ä

úáù úåëàìîì àåáî
zek`ln h"l
`zecleze zea

äéùò åæéà äá ùøôúð àìå ,íúñ "äëàìî ìë äùòú àì" 1 äøåúá øîàð .à
äøåú äëîñù äîî êà ,äëàìî úàø÷ð äðéà äéùò åæéàå äëàìî úàø÷ð
åðà ,úáùä úà äçåã ïëùîä úëàìî ïéàù ãåîìì ïëùîä úëàìîì úáù úùøô
.úáù ïéðòì äëàìî úàø÷ð ïëùîá äáåùç äúéäù äëàìî ìëù íéãîåì
úåáà" úåàø÷ð ïäå ,òùúå íéùìù ïä ïëùîá åéäù úåëàìîä ìë ïéðî .á
.2 "úåëàìî
åéäù ãáìá úåëàìîä ïúåà àìù äòåîùä éôî åãîìù ,"úåãìåú" ãåò ùéå .â
àéä ïëùîá äúéäù äëàìîì äîåãä äëàìî ìë àìà ,úåëàìî åàø÷ð ïëùîá
."äëàìî ìë äùòú àì" ììëá àéä éøäå ,äúåîë äëàìî íùá ïë íâ úàø÷ð
ãéçéä úåùøî äàöåää úãìåú àéä ãéçéä úåùøì íéáøä úåùøî äñðëä ïåâë
.ùîî äì äîåã àéäù ,íéáøä úåùøì
 .1שמות יט ,ט.
 .2ואלו ה :.הזורע ,החורש ,הקוצר,
המעמר ,הדש ,הזורה ,הבורר ,הטוח,.
המרקד ,הלש ,האופה ,הגוזז ,המלב,.
המנפ ,7הצובע ,הטווה ,המיס ,5העושה
נירי ,.האורג ,הבוצע ,הקושר ,המתיר,
התופר ,הקורע ]על מנת לתפור[ ,הצד,
השוחט ,המפשיט ,המעבד ,הממחק,
המחת ,5הכותב ,המוחק ]על מנת לכתוב[,
המשרטט ,הבונה ,הסותר ]על מנת לבנות[,
המבעיר ,המכבה ,המכה בפטיש ,והמוציא
מרשות לרשות .ויתבארו במקומ ,.מלבד
המנפ ,7הטווה ,המיס ,5העושה נירי,.
האורג ,הבוצע ,והמפשיט ,שלא נתבארו

בשוע"ר.
בחלק מהמלאכות א :פירש רבנו לאיזה
צור 5שימשו במשכ ,.ואלו ה; :הוצאה )סי'
שא ס"א( ,טוח) .ש;( ,מלב) .ש; סנ"ו(,
קורע ותופר )סי' שב ס"ד( ,מכה בפטיש
)ש; ס"ה( ,ממחק )ש; סט"ו( ,מחת) 5סי'
שיד סט"ז( ,צידה )סי' שטז ס"א( ,שחיטה
)ש; סי"ג( ,קושר ומתיר )סי' שיז ס"א(,
מבשל )סי' שיח ס"ז( ,בורר )סי' שיט ס"א(,
מעבד )סי' שכא ס"ב( ,גוזז )סי' שמ ס"א(,
כותב מוחק )ש; ס"ד( ,משרטט )ש;
סי"א( ,מעמר )ש; סט"ו( .ונעתקו לקמ .כל
אחת ואחת במקומה.
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àéä éøä ¯ ïëùîá äúéäù äëàìîì úö÷îá äîåãä äëàìî ìë åìéôàå .ã
àåä ÷ã ÷ã ÷øéä êúçîä ïåâë ,ùîî äì äîåã äðéàù éô ìò óà äúãìåú
äùåòä ìëå ,äáøä íé÷ã íéôåâì å÷ìçîå ãçà óåâ ç÷åì ïçåèäù ,3 ïçåèä úãìåú
ïçåèäù ,éøîâì åì äîåã äðéàù éô ìò óà ,ïçåèä úãìåú àåä äæì äîåãä øáã
äîåãå ìéàåä ïë éô ìò óà ,êúçîä ïë ïéàù äî éøîâì ïåùàøä óåâ úà äðùî
.úåëàìîä ìë øàùá ïëå .åúãìåú äæ éøä – ãçà óåâî íéáø íéôåâ äúåùòá åì
úáùá íéøåñà íäù íäéìò åøîàù íéøáãä ìë íòè êì øàáúé åæ äòöä êåúîå
.4 åîå÷îá ãçàå ãçà ìë øàáúéù åîë ,äøåúä ïî
dtebl dkixv oi`y dk`ln

äëéøö äëàìîäù øîåìë ,äôåâì äëéøöä äëàìîá àìà äøåúä ïî øåñéà ïéà .ä
ïåâë ,åá úéùòð äëàìîä óåâù øáãä óåâ åì êéøöù åðééäã ,äôåâ ìéáùá åì
,íéîçôä óåâá äùòð éåáéëä úëàìî óåâù ,íéîçôä ìéáùá íé÷ìåã íéöò äáëîù
àåäå ìéàåä ,áééç äæ éøä ¯ åá êåúçì éãë úåùøì úåùøî íåãø÷ àéöåîä ïåâë åà
.àéöåäù øáãä óåâì êéøö
äëàìîä óåâ ïéàù øáã ìéáùá åì äëéøö àéäù ,äôåâì äëéøö ïéàù äëàìî ìáà
,åéùëò åìåë ÷ìãé àìù ïîùä ìò ñçù ìéáùá øðä úà äáëîù ïåâë ,åá úéùòð
,ïîùì êéøöù éðôî åúëàìîá ïéåëúî àåäå äìéúôá úéùòð éåáëä úëàìî óåâù
óåâù äøåá÷ì úî àéöåîä ïåâë åà ,åðåîî ìò ñçù éðôî ä÷éìãä úà äáëîä ïëå
.íéøôåñ éøáãî àìà äøåñà äðéàå ,äéìò øåèô ¯ ììë êøåö íåù åá åì ïéà úîä
äéìò áééç äôåâì äëéøö ïéàù äëàìî åìéôàù íéøîåàå äæ ìò íé÷ìåç ùé ìáà
.5 äøåúä ïî
åîöò ìò øéîçäì åì ùé ùôð ìòá ìë íå÷î ìëîå .6 äðåùàøä àøáñë ø÷éòäå
ראה לדוגמא שוע"ר סי' שיא ס"ה סי' שטז
. ש; סי"ט.סט"ז<יז
. סי' שלד סכ"ט. שוע"ר סי' שטז סוסכ"ב.6
'וראה ג; סי' רסו קו"א סק"ב )ועד"ז בסי
. מלאכה שאי.רעה קו"א סק"ב( "דקיימא ל
 וכ"ה משמעות שוע"ר." לגופה פטור5צרי
.;סי' רעח ס"א שהביא דעה ראשונה בסת

. שהוא אב מלאכה שהיה במשכ.3
.בשחיקת סממני הצבע
. שוע"ר סי' שא ס"א.4
 שתי הסברות אלו. החילוקי; שבי.5
להלכה ולמעשה יתבארו כל אחד ואחד על
מקומו – ראה שוע"ר סי' רעח ס"ג בהוצאה
. ויש מקומות שאי. וש"נ, מ.החדשה ציו
<  שתי הדעות.חילוק להלכה למעשה בי
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.7 øùôàù íå÷îá
êéøö ïë íà àìà äøåúä ïî øåñéà íäá ïéàù íéãåî ìëäù äáøä íéøáã ùé .å
êéøö ïéàù éô ìò óà äøåúä ïî íäéìò áééçù íéãåî ìëäù íéøáã ùéå ,8 ïôåâì
.10 åîå÷îá ãçàå ãçà ìë åøàáúéå ,9 ïôåâì
ìò óà íéîòôì äôåâì äëéøöä äëàìî åðéöî úåîé àìå äéùéø ÷éñôá åìéôàå æ
àìá úéùòðù äëàìî åì çåðù òåãé øáãäù ïåâë ?ãöéë ,11 äì ïéåëúð àìù éô
.12 äá àåä õôçå ,åúðååë
äø÷éòå ìéàåä ,13 ïðáøã øåñéà øàùì éîã àì ¯ äôåâì äëéøö äðéàù äëàìî .ç
.14 äôåâì êéøö äéä íà åðééäã ,äøåúä ïî
dtebl dkixvd dk`lna lewlwd zk`ln

åá úéùòðù øáãä óåâù äîá äôåâì äëéøö äáåùç äðéà ìå÷ì÷ä úëàìî .è
øúåé åá úéùòðù äëàìîä éãé ìò ï÷úúî øáãä óåâù ãò àìà ,íãàì êéøö
.15 äìéçúá äéäù äîî
 .7שוע"ר סי' שטז ש; .וראה ג; סי' שלד
ש;.
 .8כגו .טוח – .ראה שוע"ר סי' שב סי"ז.
וראה עוד שוע"ר סי' שכח סל"ב .סי' רפ
ס"ג.
 .9כגו .גוזז – ראה שוע"ר סי' שכח סל"ז,
סי' שמ ס"ב.
 .10שוע"ר סי' רעח ס"ד) .שוע"ר ס"ד
ע"ש הדוגמא לזה .וראה ג; שוע"ר סי' שב
סכ"א בחצע"ג(.
 .11א :שלכאורה כשאינו מתכוי .למלאכה
בודאי אי .צרי 5לגופה )שוע"ר סי' רעח
ס"ד(.
 .12שוע"ר ש; .ולכ .להאומרי; שריית
בגד זהו כיבוסו אסור מ .התורה לית .מי;
א :על בגד נקי ,אע"פ שאינו מתכוי.
לליבו ,.דפסיק רישיה ולא ימות הוא,

"שאי .זו מלאכה שאינה צריכה לגופה,
הואיל ומה שהבגד מתלב .נוח הוא לו
אע"פ שאינו מתכוי .לכ) "5שוע"ר סי' שב
סכ"א בסוגריי;(.
 .13שוע"ר סי' רעה קו"א סק"ב )לעני.
גזירה לגזירה( .סי' רסו קו"א סק"ב וסי'
שיא ס"א וסי' שלד ס"א )שהתירו טלטול
מוקצה כדי שלא יבוא לעשות איסור חמור
של דברי סופרי;( .סי' שיא ס"ה )לא
התירוה משו; כבוד הבריות( .אבל לעני.
שבות דשבות במקו; מצוה והפסד גדול
הוי כאיסור רגיל של דרבנ – .ראה סי' שלד
סכ"ה.
 .14שוע"ר סי' שיא ס"ה .וראה ג; סי'
שטז סי"ט.
 .15שוע"ר סי' רעח ס"ב.
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êéøö ïë íà àìà áééç åðéà ¯ äìéúôì êéøöù ìéáùá 16 øðä úà äáëîä ,êëéôì
,ä÷ìãåäù äðåùàø íòô éäåæù äùãç äìéúô àéä íâå ,ïîæ øçà ä÷éìãäìå øåæçì
øúåé ä÷ìãäì úð÷úéî àéä äæ éåáéë éãé ìòù ,ä÷ìãåäù íãå÷ äáäáåä àì íâå
.17 äìéçúá äúéäù äîî
ïéà ¯ øåôúìå øåæçì úðî ìò òøå÷ä åà åúåðáì øåæçì úðî ìò ïéðá øúåñä ïëå
ïëå ,ïåùàøä ïî áåè øúåé ïåøçàä ïéðá àäéù åúòã ïë íà àìà äøåúä ïî øåñéà
øúåé åéäéù ãâáäå ïéðáä íéð÷úî ïä äòéø÷äå äøéúñä åàöîðù ,ãâáä úøéôúá
.äìéçúáî áåè
áåè øúåé ïå÷éúä àäéù êéøö ïéà ìå÷ì÷ä úëàìî åìéôàù íéøîåà ùéå
.19 äéðùä àøáñë ø÷éòäå .18 äìéçúáî
zaygn zk`ln

úééùòì ïéåëúîå áùçî àåäù åðééäã ,"úáùçî úëàìî" àìà äøåú äøñà àì .é
åà ,21 úáù íåéäù òãåé åðéàù ,àéä ,úàèç äéìò àéáîù åúââùå .20 äëàìî
.22 äøåñà åæ äëàìîù òãåé åðéàù
diyix wiqt

øùôà åìéôà ,24 äøåú éøåñéàá åìéôà 23 øúåî Y ïéåëúî åðéàù øáã ìë .àé
.25 åéãòìá
.(עבר על איסור תורה )שוע"ר סי' רנב סי"ז
 היינו שבשעת עשיית מלאכה שכח.21
.(;ששבת היו; )ראה שוע"ר ש
 וראה ג; שוע"ר. שוע"ר סי' רנב סי"ז.22
 וראה עוד ש; שא; עשה.סי' שיח ס"ב
.ע"פ הוראת חכ; שטעה < נקרא שוגג
. סי' שלז ס"א. שוע"ר סי' רעז ס"א.23
 שהוא עושה פעולה מסויימת ויכול,כלומר
 כדי הפעולה יעשה מלאכה5להיות שתו
 וראה קו"א סי' רעז.מסויימת – מותר
.סק"א
 ש; קו"א. שוע"ר סי' תצח סכ"ג.24
.סק"ג

 שהיא מלאכת הקלקול שמקלקל.16
.(;ההבערה )שוע"ר ש
. שוע"ר ש; ס"א.17
, ממכבה הנר7 חו. שוע"ר ש; ס"ב.18
 להבהב. נתכוי.שאינו חייב אלא א; כ
הפתילה על ידי כיבוי זה שתהא נוחה
 אינו נקרא. כי לולא כ,לחזור ולהדליקה
.(;מלאכה הצריכה לגופה )ראה שוע"ר ש
. שוע"ר סי' שיג סי"ז.19
 בידו ושכח ממנו7 א; היה חפ,. כגו.20
והוציאו מרשות היחיד לרשות הרבי; או
העבירו ארבע אמות ברשות הרבי; או
הכניסו מרשות הרבי; לרשות היחיד – לא
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øáãäù àåäå .27 äøåúä ïî 26 øåñà ¯ úåîé àìå äéùéø ÷éñô àåä íà ìáà .áé
äëàìî åæ éøäå ,28 äá àåä õôçå åúðååë àìá úéùòðù äëàìîá åì çåðù òåãé
.29 äôåâì äëéøö äðéàù äëàìî éåä Y äá õôç åðéà íà ìáà .äôåâì äëéøöä
êéøö åðéàù øáãì àéáîù äéùéø ÷éñô ,[30 éìë ïå÷éú íåùî àåäù øáã ìë] .âé
ïå÷éú áåùç äæ ïéà Y åéìàî [ïå÷éúä] äùòðù óà åì ïéåëúî åðéàå ììë åì
äëéøö äðéàù äëàìî íéøîåàäì óà] ,íåìë àìå äùò àì åìàë äæ éøäå ,ììë
.31 [áééç äôåâì
øåñéàä úééùòî äàðä íåù åì ïéàù åðééäã ,ììë åì çåð àìù àéùéø ÷éñô .ãé
– – ììë åì çåð àìù äéùéø ÷éñôù íéøîåà ùéå .[32 íéøôåñ éøáãî] øåñà
.33 äðåùàøä àøáñë ø÷éòäå .íéøôåñ éøáãî åìéôà øåñéà ïéà
øåñéà äùòéù éàãåì áåø÷ øáãä íà .åè

–

.34 úåîé àìå äéùéø ÷éñôë àåä éæà

äîåã äæ éë ,35 øúåî ¯ øåñéà äùòé íà ÷ôñù åðééäã ,äéùéø ÷éñô ÷ôñ .æè
.éøùå éåä à÷éôñã ïéåëúî åðéàù øáã øàùì
 .25שוע"ר סי' שלז ס"א.
 .26שוע"ר סי' שלז ס"א .כלומר ע"י
פעולה של היתר הוא גור; בודאות
למלאכת איסור של תורה ,א :שאינו
מתכוי .אליה.
 .27שוע"ר סי' רעח ס"ד.
 .28שוע"ר ש; .סי' שב סכ"א בסוגריי;.
אבל א; אינו חפ 7בה < אסור רק מדרבנ,.
ככל מלאכה שאינה צריכה לגופה.
 .29ראה שוע"ר סי' רעח ש; וסי' שלז
ס"א.
 .30מ"מ הל' שבת פי"ב ה"ב .מ"א סי'
שיח סקל"ו.
 .31שוע"ר סי' שכח סל"ב .סי' רפ ס"ג.
וראה ג; סי' שלח ס"א .כלומר ,מכיו .שכל
עשיית מלאכה תלויה בכוונתו ,הרי
כשמתכוי .לכ < 5הוי מלאכה ,וכשאינו
מתכוי .לכ < 5אי .בו מלאכה כלל ,שהרי
אינו רוצה לעשות ממנו כלי ,ודומה

לקטימת קיס; שכל שאינו קוט; לחצו 7בו
שיניו פטור ]ומותר[ )מ"מ ש; .מ"א ש;(.
 .32משמעות שוע"ר סי' שכ סכ"ד .וראה
שו"ת צ"צ אה"ע סי' טו אות ט.
 .33ע"פ שוע"ר ש; .ונראה שנית .לסמו5
על הדעה השניה המקילה רק במקו; שיש
דעה נוספת המקילה לגמרי ,וג; אז רק א;
עושי; זאת בצירו :ע; עוד קולא נוספת,
ע"ש .וראה שו"ת צ"צ ש; שמחלק בי.
פסיק רישיה דלא ניחא ליה שרק אי .לו בו
הנאה שבזה נחלקו ,לבי .פסיק רישיה
שהוא נגד רצונו בתכלית ,שבזה לכל
הדעות יש מקו; להקל ,א; כי מתשובת
הצ"צ קשה להוכיח שנית .לסמו 5על חילוק
זה בלבד להתיר ,אלא בצירו :ע; קולא
נוספת ,ע"ש .ועצ"ע.
 .34ע"פ שוע"ר סי' שב ס"ב.
 .35והיינו להתיר בשעת הספק בלבד ,אבל
א; יש לחוש שמא יהיה ודאי וא :על פי
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úìåòô ìò åà úåàéöîä ìò àåä ÷ôñä àìà ,øåñéàä ìò åðéà ÷ôñä íà ìáà .æé
ïî øåñàå ,àúééøåàã à÷éôñ øàùî òøâ àì ¯ 36 øåñéà éãéì äàéáîù íãàä
.37 äøåúä
.38 øåñà äéùéø ÷éñô ïðáøã øåñéàá íâ .çé
.[39 çéø ãéìåîá äéùéø ÷éñô øéúäì íéðåøçàä úòã] .èé
.40 éøëðì äøéîà øåñéà åá ïéà äéùéø ÷éñô ìë .ë
lwlwn

.41 íéøôåñ éøáãî øåñà ìáà ,äøåúä ïî ïéøåèô íéì÷ì÷îä ìë .àë
כ .יעשה מה שיעשה – הרי זה דומה לשאר
חששות וגזירות שחששו חכמי; ,ואינו
בכלל ספק פסיק רישיה )קו"א סי' רעז
סק"א(.
 .36שא; המציאות קיימת אז ודאי שיעשה
איסור ,וכ .א; האד; יעשה את הפעולה
באופ .שודאי יעשה איסור .ראה דוגמאות
רבות לכ 5סי' רעז קו"א סק"א .וראה
שוע"ר סי' תצח סכ"ג.
 .37שוע"ר סי' רעז קו"א ש; .כלומר ,ג;
בזמ .שיש לו ספק א; יש ש; מציאות של
פסיק רישיה או א; הפעולה שלו כעת
תביא בודאות לידי איסור.
 .38שוע"ר ש; .ובתרי דרבנ – .ראה
שוע"ר סי' שיד ס"ג שהביא שתי דעות,
דעה אחת "לא החמירו בו כל כ 5לאסור
בפסיק רישיה שלא במתכוי .".ויש חולקי;
ואומרי; לאסור .ולעני .הלכה "העיקר
כסברא ראשונה .ומכל מקו; ,במקו; שאי.
ש; צור 5כל כ 5טוב לחוש לסברא
האחרונה".
ולהעיר שגדר תרי דרבנ .לעני .להקל
בפסיק רישיה שלא במתכוי ,.הוא,

כשהאיסור כולו הוא מדרבנ ,.והוסיפו בו
רבנ .איסור נוס .:אבל א; עיקר האיסור
הוא מהתורה ,א :שבפועל עושה את
האיסור מדרבנ ,.מפני שעושהו כלאחר יד
או באופ .של מקלקל – ראה ש; ס"ד
שנוהגי .לאסור ,א :שלדינא אי .האיסור
ברור כל כ.5
ויש לציי ,.שמשמע מדברי אדה"ז בסי' שיד
ס"ד וסי' שלז ס"א שדבר האסור מדרבנ.
מכמה צדדי; ,כגו .שעושה האיסור כלאחר
יד ובאופ .שמקלקל וג; היא מלאכה
שאינה צריכה לגופה – אי .זה הופ 5את
האיסור ל"תרי דרבנ ".לעני .להקל בפסיק
רישיה ,אלא הוא נקרא "חד דרבנ ,".מפני
שחכמי; אסרו לעשות מלאכה זו ג; באופ.
של מקלקל וכלאחר יד ומלאכה שאינה
צריכה לגופה.
 .39שוע"ר סי' תקיא קו"א סק"א .ודלא
כשוע"ר סי' שכא ס"ז.
 .40שוע"ר סי' רנט ס"ז .סי' שלא סי"ב.
וראה הטע; באריכות בסי' רנג ס"י.
 .41שוע"ר סי' שיז סי"א .סי' שכ סכ"ז.
ועוד .וראה שוע"ר סי' שב קו"א סק"ב
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.42 íéîëç åøæâ àì äåöî íå÷îá .áë
iepiya

ïëøãë úáùá ïúåùòì àìà äøåúä ïî úáùá ïéøåñà ïðéà ïìåë úåëàìîä ìë .âë
êøã ïéàù ,ìåçä êøãî éåðéùá ïúåà äùåò íà ìáà ,ìåçá ïúåà äùåòù
ïë úåùòì øåñà ìáà .43 äøåúä ïî øåèô – åæ äëàìî ïë ïúåùòì íìåòì ìåçá
.44 ìåçá äëøãë äúåùòì àáé àîù ,íéøôåñ éøáãî
åúåùòì øúåî Y øåîâ úåáù àåäù óà ìåçä êøãî åúééùòá äðùîù øáã .ãë
íå÷îá ïéãä àåäù íéøîåà ùéå .[45 ìåãâ] øòö íå÷îá ìàøùé éãé ìò åìéôà
.46 ìåãâ ãñôä íå÷îá íäéøáã ìò êåîñì ùéå .ãñôä
de`yry mipy

àìù éðôî ,íéøåèô Y íéðù äåàùòå äúåùòì ãçà ìåëéù äëàìî ìë .äë
úåùòì øùôàù äî íéðùá úåùòì ììë êøã ïéàù ,ìåçá äëøãë úéùòð
.48 íéáééç Y íéðù äåàùòå äúåùòì ìåëé íäî ãçà ïéà íà ìáà .47 ãçàá

"שהמקלקל מעי .מלאכה הוא עושה ,ולכ.
אסור מדברי סופרי;".
 .42שוע"ר סי' רפ ס"ג.
 .43ראה ג; שוע"ר סי' שיד ס"ד" :וכל
כלאחר יד אי .בו איסור כלל מ .התורה א:
במלאכה גמורה".
 .44שוע"ר סי' שא ס"ב.
לכל מלאכה יש שיעור שרק בעשיית אותו
שיעור מתחייב מ .התורה כמובא ברמב";
בהלכות שבת ,וכל שהוא פחות משיעור
המפורש ברמב"; – פטור ,מפני שאי .דר5
העול; לעשות כ ,.שזהו טע; כל שיעורי
שבת כידוע )ע"פ קו"א סי' שב סק"א( .אבל
ראה לקמ .סי' שמ ס"א שהחות 5שערה
אחת אסור מ .התורה משו; חצי שיעור,
וצרי 5לברר מתי אסור משו; חצי שעור

ומתי פטור מ .התורה לגמרי .וראה שלח.
המל 5ח"א לסי' שמ ס"א.
 .45שוע"ר סי' שכח ס"כ וסמ"א .וכ .א;
נפל למשכב או שמצטער כל כ 5עד שחלה
ממנו כל גופו )שוע"ר סי' שכח סי"ט(.
 .46שוע"ר סי' שז סוסי"ב.
 .47וראה שוע"ר סי' שמז ס"א גבי הוצאה
זה עקר וזה הניח שהביא מהפסוק )ויקרא
ד ,כז(" :מע; האר 7בעשותה" – העושה
את כולה ולא העושה מקצתה ,יחיד העושה
אותה חייב ,שני; ועשו אותה פטורי ,.אבל
אסורי; לעשות כ .מדברי סופרי; ,גזרה
שמא יבאו כל אחד ואחד מה; לעשות
מלאכה שלימה בשבת.
 .48שוע"ר סי' שטז ס"ז.
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,øåèô ìåëé åðéàùå áééç ìåëéä Y íäéðù åùòå ìåëé åðéà ãçàå ìåëé ãçà íà .åë
.49 ùîî åá ïéà òééñîå ,ìåëéäì òééñî àìà åðéàù éðôî
úåáùì òééñîä .50 íéøôåñ éøáãî øåîâ úåáù àåä ¯ äøåîâ äëàìîì òééñîä .æë
.53 äåöî íå÷îá åà ,52 éìåç íå÷îá ïë íà àìà ,51 øåñàù úåáùã úåáù àåä ¯
dxar ixaerl riiqn

åãéî õôçä ìèðå åøéáç úåùøì åãé èùôå úåéåùø éúùî úçàá ãîåò äéä .çë
åðîî õôçä ìèéðù äæ ìáà ,54 áééç äæ éøä Y åá ãîåòù úåùøì àéöåäå
äøåúä ïî øåñà ìáà ,íåìë äùò àì éøäù ,úáù øåñéà íåùî øúåîå øåèô
ìò øáåòå ,úåùøì úåùøî åàéöåäì õôç åì ïúåðå åøéáç úà ìéùëîù íåùî
.56 "ìåùëî ïúú àì øåò 55 éðôì"
åìèéì ìåëé äéä åì åðúåð äéä àì íà óàù ïéðòá çðåî äéä õôçä íàå .èë
øåñà íéøôåñ éøáãî ìáà ,äøåúä ïî "øåò éðôì" ìò øáåò åðéà Y åîöòá
,øåñéà øáã íéøîåîì èéùåäì øåñà ïëìå .57 äøáò éøáåòì òééñîù éðôî ,åì åðúéì
.58 åîöòá ìåèéì øîåîä ìåëé åìéôà

. יד, ויקרא יט.55
 וראה ליקוט. שוע"ר סי' שמז ס"ג.56
 "לפני עור" בשו"ת צ"צ יו"ד. בעני:נוס
.סי' רצ
7 כשפושט יד לרשות שניה וחפ. וכ.57
בידו והניח ביד חבירו העומד ש; – הוא
 וחבירו פטור,חייב שעשה עקירה והנחה
 ואסור מדברי,ומותר משו; איסור שבת
 משו; שמסייע,סופרי; אפילו בכרמלית
.(לעוברי עבירה )שוע"ר ש; ס"ה
. וראה עוד בעני. שוע"ר ש; ס"ג.58
'מסייע לעוברי עבירה בשוע"ר חו"מ הל
.גניבה וגזילה סכ"ג

 אבל אסור. שוע"ר סי' שטז סוס"ז.49
מדברי סופרי; שמא יבוא לעשות בעצמו
 וראה.(;)שוע"ר סי' שמ ס"ב בסוגריי
.שוע"ר קו"א סי' רסג סק"ג בסופו לעני
 תספורת. סי' תסח ס"ד לעני.;נטילת ידי
.ע"י גוי בע"פ אחר חצות
 סי' שמ ס"ב. שוע"ר סי' שכח סכ"א.50
 שחכמי; גזרו עליו שמא יבא.;בסוגריי
.(;לעשות בעצמו )ש
.; שוע"ר ש; וש.51
.; שוע"ר סי' שכח ש.52
.; שוע"ר סי' שמ ש.53
. שוע"ר סי' שמז ס"ב.54
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,úáùá äëàìî úåùòì ãåùçä ìàøùéì úáùá äëàìî éìë ìéàùäì øåñà ïëå .ì
.59 øçà íå÷îá ìåàùì åì éåöî éìë àåä åìéôà
íåùî ,"êúëàìî çìöú" :åì øîåì øåñà Y øåñéà úëàìîá ÷ñåòù éî .àì
.60 äøéáò éøáåò éãé ÷éæçîù
xeriy ivg

.61 úáù úåëàìîá íâ äøåúä ïî øåñà øåòéù éöç .áì
.62 åäùî åìéôà äøåúä ïî øåñà øåòéù éöç .âì
.63 ì÷ì÷îá åìéôà øåñà øåòéù éöç .ãì
64 zeay

.65 éøëðì äøéîà úåáùì ìàøùé éãé ìò äùòðä úåáù äîåã åðéà .äì
.66 äáåøî ãñôä íåùî øåîâ úåáù íåù åøéúä àì åì

 .59שוע"ר ש; ס"ד.
 .60שוע"ר ש; .וראה עוד בעני .מחזיק
ידי עוברי עברה בשוע"ר חו"מ ש; ס"ט.
 .61ראה שוע"ר סי' שמ ס"א וס"ד .סי'
שב קו"א סק"א .וראה שלח .המל 5ש;.
 .62שוע"ר סי' סי' שב קו"א סק"א.
 .63שוע"ר סי' שב קו"א סק"א .א:
שאיסורו מדברי סופרי;.
 .64איסורי חכמי; ,יש דברי; שאסרו;
משו; שה .דומי; למלאכות ,ויש דברי;
שאסרו; משו; גזרה שמא יבוא לעשות
מלאכות של תורה )רמב"; הל' שבת פכ"א
ה"א(.
 .65שוע"ר סי' שלד סי"ט .ולכ .לא גזרו
על אמירה לנכרי במקו; בזיו .כתבי הקדש,
ולכ .מותר לומר לו להוציא .א :לרשות

הרבי; ,ולא התירו להוציא .ע"י ישראל
לכרמלית )ש;( .וראה ג; סי' שמ סוס"ב
לעני .שבות דשבות.
וראה סי' שז סי"ב וסי' שכח ס"כ ששבות
כלאחר יד קל יותר ,שהתירו מלאכה גמורה
לעשותה בשינוי במקו; צער גדול א :שלא
התירוה ע"י אמירה לנכרי שלא בשינוי .א5
מאיד 5ראה ש; בהמש 5שבמקצת חולי
התירו שבות דשבות ע"י נכרי ולא ע"י
ישראל אפילו כלאחר יד.
 .66שוע"ר סי' שא סל"ט .סי' שלד ס"א.
ורק כשהדבר בהול ,דהיינו א; ליסטי;
באי; עליו או שפרצה שריפה – התירו לו
טלטול מוקצה )בלבד( ,כדי שלא יבא
לעשות בעצמו איסור חמור יותר )ש; ס"מ
וסי' שלד ס"א(.

úáù úåëàìî øåöé÷

ãé

.67 íéáø éëøöì øåîâ úåáù åøéúä àì .æì
åìéôà ,äåöî íå÷îá éøëðì äøéîà ìù úåáù ìò åøæâ àìù øîåàù éî ùé .çì
åøéúä àìù íéøîåàä åáø ìáà .68 äøåú ìù äøåîâ äëàìî úåùòì åì øîåì
,70 ìåãâ êøåöì åìéôà äæá ì÷äì ïéà êëéôì .69 ø÷éò íäéøáãå ,äåöî íå÷îá úåáù
íà ,äìéî éøéùëî ïéðòì óà ,íéøéúîä éøáã ìò êåîñì ùéù äìéî úåöîá ãáìî
.71 øçà ïéðòá íåéä ìåîì øùôà éà
øàùá åøæâù óà ,ìàøùé õøà áåùé íåùî éøëðì äøéîà úåáù ìò åøæâ àì .èì
.72 úåöî
zeayc zeay

,úáùá åúåùòì éøëðì øîåì ìàøùéì øúåî ¯ 73 úåáù àìà äëàìî åðéàù øáã .î
.äåöî êøåöì åà ,74 éìåç úö÷î íù äéäéù àåäå
ãñôä íå÷îá íäéøáã ìò êåîñì ùéå .ãñôä íå÷îá ïéãä àåäù íéøîåà ùéå
.75 ãñôä íù êééù àìù óà ,ìåãâ êøåöì ïéãä àåäå .ìåãâ
.[76 ãáòéãá àìà åäåøéúä àìù ,úåáùã úåáù ìò íåé ãåòáî êåîñì ïéà] .àî
.77 äåöî íå÷îá úåáùã úåáù àåä åìéôà ,øåñà Y äùòî äùåòä .áî
. שוע"ר סי' שז סי"ב.75
. שוע"ר סי' שג קו"א סק"א.76
' אבל ראה סי. שוע"ר סי' שמ סוס"ב.77
שג סכ"ג דהוצאה שלא כדרכה בחצר
שאינה מעורבת )שבות דשבות( מותרת
 ראה סי' שכח5 מאיד5 א.במקו; מצוה
ס"כ שבמקצת חולי לא התירו שבות
 ואולי.דשבות ע"י ישראל אפילו בשינוי
5בהוצאה התירו מפני שאינו עושה כל כ
 אבל. ודומה בזה לאמירה לנכרי,מעשה
ראה לעיל בפני; שאינו דומה שבות אמירה
 ומיירי,לנכרי לשבות הנעשה ע"י ישראל
. וצ"ע. הוצאה לכרמלית.לעני

. שוע"ר סי' שו סי"ב וסכ"ז.67
. סי' שלא ס"ז. שוע"ר סי' רעו ס"ח.68
 וראה ג; סי' שו.; שוע"ר סי' רעו ש.69
 סי' תמו ס"ו.; סי' שלא ש. ש; סכ"ד.ס"ה
.בהגהה
. שוע"ר סי' רעו ס"ח.70
 וראה ג; סי' תמו. שוע"ר סי' שלא ס"ז.71
.;ש
. שוע"ר סי' שו סכ"ד.72
; משו. היינו ג; א; איסורו מדרבנ.73
שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה )כמו
.כיבוי( – ראה שוע"ר סי' שלד סכ"ה
 ולא סכנת: שאינו כולל את כל הגו.74
.(אבר )שוע"ר סי' שז סי"ב
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íìåòì åì øåñà ¯ ãéæîá úåëàìî øàùî úçà äùòù åà úáùá ìùáîä .âî
úáù éàöåîá øúåî íéøçàì ìáà ,78 ñð÷ íåùî äëàìî äúåàî úåðäéì
.80 íìéáùá ìùéá íà óà ,79 ãéî
äøåú ìù øåñéà äùòù ïåéëù ,íéøçàì íâ íåéá åá øåñà ¯ ââåù äéä íàå .ãî
ââåù øîàéå ãéæîá ìùáé àîù äøæâ ,ãéæîá åîë íåéá åá ñåð÷ì åøéîçä
.81 ãéî åì íâ øúåî áøòì ìáà ,éúééä
åìéôà åðîî úåðäéì øåñà – 82 íéøôåñ éøáãî øåñàä øáã ìë ãéæîá äùåòä .äî
.83 åì åìéôà ãéî øúåî úáù éàöåîáå ,úáù éàöåîì ãò íéøçàì
 .78וראה שוע"ר סי' תה ס"ט )בסוגריי;(
שאפילו "המבשל בשבת פירות הנאכלי.
חיי; – אסורי; ,מפני שעשה בה; איסור
של תורה" ,היינו שאסרו עליו א :כשלא
נהנה מעצ; המלאכה .ולפי זה יש להוכיח
מכא .בשיטת אדה"ז שבעני .הבורר פסולת
מתו 5אוכל ואח"כ החזירו מיד )שלא
הועליה לו ברירתו( – בכל זאת נאסר עליו
המאכל ,מפני עשה בה; איסור של תורה,
ואת זה אי .בידו לתק..
אבל ראה שוע"ר סי' תנד סי"ב" :מי
שהוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבי;
או מרשות הרבי; לרשות היחיד בליל ט"ו
שחל להיות בשבת – מותר לו לצאת בה
ידי חובתו ולבר 5עליה" .וראה בדה"ש סי'
קכד סק"ה .תהלה לדוד סי' שיח סק"ג.
 .79ואי .צריכי; להמתי .בכדי שיעשו כמו
שצריכי; להמתי .כ .בגוי העושה בשביל
ישראל ,כי בישראל "אי .לחוש כלל שמא
יאמר לישראל לעשות לו מלאכה בשבת
בשביל ליהנות ממנה במוצאי שבת מיד,
ועוד שהישראל לא ישמע לו שאי .אד;
חוטא ולא לו" )שוע"ר סי' שיח ס"א( .והנה
מלשו .רבנו "ועוד" ,נראה שה; שני טעמי;
שוני; .ולכאורה יש נפקא מינה לדינא בי.

שני טעמי; אלו ,והוא בישראל מומר לחלל
שבתות שעשה מלאכה בשביל ישראל,
שלטע; הב' נראה שצריכי; להמתי.
במוצאי שבת בכדי שיעשו ,כיו .שכא.
הישראל המומר ישמע לו )ואמנ; כ .כתב
במנחת יצחק ח"ט סי' לט ,שדי .ישראל
המומר לחילול שבת כדי .גוי שעשה מלאכה
בשביל ישראל שצריכי; להמתי .במוצאי
שבת בכדי שיעשו( ,אבל לטע; הא' נראה
שג; בישראל מומר לא צריכי; להמתי.
במוצאי בשבת בכדי שיעשו ,שג; כא .אי.
לחוש שהישראל הכשר יאמר לישראל מומר
לעשות מלאכה בשבילו בשבת.
 .80שוע"ר סי' שיח ס"א .וראה בדה"ש
סי' קכד סק"ז שבמקומות החולבי; בהמות
בשבת באופ .קבוע בחילול שבת – אסור
לקנות מה; החלב משו; מסייע לעוברי
עברה .וראה ג; כתב סופר או"ח סי' נ.
 .81שוע"ר סי' שיח ס"א.
 .82מלבד א; השהה או החזיר באיסור,
שצריכי; להמתי .במוצאי שבת בכדי
שיעשו ,כדלעיל סי' רנג סי"ג וסל"ב.
 .83שוע"ר סי' שלט ס"ז .וראה ג; שוע"ר
סי' שכג סוס"ח .סי' תה ס"ט.
וא; עשה בשוגג מותר ג; לו )ראה שוע"ר

÷úáù úåëàìî øåöé
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íàå .íìëàì íéøúåî – ââåùá íàéöåä íà ,íåçúì õåç íàéöåäù úåøéô .åî
äùòðù ïåéëù ,åìéáùá íàéöåä àìù éîì åìéôà ïéøåñà – ãéæîá íàéöåä
.84 íãà ìëì øåñàì åøéîçä ìàøùé éãé ìò øåñéàä
äøæâ åùòéù éãëá áøòì ïéúîäì êéøö – ìàøùé ìéáùá äëàìî äùåòä éøëð .æî
.ãéî úáù éàöåîá åì ïëåî àäéù éãë úáùá úåùòì éøëðì øîàé àîù
ìëù ,ïë ïéúîäì íéëéøö íìéáùá äëàìîä úéùòð àìù íéøçà åìéôàå .çî
÷ìçì àìù íéîëç åøéîçä ìàøùé ìéáùá äøåú ìù øåñéà úëàìî úéùòðù
ìéáùá íéøôåñ éøáã ìù øåñéà äùòð íà ìáà .85 íéøçàì åìéáùá äùòðù éî ïéá
.86 ãéî íéøçàì øúåî ìàøùé
zay llgn

ñéòëäì ììéç àì åìéôà ,87 ìàøùéî äøùò éðôá àéñäøôá úáù ììçîä .èî
äøåúä ìëì éøëðë àåä éøä – 88 àúééøåàã àøåñéàá ãéæîá ïåáàéúì àìà
.90 ïéùåãé÷î õåç ,89 äìåë
ש; גבי הוציא; מחו 7לתחו; ,ונעתק לקמ.
בפני; ,וא"כ הוא הדי .בשאר איסורי דרבנ.
)מלבד שהייה וחזרה שאסורי; בו ביו;
ובמוצאי שבת בכדי שיעשו ,כדלעיל סי' רנג
סי"ג וסל"א( .וראה בדה"ש סי' קכד סק"ג
שמדייק כ .ג; מלשו .אדה"ז בסי' שיח ס"א(.
 .84שוע"ר סי' תה ס"ט.
 .85שוע"ר סי' שכה ס"ט .וראה ג; סי'
תקטו קו"א סק"א בהגהה.
 .86שוע"ר סי' שכה ס"ט וסט"ז.
 .87או שהדבר מפורס; והוא ידע
שיתפרס; )שוע"ר יו"ד סי' ב קו"א סק"י
לעני .לפסלו משחיטה( ,ומשמע שבאופ .זה
אפילו עשה בצינעא הרי הוא כנכרי.
 .88אבל ראה שוע"ר סי' שפה ס"ג )לעני.
קנית רשות(" :אפילו אינו מחללו אלא
באיסורי דברי סופרי;" .וראה שו"ת צ"צ
יו"ד סי' א ס"ג.
 .89ראה שוע"ר סי' לט ס"א לעני .כתיבת

תפילי ..סי' קכח סנ"ב בסוגריי; לעני.
נשיאת כפי; .הל' מציאה ופיקדו .סל"ו
לעני .השבת אבידה .אבל ראה הל' ריבית
סע"ח שאסור להלוות לו בריבית .ולעני.
א; יינו אסור בשתיה או א; אוסר היי.
במגעו – ראה סיכו; הדעות בזה באנצ"ת
כר 5כד ע' שצה ואיל .5וראה אגרות קדש
חט"ו ע' ריז שכותב בפשיטות לאיסור,
ושהמבר 5על יי .כזה הוא הוא בגדר
"ובוצע בר 5נא 7ה'".
ראה שוע"ר סי' שפה ש; ש"אינו נקרא
מומר לחלל שבת בפרהסיא אלא כשרגיל
בכ 5ואינו נזהר כלל ,אבל לא כשחיללו
פע; באקראי בעלמא כשהיה דחוק לפי
שעה" .אבל ראה שוע"ר יו"ד סי' ב סק"י
שאפילו אחר פע; אחת נעשה מומר לכל
התורה והרי הוא כנכרי ,ע"ש.
 .90שוע"ר יו"ד ש;.
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.91 åéøáã ìëì ìàøùéë àåä éøä ¯ àòðöá àìà åììçî åðéà íàå
dxtk

øáãá åìéôàå ,äôåâì äëéøö äðéàù äëàìîá åìéôà úáù ììéçå øáò íà .ð
.92 äøôë êéøö – ïéîåçú øåñéà ïåâë íéøôåñ éøáãî åø÷éòù
àìà íéôåöø íðéàù éô ìò óà ,íåé íéòáøà äðòúéù íéðåøçàä åîéëñä ,äøôëäå
.úéðòúä øçàù äìéìá ïéé äúùé àìå øùá ìëàé àìå ,éùéîçå éðù
øåòéù àåäå ,äá áééçúð íà úàèç íå÷îá ä÷ãöì íéèåùô äøùò äðåîù ïúéå
.93 äøåú ìù òìñ
øùôà íà íéèåùô øùò íéðù êøòì íåé ìë ãòá ïúé ¯ úéðòúä úåãôì äöøé íàå
.94 åøùò éôì ìëä ,øúåé ïúé øéùòäå ,åì
ezkldk zay zxiny zlrn

åì éåàøë úåðòúäì ãçàå ãçà ìëá çë ïéà øåãä úåùéìç úîçî úåéäìå .àð
øîåùä ìë" :95 ì"æø øîàîë äöåòéä äöòä úàæì ,[åãéáù úåøéáòä ìò]
.96 à÷ééã "åúëìäë" ,"åéúåðååò ìë ìò åì ïéìçåî ¯ åúëìäë úáù
dizekld cenil

.97 "àúáùì [é]úáø àúëìä"á é÷á úåéäì ãçàå ãçà ìë ìò ìèåî .áð
. ח"א סי' שלד5 המל. וראה שלח.93
; שהרי טע. שוע"ר סי' שלד סכ"ח.94
 כנגד צער. ששקול צער הממו.הפדיו
 פרוטה. מאה מנה כדי. ובעשיר די,התענית
.(;לעני )שוע"ר ש
. ב, שבת קיח.95
 וראה שוע"ר סי' רמב. תניא בסופו.96
 לו. מוחלי..  "כל המענג את השבת:סוס"א
.";על כל עוונותיו וניצול מדינה של גיהנ
.; תניא ש.97

 וראה לעיל. שוע"ר סי' שפה ס"ג.91
.בהערה
 וראה תניא. שוע"ר סי' שלד סכ"ח.92
. "ובזה יוב:( ב,לקוטי אמרי; פרק מו )סו
 לפי.. חומר עונש איסור מלאכה בשבתות
 גמור מאיר אור7 בנפש בור וע; האר:שא
 בנפשו בכרת. ונידו,קדושת שבת ויו; טוב
 טלטול.. ; וג,וסקילה על חילול קדושה זו
מוקצה פוג; בקדושה שעל נפשו כמו
 כי תורה אחת,בקדושת נפש הצדיק
."לכולנו
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[é]úáø àúëìä" éë ,úáù úåëìäá å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùá .âð
úøë øåñéàá åìéôà ,íåìùå ñç äá ìùëäì íãàä ìåëé ì÷áå ,"àúáùì
øîåì êéøö ïéàå ,íåìùå ñç "ïåãæ äìåò ãåîìú úââù"å ,äòéãé ïåøñçî ,äìé÷ñå
éçéëùã äö÷åî éøåñéàá èøôáå ,äìòîì åáø åîë åáøù ,íéøôåñ éøáã éøåñéàá
.98 äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçå ,àáåè

"!

" חייב מיתה כעובר על חמורות שבתורה..
.(;)תניא ש

 ו"כמו.( א, תניא אגה"ק סי' כג )קלז.98
 ב( שכל העובר על,שאמרו רז"ל )ברכות ד
;דברי חכמי; אפילו באיסור קל של דבריה

