
 
 1מעשה שבת   

 סימן שי"ח סעיף א'     מעשה שבת
 

 ( גמרא כתובות דף ל"ד. 'דתניא המבשל בשבת ... וחד אמר דרבנן', 1
 שם תוס' ד"ה במזיד לא יאכל עולמית 

  
 

פי מוצ''ש, לבולאחרים מותר  אסור לו לעולם ובשוגג ,אסור לכולם לעולםאם בישל בשבת במזיד  ר''י הסנדלרלפי 
, ובשוגג ר' מאירפי מוצ''ש, וכן הדין במזיד לבמזיד דינו כשוגג לר''י הסנדלר, ושוגג מותר לו ולאחרים  יהודהר' 

 לר''מ מותר אפי' בשבת אפי' לו.
 
 טור או"ח סי' שי"ח סעיף א', וב"י שם ( 2

   , ביה"לביאור הגר"א ס"ק א', משנה ברורהט"ז ומג"א, שלחן ערוך או"ח סימן שי"ח סעיף א', 
 

 ח''א גר''ז שו"ש יש''ש ב''ח , וכ"כוכן פסק השו''ע פסקו כר' יהודההבה''ג רי''ף רמב''ם רמב''ן רשב''א ר''ן ועוד 
וסה''ת תוס' הרא"ש  ותוס'  וסמ"ג כ' דדרשינן להחמיר כר' יהודה אע"ג דקי"ל כר"מ.   ,  בא"ח קצוה"ש כה"ח ילקו"י

 ונקט הגר''א שכן עיקר. פסקו כר''מ
 
 שבת כהלכתה כללי מלאכות פרק א' סוף הערה קנ"ט שמירת  ( 3

 "ב,סשו"ת שבט הלוי חלק ח' סימן 
 ארחות שבת פרק כ"ה הערה ט', והערה קל"ד, 

                                              
 שו"ת שבט הלוי חלק ח' סימן ס"ב                                                
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 שמירת שבת כהלכתה כללי מלאכות פרק א' סוף הערה קנ"ט

 

 
 

 ארחות שבת פרק כ"ה הערה ט', והערה קל"ד
 

 
 

 במקום הצורך  להקל בבישול בשוגג( סמך סעיף י"ח ד"ה שנמצא, וע' סימן רס"א ס"ק ו' , וע' ביה"ל)שי''ח ז' מ''ב
  .)שש''כ ארחו''ש(סמכינן על ר' מאיר ואסור , אבל במזיד לא )וכ"כ ברית עולם שש"כ ר"ש איידר שבה"ק ארחו"ש(

שובה אע''פ שמסתמא י שחזר בתנ)ללבוש בגד שארג לפ במזיד לתקנת השביםושבה''ל )ח' ס''ב( הסכים להקל גם 
צידד לחלק בין תינוק שנשבה ו)כללי מלאכות הערה קנ"ט( והסתפק בזה שש''כ  , והביאו נשמ"ש,ארג גם בשבת(

צייר אומן בע''ת שלא ימכור ציורים שצייר בשבת, גבי  והגריש''א החמיר      ואח"כ חזר בתשובה.  נתכוין למרודמי של
, והובא ברחו"ש )פרק כ"ה הוא של איסור ואינו יודע כמה ף אחרבכס מעורבהוא ולא יהנה מכסף שהרויח אא''כ 

 .הערה קל"ד(
 

 מנחת שלמה חלק א' סימן ה' באמצע אות ג' ( 4
 ס' ט' והערה ארחות שבת פרק כ"ה הערה 

 

(, ואסור עיקר ההשתמשות שהוא התכלית , וכן פסק כה"ח גם לעדות מזרחדינם כבישול )רמ''א ג''כ שאר מלאכות
ע' ארחו''ש הגרשז"א הגריי"פ הגרנ"ק, וכגון למכור לגוי או להאכיל לכלבו )  ות אחרותמותר בהנאשל המלאכה אבל  

 ט'(.הערה כ''ה פרק 
יש שלשיטתו רק לר''י הסנדלר והלבוש פסק שהוא דאורייתא ולכאו' זהו ב', ס"ק )מ''ב  קנס דרבנןהאיסור הוא 

 (., אבל מדוייק ברמב"ם שלהלכה הוא דרבנן, וכ"כ א"ר פמ"ג מ"ב יבי"א חו"שמחל' אם הוי דאו'
להתיר קשר שקשר ולחזור ולקשור אור שהדליק בשבת או    לכבות ולחזור ולהדליקבמנח''ש )א' ה' ג'( צידד שאי''צ  

כסא שעשאו ליתן לאחרים    התיר, וכן  יח בצ"עוהנ  אולי לא פלוגאלא שהסתפק  כנהנה  נחשב דאינו טורח וא''כ אינו  
חו"ש אסר להשתמש עם , והסתפק אם אח''כ יהיה מותר לשבת עליו אצלם או אם יחזירו ויתנו לו וצ''ע.  בשבת

בנין שבנו נתקשה חו''ש איך מותר לו להשתמש בקשר שקשר בשבת אא"כ אפשר להשתמש עם הבגד בלי הקשר. ו
ם שמיועד לציבור א''י לאסור דבר שאינו שלהם אבל בבית פרטי אסור לו אפשר שבמקוצידד שבשבת ו במזיד

 ., וכן צידד אזנ"דוצידד תהל''ד לאסור לו לעולם גם כשמצוה לאחר לעבורוכ"כ שבה"ל,  ,עולמית
ובא''ח ,  (ס'(הערה  כ''ה  )פרק  ע' ארחו''ש  ו  בא"ח כה"ח חשוקי חמד ילקו"י,)  נאסר עולמיתש  י"א  כיבס בגד במזידאם  
וכן פסק כה"ח, ויש מקילים )הגרח"ק ילקו"י(,   רב פעלים כ' שלא יעזורספרו  באבל    בחול,  יחזור ויטנףיש עצה שכ' ש

 .וחשוקי חמד השאיר בצ"ע
 

 מנחת שלמה חלק א' סימן ה' באמצע אות ג'
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 ס'ט' והערה ארחות שבת פרק כ"ה הערה 

 

 

 
 

אינו נחשב צורך )הגרשז''א, והגריי''פ )אא''כ יש  לאכול הטשולנטי''א ש הצורךשוגג במקום מה שהקיל מ''ב ב
, והקיל הגרי''ב שאצלנו י"א גם להגריש"א(והגרנ''ק ) (, וי"א שהכל לפי הענין והמצב )הגרח"קאורחים( והגריש''א

יהיה אי נעימות או  , וכ"כ להורות נתן אא"כ יש מישהו שיכול לבקש ממנו ולאהוי צורך כיון שהוא עיקר הסעודה
 ., ויש מקילים כשיש לו אורחים )הגריי"פ להורות נתן הגר"ע אויערבאך()וע' ארחו''ש כ''ה )ט''ו( טירחא גדולה

כדי שלא יהנה מהעבירה   להמתין במוצ''ש עד אחר זמן כדי שיעשובשוגג לפי ר' יהודה שאסור עד מוצ''ש י''א שצריך  
)חולין דף ט''ו.( רמב''ן רא''ה סמ''ג אהל מועד(, ויש מקילין )רמב''ם רבנ''י רא''ש )רק באמירה לגוי גזרו   )בה''ג רש''י

אם הטעם  הב''ח שתלוי במחל' רש''י ותוס'כ'  השולמעשימתין שאם יהנה שמא יבוא לומר לגוי לעשותו( טור(, 
ו כשיטת תוס' וזה אינו שייך בישראל, או שהוא שתקנו שימתין באמירה לגוי הוא משום שמא יבוא לומר לגוי לעשות

)וכ''כ   והשו''ע מיקל שאי''צ להמתיןמשום שלא יהנה ממלאכת שבת וזה שייך גם במעשה ישראל, והיש''ש מחמיר,  
לבוש ט''ז מג''א תוס''ש פמ''ג )משב''ז א' ואש''א ב' גם לפי רש''י שו''ש גר''ז ערוה''ש בא''ח ברית עולם שש''כ הגר''ש 

שלא ישמע לו שאין  שלא יבוא לומר כן לישראלידר ארחו''ש(.  המג''א )ס''ק ב'( ביאר הטעם להקל עפ''י תוס' אי
זה וכ''כ בה''ט ומשנ''ב )ס''ק ה'(, והט''ז )ס''ק א'( ביאר שאמירה לגוי קל מאדם חוטא בשביל אחר כשהוא לא יהנה  

דים, והביא המ''ב )ס''ק ה'( גם טעם זה, ופמ''ג כ' שגם בעיניו ויבא לעשות כן פעם אחרת משא''כ לישראל לעבור בי
רו שלא יהנה, וע' לעיל שהב''ח כ' זש להקל ואולי משום שרק בגוי שהאיסור קל בעיניהם עשו הרחקה וגילרש''י 

 שלפי רש''י יש להחמיר.

יותר כיון שקל יותר )רשב''א ר''ן החמירו לענין בדיעבד )ע' סי' רנ''ג( כיון שנעשה מאיליו חששו    שהייה וחזרהלענין  
באיסור כיון שקל בעיני הבריות צריך להמתין במוצ''ש  כשהתחיל מבעוד יוםצי''א שש''כ(, וכעין זה כ' הגר''ז גבי 

כ' החזו''א )סי' ל''ח ס''ק כ''ג( שלא החמירו בזה חומרת  בישול וגם שהייהכדי שיעשו.  ובאופן שעבר על שניהם 
 שהייה.

י''א שדינו כאמירה לגוי וצריך להמתין במוצ''ש עד כדי שיעשו )פמ''ג )שכ''ה אש''א ס''ק כ''ב  למומר אמירהלענין 
כיון שכה''ג ישמעו לו חיישינן שיעשה כן וגם שכיח, ויל''ע לפי סברת הט''ז שלא יבוא לומר לישראל כיון שחמור( 

ט' ל''ט( הגרשז''א הגריי''פ צי''א ברית עולם שבה''ל חו''ש   מחז''א כה''ח הר צבי קה''י מנח''י )א' ק''ז ג', ג' ע''ט י''ד,
הגרח''ק ארחו''ש הגרי''ב )נותנים למומר חומרת מעשה גוי שאסור להרויח וגם חומרת ישראל שהוא איסור חפצא, 
והקיל בשבות דשבות )מעשה שבת על דרבנן( במקום מצוה או צורך גדול כגון לצורך קירוב או שלא לביישו(.  ור' 
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משה הקיל שאי''צ להמתין בכדי שיעשו על מעשה ישראל מומר, וכ''כ משנ''ה שלא גזרו בישראל.  וי''א שהגריש''א 
הקיל וי''א שהחמיר, וארחו''ש העיר על סתירת השמועות, וי''א שחילק והחמיר רק על דבר המפורסם שנהנים ממנו 

ט בימינו שיש מלחמה על קדושת השבת.  והעיר שנקטפו בשבת ובפר תכגון נסיעה באוטובוס שיצא בשבת או ירקו
ארחו''ש שלא נחשב המומר שוגג לענין מלאכות שאינו יודע כיון שהוא פושע והיה לו לדעת.  גם מומר לחלל שבת 
נחשב מומר לעניננו )מחזה אברהם מנח''י צי''א שבה''ל(, והגרשז''א צידד להחמיר רק במומר גמור.  והסתפק 

אם דינם כתינוק שנשבה שדינם כשוגג, והגרנ''ק השאיר צ''ע, וארחו''ש )כ''ה הערה   נים בזמננוחילוהגרשז''א בענין  
 כ''ה( כ' שאין להקל, והגרי''ב הקיל גם בא''י אע''פ ששומעים על יהדות חושבים שהחרדים טועים.

מגי''ס והגרי''ב  מומר שצילם אירוע בשבת בשביל ישראל החמיר הגריש''א לאסרו לעולם והביאו ארחו''ש, וכ''כ
שהיה מומר אבל הצלם היה   commentator on sports match  פרשן על תחרות ספורטשלעולם אינו בכדי שיעשה, ולענין  

 גוי א''כ מותר אחר הזמן שהיה יכול לעשותו אחר שבת.

''ש ארחו''ש( כדי להגיע יש אוסרים עד כדי שיעשו )הגריי''פ חו נסיעה באוטובוס שנהג יהודי התחיל לנסוע בשבת
וי''א שאינו אסור מדינא אלא שיש להחמיר משום זלזול שבת )הגרשז''א הגר''א קופשיץ( ובשעת הדחק יש מקילים 
)מנח''י )ט' ל''ט( הגרשז''א שרגה''מ שש''כ( וי''א שאין איסור )קנין תורה בהלכה צי''א )אלא משום מחאה ומיגדר 

יבי''א הגר''ע אויערבאך ילקו''י )אשרי המחמיר((. וע' ארחו''ש )כ''ה   מילתא אשרי המחמיר( משנ''ה הגר''ש דבליצקי
 שעשו בו תיקונים בשבת או שמילאו הדלק בשבת. לטוס במטוסהערה סעיף ס''ג( שצידד לאסרו 

''ח רמ))מג''א אומר מותר , וכן ועוד מ''ב )ס''ק ו'( (ט' י''א)ח''א  (ג')ס"ק  היינו ששכח שהיא מלאכה )מג''א שוגג
)ס"ק ג'(    )מג''א  עפ''י הוראת חכםאו    ,ט''ז(הערה  ג' סעיף  כ''ה   )פרק  , וע' ארחו''ש( ועודשם)ומ''ב   (הנ''ל)ח''א    (י''ח

כ' דעת  חכם שטעה(, אבל , והעיר הגרי"ש שצ"ע למה מ"ב לא הביאוגר''ז ערוה''ש, וע' ארחו''ש שם והערה ע''ז
כ' א"ר שאינו כשוגג  אונסואם היה , כשהיה מסופק והתיר גריש''אתורה דהו''ל למידק ונחשב כמזיד וכן נקט ה

והביאו פמ"ג )אש"א ג'( וכ' שהחמיר באונס יותר מבשוגג, וקצוה"ש כ' שהוא טעות וכונת הא"ר הוא שבאונס לא 
קנסו כלל, וכ"כ כה"ח ואזנ"ד וכן מבואר באמת בהבנימין זאב שהביא הכנה"ג שהוא מקור הא"ר, והגרי"ב פסק 

 ., וע'י''א דהוי כמזיד )ערוה''ש יו''ד קפ''ה כ''ט( וי''א כשוגג וי''א כאונס עשה מתוך בהלהואם א כשוגג.   שהו

שגזרו שוגג אטו מזיד א''כ )  הל' שב"ש הגרי"ב  הגריש''א  משנ"ה  י''א שלעניננו דינו כשוגג )עונג יו''ט מנח''ב  מתעסק
מ''ז( צידד להקל ובפרט כשמתעסק   )פרק י' סוף הערה  שש''כב  )הובא  ( ויש מקילים )הגרשז''א(ה''ה מתעסק יש לגזור

וע''ש הערה )ד' הביא מחל'    סעיף  כ''הפרק  , וארחו''ש  (שיש נורה במקרר ופתח הדלתכלל  בדרך פס''ר כגון שלא זכר  
 מתוך הרגילועשה  ואם     , וכ' שמי שנתקל במתג דרך הילוכו הוי מחל', ואזנ"ד כ' שכה"ג יש לצדד שנחשב אונס.י''ט(
 קנ''ז(הערה א' פרק הדליק האור כשנכנס לחדר י''א דהוי שוגג )הגריש''א משנ''ה שש''כ )כללי מלאכות שכגון 

.  )ר"ש איידר הגרח"ק רב ריביאט( ויש מסתפקים )ארץ צבי רב גוסטמאן הגרי"ב( וי''א כמתעסק ,(ארחו"ש ועוד
הוי  ישן ממש שנרדם דהיינומתעסק ותלוי לפי דרגת ערנותו  יל''ד אם הוי כאונס או שוגג או מתוך שינהואם עשה 

הוי כשוגג )פאת שדך שבה"ק נשמ"ש(, והגרח"ק השיב שהוא כמתעסק, והגריש"א  מתנמנםאם הוא  בלא כאונס
וכ'   .בלא דעת שאי"צ כפרה עוקצו פרעוש מתוך שינתו והקיץ קצת והרגופסק שהוא שוגג.  כה"ח כ' לענין מי ש

 שלא מדעת הוי עבירה וצריכים למחות בו. צפרניו נושךנשמ"ש שה
 

 שמירת שבת כהלכתה פרק י' סעיף ט"ז והערה מ"ז
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 שספק דרבנן לקולא אם נחשב מלאכה אין לאסור בדיעבד  מחל' הפוסקים  דבר שיששעשה  כגון    ספק מעשה שבת
(, ואף כשיש ר"ש איידרברית עולם כה"ח שש"כ  ל''ב( ס"ק שכ''גסי' ב' ושעה''צ ס"ק )פמ''ג )א''א י'( והביאו מ''ב )

דע"ת הגריש"א  כה''ג לא קנסו )זית רענןשועוד  ,להקליש בספיקא דדינא  ל''מיס' בדששלו מתירין יש להקל 
 ., וע' שעה"צ ס"ק ק"א שהביא פמ"ג שהחמיר(וכדמוכח בביה"ל סעיף ד' ד"ה אפילו  ס''ט(  הערה  כ''ה)פרק  ארחו''ש  

ג מחמירין כמבואר במ"ב סי' שכ"ה ס"ק ל"ב ול"ג וחילק הגריש"א ששם הוא איסור להנות ובאמירה לעכו"ם כה"
נגד רבים אסור )הגריש''א   שהוא יחידבהדין או    כשיש הכרעהאבל     ממעשיו וכאן הוא קנס, והביאו ארחו"ש הנ"ל.

 )אזנ''ד  באיזה יום עשו החפץואינו יודע    קונה ממפעל מחלל שבת רח''לכשכגון    בס' במציאותוחו''ש(.  וכן יש להקל  
( הגרח"ק י''פי)הגרשז''א הגר שנעשה בחול , ובפרט כה''ג שיש רוב(חו''ש הגרחפ"ש הגר"ש איידר גריש''א משנ"ה

שש''כ חו"ש אסור )פמ''ג מ''ב )רס''א ו'(  שותהשמן ביומ''מ כשיש מפעל אחר לא יסייע מחללי שבת.  עשה מלאכה 
ויש מחמירים   ,ביהש''מ של הגר''א)זית רענן ודע''ת(, ומיקל ביה''ל )רס''א א' ד''ה ואין מדליקין( ב  וי''ח  ,ארחו''ש(

''ש, סהסתפק התו ובזמן תוספת שבת(, ויערבאךא ש"ע''ח בשם הגרהערה כ''ה )פרק )הגרשז''א, וארחו''ש  א''יב
 ע''ט(. והערה ל''ז סעיף כ''ה )פרק , וע' ארחו''שהנ"ל יאו ביה''לבופמ''ג החמיר, ובמק''א הקיל וה

 
 ארחות שבת פרק כ"ה ס"ק ס"ט 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יש מחמירים לאסור עד מוצ''ש )פמ''ג( אבל לרוב פוסקים מותר מיד )גר''א, ח''א, מ''ב  עשה מלאכה דרבנן בשוגג
 אעד מוצ''ש )ח''  גם לאחרים אסור  ובמזיד(,  הגריש"א שש"כ ר"ש איידר )קכ"ח ה'(  ( תהל"ד כה"ח קצוה"שס''ק ג')

 ( וערוה''ש החמיר עד כדי שיעשו.הגרי"ב שש''כ ארחו''ש קצוה"ש כה''חתהל"ד  גר''ז ביה''ל ד''ה המבשל
 

 קצות השלחן סימן קכ"ח ס"ק ה'

 
 

גר"ז ''ש סתו )ס"ק ב'( בדעת המג"א לרוב פוסקים יש להקל שאין דינם כמו המבשל עצמו )א''ר מבשל לאחריםכש
''א וב''מ, גמשיטת הוי''ח )גר''ז ב ,(צי"א הגריש"א חו"ש שש"כ אג''מ )ס"ק ה'( תהל"ד כה"ח כת''ס ערוה''ש מ''ב

שכה''ג שייך שיצוה   ל אומר מותרכשהמבשוהחמיר כת''ס      והפמ"ג הסתפק בדעת המג"א.ונה''ש כ' דראוי להחמיר(  
ארחו"ש   ר"ש איידר  חו''ש  אורל"צ ברית עולם  , וגם החמיר כשעושה כן בקביעות והביאו כה''ח קה''יתלו פעם אחר
דינם כהמבשל עצמו )נה''ש  בני ביתו.  יש שכתבו שעל כה"ג , והר צבי צידד שסוף סוף חז"ל לא גזרו)לענין מפעל(

והמג"א ומ"ב לא הזכירו כאן אלא באמירה לעכו"ם כ' שאסור    וחו''ש(.ר"ש איידר  'ד ב'(  כה''ח שש''כ )כללים א' ל'
   ., וע'שהסברות ששייכים שם אינם שייכים כאן ודוקא השמיטוהו )הגרי"ש(גם לבני ביתו, וי"ל 
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א"ר שבו"י )והביאו מחמת בליעת איסור עד שיכשיר אסורה  קדירה שבישל בהרשב''א שגם הההמג''א מדייק מ
הגר"ש  שש''ככה"ח ברית עולם הגריש"א ערוה''ש בא"ח תהל"ד  )ס"ק ד'( חו''ש גר''ז מ''ב תוס"ש בה"ט שו"ש

תורת   וי''ח ומתירים )מטה יהודה ערך השלחן יד יהודה )יו''ד צ''ט י''ח שהאיסור הוא איסור גברא(  ,ארחו''ש(  איידר
כ' להחמיר אבל יש צירוף של המקילים בפרט בזמננו שאין נהנים מהבליעות א''כ אינו כ''כ   ויערבאךא  ש", והגרשבת

עד  )דע''ת מהרש''ג שש''כ( ויש מחמירים לעולם אינו בן יומונהנה ממעשה שבת.  ואפי' למחמירים יש מקילים כש
 ע"י הגעלה ג' פעמים, וכ"כ שע"ת וארחו"ש.  חרסכלי  והפמ"ג מיקל ב   (.ארחו"ש  )שבו''י גר''ז הגרשז''א חו''ש  שיגעיל

כ''ה מ''ב )וארחו''ש  (א' ה')וי''א ברוב )כת''ס( וע' מנח''ש  ,(י''א שבטל בס' )פמ''ג כה''ח ארחו''ש נתערב אח''כואם 
ולא נאסר הקדירה וי''ח )ע'  י''א שכה''ג אינו איסור חפצא בישל בשוגג ואסור רק עד מוצ''ש.  ובאופן ש()ק''ה

, אבל מעשה הר צבי נקט שהנאה ממעשה גוי אינו איסור חפצא רק גזירה שמא יאמר לו לעשותו בשבילו  משמה''ש(.
ישראל הוי איסור חפצא.  ובתשוהנה"ג הביא מהגר"מ בשם אביו הגר"ח שדייק מהרמב"ם שאינו איסור חפצא 

 והובא בארחו"ש )פרק כ"ה הערה קי"ד ע"ש(.
 של המלאכה )מ''ב ס''ק ד'( וי''א שאסור ליהנות מהיוקר שמחמת המלאכה )רב פעלים כה''חדמיה מותר ליהנות מ

מ''ב שכונתו רק מדמיו שמלפני המלאכה הוי''מ ב , והגריי"פ מיקל,(הגרשז"א )מנח"ש א' ה'( שבה"ל )ח' ס"ב(
 , וע' ארחו''ש כ''ה )ל''א((.וי"ח )צי"א( )מנח''ש(

 

 ארחות שבת פרק כ"ה הערה ל"ג בסופו                                                      ק א' סימן ה' אות ג' בא"דמנחת שלמה חל

 
 

אינו  לעצמואינו בטל כשיש לו היתר מוצ''ש כגון בשוגג, דהוי דשיל''מ )שעה''צ י''ב(. וי''א שגם  אם נתערב בשבת
, יד יהודה כה"ח בדי לאחרים כגון במזיד )מג''א ב'( ובמוצ''ש יהיה מותר )א''ר רע''א שעה''צ י''ג בטל כשיל''מ

פמ''ג יו''ד ק''ב שפ''ד ט''ו( ופת''ש הסתפק )שם י''ב( וי''א שמותר ה , וכן צידד( וי''א שאסור לו לעולם )גר''זהשלחן
, וע' שהתיר חוו''דשאסר ו מג''אהמ''ב ס''ק ה' הביא ( ורב פעלים הגרי"ב ערוה''שמאמ"ר ''ש סלו מיד )חוו''ד תו

ר"ש   ''ש שאין לו מתירין לכל( וי''ח )חוו''ד מ''ב ערוה''שסחת''ס על המג''א, וי''א שמותר גם לאחרים מיד )חת''ס תו
 .)גר"ז שעה"צ ערוה"ש ר"ש איידר( ודאי בטל נתערב מוצ''ש( וכשאיידר בדה"ש

 398ר' שמעון איידר עמוד                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סמך על   ת''ה על מג''א י''ד(, אבל ח''אסי'  )רבנ''י והביאו נתי''ח    כשלא נשתנה החפץ כגון בהוצאהי''א שאין איסור  
בשוגג )והביאו ביה''ל, וע' ארחו''ש שבלא''ה סומכין על הגר''א בשעה''ד וי''ל שבזה אי''צ דחק גמור(.   בדרבנן  זה רק

בשבת אפי' בשוגג יעקור )ע' נוטע ואם האסור לישון שם,  כיבה האוריל''ד אם כש  .בשעה''דוהגריש"א סמך על זה 
ומנח''ש א' סוס''י ה'(, ואח''כ מותר לנטוע מחדש. במנח''ש שם מחמיר  וארחו''ש כ''ה )ל''ה( ביה''ל סוד''ה אחת,

 דהוי כאפשר לעקור משא''כ בבישול שאי''צ שא''א,   הרתיח מים שיחכה שיצטנןכש
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סי' ת"ה סעיף ט'.  וכשגוי  יש עוד איסור כשהובא מחוץ לתחום כמבואר בשו"ע הוצאהולמעשה לענין מעשה שבת ב
הביאו )גם בתוך התחום( אסור עד כדי שיעשו כמבואר בשו"ע סי' שכ"ה סעיף י'.  והקיל הגרי"ב לקבל יין שהביא 
אורח חילוני כדי לא לפגוע בו אע"ג שהגיע ברכב אם היה אפשרי להגיע ברגל, וכן הקיל אם הגיע ע"י רכבת כיון 

אסור ככל מעשה שבת )מלבד מלאכת הוצאה או תחומין( משום  ר שהובא ברכבדבוכ' ארחו"ש ש שזהו רק דרבנן. 
 הבערה.  וכשהובא ברכב ע"י גוי אסור עד כדי שיעשה ואם היה אפשר להביאו בלי הרכב מותר.

אפילו אם היה בשוגג, וביאר ביה"ל כיון שכאן אינו ניכר הקנס לאסרו בו ביום שבלאו  נוטע בשבת צריך לעקורה
וכן ליהנות עדיין לכן צריכים לעקרו, ותוס' יו"ט כ' שהוא משום שבכל מלאכה שאפשר לעקרו חייב מ הכי אינו

לעשות כן והעיר ארחו"ש דלא משמע כן מסתימת הפוסקים כאן שלא חילקו לומר שבבורר יחזיר התערובת וכדומה.  
חו"ש שלפ"ז ה"ה בבונה ותופר ומשנה ראשונה כ' שהוא כלל בכל מלאכה שתתקיים להרבה זמן צריך לעקור, וכ' אר

 וצ"ע מסתימת הפוסקים.  והעירו מנחת שלמה והגרנ"ק שלפי התוס' יו"ט אם הרתיח מים יצטרך לצננו.
מה שעשה לפי סברת הביה"ל   בגד או בנין שעבדו עליהן בשבת ועדיין לא נגמרו אם צריך לעקורוהסתפק הגרשז"א ב

בשבת  בנה סוכה  מנו בשבת. והביאו ארחו"ש ודן לפי כל הסברות.שאין הקנס ניכר כיון שלא היה עומד ליהנות מ
גם באופן  חפר גומאו.  הסתפקומנחת שלמה )א' ה' ב'(  )ד' ס"ט ה'( ויו"ט אסר שבה"ל  )ג' ע"ו( לאכול בו, ואג"מ

 להשתמש בה אא"כ מכסהו וחוזר ומגלהו, והגרשז"א הסתפק.   שהוא מלאכה שאי"צ לגופה אסר הגרנ"ק 
אסר ר' משה )ב' ע"א, וב' ע"ז( ליכנס לבנין )וכן אסרו הגריש"א רבבו"א   פתח דלת ע"י מפתח שהובא באיסור הוצאה

)כמ"ש בשש"כ בשמו ודלא כמ"ש קודם במנח"ש לאסור, שהרי לא מצינו אלא שאסרו   אבני ישפה(, והגרשז"א הקיל
דבר שבו נעשה האיסור דהיינו המפתח, וכמו שהתיר כלכלת השבת לקרות אגרת שפתחו באיסור שנהנה רק גוף ה

וכ' ארחו"ש )פרק כ"ה סעיף כ"ט ול'( שודאי אסור להשתמש עם המפתח ומותר להשתמש עם    .ממה שהאיסור גרם
 הפתח שנפתח באיסור.החפצים שבתוך החדר שנפתח אם כבר נכנס לשם ומחלוקת אם מותר ליכנס ולצאת דרך 

כגון שמדליק נורה כשפותחו )בא"מ הגרשז"א   מקרר שנפתח הדלת באיסורוהקילו הפוסקים להשתמש עם חפצים מ
(, וכ' ארחו"ש שהחפצים מותרים אבל מחל' אם מותר להושיט יד להכניסם , וכן צידד הגריש"אשש"כ חו"ש ילקו"י

מה שבתוכם משום מוקצה, וכ"כ הגרנ"ק, וכ' הגרח"ק אסר החזו"א  קופסאות שנפתחו באיסור .או להוציאם
דהיינו באופן שאין שום דרך לפותחו בהיתר, ור' משה הקיל כיון שיש מקילים ומתירים לפותחו וכ"כ שבה"ל, 

 )הגרשז"א הגריש"א בקבוק שפתחו הפקק באיסורוהגרשז"א הקיל כיון שיש אופן המותר.  וכן הקילו לשתות מ
)כיון שאין שינוי בעצם המאכל, ואין קנס להפותח כשעשה עפ"י פסק מרב שהתיר, ויש אופן המותר( שבה"ל שש"כ 

 ארחו"ש ועוד(, והגרח"ק אסר.
)הגרשז"א עפ"י ביה"ל סי' רע"ו סעיף א' ד"ה אסור(.  והתיר אג"מ )ב' ע"א(  לאכול לאור נר שהודלק באיסוראסור 

כדי למצוא החפץ, שאחרי שהביאוהו אינו נהנה מגוף הדבר שנעשה  קו שם אורחפץ שהובא מחדר שהדליליהנות מ
  בו מלאכה, וסיים שמ"מ בעל נפש יחמיר מליהנות כיון שנגרם ע"י איסור. 

יש אוסרים )רבבו"א חו"ש רב נבנצל ארחו"ש )אא"כ היה אפשר  מדריגות שמחלל שבת הדליק שם האורולעלות 
ו נהנה מהאור(, ויש מקילים )הגרשז"א )לא ימהר יותר ממה שהיה שייך בלי האור( בלי האור או כשעוצם עיניו ואינ

 הגריי"פ שש"כ הגריש"א )כיון שהיה אפשר בלא"ה רק שהיה יותר טורח( הגרח"ק ילקו"י(.
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הגרח"ק ארחו"ש(, )הר צבי אזנ"ד הגרשז"א הגריש"א חו"ש     הנאת שמיעההפוסקים אסרו משום מעשה שבת  גם  
וצידד הר צבי שבמעשה ישראל שהוא איסור חפצא אולי בקול מראה וריח שאין בהם ממש אין איסור, אבל פשוט 

וכן במומר אסור משום גזירה, ואזנ"ד כ' שאסור גם בישראל, והביא ארחו"ש שהסתפק ר"ש אויערבאך   שבמעשה גוי
נחשב כהמשך מההנאה ממעשה שבת אע"פ שהאדם לא אם אסור לשמוע חדשות ממי ששמע אותם באיסור, אולי 

כגון תמונה )הר צבי אזנ"ד הגריש"א מגי"ס יבי"א רב נבנצל ארחו"ש הברי"ב(,  הנאת ראייהוכן אסרו   נאסר.
 והגרח"ק צידד להקל.

ואין שום הנאה מהמלאכה )הגרנ"ק הגרח"ק ארחו"ש(, ויש  חזרו ונצטננובישלו מים בשבת אסור לבו ביום גם אם 
 מקילים )הגרשז"א צי"א(.  

משנ"ה שש"כ(, וכן הקיל ארחו"ש אם תיקן סכין באיסור בשבת  מותר )הגריש"א הנאה מתולדה של מעשה שבת
 ואח"כ חתך בו ירקות שאסור להשתמש עם הסכין אבל הירקות מותרות.

ה אסור( חו"ש )כיון אסור אע"פ שמצות לאו ליהנות ניתנו )דע"ת בשם עק"ד )שעכ"פ לכתחיל הנאת מצוהי"א שגם 
 ששורש האיסור הוא השימוש ולא ההנאה( שבה"ל(,  ואג"מ )א' קכ"ו ג'( מיקל

הקל במעשה צידד הגרשז"א שאם חילל שבת בכונה להנאה א' מותר ליהנות הנאה אחרת מאותו מעשה.  וכן צידד ל
ד לידלק בעוד שעה ע"י שהיה אפשר להגיע להתוצאה בלי לעשות המלאכה )כגון כשהדליק אור שבלא"ה היה עומ

 השעון שבת.
 שהגיע ע"י איסור )הגריי"פ הגריש"א הגרח"ק(. איסור מעשה שבת חל על אדםאין 

 ))תהל"ד שביתת השבת ארחו"ש( וצידד ארחו"ש להקל כשהיה שוגג. התבשיל הוא מוקצהבישל בשבת במזיד 
 , והגרשז"א מיקל, וכ"כ אבני ישפה.מומרשזה מהני רק בגוי ולא ב  היה יכול לעשות בהיתרהגריש"א החמיר גם אם  

 ארחו"ש הקיל במלאכה שרק מונע קלקול.
החמיר שבה"ק אע"פ שהכונה היה רק כדי שלא ישרף, מ"מ הרי המים  שפכו מים שלא נתבשלו להטשולענטאם 

כיון שהועיל רק  הוסיפו מים למיחם כדי שלא ישרףנתבשלו, והגרשז"א מיקל שמהני ביטול.  והסתפק הגרנ"ק כש
באופן שלילי, והגרשז"א מחמיר.  ןצידד הר צבי והובא בצי"א שגם אם מקפיד שלא להשתמש עם חשמל הנעשה 

מ"מ יש צד להקל במקרר כיון שהוא רק שומר על מצב שכבר קיים.  הקיל הגרשז"א לגור בבית שהיה בו  באיסור
 ור.דליקה בשבת וכובתה באיס

 כיון שיש מתירין להטבילו. ליהנות מכלי שהטביל בשבתהמ"ב בסימן שכ"ג ס"ק ל"ג הקיל כהמג"א 
 המ"ב בסי' של"ט ס"ק כ"ה הקיל כשהפריש תרומה בשבת בשוגג שמותר מיד ובמזיד אסור עד מוצ"ש.

)דהוי שוגג בדרבנן( הגרשז"א )שהמדבר  )בא"מ ליהנות מהקלטה שהקליטו מישהו מדבר בשבתהקילו הפוסקים 
 היה מתעסק והמקליט הכינו מע"ש ועבר רק על לפני עור( אזנ"ד שבה"ל )לכתחילה בודאי אסור((, ומשנ"ה החמיר.
מי שעבר והכין מיו"ט לחול הקילו הפוסקים שהתבשיל לא נאסר )הגרשז"א חו"ש )שהמלאכה לא היה איסור רק 

 רא( מאור השבת ילקו"י(.ההתעסקות לחול שזהו איסור גב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 9מעשה שבת   

משום חילול ד'.  וי"א  להשתמש בחשמל המיוצר בשבת ע"י חילול שבתהחזו"א )או"ח סי' ל"ח ס"ק ד'( אסר 
 60שאסור משום מעשה שבת, ומשום לפני עור ומסייע, ומשום מסית.  י"א שהגרי"ץ דושינסקי )גאב"ד בד"ץ לפני 

שנה הקיל ליהנות ממנו כשהיה לו גם עוד נר הדלוק בהיתר, וי"א שאז החשמל היה מיוצר ע"י גוים.  ר' משה )אג"מ 
ומבואר בהתשובה שנקט שהמציאות היה שעשו כל הפעולות לפני שבת   שראלאו"ח ד' ס"ד( כ' שרובם הקילו בארץ י

מבואר שאוסר. במנחת שלמה )ב' כ"ד( הדפיסו תשובה  אא"כ אירע קלקול בשבת, ובתשובה אחרת )אג"מ ד' קכ"ז(
)שהגרשז"א לא הדפיס בחייו( שכ' כמה צדדי היתר ולימוד זכות על שימוש חשמל בשבת, אבל כ' שאם צריכים 

סיף במלאכה מחמת הבריאים אסור, ואומרים שזהו המציאות היום. בד"ץ האשכנזים ביחד עם בד"ץ הספרדים להו
להודיע שאסור, וחתם בו גם כה"ח ורי"ח זוננפלד. גם ר' איסר זלמן מלצר והגרי"ז אסרו, וכן החמירו  הוציאו כרוז

ריי"פ הגרי"ט וייס צי"א רב וולבה )כיצד אפשר הסטייפלר ור"י מוצפי ובבא סאלי רב שך רב בנגיס מנח"י )ג' ס'( הג
הגריש"א  לשבת ליד שלחן שבת ולשיר זמירות כשיודעים שיהודי עומד ומחלל את השבת כדי שיהיה לי אור בבית(

הגראי"ל שטיינמן.  יש תשובות מהגר"ע יוסף שהקיל שם אבל משמע שנקט שאינם מחללים שבת, ובנו הראש"ל 
ו"י הקיל מפני שרוב הבריות אין יכולים להחמיר לכן צריכים להדחק למצוא צד קולא, שודאי עדיף להחמיר ובילק

והעיר רי"מ מורגנשטרן שיש צד חומר לספרדים כיון שהשו"ע פסק להחמיר כר"י וא"כ גם אם נאמר שעובדי חברת 
וסף, ובביהכנ"ס ופשוט שהגרח"ק מחמיר בזה וכ' שאין היתר גם כשיש נר נ   החשמל הם כשוגגים יצטרכו להחמיר.

שיש שם חשמל יש להתפלל בע"פ או בבית ועדיף שלא להתפלל מלהשתמש עם האור הזה.  ופעם התנצלו להגרי"ז 
השיב הגרי"ז "שמה יש אור??? שהצטרכו להתפלל במקום שאין כ"כ אור שבמקום שהיה אור היה מחברת החשמל ו

 כאן יש אור!".
הוצאות שבת ויו"ט שאינם מתוך מה שקצוב לו לפרנסתו מר"ה וכ' הרבה פוסקים שההוצאות על זה הם בכלל 

 לר"ה, ושד' יפרע לו מה שהוציא לכבוד השבת.
 להלן הבאנו קטע קטן מהספר הנפלא החשמל לשבת מהגרי"מ מורגנשטרן שהאריך והרחיב בכל ענינים אלו ועוד. 

 

 
 

 קושר
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