כ הבדלה, אלא שהב"י  
דחה טענה זו, שכן בהבדלה אומר בקשה באמירת "כשם שהבדלתנו 

מב"ם כדברי התוס'  וכו'", אלא שלמעשה סיים הב"י שגירסת הר
"שאם טעה ולא הבדיל, משלים תפילתו", וכ"פ בשו"ע בסעיף א, 
כך שאין להשלים בשומע תפילה. והוסיף המ"ב שבמקרה שלא  

 יהיה לו כוס, יזכיר בשומע תפילה. 
 

ומ"מ אם אין לו כוס להבדלה חוזר )בה"ג(, דהיינו שאין לו כוס גם  
וכ"פ השו"ע, ולפי זה אם סיים תפילתו וכן את , )ר' יונה( למחר

התחנונים שבסוף התפילה חוזר לראש, אך אם לא חוזר לברכת אתה 
 חונן )מ"ב(. 

 ., וכ"פ המ"במחר אינו חוזר )ר' יונה(כוס לשכן אם יהיה לו 
 ומ"מ אסור במלאכה עד שיאמר המבדיל )מג"א(.  

 
לא  ך הרדב"ז כתב שמתפלל שתים א – לא התפלל ערבית כלל 

מבדיל בשניה, ובבאה"ל מג"א  , לעומת זאת לדעת המבדיל בהן כלל
, אך אם לא אומר  הבדיל בלילה על הכוסאם  ש)ד"ה אומרים( הכריע  

תפילה השניה, שהיא לשם  בלא הבדיל כלל בלילה, יש לו להבדיל 
 .291  השלמת ערבית, וכן יבדיל על הכוס

 
כיון שאכל באיסור קונסים אותו  – טעם  ו   , לא הבדיל בתפילה ובכוס

"בעא מיניה רב חסדא מרב ששת   –שיחזור ויתפלל. ]ברכות לג. 
טעה בזו ובזו מהו, א"ל טעה בזו ובזו חוזר לראש", ופירשו הרא"ש  

 , וכ"פ השו"ע[ורבנו יונה דהיינו קודם שהבדיל, כיון שטעם באיסור
צריך  ס לאחר שטעם, אין וומ"מ אם כבר הבדיל על הכ. בסעיף א

 .292לחזור להתפלל, כיון שכבר הבדיל )באה"ל ד"ה צריך(  
וכן הדין אם לא אמר "ותודיענו" ביו"ט שחל במוצ"ש אינו חוזר, אך 

  אם טעם קודם יקנה"ז צריך לחזור ולהתפלל )באה"ל ואם טעה(.
 

רעק"א בשם הרשב"א כתב שחוזר   – לא הבדיל כלל, ועשה מלאכה 
מב"ם מפקפק בדין זה, כיון להתפלל, אלא שבספר קובץ על הר

שהרמב"ם השמיט את כל הסעיף שלא הבדיל וטעה ואכל, ובאה"ל 
שאין להחמיר בדבר, מאחר ולא הוזכר הדבר בתלמידי רבנו פסק 

יונה והרא"ש. אך למעשה, בחזון עובדיה )ח"ב עמ' שפב( פסק 
שיתפלל בתנאי נדבה, אא"כ אמר קודם המלאכה "ברוך המבדיל בין 

 שבזה אינו חוזר להתפלל.  קודש לחול",

כתב לומר רק בתפילה הראשונה, שכן לאחר בבאה"ל דחה את דעת רעק"א ש  291
שנתקן שיש להבדיל על הכוס ממילא לא שייך לומר שיש להבדיל בשחרית, ואם  

 כבר יש להבדיל היינו רק בתפילת התשלומים שלאחריה. 
 דלא כדרך החיים שפסק לחזור בכל ענין ולא חילק )באה"ל שם(. 292
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סימן רצה 

 סעיף א 
בכל תוספות התפילה של מוצ"ש, לפי שהוא זמן חזרת מאריכים 

לאחר השבת, שממתינים עד שיסיימו אחרון בתי  הרשעים לגהינם
הכנסת את תפילתם. ועל כן כל התוספות נאמרות באריכות נועם 

 )טור(, וכ"כ הרמ"א. 
 

לפי שהוא מזמור ברכה, שברך משה   –"ויהי נעם" )תהלים צ, יז( 
 רבנו את ישראל בשעה שסיימו את המשכן. 

אפילו אם חלין   אין אומרים אותו בשבוע שיחול בו יו"ט או כיפור,
א. כיון  –לפי שצריך דוקא ששת ימי מעשה. הטעם ביום שישי, 

שאומר "מעשה ידינו" פעמיים, האחד על מלאכת המשכן והשני על 
ששת ימי המעשה. ב. לפי שנרמז בו "ומעשה", ו' ימי מעשה 
)פרישה(. ג. לפי שהשבוע נחלק לשניים, ימי א,ב,ג שייכים לשבוע 

יכים לשבוע הבא, על כן אומר "ידינו", משא"כ שעבר, וימי ד,ה,ו שי
ודוקא ימים טובים,  כשחל יו"ט ביניהם אין הם במילואם )דרישה(.

 ולא פורים או ערב פסח שחלים בימי החול )מ"ב(.
נאמר בעמידה, ויש מקומות שאין אומרים אותו בבית האבל, אלא  

 מיד מתחילים במזמור יושב בסתר.
 

נאמר מיד לאחר הפסוק "ויהי  –מזמור יושב בסתר )תהלים צא( 
 נעם" שנאמר בסוף המזמור הקודם, ונקרא שיר של פגעים. 

נוהגים לכפול פסוק זה, שהוא האחרון   –ארך ימים אשביעהו 
במזמור יושב בסתר, לפי שבזה נשלם השם הקדוש שבו, והוא: א. 

יודי"ן, כמו בשם השם   בישועתי יש בו ב' יודי"ן, וכשכופלים הוי ד'
במילוי יודי"ן שיש בו ד' יודי"ן )מטה משה(. ב. מספר התיבות של 
ויהי נעם, יושב בסתר, וכפילות הפסוק ארך ימים, עם הכולל שהוא 
המזמור ביחד הם ק"ל, כמנין גי' הכהנים, שהוא ק"ל, שהם היו  
אומרים אותו בשעת יציאה למלחמה, והוא כשם השם במילוי יודי"ן 

צף, שהוא י,יו,יוד ה,הי ו,וי,ויו ה,הי שבגי' הן ק"ל )תשב"ץ(. ג. בר

כנגד ק"ל שנה שפרש אדם הראשון מאשתו, והוליד פגעים בישין, 
 עטרת זקנים(.ומזמור זה נקרא מזמור של פגעים )

 
מתחיל מ"ואתה קדוש", ואין אומרים "ובא לציון"   – סדר קדושה 

אומרים "ואני זאת בריתי"  בלילה, לפי שאין גאולה בלילה, וכן אין 
 הנאמר אחריו כיון שהוא הפסוק הסמוך לו בישעיה.

בני אשכנז אינם אומרים אותו בשבוע שאין אומרים בו ויהי נעם, 
שרתה שכינה, לכן   י זהלפי שויהי נעם שייך למלאכת המשכן ועל יד

מיד אומרים "ואתה קדוש יושב תהילות ישראל" )ט"ז(, אבל כן 
כה, וכ"כ הרמ"א. לעומת זאת, בני ספרד אומרים  אומרים פסוקי בר

 את המזמור הזה בכל ענין )טור(. 
 

מבדיל הש"צ בכדי להוציא את מי שאין לו  – הבדלה בבית הכנסת 
אך מי שיש לו יין יותר טוב שיבדיל בביתו   יין להבדלה, וכ"פ השו"ע.

 )מ"ב(. 
 

שהוא   יש להזכיר אליהו הנביא במוצ"ש, לפי  –להזכיר אליהו הנביא  
עתיד לבשר את הגאולה, ונאמר בעירובין )מג:( שמובטח להן  
לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים 

מפני הטורח שיש בימים אלו, שלא יצטרכו לילך לקבל  –]הטעם 
משום שיש איסור תחומין, שאליהו –פניו[, וכן לא בשבתות ]הטעם  

ן איסור תחומין למעלה מעשרה, מגיע מלמעלה, שכן אף שלנו אי
מ"מ יש לומר שלנו זה ספק דרבנן ולקולא, אך לאליהו אין ספק בזה, 
ועוד שלאליהו הוי מחוץ לי"ב מיל, וא"כ בזה הוי ספק דאו' ולחומרא 
)מג"א, מחה"ש([, ולכן אנו מתפללים ומצפים שיבוא כעת ויבשרנו, 

 וכ"כ הרמ"א.
 

", בכדי ח ה' לך את אוצרו הטובכגון "ויתן לך", "יפת  –פסוקי ברכה  
ויש חילוקי מנהגים, האם פסוקים אלו  שיתברכו במעשה ידיהם.

 נאמרים קודם ההבדלה או לאחריה )באה"ל ד"ה אבל(.
יש מקומות שנוהגים להדליק בנרות במקום האופל, דעל ידי זה זכה 

 שאול למלוכה )מ"ב(.
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 סימן רצו 

 סעיף א 
 יבנ"ה, דהיינו, יין בשמים נר הבדלה )פסחים קג.(. – סדר הבדלה  

כמו קידוש, שצריך להבדיל את    הרמב"ם הוא מדאו'לדעת    –הבדלה  
הוא  לדעת הגר"א , והשבת משאר ימים בין בכניסתו ובין ביציאתו

 .)מג"א, מ"ב( מדרבנן
 

 יש פסוקים הנאמרים לסימן טוב. – לה  קודם ההבד 
 

, כדיני כוס של ]ששתו ממנו קודם[ שלם ושלא יהיה פגום –יין 
ברכה )פסחים קה:(, כך שלפי הרא"ש כוס פגום מעכב, ואילו לדעת  

 הרשב"ם זה רק לכתחילה, ואין זה מעכב.
 

יתנו עיניהם בכוס )רמ"א(, המבדיל והשומעים  – בשעת ההבדלה 
 )מג"א(.

 
, לפי ש"כל בית שלא נשפך בו יין  נוהגים לשפוך מהכוס על הארץ 

ונחלקו האחרונים מתי ישפוך,  –)רמ"א(  כמים אין בו סימן ברכה" 
יש לשפוך קודם סיום ברכת הגפן, וכ"כ הלבוש,  -לדעת הרמ"א 

. אלא שהט"ז דחה  חסרוס  ברכת הגפן על כ  תחילתבכדי שלא תהיה  
דבר זה, שכן גם בסיום ברכה צריך הכוס שלא להיות פגום, ועוד 
שפגום היינו דוקא כששותה ממנו ולא בשפיכה, ועוד שהרי זה בזיון 

והמג"א הוסיף ששופך דוקא קודם  לברכה לשפוך מכוס הברכה.
 סיום הברכה ולא לאחריה, בכדי שלא יהיה ביזוי לכוס הברכה )מ"ב(.

השפיכה היא בשעה שמוזג את    –לדעת ספר יש נוחלין  מת זאת,  לעו
הכוס, ימלאנו על כוס גדותיו וישפך, וכן נהג הט"ז )וכ"כ מטה משה, 

 , וכ"פ המ"ב.של"ה, רש"ל(
בשמו(, וכן כתב הב"ש   אין לשפוך )כן כתב כנה"ג  –לדעת האר"י ז"ל  

שאין לשפוך משום ביזוי משקה. אך המג"א דחה זאת שכן יש לומר  
שעל שיעור מועט לא מקפידים, וכן כנה"ג נהג לשפוך על פתח  

 הבית כמנהג הגדולים.
ומ"מ כתב הט"ז שגם לדעת השופכים ההיתר הוא דוקא בשיעור 

ן  מועט, שכן מה שנאמר "כל בית שאין נשפך בו", נאמר בלשו
דיעבד, לומר שרק אם נשפך, שכן אסור לשפוך בדוקא כמו שמצינו 
בצינורות דחתן וכלה )סי' קעא(, אלא שנאמר כך לומר לאדם  
שנשפך כבר בביתו שלא יתרגז על כך, שכן נאמר בסוטה שכל בית 

 , וכ"כ המ"ב.שיש שם רוגז הוא סימן עניות
 

בדיל ישב וישתה, ונהגו שהנשים לא שותות, וכן שהמ –ישתה 
, הטעם בכדי שיהיה לו  שותה לבדו ואינו משקה לבני ביתו )מג"א(

 .שיעור שיוכל לברך ברכה אחרונה )מ"ב(
 

מן הכוס, והיינו רק   הרמ"א כתב ששופכים  – שפיכה לאחר ההבדלה  
 לאחר סיום הברכה, בכדי שלא יהיה הפסק )מג"א(.

 סעיף ב 
יגו גם כן  , וחז"ל הפלהוא קודם לכל משקין )מ"ב( ו יין ל אם יש 

בגודל המצוה ואמרו, המבדיל על היין או שומע מאחרים שמבדילים 
הקב"ה קוראהו קדוש ועושהו סגולה,  שנאמר "והייתם לי סגולה  

 מכל העמים" )טור, מ"ב(.
 

   – אם אין לו יין  אך  
חמר שכר שהוא  תוס' הוסיפו שרשאי להבדיל על    -להבדיל על שכר  

ואפילו הפוסקים המחמירים שלא לקדש על   וכ"פ השו"ע, מדינה,
חמר מדינה, מודים לענין הבדלה, שכן בגמרא מובא שאמימר עשה  
מעשה )באה"ל(. ומשמע מהרמ"א דאף כשיש יין ביוקר, מקרי יין 
מצוי ויש להבדיל עליו, מ"מ אם השכר חביב עליו אפשר להבדיל  

 עליו )באה"ל(.
אי פסח משום שהוא  והרמ"א כתב שהמנהג להבדיל על שכר במוצ

 חביב עליו, אך למי שאינו חביב יבדיל על היין )ט"ז(.
דרכ"מ כתב בשם אבודרהם שעדיף לקדש על כוס יין מפגום ה

מאשר על חמר מדינה, וכ"כ הרמ"א. אך המג"א כתב שאין לומר כן 
שהרי חמר מדינה אינו פחות מיין, שכן המנהג להבדיל עליו במוצאי 

, ואדרבה אם היין פגום יבדיל תר מן הייןפסח משום שהוא חביב יו
, וי"ל שהרמ"א מיירי במקום שאין השכר חמר  על חמר מדינה

 . , וכ"כ בביאור הגר"אמדינה
א. דוקא משקין שרגילים לשתות באותו מקום,  – גדר חמר מדינה 

ב. ולכתחילה משקה שאינו חריף כל כך, כך שיוכל לשתות כולו, 
ליו ובלבד שישתה ממנו מלוא ומ"מ בשעת הדחק רשאי להבדיל ע

 לוגמיו, שהוא רוב רביעית )מ"ב(.
ג. דוקא שהוא חשוב, דלא כמשקה רוסי הנקרא קואס, ולא 
כבארשט שהוא חמיצה, ומה שהקל הרש"ל בשעת הדחק בברה"מ, 
היינו שם שאין בזה ברכה לבטלה, משא"כ בהבדלה ]ומה שכתב 

ה דוקא  החיי אדם שאפשר להבדיל עליו בשעת הדחק, י"ל שז
במקום שהוא נעשה חושב כשכר, ודוקא כשרגילו בני המקום 

 לשתות ממנו[ )מ"ב(. 
ד. מי שנזהר מחדש יזהר גם שלא יהיה במשקה חשש חדש ]שכן 
אלו הנזהרים בשתיית שכר משום חדש, צ"ע איך יבדיל עליו וישקה 
לאחרים, על כן כתב הפמ"ג )סי' רצט( שהמחמיר ישמע ההבדלה  

בבאה"ל סבר שאינו יוצא בזה כלל, שכן לשיטת  מאחרים, אלא ש
 המחמיר הרי זה כוס של איסור[. 

 
נחלקו מתי מברך המבדיל בין קודש לחול, בפרקי  - להבדיל על פת  

דרבי אליעזר )פ"כ( אמר רבי מונא שמברך לאחר שמרחיק את ידו 
 מהאש, או לאחר שתולש אבן מן האדמה.  

ד ואפילו לא על הפת,  אלא שלדעת רב עמרם מקדש רק על יין בלב
כיון שפת שייך לענין קידוש ולא לענין הבדלה )וכן דעת התוס', 

 הרא"ש, והרי"ף(. 
רב עמרם חידש שניתן להבדיל על הפת ביו"ט שחל במוצ"ש, דכיון 
שמקדשין עליו מבדילין עליו, אך הרא"ש חלק על דבריו, והשו"ע 

שמבדיל על השכר, כהרא"ש.  הביא מחלוקת, ופסק בי"א בתרא
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ודעת הרמ"א, אצלנו הגירסא היא שמבדיל על הפת, וכ"כ המ"ב, אך 
לכתחילה ודאי שיחזר אחר היין. אך הפרישה כתב שהגירסה הנכונה 

   השכר. שמבדיל על"והסברא האחרונה עיקר" דהיינו ברמ"א היא 
 

לכתחילה מברך בורא מאורי האש על נר שיש בו  –אם אין לו אש 
ן, אך אם אין לו מברך לאור האש, ואם אין לו מברך לאור  שמ

 הכוכבים, לפי שהן מן האש.

 סעיף ג 
לא הבדיל על  בפסחים )קז.( נאמר שאמימר –אכילה כשאין לו יין 

השכר, ולכן לא אכל ולן במוצ"ש בתענית עד שלמחרת הבדיל על  
היין, משמע שאסור לאכול קודם הבדלה, ואילו נאמר שמי שאין לו 

סועד קודם הבדלה ואומר על הכוס ברה"מ  293אלא כוס אחת 
והבדלה, ומשמע מכך שמותר לאכול, על כן נאמרו כמה יישובים 

 לדבר: 
הבדלה, ומה שהותר היינו כשישב בסעודה  א. אסור לאכול קודם

שלישית והיא נמשכה לתוך החשכה, כך שהתחלתה היתה בשבת 
 )רבנו ניסים(.

ואף אם מצפה שיהיה לו כוס למחר,  ב. אסור לאכול קודם הבדלה,
היינו כשיש לו כוס אחת, ויודע שלא יהיה לו לאכול ומה שהותר 

כוס את ברה"מ  למחר, שבזה הותר לו לאכול ואח"כ לומר על ה
אינו מצפה וגם וההבדלה )ר"י וכ"פ הרא"ש(, ומשמע שאם אין לו 

וכל זה לסוברים שברה"מ    למחר מותר לו לאכול )ב"י וכ"פ הכל בו(.
טעונה כוס, אך למ"ד שאינה טעונה כוס, יש לו להבדיל על הכוס  

ואם יש לו כוס  ולאכול, וכן כתב השו"ע דעה זו בשם י"א בתרא. 
מצפה שיהיה לו למחר, יבדיל עכשיו ויאכל רק  אחת אלא שהוא

למחר )לפי הטור(, אך לדעת המג"א רשאי אין כוס מעכבת בברה"מ, 
 ועל כן רשאי לאכול כבר בלילה )מ"ב(.

אך הוסיף השו"ע, שכל זה ביין מזוג שכבר אי אפשר למוזגו, אך אם 
וישתה ממנו מלוא לוגמיו בלבד, יכול למוזגו ודאי שגם יבדיל עליו 

 יאמר עליו ברכה"מ.ו מכן ימזגנו במיםולאחר 
והוסיף המ"ב, שאם הוא מצפה שיהיה לו כוס רק למחרת בערב, 
אינו מחויב להמתין כל כך. והגר"ז כתב שאפשר שאפילו יותר 

 מחצות היום אינו מחויב להמתין ורשאי לאכול )מ"ב(.
ג. מותר לאכול קודם הבדלה, אלא שישנה מידת חסידות להחמיר  

לאכול עד שיבדיל, וכך אמימר החמיר על עצמו )תוס', רבנו ולא 
ואף לשיטה זו יונה, וכן נראה דעת הרמב"ם שהשמיט הלכה זו(. 

השו"ע הביא לכתחילה יש להתפלל ולהבדיל בחונן הדעת )מ"ב(. ו
 שיטה זו בשם י"א קמא.  

ד. לדעת המהר"ם מרוטנבורק יאמר ברכת המבדיל בלא כוס  
 שאין להורות כן.)דרכ"מ(, ובמ"ב כתב 

להלכה, השו"ע פסק כדעה שניה, ובמ"ב כתב שכיון שהשו"ע הביא  
את הדעה השלישית המקלה בשם יש אומרים קמא, על כן יש להקל  

 לאדם חלש.

 
 מקור קודש

 

רה"מ, לפי הרא"ש כיון שאז  היינו כוס שאינו יכול לעשות בה גם הבדלה וגם ב  293
הכוס יהיה פגום וזה מעכב, וא"א למוזגו במים ובכך לתקנו, כיון שהוא מזוג כבר, 

 סעיף ד 
"אמר רבי יוחנן שלושה מנוחלי העולם הבא, הדר  –פסחים קיד. 

י בארץ ישראל והמגדל בניו לתלמוד תורה והמבדיל על היין במוצא
שבת, והוא דשייר מקידושא להבדלתא" ]דהיינו המעלה היא דוקא 
יין הנשאר מקידוש השבת ובשארית מבדיל במוצ"ש, בפרישה 
ביאר, כיון שיצר הרע מגרהו לסיים היין לכבוד שבת, והוא מצמצם 
בשתייתו כדי שיהיה הוא גם ככוס להבדלה, לפי דכל דאיתעביד ביה 

, ולפי זה כתב הטור שמי שיש  נא[מצוה חדא, ליעביד בה מצוה אחרי
לו רק כוס אחת של יין לקידוש או להבדלה, יקדש על הפת ויבדיל 

 על היין, לפי שאת הקידוש אפשר לעשות בפת, וכ"פ השו"ע.

 סעיף ה 
א. לפי שאפשר  –נר חנוכה עדיף, הטעם  – נר חנוכה ויין להבדלה 

להבדיל בתפילה, והזכרת נס חנוכה אין מספיק לעשותה רק 
 בתפילה. ב. לפי שפרסומי ניסא עדיף.

 סעיף ו 
את    י"א שנכון לעשות את ההבדלה בעמידה, כמלוה  - אופן ההבדלה  

המלך, ומתוך שקובעים עצמם לברכת ההבדלה שזה מועיל 
בעמידה, הרי זה מועיל לקביעה גם לענין שתיית היין )כל בו, 

 והרמ"א כתב שכן המנהג. אגודה(,
שכן בשביל  )תוס' ברכות מג. ד"ה הואיל( נאה וטוב לשבתוי"א ש

להוציא את חברו בברכות הנהנין צריך קביעות ובעמידה אין זה  
 ופסק בשו"ע. וכן הסכים הב"י ת )ט"ז(,קביעו

לכולי עלמא טוב לברך   –הבדלה של יקנה"ז של יו"ט שחל במוצ"ש  
 מיושב )מ"ב(.

 
הטור )סי' רצט( כתב שלא   –כשיש לחם על השולחן בשעת ההבדלה  

ואם הביא יכסנו, משום שברכת הפת קודמת  ,יביא הלחם בהבדלה
ליין. וכתב הב"י )בסי' רצט( שכל זה דוקא ברוצה לסעוד מיד, אבל 

 באינו רוצה לסעוד מיד אין דינה קדימה ואין צריך לכסותו.
 

המרדכי כתב שנוטל את היין בימינו ומברך, וכתב  - לברך בימין 
וא"כ בשעה    הראבי"ה שמזה שומעים שבכל מצוה יש לאחוז בימינו,

]ולא   שמברך על הכוס אוחז הכוס בימין ואת הבשמים בשמאל
מניחו מידו משום דכל הברכות של ההבדלה מצוה לעשותן על הכוס 

, ואילו כשמברך על הבשמים אוחזם בימינו ואת היין )מ"ב([
ושוב מחזיר את  ]ומניח את ההדס ומברך על האש )מ"ב([ בשמאל, 

וכ"פ השו"ע. וכן כל ברכה של מצוה וגומר ההבדלה, , היין לימינו
 ראוי לו שבימין יאחזנו )ט"ז(.

 סעיף ז 
נהגו העולם להבדיל בבית הכנסת אף על פי שאחר כך מבדילים 

מתכוונים שלא הם    וכתב בב"י שכל זה דוקא כאשרבבית לבני ביתם,  

ואם ימהלנו יותר יפגמנו. ולפי הרשב"ם שאין כוס פגום מעכב להבדלה, מדובר 
 בכוס שיש בה רביעית בצמצום )ב"י(.
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]כיון שיש מ"ד שמצוות אינן צריכות  לצאת בהבדלה בבית הכנסת
וכ"פ   לו לא הבדילו כלל )ר"ן, תלמידי רבנו יונה(.הוי כאי  , דאזכוונה[
שאפילו אם כל בני הבית היו בביכ"נ כיון שהתכוונו שלא  בשו"ע

לצאת הרי יש להם להבדיל בבית. אלא שהלבוש הוסיף שכיום אף 
בסתם צריכים להבדיל שוב בבית, כיון שדעתם להבדיל בבית, אין  

 דעתם לצאת בביכ"נ.
סומכים על ההבדלה בבית הכנסת, כיון ומ"מ תלמידי חכמים לא 

, וסיים המ"ב שכן ראוי לכל  שצריכים להבדיל לבני ביתם )מג"א(
 .אדם

ומ"מ אם יצא כבר, רשאי להבדיל שוב אפילו לקטן שלא הגיע  
 לחינוך שבביתו )מ"ב(.

 
אדם שכיוון לצאת בברכת ההבדלה ולא בברכת הגפן, יצא יד"ח  

 ן )פמ"ג, מ"ב(.הבדלה )מג"א( אך אסור בשתיית הגפ 

 סעיף ח 
לדעת האורחות חיים נשים אין מבדילות לעצמן, לפי זו מצות עשה 

, ]לפי שלשיטתם  שהזמן גרמא, ומה שמצינו פסוק היינו אסמכתא
 . הבדלה היא מצוה של חול, והוי מצות עשה שהזמן גרמא[

לעומת זאת, לדעת רבנו יונה נשים מבדילות, דכשם שחייבות 
לפי שלשיטתם הבדלה היא חלק  ] בהבדלהבקידוש חייבות גם 

דנשים שוות לגברים לענין שבת, למ"ד הבדלה מן  ממצוות שבת, 
התורה הרי היא בכלל 'זכור', ולמ"ד הבדלה מדרבנן י"ל שהבדלה  

 . [תוקנה כדין קידוש )מ"ב(

להלכה, השו"ע פסק בסתם שנשים חייבות ורק הוסיף בשם יש מי 
   .שחולק את הדעה המקלה

שחששו לדעה המקלה, על כן הרמ"א פסק שאף אין להם   אלא שיש
ישמעו רק שנשים לא יבדילו לעצמן אלא להחמיר ולברך, כך 

אין להן להחמיר ולברך, לפי שאין זה דומה כי ] ההבדלה מהגברים
כיון שבזה יש  שבהן נשים רשאיות להחמיר ולברך, ללולב ושופר, 

כן זו מצוה מדרבנן וב. זו מצוה שהזמן גרמא, א. תרתי לגריעותא, 
, ג. ואפשר שדוקא מצוה שיש בה עשיה רשאיות לברך, )ט"ז(  בלבד

משא"כ בזה שיש בו רק ברכה, ד. ולפי הרא"ש משמע שבכל ברכה  
ואילו הב"ח פסק  .שאין בה לשון וציונו רשאיות לברך )מג"א([

שרשאיות להבדיל, והמנהג הוא שאפילו אם יש גברים, הם  
, והיינו דוקא במי שאין לה ממי המג"אמבדילות לעצמן, וכ"פ 

לצאת, דאז בעל כרחה שותה, שהרי נהגו הנשים שלא לשתות 
 מההבדלה )דרך החיים, מ"ב(.

לפי השו"ע רשאי להבדיל להן )ברכ"י(,   –גבר שיצא להבדיל לנשים  
ולפי השיטה החוששת לא יבדיל, אא"כ יש זכרים ואפילו קטנים 

חשש תבדיל לעצמה, כפסק )מג"א, מ"ב(, וכ"פ המ"ב שמחמת ה
 הב"ח והמג"א. 

לכולי עלמא רשאיות, לפי ששאלו  –לברך על הבשמים ועל הכוס 
 ברכת הנהנין )מג"א(.

סיים בבאה"ל שיותר נכון לומר שאינה חייבת  –לברך על הנר 
 .294בברכת הנר לכולי עלמא  

בדעת   אף לדעה שאוסרת לנשים לברך )הט"ז –אתה חוננתנו 
 הרמ"א( מותר להוסיף זאת, שכן אין זה ברכה.

וכן יאמרו קודם מלאכה המבדיל בין קודש לחול בלי ברכה )רמ"א  
 בסי' רצט, ט"ז(. 

  

 
 מקור קודש

 

הנאת מהאור  לפי שברכת הנר אינה הנאה, והראיה לכך שאין הוא מברך בכל 294
ברכה זו. ואף למ"ד שנשים חייבות בהבדלה, שמא דוקא בהבדלה שהיא חלק 

ממצוות שבת הן חייבות משא"כ ברכת הנר שאפשר לברכה בפני עצמה, ועוד 
שאין מחויב לחזר על האור, מוכח שאינה שייכת למצות שבת, אלא זו מצוה לברך 

 כיון שהזמן גרמא )באה"ל(.
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 סימן רצז 

 סעיף א 
"אמר רב יהודה אמר רב אין   – אין צריך לחזר אחר בשמים להבדלה  

מחזרין על האור כדרך שמחזרין על כל המצות" )ברכות נג:(, וכל 
שכן על הבשים שאינם באים אלא להשבת הנפש, שהיא כואבת 

 מצאת השבת )רא"ש(, וכ"פ השו"ע שאין לחזר אחריהם. 
הבשמים  גם המתענה בשבת צריך לברך על – המתענה בשבת 

במוצ"ש, אך במוצאי יוה"כ אין צריך לברך אף שהוא חל בשבת 
 )מג"א, מ"ב(.
שיש לברך על הכל "מיני בשם השל"ה כתב המג"א  – ברכת הריח 

, אך לכתחילה טוב שיקח דבר  בשמים", כדי שהמון העם לא יטעו
 ויניח בתוך מה שמברך עליו )מ"ב(. שברכתו היא "מיני"

 סעיף ב 
אין לברך עליהם   ו שנעשים להעברת ריח,בשמים המאוסים א 

בהבדלה, ואף בימות החול )ב"י(, ואף בדיעבד שבירך עליהם לא יצא  
]וכוונתו   ולכן צריך לחזור ולברך )או"ח בשם הרשב"א( וכ"פ הרמ"א

היא שברכת הריח עלתה לו, ואך שנהנה מאיסור, כיון שמ"מ נהנה, 
לפי שהאדם רשאי   אך ר"ל שרשאי לחזור ולברך על דבר ראוי יותר,

  לברך ברכת הריח כמה פעמים ביום )ט"ז([.
"אין מברכין על הנר ועל הבשמים של מתים"   - בשמים של מת 

)ברכות נא: במשנה(, משום שהם עשויים להעברת ריח )ברכות נג.(, 
ודוקא אלו הנתונים מעל מיטת המת, אך בנתונים למטה ממטתו 

 ור(, וכ"פ השו"ע.מותר שכן הן לצורך החיים )ירושלמי, ט
"אמר רב הונא בשמים של בית הכסא אין   - בשמים של בית הכסא 

מברכין עליו", משום שעשויים להעברת ריח )ברכות נג.(, וכ"פ 
 השו"ע.

"אין מברכין על הנר ועל הבשמים של גוים"   – בשמים של גוים 
)הל'  לדעת הרמב"םברכות נא:(, ונחלקו בזה הראשונים,  ה)משנ

על הנמצא במסיבת גוים, היינו סעודת גוים, דוקא  ה"ט(  ברכות פ"ט  
כיון שמסתמא הוא נעשה לשם עבודה זרה ]לפי שגרסו בגמרא  
"בשמים מאי טעמא לא אמר רב יהודה אמר רב הונא במסיבת גוים 

 [, וכ"פ השו"ע.295 עסקינן"
ולדעת רבנו יונה, אסור על כל בשמים של גוים, אע"פ שאינם 
במסיבה, לפי שסתמן עשויים למכרן לשם ע"ז ]לפי שגרס "אמר  
רב יהודה אמר רב הונא מפני שסתם מסיבת גוים לע"ז"[, והט"ז 
)בסי' רצח סק"ה( כתב שטוב לחוש לדבריו, אא"כ במקום שנראה 

או שדרכו להשתמש בהן   שאינו עובד לע"ז, כגון שהוא תגר לרבים,
 )מ"ב(. 296  ן התבשילולתבל

 
הט"ז ביו"ד וכן נקוה"כ הסתפקו אם ניתן לברל עליהם   –פלפלין 

ברכת הריח, אך המטה משה וכן מג"א פסקו שמבדיל עליהם, הטעם  
 

 מקור קודש
 

ס אחרת, אלא שהט"ז חלק על דבריו, וכתב שגם הרי"ף הב"י ביאר שהרי"ף גר  295
סבר שכל זה במסיבה, "ומ"ש משום סתם מסיבתן לע"ז, משמע שבמסיבה איירי,  
דאל"כ אין הטעם שייך לגוף הדין, וגם הוא היה גורס "הכא במאי עסקינן" כמו 
הרמב"ם... וזה מבואר דקיי"ל דיש בזה ב' טעמים לחומרא, דמצד ע"א יש איסור  

א. לפי שי"א שמבדיל ומברך על פת חם, ב. לפי שכתב השל"ה   –
על עשבים כיון  שתיקנו לברך במוצ"ש "מיני" בין על עצים ובין

שיוצא בברכה זו בדיעבד על כל סוגי הבשמים, כברכת שהכל, משום 
עמי הארץ שטועים בסיווג ברכות הריח, אלא שלא הוקבע המנהג 
דוקא על בשמים, א"כ ניתן לברך על פלפלין ריח טוב בפירות 
)מג"א, לבושי שרד(, וכ"פ הט"ז )סק"ה בסי' זה( אך הויף שאם יש  

 ברך עליהם.  לו טובים יותר י

 סעיף ג 
  – שקים של בשמים שהגוים מניחים בתוך קנקני יין לנתינת טעם 

הרשב"א )בתשובה ח"ג סי' רלד( הסתפק בזה, לפי שיש צד לאסור  
משום הקריבהו נא לפחתך, וכן משום שמאוס למצוה, לפי שמעורב 
בו איסור, ויש צד להיתר לפי הרי"ף לא כתב זאת, ומ"מ טוב להזהר  

 יבהו נא לפחתך. משום הקר
]לפי שאין היין נותן בהם   םבהלהלכה, השו"ע פסק שמותר להריח 

טעם אלא הם נותנים טעם ביין )ט"ז, גר"א(, ובפרט שמכוון להריח  
את ריחם ולא ריח היין )גר"א, מ"ב([, אך אסור להבדיל עליהם לפי  

 .[לפי שמאוס הוא לגבוה )מ"ב(]
בלוע בכלי לפי שאין בו אין לברך על ריח ה –ריח שאין בו ממש 

 ממש, אך אם יש שאריות של אבק של הריח מותר )ט"ז בסי' ריז(.

 סעיף ד 
 לברך על הדס 

א. לפי סמיכות הפסוקים בספר  –המנהג לברך על הדס, הטעם 
ישעיה "כל שומר שבת מחללו" )נו ב, ו(, "תחת הסרפד יעלה הדס"  

יד בה מצוה חדא שנטלו אותו למצות ארבעת  ב)נה ג(. ב. כיון דאיתע
עביד בה מצוה אחרינא )ירושלמי עירובין פ"ו ה"ז, בבלי יהמינים ל

פ השו"ע. ברכות לט:, שבת קיז:( )טור(. ג. לפי הסוד )ב"י(. וכ"
המ"ב ביאר שלדברי השו"ע היינו דוקא בהדס של ארבעת המינים, 
משום שישנו הטעם של "כיון דאיתעביד בה מצוה חדא", ולפי 
דבריו, בכל השנה זה מותר חוץ מסוכות, כיון שההדס הוקצה 
למצוותו. ויש אומרים שהשו"ע מיירי בכל הדס, כיון שהביא טעם  

"ט סכ"א, חזו"ע ח"ב עמ' תכד על פי הסוד )מנוחת אהבה ח"א פ 
 הערה ד(.

והנה, לדעת רבנו אפרים אין לברך על הדס שוטה אלא על שאר  
בשמים, לפי שההדס יבש בעיקרו, ואין בו לחלוחית, ולשיטתו ראוי  
לברך על בשמים שעיקר הריח בהם. אלא שהטור דחה דבריו לפי 

אלא שבדרכ"מ וברמ"א פסק כרבנו  שמנהג אבותינו תורה הוא.
אך הוסיף שטוב להניח הדס עם שאר   ,אפרים, וכתב שכן המנהג

 הבשמים.
מהר"י קולון ביאר את דברי ר' אפרים, באומרו שהמנהג הוא להצניע 
את ההדסים של מצות לולב לשנה הבאה, ויש רגילות לברך על  

ילו בשבת, ומצד לא שבת אפילו שלא במסיבה שאין שם חשש ע"א... זולתי אפ
ר"י שמביא ב"י בסי' רצז שכתב שהבשמים שלהם סתמן עומדין למכרן לע"א 

 והיינו אפילו שלא במסיבה" )לשון הט"ז בסי' רחץ סק"ה(. 
 והט"ז סיים שלמעשה אין להקל אלא בתגר )שלהי הט"ז(. 296
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ההדסים השוטים )שמוסיפים בני אשכנז להדסי המצוה( בכדי 
אין להם ריח כל כך על כן לא ראוי וכיון ששהדסי המצוה לא יפסלו,  

לברך עליהם, משא"כ בהדס של מצוה אף שאין בו ריח כל כך ראוי 
 לברך עליו כיון שנעשתה בו מצוה אחת. 

 
, והט"ז הביא לכך שני עשה רבנו אפריםכך    –לייחד כלי של בשמים  

ביאורים, א. כיון שריח שאינו עשוי להרחה, אם רוצה להריח ולהנות 
, אך אם רוצה להריח רק בכדי לקיים דברי חכמים, צריך יש לו לברך

שיהיה הבשמים מיוחדים לכך. ב. מועיל שיניחו את הבשמים לשם  
ריח, או שיטלם בידו להריח, ור"א עשה מצוה מן המובחר וייחד 

 . הבשמים להבדלה
 

 מברך עליהם כל שיש בהם ריח טוב )ט"ז(. –עשבים יבשים  

 סעיף ה 
 מי שאינו מריח )תתרן( 

האורחות חיים הביא שיש אומרים  –לברך ברכת הריח לעצמו 
)או"ח(, וכתב   לפי שהנאה יש לו שמחזק את ראשו וגופוא.  שמברך  

המג"א שזהו דוקא בריח חזק ביותר, ב. לפי שנהנה מהריח בכך 
שאנשים שמריחים יכולים להציל אותו משריפה ע"י חוש הריח  

, אך את הנפש )מג"א()הגה"מ(, ג. יש לברך משום התקנה להשיב 
 לדעת רבנו אפרים זה נחשב לברכה לבטלה, וכ"פ השו"ע. 

לדעת רבנו אפרים אינו יכול,   – לברך ברכת הריח להוציא את אחרים  
לפי שברכה זו היא של מנהג ולא של מצוה כקידוש והבדלה. אך 
לדעת הרא"ש והטור רשאי להוציאם, כדין "פורס אדם פרוסה לבני 

 ו אוכל עמהם". ביתו, אע"פ שאינ
הב"י ניסה ליישב, א. שלרבנו אפרים מה שנאמר שמוציא "לבני 
ביתו" היינו הקטנים שהגיעו לגיל חינוך, אך אין הוא מוציא את  

, ב. והוסיף , כך שאף לרבנו אפרים מוציא את הקטניםהגדולים

מ"מ כיון שחכמים תיקנו לעשות  ,הב"י, שאפשר שאף שזהו מנהג
 ו ברכה זו למצוה.  כן הרי שבכך הם קבע

להלכה, השו"ע פסק שיכול להוציא את בני ביתו הקטנים שהגיעו  
 לגיל חינוך, לפי שמוטל לחנכם, כמו שכתב בביאורו הראשון בב"י. 

אינו יודע, ונראה שבזה  שהשו"ע הוסיף שאף רשאי להוציא את מי 
סמך על ביאורו השני, שחכמים קבעו זאת למצוה. אלא שהאחרונים  

ג"א, א"ר, תוספת שבת( חלקו על היתר זה, לפי שאין אלו )ט"ז, מ
, וכן אין בזה מצות עריבות לפי שזהו רק מנהג מוטלים עליו לחנכם

ולא מצוה, ובברכת הנהנין אינו רשאי להוציא כל שהוא   חכמים
בעצמו לא נהנה, ואפילו אינו מוציא בברכת הפת של ג' סעודות 

שאינו מוציא בברכת הריח   דשבת אא"כ הוא טועם )סי' קסז(, וכ"ש
 שאין מחזרין אחריה. 

 
הדין זהה    –מי שהבדיל כבר ויש לו חוש הריח ורוצה להוציא אחרים  

למי שאין לו חוש הריח, כך שאינו רשאי להוציא אחרים, אא"כ הוא 
, או שאלו בני ביתו הקטנים, ולדעת השו"ע אף  )מג"א( יברך ויריח

 מי שאינו יודע לברך )מ"ב(.
 

י"א שמברך ברכת הריח על פת )כל בו(,  –מים על הפת לברך בש 
ודוקא פת חם שריחו נודף )ב"י וכן הוא באבודרהם(. ובשיטה זו 
נחלקו מה הברכה, י"א שמברך מיני )כל בו( וי"א הנותן ריח טוב בפת 

 )כן משמע באבודרהם וכ"כ באו"ח(.
וי"א שאין מברך ברכת הריח על הפת, שאם כן לא היו משמיטים  

  התנאים או האמוראים מכלל הדברים שיש בהם ריח טוב )ב"י(.  זאת
 

לכתחילה טוב לצאת בברכת  –המברכים ברכת הנר והריח לעצמם 
המברך, משום ברוב עם הדרת מלך, ומ"מ אם הם מברכים בשעה 
שהוא מברך המבדיל להוציאם, הרי שלא כדין הם עושים. כמו כן, 

ברכים, עדיף שיברך מי שרחוק מהנר או הבשמים בעת שכולם מ
 לאחר ההבדלה )מ"ב(.
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ץ סימן רח 

 סעיף א 
משום שתחילת ברייתו במוצ"ש )פסחים נד.(,  –הבדלה על הנר 

שלאדם הראשון היה חושך במוצ"ש והיתה בו דעת, וטחן שתי 
, ואין מברכים על שאר דברים  אבנים זו בזו ויצא האור )מ"ב(

שנבראו, דשאני נר שנאסר בשבת, והוי כאילו נתחדש עתה  
 . )רשב"א, מג"א(

 
ר רב אין מחזרין על  ברכות נג: "אמר רב יהודה אמ - לחזר  על האור  

האור כדרך שמחזרין על שאר מצוות", אלא אם הזדמן לפניו יברך 
משום שזו ברכה רק לזכר בעלמא שהאור נברא   –עליו. הטעם 

במוצ"ש, אך אינה ברכת הנהנין, דאם כן היה צריך לברכה בכל עת 
. כך שאינה להבדלה ממש, ועל כן 297 שנהנה מן האור )רא"ש(

חר ההבדלה על הכוס יוכל לברך על האור, ודוקא כשיזדמן לו הנר לא
יברך על   מי שאין לו כוס להבדיל במוצ"ש,בליל מוצ"ש )מ"ב(, וכן 

אם משער שיזדמן לו בלילה רשאי  אך האור ועל הבשמים )רמ"א(, 
להשתמש לאור הנרות עד שיהיה כוס לפניו ויבדיל, דעדיף שיסדרם  

 על הכוס )רעק"א, מ"ב(.
 

במוצאי יוה"כ יש להבדיל על אור ששבת,   – "כ הבדלה במוצאי יוה 
שכן יוה"כ אסורה הבערה אף   בכדי להבדיל את יוה"כ משאר יו"ט,

לצורך אוכל נפש, ויש לחזר אחר האור דוקא במוצאי יוה"כ כיון 
במוצאי יוה"כ ההבדלה על האור היא מוחשית יותר, שכן מבדיל 

היתר  דוקא על אור ששבת, כך שבאש זו היה איסור וכעת יש
בשימוש, ואילו בשבת אין זו הבדלה כל כך אלא זכר בעלמא, כיון 
שיכול לברך על אש חדשה שכעת נוצרה במוצאי שבת, ולא היה 
ניכר בה ההבדלה, לפי שלא היתה בעולם בשבת בכדי שתאסר כעת  

 תהיה מותרת )מג"א בביאור הרשב"א בשם הראב"ד(.

 סעיף ב 
 מצוה מן המובחר בהבדלה: 

שום שאורה רב  ממצוה מן המובחר )פסחים קג:(,  – 298 א. אבוקה
, וביאר הפמ"ג, דאף שבנר יחידי יש שלושה מאורות, אדומה )מ"ב(

לבנה וירקרקת, מ"מ מצוה מן המובחר באבוקה, כשהשלהבות  
וכן מהר"ם עשה מעשה  . מגיעות זו לזו, שבה יש יותר מאורות

. פ השו"ע, וכ"והבדיל על אבוקה, אף שהיה לו נר )או"ח, ב"י(
והאגודה כתב שה"ה בנר עם שתי פתילות שנחשב לאבוקה, וכ"כ 
הרמ"א, כיון שאורם נוגע למעלה הוי אבוקה )גר"א(, הלבושי שרד  
והפמ"ג ביארו דבריו, שחיבור שלהבת הפתילות הוי אבוקה דוקא 
בפתילות של שמן, אך בנר שלנו הוא נחשב לאבוקה רק אם מפריד 

מת זאת, בבאה"ל ביאר שהאגודה רצה  שעוה או חלב ביניהם, לעו

 
 מקור קודש

 

ין אלא על מה שהגוף נהנה, ואע"ג שמברכין על אור דהיינו, "לפי שאין מברכ 297
השמש בכל יום, היינו משום שמתחדש בכל יום" )תוס' בפרק מקום שנהגו, 

 הביאם הט"ז(.
 מלשון 'חבוקה', על שם שיש בה עצים הרבה ומאורות הרבה )הרב המגיד(. 298

הוסיף שאף לומר, שלדעתו להבה גדולה חשיב אבוקה, והאגודה 
 בלהבה קטנה העשויה משתי פתילות נחשבת לאבוקה. 

אם אין לו אבוקה של שמן או נר המורכב משתי פתילות, ויש לו רק 
לכתחילה יקרב שלהבות של שתי נרות בעת  –נר עם פתילה אחת 

הברכה, דבזה הוי אבוקה )מ"ב(, ואם גם אינו יכול לקרבם יברך על 
דאינו נר אחד )רמ"א(, ולכתחילה שיהיה נר שהדליקו לצורך הבדלה  

בכדי להאיר, כדי שיהיה היכר  הנר המיוחד להאיר בבית )שו"ע(,
 , מ"ב(.שהוא נר של מצוה, אך אין זה מעכב )מאמר מרדכי

 ב. וכן טוב שיהיה של שעוה )מג"א שם האר"י ז"ל, מ"ב(.
ג. שלא יהיה ריחו רע, אך אין זה מעכב, ולכן כשאין לו נר אחר רשאי  
לברך עליו, דלא גרע מנר של שבת )מ"ב בביאור דברי הספר 

 חסידים(.
 

 "בורא מאורי האש" לפי שיש בו כמה מיני מאורות – נוסח הברכה 
, ואם ברך "ברא מאורי האש" יצא, אך אם ברך ()ברכות נא, שו"ע

, ומג"א ביאר שלא יצא  "בורא מאור האש" לא יצא )ב"ח, מ"ב(
 . משום שעשה כבית שמאי

 סעיף ג 
 - עת הברכה הסתכלות ב 

יש שכתבו להסתכל בצפרניים לאור הנר )פרקי דר"א(, וכמה 
לאורו"  טעמים לכך: א. משום "אין מברכין על הנר עד שיאותו

שההכרה בין הציפורן לבשר מגלה לנו שזה מרחק המספיק להכיר 
בין מטבע למטבע )טור(. ב. מפני שהצפרניים פרות ורבות )טור(. 
ג. שכן זה מזכיר את צפרני אדם הראשון )מרדכי(, לפי מובא 
בתיקוני הזוהר שצפרניו היו מאירות ביותר, ועוד שהוא זכר לכתנות 

 .רו, ומאירין כאור )ב"ח(אור, שהיו מכין את עו
ויש שנהגו להסתכל בכפות הידיים )רב נטרונאי כתב שכך היו 

, ובפרט בשרטוטי כפות הידיים, שכן הן  עושים בשתי ישיבות(
 מצויות )וכן נהגו הראשונים, טור(, ועוד שיש בהן סימן להתברך.

שתי שיטות אלו, שיש להסתכל בכפות ידיו כוהשו"ע פסק 
ן כתב הרמ"א שנהגו לכפוף את האצבעות ולראות ובצפרניים, ועל כ

וכמובן שיש לו להתבונן בצפרניים, וזהו עפ"י הסוד )דרכ"מ(, 
מרוויח של הרמ"א כך שבשיטה זו בשרטוטי כפות הידיים )מ"ב(, 

העניינים, גם את ענין הצפרניים וגם את כפות הידיים את שני 
 . 299)פרישה( 

  נות, ועל כן כתב שיש לכסות והנה, המג"א הוסיף לחוש לדברי הכוו
שלאחר  עוד כתב המג"א ו ,את האגודל שלא יראהו עם האצבעות

, שכפף את האצבעות וראן מאחור, יש לפושטן ולראותן שוב מאחור
 .וכ"כ המ"ב

וכל זה יש לעשות ביד ימין, בשעה שאוחז את הכוס ביד שמאל 
 )דרכ"מ עפ"י הזוהר, וכ"כ ברמ"א(.

ועוד מרוויח בזה, את מה שכתב הב"י, ששבלי הלקט כתב בשם רב נטרונאי,   299
שיש שנהגו לקפל את האצבעות ביד להחשיך עליהם ואח"כ לפושטן, וכך נהיה 

 אור במקום חושך, ומיד מברך. 
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 הברכה על כל מה שמכיר בין שני דבריםכמו כן, אפשר לברך את 

שההבדל ביניהם אינו ניכר מיד )רב האי בשערי תשובה ובשו"ת 
 הגאונים, טור(.

 סעיף ד 
נחלקו האמוראים )ברכות נג:( מהו "שיאותו ]שיהנו[ לאורו", י"א 
שאינו הנאה ממש אלא כל שעומד בקירוב מקום שיכל להנות מאורו 

הנאה ממש, וכ"פ הרי"ף והרא"ש,    מברך, וכ"פ רשב"ם, וי"א שצריך
אלא שגם בזה נחלקו האמוראים, י"א שצריך שיכיר בין איסר  
לפונדיון, וי"א שיכיר בין מטבע של מדינה אחת למדינה אחרת, וכן 

כך שאור חזק מועיל אפילו שהוא  הכריע הרמב"ם, וכ"פ השו"ע.
ובדיעבד שלא עשה כן לא יצא יד"ח  .)מ"ב( מחוץ לביתעומד 
, ועל כן מי שיוצא ידי חובה בברכת האחר, צריך לתת דעתו ()מג"א

 .להיות קרוב לאש בכדי שיהנה מהאור ויצא בברכה )מ"ב(

 סעיף ה 
אלו וגי האש שאין מברכין עליהם, ואף בדיעבד לא יצא )פמ"ג בשם 

 הרשב"א, מג"א, מ"ב ס"ק יד(.
 

   – אור שלא שבת  
בשבת,  ופן האסוראין מברכין עליו )ברכות נב:(, כגון שהודלק בא

, כגון שיהודי הדליקו בשבת באיסור או שגוי ואפילו בבין השמשות
הדליקו בשבת, כך שאם ישראל היה מדליקו היה בזה איסור )טור,  

, ובנר של גוי סתמא, יש לאסור שאנו תולין שהודלק בשבת ב"י(
 )ב"ח, מ"ב(.

 אך אם הודלק בהיתר מותר, כגון שהודלק מע"ש או שהודלק לצורך
חולה או יולדת )ברכות נב:, שו"ע(, אם הדליק גוי כשאין בהם סכנה 

 או שהדליק יהודי כשיש בהם סכנה )מג"א(.
 

   – אור של ע"ז  
אין מברכין על אור של ע"א )ברכות נא.( וכ"פ השו"ע, ואף שהודלק 

ברך על איסור. כיון שגחלת של ע"ז  לבמוצ"ש )ט"ז(, לפי שאין 
, אך כאן כיון שאין בה ממש מותרת אסורה בהנאה, ואילו השלהבת

השלהבת  מדובר שרוצה לברך על השלהבת של הגחלת, וכיון ש
)רא"ש, ב"י(, ולפי זה  ור גם על השלהבתסחל האיגחלת קשורה ל

אם ישראל הדליק מנר של ע"ז מותר, לפי ששלהבת אין בה ממש 
, ומ"מ כל זה בדיעבד שהדליק אך לכתחילה אסור  (, מ"ב)מג"א

 . להדליק מנר של ע"ז )מ"ב(

 סעיף ו 
"גוי שהדליק מישראל במוצאי שבת או ישראל מגוי מברכין עליו, 
אבל גוי שהדליק מגוי אין מברכין עליו" )ברכות נג.(, וכ"פ השו"ע. 

דכל שיש ישראל באמצע אין חשש. והגזירה היא בגוי   –הטעם 

 
 מקור קודש

 

ואף שכל הקבוע כמחצה על מחצה דמי, י"ל שראה איש הולך ונר בידו, וכל  300
שאפשר שאש    דפריש מרובא פריש, אלא שבגמ' לא משמע כן, על כן כתב המג"א

 ובשמים לא נחשב לקבוע, לפי שהאור פירש וכן הריח.  

ראשון  שהדליק מגוי בלבד, משום גוי ראשון שהדליק בשבת ועמוד  
של האש, שמא יברך עליו מיד בסמוך לצאת השבת, טרם התווסף 

 מ"ב(.מג"א, בו אש, ולפי המג"א בדיעבד שיברך עליו יצא )
דוקא שאינו במסיבה, דמסתמא נעשית לשם ע"ז    –לברך על של גוי  

, דלא כדעת הט"ז שסבר שלהלכה ולא  מ"ב(ב"י,  ואסור לברך )ה"ה,  
 . למעשה יש להתיר בזה

אפשר דהאיסור רק בסמוך לצאת   – אור של ישראל שלא שבת 
השבת דהוי עמוד ראשון, אך לאחר מכן לא גזרו לפי שנאמרה גזירה  

 רק בגוי שהדליק מגוי )ב"י(.
מותר לברך, שאין לגזור כאן, אך   -גוי שהדליק במוצ"ש אש חדשה  

יש להחמיר שלא לברך באש שהדליקו מאש זו, דאתי להחליף בנר 
, וכן שלא לברך על אש הדליק הגוי לצורך חולה מאש  שלא שבת

 מ"ב(.רמ"ע, מג"א, ) שלו
 

אין מברכין על נר שהדליק ישראל מגוי, לפי  –במוצאי יוה"כ 
, ושל גוי או נר שהודלק ממנו שביוה"כ צריך נר ששבת ממש 

]משא"כ במוצ"ש מותר לברך מכח תוספת ההיתר    מסתמא לא שבת
)ה"ה בשם הרמב"ן(,  עצים ואבנים[דהוי כאור שהודלק במוצ"ש מ

 וכ"פ השו"ע.

 סעיף ז 
, 300 "היה הולך חוץ לכרך וראה אור, אם רובן גוים אין מברכין עליו

ואם רובן ישראל או אפילו מחצה על מחצה מברכין עליו" )ברכות 
נג.(, וכ"פ השו"ע. ודוקא כשהאור סמוך אליו שיוכל להנות מאורו 

 )מג"א, מ"ב(.

 סעיף ח 
בת מברכים על אור חדש שאינו שבת, שבמוצאי שבת במוצאי ש

הוא על יצירת  יצא מעצים ואבנים, לפי שעיקר הברכה במוצ"ש 
האש ע"י אדם הראשון שהיתה בדרך זו, משא"כ במוצאי כיפור, 
שמברך רק על אור ששבת ממש או מאור שהודלק ממנו, לפי 
שעיקר הברכה במוצאי יוה"כ הוא על שהיה אסור להשתמש באש  

עכשיו מותר, מה שמותר בשאר ימים טובים )ה"ה בשם הרמב"ן,  ו
 טור(, וכ"פ השו"ע.

 סעיף ט 
 בתנאים דלהלן, הביאן השו"ע:   גחלים אפשר לברך על -   גחלים 

א. דוקא אם הן בוערות חזק, שאילו היה מכניס בהן קיסם הוא היה  
נדלק, מברכין עליהן )ברכות נג:, טור(, ב. דוקא אם הן עשויות 
להאיר )רא"ש, טור(, לפי שאין לברך אפילו על נר שאינו עשוי 

 להאיר )מ"ב(.
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 סעיף י 
ותניא  ,תני חדא אור של כבשן מברכין עליו" –ברכות נג.  - המקור 

", ונחלקו הא לבסוף ,הא בתחלה ,לא קשיא ,ך אין מברכין עליואיד
הראשונים בביאור הדברים, רש"י והטור פירשו שבתחילת שריפת 
האבנים האור משמש לעשיית הסיד, אבל בסוף לאחר שנשרפו 
האור משמש לאורה לראות אם מתקן את הסיד כראוי )פרישה(, 

 וכ"פ השו"ע.
טרם שאחז  פירש שבתחילה  ואילו הרשב"א כתב שרב האי גאון

האור ברוב העצים עולה עשן ואין אורה טוב, ועל כן אין מברכין 
 עליו, אך בסוף לאחר שהאש נתפסת האור מזהיר ומברכין עליו.

 סעיף יא 
תני חדא אור של בית הכנסת ושל "  –ברכות נג.    - נר שבבית הכנסת  

הא   בית המדרש מברכין עליו ותניא אידך אין מברכין עליו ל''ק
דאיכא אדם חשוב הא דליכא אדם חשוב ואי בעית אימא הא והא  
דאיכא אדם חשוב ולא קשיא הא דאיכא חזנא הא דליכא חזנא  
ואב''א הא והא דאיכא חזנא ולא קשיא הא דאיכא סהרא והא דליכא  

 ". סהרא 
נחלקו הראשונים בהיתר  -נר שבבית כנסת וכשיש אדם חשוב 

שאדם חשוב הוא סיבה לאסור, רש"י סבר  –להבדיל באדם חשוב 
שכן הנר הודלק לכבודו, אך כשאין אדם חשוב מברכין שכן הנר  
הודלק לאורה, ואילו הרמב"ם סבר שאדם חשוב הוא סיבה להתיר,  

תם נר שבבית הכנסת מודלק לכבוד השכינה, ואילו כשיש סשכן 
אדם חשוב מדליקים נר לצורך אורה, ורק אז רשאי להבדיל עליו. 
להלכה, השו"ע הביא את שתי הדעות, אלא שכתב את דעת  
הרמב"ם בסתם. ומ"מ אף שזו מחלוקת, אם יכבנו ויחזור וידליקנו, 

 ודאי שיכול לברך )א"ר, תו"ש, מ"ב(. 
אם יש שמש בבית הכנסת מברכין   –נר שבבית הכנסת וכשיש שמש  

, על הנר, לפי דואי הודלק לצורך אכילתו )ה"ה(, אא"כ יש אור לבנה
 .301 שבזה בודאי הודלק הנר לכבוד השכינה )טור(, וכ"פ השו"ע

מה שכתב הרא"ש שבימינו אין מברכין על נר   – נר שלפני העמוד 
ביכ"נ, היינו בנר שלפני העמוד, שודאי מודלק לכבוד )דרך החיים, 

 מ"ב(.
אם לומדים ומדליקים את הנר לצורך הלימוד  –נר שבבית המדרש 

 מברכין עליו )מ"ב(. 
אין לברך על נר שהודלק לכבוד, בכל מקום  - שמודלק לכבוד  ר נ 

  א"ר, מ"ב(.שיהיה ואף בבית )
פמ"ג כתב שאין לברך, אך לפי רש"י  – נר שמודלק לכבוד ולהאיר 

 נראה שאפשר לברך )באה"ל(.
צ"ע, וטוב    –משתמש בו להאיר    נר שהודלק בתחילה לכבוד, ולבסוף 

  שיכבנו וידליקנו )באה"ל(.
 נראה שאין להקפיד )מ"ב(. –נר שהודלק לכבוד, לצרפו לאבוקה  

 אסור, לפי שהודלק לכבוד לזכר נשמת המת )מ"ב(.  –נר יארצייט  

 
 מקור קודש

 

המג"א הוסיף פרט צדדי, לומר שהשמש אוכל בחדר המוך לבית הכנסת, שכן   301
אסור לאכול בביכ"נ, והנר מועיל לו כיון שחלונות בית הכנסת פתוחים לחדר 

 הסמוך.

 סעיף יב 
לא על הנר ולא על   אין מברכין - מתני'" -ברכות נא:  –ר של מת נ 

הבשמים של עכו''ם ולא על הנר ולא על הבשמים של מתים ולא על  
מ''ט נר לכבוד  "  –". ובגמרא ברכות נג.  הנר ולא על הבשמים של ע''ז

אמר רב יהודה אמר    ,הוא דעבידא בשמים לעבורי ריחא הוא דעבידי
ביום ובלילה ]המת[ שמוציאין לפניו ]מקום שהמנהג הוא[ רב כל 

ו". וכל שאין מוציאין לפניו אלא בלילה מברכין עלי  ,מברכין עליואין  
דהיינו אין מברכין על נר שהודלק לכבוד המת, על כן אין דרך  
להדליק לפניו גם ביום, מותר להבדיל עליו בלילה, שכן בודאי 

 הודלק לצורך אורה )טור(, וכ"פ השו"ע. 
רך עליו  כיון שהודלק לכבוד אסור לב – נר שהודלק לכבוד חתן 

 )מג"א, מ"ב(.

 סעיף יג 
י"א שצריך עיון, שהרי סומא פורס על שמע   - סומא לברך על הנר 

 )ברכת יוצר המאורות(, כיון שיש לו הנאה מזה )ר"י בר קלונימוס(,
וי"א שאף מי שאומר שיש לברך, הני מילי במוצ"ש אך במוצאי 

 יוה"כ ודאי אינו מברך )או"ח(,
יאותו שי"א שאין מברך על הנר, לפי שיש לברך על הנר דוקא כו

כך שאינו מברך עד שיראה את השלהבת   לאורו ממש )שישתמש(,
וישתמש לאורה, משא"כ ביוצר המאורות שתלוי בהנאה, והסומא 

 .)טור( נהנה מזה מכך שאחרים רואים ומצילים אותו מהפחתים 
 להלכה, פסק השו"ע שאין הסומא מברך.

כתב הרשב"א שלפי שאינו יכול לברך על האש כך  -הבדיל  סומא ל 
 .אינו יכול להבדיל, אך האחרונים דחו דבריו )מג"א, א"ר, מ"ב(

 הפמ"ג הסתפק בזה. – א אחרים יד"ח  י סומא להוצ 

 סעיף יד 
ת''ר היו יושבין בבית המדרש והביאו אור " –ברכות נג.  -ברוב עם 

ית הלל  וב ,עצמוכל אחד ואחד מברך ל שמאי אומרים לפניהם
ברוב עם "כח{  -משום שנאמר }משלי יד  ,אחד מברך לכולן  אומרים

אלא בית שמאי מאי   ,בשלמא ב''ה מפרשי טעמא", הדרת מלך 
". והלכה כבית הלל שבבית  קסברי מפני בטול בית המדרש ,טעמא

, וכ"פ המדרש אחד מברך לכולם, משום ברוב עם הדרת מלך
ש ביטול בית המדרש )מג"א(, השו"ע, דעדיף ברוב עם יותר מחש

וכיון שצריך לכתחילה לסדרן על הכוס, לכן יש לומר שכל זה מדובר 
כאשר הבדילו כבר ולא ברכו על הנר וכעת הזדמן לפניהם נר, או 

 שלא הבדילו והם יודעים שלא יזדמן לפניהם נר הלילה )מ"ב(.
 

גם מי שיצא ידי חובה בהבדלה, רשאי להבדיל   – להוציא בני ביתו 
 ולברך על האש לבני ביתו להוציאם )שערי תשובה, מ"ב(.

 
מברך על הנר קודם מקרא לדעת הכל בו,  –פורים שחל במוצ"ש 

כשמשתמש ממש לאור  אף שצריך לסודרן על הכוס, מ"מ ]מגילה 
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)כל בו, הנר עדיף שיברך מיד מאשר שיסדרם לאחר מכן על הכוס[ 
אך לדעת רבנו ירוחם אינו מברך על הנר קודם מקרא מגילה   .ב"י(

]לפי שרבנו ירוחם סובר דדוקא מלאכה ממש אסורה קודם הבדלה  
וברכה על הנר, משא"כ הדלקת הנר והוצאה שאינם מלאכות ממש 

כת האש, כך שעדיף שיסדרן על הכוס, ואף מותר אף קודם בר
שהב"י חולק וסובר שהדלקה חשובה כמלאכה, מ"מ קריאה לאור  

 הנר הדלוק ודאי שמותרת קודם ברכת האש[ )רבנו ירוחם, ב"י(.

 סעיף טו 
בכדי לברך על מאורי האש צריך שיראה  השלהבת   -תנאי הברכה 

פרק אלו  ממש, וכן שיהנה לאורה. המקור הוא בירושלמי )ברכות
דברים ה"ו( "נר בתוך חיקו או בתוך פנס או בתוך אספקלריא, רואה  

ואינו יכול   את השלהבת ואינו משתמש לאורה ]כגון שעומד מרחוק
[, משתמש לאורה ואינו רואה את להכיר בין מטבע למטבע

לעולם אין מברכין עליה עד   –השלהבת ]כגון שעומד מן הצד[ 
ביאר  אורחות חיים ה ."לאורהשיהא רואה את השלהבת ומשתמש 

, וכן הירושלמי אוסר בתוך חיקו, בפנס ובאספקלריא )עששיתש
  צריך שהאור יהיה מגולה (, כיון שפירש רש"י שפנס הוא עששית

הוסיף , והירושלמי ראיה ממשזה נחשב ל ואף שהוא נראה דרכו אין 
בכדי לברך, שיראה את האש ממש  שני תנאים שצריךכלל, והוא 

 . , וכ"פ השו"ע302 ושיהנה ממנו

כתב שעששית מותרת ואינה כפנס, אך הב"י תמה  הרשב"א אלא ש
על דבריו שכן הם נגד דברי הירושלמי, על כן נחלצו האחרונים  

הירושלמי נכתב מילי ליישב דברי את הרשב"א, בכמה דרכים: א. 
, בתוך חיקו ובפנס, ישנם את שני המקרים הראשוניםמילי, 

שבשניהם אסור בכל אופן, כיון שהנר מכוסה ואינו רואה את  
ויש את המקרה  ,  השלהבת להדיא אלא דרך החריצים שבברזל הפנס

האחרון, נר שאספקלריא, שבו רואה את האש ואין הזכוכית מהווה 
מחובר לסיום, כך שבאספקלריא ניתן לברך בשני  חוצץ, שהוא

אלא  , ממש ושנהנה ממנו )מג"א( תנאים, שרואה את האש
שבבאה"ל ובשיטמ"ק כתבו שזה דוחק לפרש כן בלשון הירושלמי. 
ב. שמא הרשב"א סבר שפנס אינו עששית, שכן מצינו בדיני ערוה, 
שערוה בעששית אסורה, ומשמע מכך שמה שבעששית נחשב 

שבבאה"ל דחה ראיה זו, שכן י"ל שכאן תיקנו חכמים לגלוי, אלא 
 גלוי ממש בלי כיסוי והטמנה, כדרך ברייתו.שהאור יהיה 

ג. לפי שי"ל שהבבלי חולק על הירושלמי, שכן רק בירושלמי נאמר  
"או בתוך אספקלריא", אלא שיש לדחות דבר זה שכן בירושלמי 
נכתב בדרך "או או", ומשמע שפנס ואספקלריא אינם אסורים  
משום התנאי המובא בסיפא, כך שיש איסור בפנס ואספקלריא  
משום שאין האש מגולה, ויש איסור בסיפא משום שאינו רואה  

 האש ואע"פ שהאש מגולה במקומה )באה"ל(.
להקל בזה, ואף שאין בנו אין "על כן נראה ד בבאה"לים יסלמעשה 

כח למחות ביד המקלין בזה, דיש להם על מי שיסמוכו, מכל מקום 
   לכתחילה בודאי נכון להחמיר בזה". 

  

 
 מקור קודש

 

לברך על  בבאה"ל סידר יפה את הברייתא לארבעה חלקים, שבהם לא ניתן  302
האש, א. 'טמונה בתוך חיקו', לפי שאין האש נראית כלל ואינו נהנה כלל מאורה. 
ב. בתוך 'פנס' דהיינו עששית )כפירוש רש"י( והוסיף הירושלמי שבדומה לכך 

'אספקלריא' )לומר שאף שאינו מכוסה בברזל כפנס(, לפי שאין האש מגולה, ואף 
מש לאורה', כגון שהיא מרחוק, לפי שהיא נראית. ג. 'רואה השלהבת ואינו משת

שאינו משתמש. ד. 'נשתמש לאורה ולא ראה השלהבת', כגון שנמצאת בקרן  
 זוית, ואף שהיא מגולה במקומה, לפי שאינו רואה אותה. 
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סימן רצט 

 סעיף א 
הטור הביא את נוסח ברכת ההבדלה,   - נוסח ההבדלה ופסוקי ברכה  

 וכן את התוספות הנאמרות אחריה מהירושלמי וכן מרב עמרם גאון. 
ל כוס של יש לשתות שיעור מלא לוגמיו ככ –שיעור שתיית הכוס 

 ברכה )טור(.
לפי רב עמרם משקה לבני ביתו, ולפי רב סעדיה   –השקיית בני ביתו  

גאון וכן שבלי הלקט אין צריך להשקותם אלא המבדיל רגיל לשתות 
 כולו.

את הכוס,   לאחר השתיה שוטפין  –מנהג להטיל מים בכוס של ברכה  
וכאן בשיירי הכוס שנשארו בו ישנם שני עניינים, הראשון ששיירי  

 מצוה מצילין מן הפורענות )פרקי דר"א(, והשני חיבוב מצוה. 
הנה הטור כתב בשם רב עמרם, ששותה את השיריים משום הצלה  
מן הפורענות, וכן מטיל על הידיים ומעביר על העיניים משום חיבוב 

דר"א שותים משום חיבוב מצוה, ומעביר על מצוה. ואילו פרקי 
 עיניו משום הצלה מן הפורענות.

ובמסכת כלה רבתי מובא שכל שיורי כוסות מטפשין חוץ משיורי 
 הבדלה )הגוה"ע(.

 
הטועם קודם הבדלה מיתתו באסכרה,   – איסור אכילה קודם הבדלה  

)פסחים   303, ומ"מ שתיית מים מותרת  בין במאכל בין בשאר משקין
 , רי"ף, רמב"ם, רא"ש(.קה.

שהוא בין  ,מהשקיעהי"א שהוא תחילת זמן האיסור הוא: א. 
בין השמשות רשאי בזמן זה של השמשות וספק חשיכה, אלא ש

לסעוד אם טרם סעד סעודת שלישית של שבת, וכן אם תאב לאכול  
, וי"א שהוא מצאת הכוכבים עד עשרים דקות קודם השקיעה )מ"ב(

דחה דעה זו, וכתב שאין )ד"ה משתחשך(  אלא שבבאה"ל    ,)ט"ז(  304
להקל בזה, ושמא בשבתות חתן שמקלים בזה להתחיל הסעודה 

שבמקום הדחק סומכים על הרז"ה,  לאחר השקיעה, היינו משום 
ועוד שהוא חשש דרבנן ומקלים בו במקום מצוה, ועוד שמא סמכו 

 על זמן ביה"ש דרבי יוסי.
אם התפלל ערבית מבעו"י אסור   ב. לאחר תפילת ערבית, שכן

 באכילה )מג"א, מ"ב(.
 

"שבת אינה קובעת להבדלה ]דהיינו שאין   –פסחים קה.    –חשכה לו  
ההבדלה מפסיקה את סעודת שבת[, והני מילי לענין מפסק דלא  
מפסקי אבל אתחולי לא מתחלינן, ומספק נמי לא אמרן אלא  

חמרא ושכרא  באכילה אבל בשתיה לא, ושתיה נמי לא אמרן אלא ב
אבל במיא לית לן בה". לסיכום, אם ישב וסעד מבעוד יום וחשכה 

וממשיך לאכול ולשתות, ואף אם התחיל  , לו, אינו פוסק מסעודתו
מבעו"י בזה שברך המוציא, דהוי כהתחיל בסעודה )מ"ב(, ואינו 
מפסיק בין להבדלה בין לק"ש ותפילה, שכן אם יחמיר בזה נמצא 

 
 מקור קודש

 

 דרבנן דבי רב אשי לא קפדי אמיא, דלא כרב הונא שאסר )פסחים קה.(. 303
מן הגמרא שאמרה שבת ]הט"ז ביאר שזה תלוי במחלוקת הראשונים בביאור ז  304

אינה קובעת, כך שלדעת הרא"ש הסובר שמדובר בחשכה ממש, שהוא צאה"כ, 
שבו מותר להמשיך סעודתו, א"כ זה הזמן שגם אסור להתחיל הסעודה, מצאה"כ 
דוקא, וכן נראה לשון השו"ע שנקט שאסור לאסור "משתחשך", ורק להסוברים  

 , אך אם קבע לשתיה בלבד של שכר ויין מפסיק305כמגרש המלך 
דבר  השתיה אינש, לפי מבדיל וחוזר לשתייתו )רמב"ם, באה"ל(

מבעו"י )רש"י, מ"ב(, אך בשתיית מים   ה חשוב שתועיל התחלת
 מותר בכל ענין, וכ"פ השו"ע.

 והנה יש דעות נוספות בזה:
יק סעודתו בכל ענין ואף שהתחיל  סי"א שבצאת הכוכבים מפ 

ר. שכן נחלקו הראשונים במה מדובר בגמרא, הרי"ף הסמ"ג  בהית
והעיטור סוברים שההיתר להמשיך סעודתו הוא רק בבין השמשות, 
כך שבצאת הכוכבים מיד מפסיק סעודתו, פורס מפה, מבדיל וגומר 
סעודתו, וכ"פ מהרי"ק. ואילו הרמב"ם והרא"ש סוברים שמדובר 

ה, השו"ע הביא את  שההיתר להמשיך הוא אף לאחר צאה"כ. להלכ
שתי הדעות אלא שבסתם נקט כדעת הרמב"ם שממשיך אף לאחר  

 צאה"כ, וכ"פ הרמ"א וכתב שכן המנהג.
התחיל בתוך  ם י"א שאם התחיל באיסור מפסיק )מ"ב(, ובכלל זה א

חצי שעה לצאה"כ, לזמן ק"ש, אא"כ הוא רגיל ללכת לביכ"נ 
 במוצ"ש )מג"א, מ"ב(.

הסעודה חייב להבדיל )מג"א,  י"א שאם התפלל ערבית באמצע
 מ"ב(.

 סעיף ב 
כתב הרמב"ם, שנים  - שנים שסעדו במוצ"ש ואמרו "בואו ונבדיל" 

שסעדו בליל שבת ואמרו "בואו ונקדש" חייבים מיד בקידוש, ואם 
רוצים לעבור והמשיך לשתות קודם קידוש צריכים לברך שוב בורא 

חייבים   ונבדיל"  שנים שסעדו במוצ"ש ואמרו "בואוואילו    פרי הגפן.
מיד בהבדלה, אלא שאם הם רוצים לעבור ולהמשיך לשתות אינם 

, וכ"נ מהשו"ע שכתב שדוקא בשתיה היה הו"א צריכים לברך הגפן
 . שצריך לבאר, אך למעשה פסק שאין צריך לברך

צריך להפסיק מי שסעד בין כה  ,כיון שבכניסת שבת –הטעם 
שיך סעודתו, על כן הסעודה ולקדש, משא"כ במוצ"ש שרשאי להמ

במוצאי שבת אין אמירת "הב לן ונבדיל" הפסק כל כך, בכדי להצריך  
 ברכה, כך שאין הסחת דעת באמירה זו, וכ"פ השו"ע והמ"ב.

לעומת זאת, מהר"י קולון כתב שכל זה דוקא לדעת הרמב"ם הסובר  
שאף בצאה"כ אינו פוסק מסעודתו, אך לדעת הרי"ף שבצאה"כ 

ריך לחזור ולברך הגפן, והשו"ע הביא דעה זו פוסק, א"כ ודאי שצ
 בשם יש מי שחולק, כך שאינה להלכה.

 
לכולי עלמא אם רוצים   –שנים שקבעו לשתיה ואמרו "בואו ונבדיל"  

לשתות צריכים לברך שוב, כיון שבשתיה אין הם רשאים להמשיך 
 לאחר חשכה )מ"ב(. 

 
אמנם מן הדין הם אסורים   – שנים שקבעו לשתיה וחשכה להם 

בשתיה, אך אין האיסור בלבד כשלעצמו עושה הפסק והסח הדעת,  

לסעוד רק לאחר השקיעה,  ש"אינה קובעת" היינו מהשקיעה, שמותר להמשיך
 .ממילא אין היתר להתחיל לאכול מהשקיעה, וזו דעת הי"א[

ודומה לזה שדרשו במכילתא, זכור ושמור, שמרהו ביציאתו, כאדם שאינו   305
 רוצה שילך אוהבו מאצלו כל זמן שיכול )מ"ב(.
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כך שאם הם ממשיכים לשתות לאחר חשכה אינם צריכים לברך 
 (., לפי דברי שהט"ז שהביאם המ"ב בסי' רעא סקכ"בהגפן )שעה"צ

 
שאם היו שותים ואמרו בואו ונבדיל בסתם להלכה, השו"ע פסק 

והביא בשם יש מי שחולק ין צריכים לחזור ולברך,  ורוצים לשתות א
ונחלקו האחרונים , 306 את דעת הראב"ד שלשיטתו מברך שוב

 בביאור דבריו:
א. דמיירי בספק חשכה, בבין השמשות, שכן לאחר חשכה צריך 

 להפסיק מהשתיה מיד, ועל כן בודאי צריך לברך )ט"ז(.
שהם התחילו בסעודה מבעו"י ואכלו ושתו, וכעת באמצע   ב. דמיירי

הסעודה אמרו "בואו ונבדיל", שאינם צריכים לברך על השתיה, כיון 
שהיא אגב האכילה, ודעת היש מי שחולק היא, שבאמירה הם סילקו 
עצמם מהשתיה לבד, וצריכים לברך עליה, ועל אף שהיא בתוך 

דברי השו"ע, וכך  הסעודה )ט"ז, מג"א(, וכ"כ המ"ב שזה פשט
 הלכה.

 סעיף ג 
האם מברך שוב הגפן   – כשצריך להפסיק מלשתות בכדי להבדיל 

 בהבדלה.
מהרי"ק כתב שלפי הרי"ף והסמ"ג שמפסיק להבדלה, הרי  
שההבדלה היא סילוק, דכיון שנאסר באכילה אין לך סילוק גדול 
מזה, וא"כ אין ההבדלה קשורה לאכילה הקודמת, והשו"ע הביא 

 בשם יש אומרים. דעה זו
לעומת זאת, הטור בסי' רעא בשם הירושלמי והרי"ץ גיאת שאם  
מפסיק לקידוש באמצע השתיה אינו צריך לברך, ולפי זה ה"ה 

, ועוד שהרא"ש כתב שאף לדעת הרי"ף אינו מברך שוב 307  להבדלה
, על כן פסק הב"י ובשו"ע בסתם שאינו צריך לברך שוב 308 הגפן

שתיה או סעד קודם, וכתב המ"ב שכן הגפן בהבדלה אף שקבע ל
הדין בין אם קבע לשתיית יין ובין אם סעד וברך הגפן בסעודתו, וכן 
אם מבדיל על השכר, נפטר בין בקבע על היין ובין בסעד, שבזה 

 נפטרים כל המשקין.
אך למעשה פסק המג"א שאין צריך לברך, אך כיון שזו מחלוקת על 

אא"כ במקרה שכולם מודים , 309 כן לכתחילה לא יבדיל בסעודה
 שיברך, והוא כאשר סעד ולא ברך בסעודה ברכת הגפן )מ"ב(.

אם היו עסוקים בשתיה, הדבר תלוי   –אם אמר "בואו ונבדיל" 
במחלוקת הט"ז והמג"א בסי' רעא, אך אם היו עסוקים באכילה, 

ד"ה   כיום שאין צריכים להפסיק, אין צריך לברך שוב הגפן )באה"ל
 כשמפסיק(.

 סעיף ד 
   – ך להבדיל  י סעודתו וצר אדם שגומר  

 
 מקור קודש

 

הגר"א ביאר שדעת היש מי שחולק היא בנויה על סברת המהרי"ק, שאמר   306
"א שבסעיף א, דעת הרי"ף, הסובר שבחשכה מפסיק מסעודתו,  שלפי דעת הי

א"כ אמירת "בואו ונבדיל" מפסיקה ומצריכה ברכה חדשה, ואילו הט"ז והמג"א 
ביארו שדעת היש מי שחולק היא דעת הראב"ד )בפרק ד מהלכות ברכות( 
שאמירת "בואו ונבדיל" הוי היסח הדעת לענין שתיה )באה"ל ד"ה ויש מי  

 שחולק(.
ך המג"א יישב את דעת המהרי"ק, לפי שהבדלה אינה קשורה לסעודה ועל א 307

 כן יותר ראוי לברך הגפן שוב.

לדעת הרמב"ם מספיק כוס אחת, שעליה אומר ברה"מ ואח"כ  
מבדיל. ואילו לדעת הראב"ד צריך שתי כוסות, שעל האחת הוא  

 מבדיל ועל האחרת אומר ברה"מ. 
אלא שהרב המגיד שידך את שתי הדעות וכתב שלכתחילה צריך 

חת אומר ברה"מ וטועם ]כיון שהוא קשור שתי כוסות, ועל הא
, ואומר הבדלה על השני, וכ"פ ומתפלל ערבית )באה"ל( לברה"מ[

השו"ע. וכל זה דוקא למי שתמיד מקפיד לומר ברה"מ על הכוס 
ואינו סומך לפעמים על מ"ד שברה"מ אינה טעונה כוס )מג"א, 

(. מ"ב(, או אם זה בביה"ש ואף למי שאינו מקפיד על כך )חיי אדם
ואינו טועם ]בכדי  אך אם יש לו רק כוס אחת, אומר עליה ברה"מ

, ורק אח"כ מתפלל ערבית ]בכדי שלא יפגמנו[ ואח"כ מבדיל עליה
, וכל  שלא יהיה ריחוק גדול בין ברה"מ לבין שתיית הכוס[ )באה"ל(

קדושות על כוס אחת, וכ"פ השו"ע, וכל  יזה בכדי שלא יאמר שת
וכתב בבאה"ל שמ"מ המנהג  ס )מ"ב(.זה למ"ד שברה"מ טעונה כו

 הוא שמתפלל ואח"כ מבדיל.  

 סעיף ה 
רשאי להבדיל אחר כך ]"אמר רבא   –טעה ואכל קודם שהבדיל 

הלכתא טעם מקדש, טעם מבדיל" )פסחים קז.([ וכ"פ שו"ע, והוא 
 הדין במי שאכל במזיד, שרשאי להבדיל )מ"ב(.

 סעיף ו 
   –   לא הבדיל במוצ"ש 

"אמרי בני רבי חייא מי שלא   –פסחים קו.  -המקור  -  עד מתי? 
אמר רבי זירא    הבדיל במוצ"ש מבדיל והולך כל השבת כולה, עד כמה

"אמר רבא הלכתא טעם מקדש  –עד רביעי בשבת". פסחים קז. 
טעם מבדיל, ומי שלא הבדיל במוצ"ש מבדיל והולך כל היום כולו", 

 והלכה כרבא.
עד ראשון, שהיום הולך אאחר   -לדעת הרי"ף  –שיטות הראשונים 

הלילה של מוצ"ש ]שהלכה כרבא והגירסא בדבריו היא "כל היום 
 כולו" )וכן גרסו בה"ג ורס"ג([.

עד שלישי, דהיינו רביעי ולא עד    –לדעת רב עמרם, התוס' והרא"ש  
בכלל, דעד ג' ימים שייכים לשבת הקודמת ]לפי שגרסו ברבא "כל  

 השבת כולה"[.
עד רביעי כולל ]ואפשר שגירסה אחרת היתה לו  –לדעת הרמב"ם 

 )ב"י([.
להלכה, השו"ע פסק בסתם שמבדיל על שלישי, וכ"פ הרמ"א, 
ואילו בשם י"א הביא שרשאי להבדיל רק עד ראשון. ולכו"ע 

 לכתחילה יבדיל בראשון משום זריזין מקדימין. 
 

והט"ז הזכיר שהטעם הוא פשוט, לפי שאין הלכה כהרי"ף והסמ"ג, כמובא  308
 בסעי' א, על כן אין צאה"כ מפסיקה כלל את הסעודה, כך שאינה סילוק דעת.    

לברך גם על כוס שכר באמצע הסעודה לפי שלדעתו מהרי"ק סובר שצריך  309
כיון שאינו נפטר בסעודה מברכה ראשונה כשם שאינו נפטר מברכה אחרונה 
בברה"מ, ועוד שישנה מחלוקת האם צריך לברך שוב המוציא לאחר ההבדלה 
באמצע הסעודה. אך בבאה"ל דחה דבריו, ולשיטתו בודאי שאין מחלוקת אם 

ין לברך שוב, כיון שלא היה צריך להפסיק  לברך שוב בסעודה, אלא לכולי עלמא א
 כלל )באה"ל ד"ה אין צריך(.
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לדעת בה"ג ההיתר הוא דוקא אם לא טעם, ואילו לדעת   – אם אכל 
רשאי להבדיל לאחר מוצ"ש אפילו אם טעם )הגה"מ פכ"ט  הרי"ף

ה"ה אות ו(, וכן דעת הטור לפי שטען שאין לחלק במקרה שטעם  
בין הבדלה במוצ"ש לבין הבדלה לאחר השבת. השו"ע והרמ"א  
פסקו להתיר ]שכן השו"ע הביא את דעת בה"ג בשם יש מי 

 שאומר[.  
 

ע אליו, ועל כן אינו אין שייכות לימי תחילת השבו –במוצאי יו"ט 
יכול להבדיל בהם )לשון חכמים(, ומ"מ רעק"א מצדד שיש לו 

 שייכות ליום שאחריו )מ"ב(.
 

כגון אלו המתענים שלושה ימים  -מי שאינו יכול להבדיל במוצ"ש 
הציג שלושה אפשרויות, וכך סדר  רצופים ממוצ"ש, תרוה"ד

א. עדיפות ראשונה היא שיפטר בהבדלה של אחר, או   –העדיפויות 
שיברך ויוציא את האחר, ודוקא אם אינו יודע לברך, וכ"כ הרמ"א,  

 ]וזו עדיפות ראשונה, דקרובי אבדלתא לשבת עדיף טפי[.
וזה כיון שהוא לא יכל מקלים עליו,  השני,ב. יבדיל במוצאי יום 

דיף מאשר יבדיל מבעו"י )מ"ב(. אמנם תרוה"ד התיר להבדיל עד  ע
 אך הרמ"א לא הביא היתר זה. מוצאי שלישי, 

ג. יבדיל בשבת מפלג המנחה, ויתפלל ערבית קודם, ורשאי לאכול  
ולשתות ]כיון שזו תענית שיחיד קיבל על עצמו, והוי בתורת נדר, 

ית מתחילה וכידוע, בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, לכן התענ
מהלילה ולא לאחר ערבית או הבדלה, ואפשר שכבר מביה"ש 

, והוסיף "ויקבל אח"כ עליו  מתחיל התענית[, וכ"כ הרמ"א
התענית", דהיינו שיקבל על עצמו להאסר באכילה ושתיה מאותה 

 . שעה )מ"ב, באה"ל(
הנפקא מינה, במי שמתענה שני ימים בלבד, שעדיף שיבדיל 

 דיל בתוך שבת בפלג המנחה )א"ר, מ"ב(.בתחילת השבוע מאשר יב
אך אם אלו ב' ימים שקודם ר"ה, לא יעשה יקה"ז בליל ר"ה על כוס 
אחת, לפי שהדבר נראה תמוה, אלא יעשה קידוש על כוס אחת 
והבדלה על כוס אחר ואח"כ ישתה, כמו בסעודת נישואין, אך אם  

וש יש לו רק רק כוס שכר, מוטב שיעשה כמו ביין או שישמע קיד
מאחר ולא יטעם המוציא עד אחר שיבדיל על השכר וישתה ואח"כ 

, )מג"א(ויאכל ויצא ידי קידוש אף שלא טעם עדין יברך המוציא 
ומ"מ בבאה"ל נשאר בצ"ע האם ניתן להבדיל בליל יו"ט, שכן אינו 

 .אומר "בין קודש לקודש", וכן איך יאמר "בין קודש לחול"
 

לאחר מוצ"ש, מברך רק ברכת מי שמאחר ומבדיל  – על מה מברך 
הגפן וההבדלה, לפי שאין מברכים על האור ועל הבשמים אלא  

"אמר רבי יעקב בר אידי אבל לא על האור"   –במוצ"ש ]פסחים קו. 
לפי שזמן ברייתו הוא במוצ"ש, ומכאן למד הטור שכ"ש שלא מברך 

 על הבשמים, כיון שאינם אלא להשיב את הנפש[ וכ"פ השו"ע.

 סעיף ז 
כתב רבנו יונה שמי שהבדיל על הכוס   – שהבדיל במקום סעודה מי 

במקום סעודה הרי שהוא פטר את היין שבתוך הסעודה מברכה 
ראשונה, והט"ז כתב שההיתר אם הבדיל באותו חדר שהוא סועד  

 )ט"ז, מ"ב(.
 לדעת הרא"ש זה פוטר אפילו אם ההבדלה היא קודם שנטל ידיו,

ברכת היין של ההבדלה הוי חלק , וכ"כ הט"ז ומ"ב, שוכ"פ השו"ע

מהסעודה, ועל כן אין צריך לברך הגפן על יין שבסעודה, וכן אין 
צריך לברך מעין שלוש על כוס ההבדלה, לפי שברה"מ פוטרו, ואף 

 שלא ברך על היין בסעודה )מ"ב(.
לדעת התוס' )וכתב בדרכ"מ שכן משמע מהמרדכי( זה פוטר דוקא 

"י צריך לברך ברכת מעין שלוש לאחר נט"י, אך הבדיל קודם נט
 קודם הנטילה, והביאם השו"ע בשם י"א.

 סעיף ח 
יש בזה שלושה  אם לא פטר את היין שבסעודה,  – ברכה אחרונה 

 :  מקרים, ואלו הן
אין ברכת הגפן קשורה הבדיל קודם נט"י, כאשר א. לדעת התוס' 
 מברך מיד מעין שלוש. לסעודה, ועל כן 

ב. יש לו כוס אחת והוא לא מתכוון לשתות בסעודה, י"א שיסעד  
ויאמר על הכוס ברה"מ והבדלה, ועוד שעדיף שיברך מיד מעין 

 שלוש )פרישה, פמ"ג, מ"ב(.
לא שתה בסעודה כוס יין כלל, בזה הוא מראה שאין לו קשר   ג.

לסעודה, ועל כן יש לו לברך מעין שלוש. וכתב הטור שאפילו אם  
רה"מ צריך לברך מעין שלוש, כיון שאין ליין קשר  כבר ברך ב

לסעודה, והשו"ע הביא דעה זו בשם יש מי שאומר. אלא שהמג"א  
 הבין שלפי הרא"ש אם לא ברך מעין שלוש קודם ברה"מ לא יברך,

 דברה"מ פוטרו, וכ"פ כה"ח. וכן דעת הגר"א,
 לכו"ע ברה"מ פוטרו )פמ"ג, באה"ל(. –הבדיל בתוך הסעודה 

 סעיף ט 
כתב מהר"ם שאין להביא לחם לשולחן בשעת   –לחם בשולחן 

ההבדלה, ואם הביא לחם יכסה אותו בעת ההבדלה, משום דיני 
קדימה ]ואף שאינו רשאי לאכול מהלחם, שהרי חייב להבדיל קודם 

כיון דבעלמא הלחם  יש בזיון לפת )מג"א, מ"ב(, א. על הכוס, מ"מ 
לפת שמראה שאין לפת  ביזוי יש ב. בזה שמבדיל על היין  ,קודם

([, ומ"מ אם ט"זיכסנו )מעלה כמו ליין שניתן להבדיל עליו, ועל כן 
הוא לא רוצה לטעום מיד, אין צריך לכסותו, לפי שאין דיני קדימה 
כלל אלא כשרוצה לאכול משניהם בסמוך )ב"י(, וכ"פ השו"ע דדוקא 

 אם דעתו לסעוד תכף, צריך לכסותו. 

 סעיף י 
   – קודם הבדלה  מלאכה    עשיית 

" )שבת קנ:(, וכ"פ אסור לו לאדם שיעשה חפציו קודם שיבדיל"
השו"ע שאדם אסור בשום מלאכה קודם הבדלה. וכן הלכה אפילו 

וכל זה אפילו לאחר צאה"כ, אף  במלאכות האסורות מדרבנן )מ"ב(, 
שלכאורה יצאה שבת, כיון שטרם שהבדיל חלה עליו עדין מקצת 

 רו חז"ל במלאכה קודם הבדלה )מ"ב(.מקדושת שבת, ועל כן אס
 

 – עשיית מלאכה לאחר הבדלה  
"אמר ליה רב אבא לרב אשי במערבא אמרינן הכי המבדיל   -המקור  

בין קודש לחול ועבדינן צרכין" )שבת קנ.(, וכן "אמר רב אשי כי 
  הוינן בי רב כהנא אמרי המבדיל בין קודש לחול וסלתין סילתין 

 ." )שבת קנ:(]חוטבים עצים[
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נחלקו הראשונים כמה שלבים צריך בכדי  - שיטות הראשונים 
מותר לעשות   להתיר מלאכה, לדעת הגאונים, רב עמרם ורש"י

מלאכה כבר לאחר הבדלה אחת, או בתפילה או באמירת המבדיל. 
 וכן דעת הרב המגיד, הגה"מ ורי"ו. 

ואילו לדעת הרא"ש והרמב"ם )פכ"ט ה"ו( צריך שתי הבדלות בכדי 
מלאכה, הבדלה בתפילה וכן בנוסף הבדלה על הכוס או  לעשות

 אמירת המבדיל.  
להלכה, פסק הב"י והשו"ע שכבר בהבדלה אחת מותר במלאכה,  
בהבדלה בתפילה או באמירת המבדיל ]כיון שזהו מנהג העולם, ועוד 
שכן דעת האחרונים, ומשום שאיסור מלאכה לאחר השבת הוא 

מד ולייעץ לנשים שאינן , וכן כתב הכל בו ללמדרבנן בלבד[
מתפללות במוצ"ש, ורוצות לעשות מלאכה קודם הבדלה על הכוס 

הוי ידוע ש"העושה מלאכה במוצ"ש י)דרכ"מ( וכ"כ הרמ"א, ומ"מ ל
ויו"ט אינו רואה סימן ברכה" )פסחים נ:(, והיינו קודם הבדלה  

 )ירושלמי פ"ד ה"א(.
ן להדליק  והמ"ב הוסיף שראוי לבעל נפש לחוש לדברי הזוהר שאי

, הנר אלא לאחר קדושא דסדרא, וכן דעת האור זרוע )הובא בדרכ"מ(
ומ"מ יש להקל לחזן הכנסת להדליק את הנר קודם לזה, משום כבוד 
ציבור שלא ישבו בחושך, וכן מותר לטלטל הנר קודם לכן )מג"א(. 

310 
 

בשם ומלכות,  והרא"ש ,בה"ג ,לדעת רב עמרם –אמירת המבדיל 
לדעת רש"י בלא שו"מ, לפי שזהו להיכרא בעלמא ללוות את  אילו ו

  המלך בלבד.
, לפי שאמירה זו היא  להלכה, השו"ע פסק שאין צריך לומר שו"מ

להיכר בעלמא ללוות את המלך ]לפי שסומכים על רש"י, ועוד 
שסב"ל[. ולפי טעם זה מובן שאין צריך לומר את כל לשון ההבדלה  

זו )מ"ב(, אלא די בנוסח "ברוך המבדיל בין קודש לחול",  באמירה 
ולפי הלבוש "ברוך המבדיל בין הקודש ובין החול", וביו"ט שחל  

]ומ"מ כיון  במוצ"ש הנוסח הוא "ברוך המבדיל בין קודש לקודש"
שזהו יו"ט גם לאחר אמירה זו אסור בטעימה עד לאחר הקידוש[ 

 .)מ"ב(
 

 
 מקור קודש

 

מותר קודם ההבדלה להביא את היין  –מוצאי יו"ט ראשון להכין ליו"ט שני  310
 לקידוש )א"ר, מ"ב(.

  א. הנה הטור הביא את הירושלמי שאין רואין  –דברי רי"ו ונראה לבאר את  311
סימן ברכה ממלאכה הנעשית קודם הבדלה, אלא שהב"י לא התייחס לדברים אלו  
בב"י או בשו"ע, ונראה שרי"ו אחז בדברים אלו, שכן ניכר מהם שהאיסור הוא  
דוקא במלאכה שאדם משתכר ממנה, דהיינו מלאכת אומן, ועל כן הבין שאיסור  

ב. הרב גז  .. כנלע"דהמלאכה הנאסר קודם הבדלה הוא דוקא במלאכת אומן 

   – מלאכה שאין בה טורח  
ר במלאכה קודם ההבדלה הוא דוקא במלאכה  ורי"ו האיסלדעת 

שיש בה טורח, כאורג או כותב, אך מלאכה שאין בה טורח כהדלקת 
הנר או הוצאה מותרת אף קודם שהבדיל, כיון שעבר צאה"כ ]הטעם  

כיון שמן התורה מותר במלאכה מיד בצאה"כ, חכמים שהם  –
ורח )עולת שאסור עד שיבדיל ולא אסרו אלא במלאכה שיש בה ט 

 .311 שבת([
אך הב"י דחה דבריו, שכן מנין לחלק בין המלאכות, דמה בין חטיבת 
עצים להדלקת הנר. וכן הרמ"א, לאחר שהציג מנהג זה כתב שאין 

 להקל בזה, וכן המג"א פקפק על מנהג זה. 
המ"ב ניסה ליישב שרי"ו שהתיר מלאכה שאין בה טורח היינו לאחר 

חמיר ואוסר מלאכה שיש בה טורח גם  שהבדיל בתפילה, כך שהוא מ
לאחר שהבדיל הבדלה אחת, וכן סבר דרך החיים, אלא שלהלכה, 
סגי לנו להקל כדברי השו"ע שמספיק הבדלה אחת ואף באמירת 

 המבדיל בכדי להתיר את כל המלאכות )שעה"צ(. 
 

יש נוהגים לומר לאחר ההבדלה את כל הפסוקים  –פסוקי ברכה 
, בטענה שזה מועיל לשכחה וכן להצלחה  בהם מוזכר אליהו הנביא

 בשבוע זה )טור(.
 

כל בו כתב שנהגו נשים במוצ"ש לדלות מים תכף  –לדלות מים 
לאחר שמיעת 'ברכו', לפי שמובא באגדה שבארה של מרים סובב 
במוצ"ש בכל הבארות ומי ששותה ממנו מתרפא, כך מצפות הן שמי 

נהג זה אלא שכתב  הבאר יזדמנו להן בעת השאיבה. הרמ"א הביא מ
 שלא ראה שנוהגים כן. 

 
מהרי"ל היה מקפיד להתעסק במצוות במוצ"ש,   –להתעסק במצוות  

, וכן היו עושין ועל כן מיד במוצ"ש היה מקפל טליתו )מג"א, מ"ב(
 .אנשי ציפורי )ט"ז בסי' ש(

  

שליט"א ביאר את דברי רי"ו אחרת, שכן רבנו ירוחם שכתב לאסור מלאכות  
מסוימות, כתב שמדובר שטרם בירך ברכת האש, והמלאכות שאר הם מלאכת 
כותב או אורג, כך שנראה שרי"ו אסר דוקא מלאכות שתלויות בהנאה מהאש 

שותן, משא"כ קודם שברך על האש, שכן אורג וכותב בודאי צריך לאש בכדי לע
הדלקת האש או הוצאה אינן הנאה מהאש, ועל כן יש להתירן קודם ברכת האש.  
ג. ביאור נוסף שהביא הרב גז הוא שרי"ו אסר דוקא מלאכות ממש, כאורג או 
כותב שהו מלאכות שלעולם לא הותרו בשבתות ויו"ט, כך שניכר ששלא הבדיל, 

 רו ביו"ט מעיקר הדין.   משא"כ הדלקת הנר או הוצאה אלו מלאכות שלא נאס
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סימן ש 

 סעיף א 
 סעודה רביעית 

לעולם יסדר אדם שולחנו אפיל אינו צריך אלא לכזית )שבת 
קיט:(, וכ"פ השו"ע, שזה דוגמת ליווי המלך ביציאתו, כמו 
שמלווין אותו בכניסתו, והנסכוי, שזהו האבר שנשאר עד התחיה  

 ואינו נרקב, נהנה רק מאכילה של מוצ"ש )שבלי הלקט(.
בסמוך לצאת השבת, בכדי שיראה יותר  טוב להקדימה  –הזמן 

שמלווה את המלך ביציאתו, ואם הוא לא תאב, לפחות לא יעסוק 
במלאכה קודם שיעשה סעודה רביעית, ובשערי תשובה משמע 

 שלא כדאי לאחרה לאחר חצות )מ"ב(.
היא  זה רק למצוה בעלמא )גר"ז, מ"ב(, המפקא מינא – החיוב 

במי שאינו יכול לקיימה או שיש לו מאכלים בצמצום, כך שעדיף 
 שיקיים את שלוש סעודות שבת )שעה"צ(.

י"א ש"יסדר שולחנו" שנאמר היינו שיפרוס  – סידור השולחן 
מפה ויערות את השולחן בדברים הנהוגים, אף שאין באפשרותו 

, לסעוד יותר מכזית, מחמת שובע או מחמת חסרון מאכלים )ט"ז
 מ"ב(, וי"א שנכון לבשל לסעודה זו, משום כבוד שבת )מג"א(.

נהגו לומר במוצ"ש פיוטים וזמירות ללוות את    – פיוטים וזמירות  
המלך )ב"י בשם שבלי הלקט(, דהיינו דאף שאומר בהבדלה יאמר  
גם בסעודה, שבזה יותר שייך ליווי המלך, שהוא לאחר יציאתו, 

קודם כניסתו )ט"ז(. וכמו כן, כמו בכניסת שבת שאומרים פיוטים  
 יש נוהגים להרבות בנרות במוצ"ש )מ"ב(.

לכתחילה יעשה על פת, כן משמע בגמרא, וטוב להדר   – המאכל 
בבשר או בשאר תבשילין )מ"ב(, ואם חושש לאכילה גסה רשאי  

 במזונות או בפירות )מג"א(.
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