
 

  

 
 
 
 
 

  .בפרהסיא בנה ע"י עכו"ם בשבתו.  .כשעשו עבור אחרים ה.. עכו"ם או מומר ד. .תינוק שנשבה ג.. מעשה שבת ב.. חשש פקו"נ עקיף א.
 .כשמוחים בדבר / לאסור דבר שאינו שלו י. .ישראל שבנה ע"י ישראל אחר ט.. ישראל שבנה ח. .עשה העכו"ם בשכר ז.

 

אם יעשו פעולות שבטענה  ,הודיםע"י עכו"ם וי רכבתהלצורך תחזוקה ובניה ות עבודבשבת קודש בזמננו מתבצעות  בעוה"ר
תאונות דרכים ל גדולמרבים סיכוי ה תנועה עומסיל יגרוםהדבר ו ארוךלזמן רכבות להשבית  יהיו צריכיםאלו ביום חול 

דוחה  הנגרם מחמת התחזוקה כזה פקו"נחשש . ויש לדון האם אנשי הצלה וכדו'מצבים של פקו"נ כגון עיכוב ו קטלניות
 מחמת השתמשותוהאם חל איסור , )אמנם מחמת בנייתה ודאי דאסור דאם לא יבנוה לא יהיה צורך לחלל שבת( שבת

 .שאין היתר לעשותם בשבת( נפשוט)ומחמת התיקונים אם  ה באיסורבניית
 עקיףחשש פקו"נ א. 

 כלל ואין אופן אחר סכנות שונותלבימי חול הדבר יגרום  םקוניישאם יבוצעו ת ,מדויקיםוהנה אף אם באמת הנתונים 
 'שכת )יו"ד תנ' ססי' רי( בנוב"ילכאורה אין זה בכלל חשש פקו"נ הדוחה שבת. דמצינו לפטור בעיא זו אלא לעשותם בשבת, 

כגון  ,נ לפנינו"ספק סכהיינו ב ,דוחה אף איסורי תורה ו"נקפאפי' ספק ללמוד רפואות דהא דקיי"ל דלענין ניתוח מתים ע"מ 
א"כ ש ,אין כאן חולה הצריך לזה רק שרוצים ללמוד חכמה זו אולי יזדמן חולה שיהיה צריך לזה לא דחינן אםאבל  ,חולה

יהיה כל מלאכת הרפואות שחיקת ובישול סמנים והכנת כלי איזמל להקזה מותר בשבת שמא יזדמן היום או בלילה חולה 
 .)יו"ד סי' שלו( החת"סשבדרך זה כתב  'וכת ,(ה ק"סי' שסג ס) "שפתהע"כ. והביאו , שיהיה צורך לזה

שפסק )ע"ז פי"א ה"ג(  רמב"םב דלכאורה מצינו שהתירו איסור תורה אף כשאין הסכנה ממש לפנינו, דיעוייןזה אלא דצ"ע ב
הרי זה מותר ללבוש במלבושם ולגלח  ,קרוב למלכות וצריך לישב לפני מלכיהם והיה לו גנאי לפי שלא ידמה להםישראל שד

ר ואס 'כיון דמדאוד )ססי' קעח( הב"יוהקשה  , ולא חיי' משום איסור ד"בחוקותיהם לא תלכו".כנגד פניו כדרך שהן עושין
דמשום הצלת ישראל יש כח בידם להתיר  תירץו ,היאך היה כח ביד חכמים להתיר איסור תורה לקרובי המלכות לעשות כן

)סנהדרין כו. ד"ה  בתוס' ועי' .ע"כ ,)יז.(מעילה וכדאשכחן ב. ם קרובים למלכות עומדים בפרץ לבטל הגזירותדכשיש ישראלי

מ"מ  ',דהויא איסור דאושדה בשביעית ע"מ שיהיה להם לשלם הארנונה למלך, ואע"פ בע"פ הירושלמי דהתיר לעבוד משרבו( 
. ומבואר דהתירו בתפיסת המלך ימותו לפרועמה מלהם  יהיהלא מס ולתת את ה מהם שאל המלךדאם י "נ התירו,פק משום

במהרי"ל  והביא דברי התוס'לכולם לעבוד בשדה בשביעית ואף לאלו שיש להם לתת, כדי שלא יסובב פק"נ למי שאין לו. 
כתב דנראה דלא אמרו זה, כ"א בגזירה כללית, שיתכן שימצא בהם אנשים שימותו, והוי חשש סכנת ו )קו"א סי' ס( סקיןיד
  עי' בזה בגליון קצ"א.ו)שם(. כס"מ בו)קרבן פסח פ"ג ה"א(  ברמב"ם פשות ממש. ועי' עודנ

לליתא קמן, אלא אם מצוי שלעולם אין הדבר תלוי בין איתא קמן  הנוב"ידברי  שמבאר )אהלות סי' כב ס"ק לב( בחזו"א שו"ר
הו"ל כאויבים שצרו בעיר הסמוך לספר  ]אף שאין בשעה זו חולה קמן[דבזמן שמתריעין עלה משום חולי מהלכת  ,הדבר
"נ אע"ג דשכיח בזמן מן הזמנים שיצטרכו לזה, אלא לא מקרי קפ הלא חשבינן לי םומיהו בשעת שלו .(המ)עירובין ב יתאכדא

"הסכנה" ממש אין  'לחוש לפנינו אפי "הסיבה"שומבואר שכל . , ע"כשבהוה אין להם כל זכר"נ בדברים עתידים קספק פ
יש כאן סיבה לחוש  וכדו' מלכותרשות התחת נמצאו דכיון שדי"ל לפנינו כלפנינו דמי. ולפי"ז לא קשה ממקומות הנ"ל 

]ואין לומר שאם חיי' בגליון ק"י. ועי' עוד  .זצ״ל הגרשז"אבשם ( 3יו"ד סי' שמט אות ה הגה ) ת אברהםנשמב ועי' רים הנ"ל.בלד
, כי מותר לאנשים עומסים בכבישים למנועע"מ וכדו' לוויות המוניות לצאת לאו לנסוע בכבישים  יש לאסורנ בכה"ג "לפקו

שהכרעת  במקוםאלא דכ"ז  [.בגליון קצ"א בס"ד וכמו שבארנו "זאע"פ שמדיני פקו"נ מחללין שבת ע ך העולםתנהג כדרהל
 משום מעשה שבת. לאסוריש לדון  בנ"ד וע"כ ,בדבר בידינו להכריעאין  אבל בלא"ה ,יש בדבר משום פקו"נשגדולי ישראל 

 מעשה שבתב. 
מותר ליהנות אולם  .המלאכהות מאקנסו חכמים שלא להנ משאר מלאכות 'מבשל בשבת או שעשה אהד )טו.( בחולין איתא

 שבת) הרי"ף הכרעתו ולאחרים. ול שם האם נאסר התבשיל או הדבר שנעשה בו המלאכה ונח' רבי יהודה ורבי מאיר מדמיה.

כר"י דהמבשל בשבת במזיד אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצ"ש מיד, ובשוגג אסור בו ביום  (ג"הכ ו"פ)והרמב"ם  (. ברי"ףיז
. אולם להמתין בכדי שיעשו אא"כ המלאכה נעשית ע"י גוי )כמבואר להלן(גם לאחרים ולערב מותר גם לו מיד, ולא בעינן 

 כר"מ דבמזיד אסור בין לו בין לאחרים עד מוצ"ש ובשוגג מותר גם לו מיד. (מורי ה"ד )שם התוס'דעת 
במקום הצורך ד )ס"ק ז(המ"ב . והכרעת להקל כתוס' )ס"ק א( הגר"א. אבל דעת שפסק כהרי"ף ודעימיה )רסי' שיח( שו"עב יעוייןו

 ,מ"ב דוקא בשוגג יש לסמוך על שיטת התוס'ל דאף)שש"כ פס"ו הגה קסט(  הגרשז"א זצ"לדעת ו. בבשול בשוגג להקליש לסמוך 
 . [ד"ה המבשל( שם) בביאור הלכהו )סי' שיח ס"ק יח( במ"ב ,)סי' שלט אות כד( בשעה"צ ]ולענין מלאכות דרבנן עי'במזיד. לא אבל 

 תינוק שנשבה . ג
ן , י"ל שדי)יו"ד סי' א ס"ק כח( חזו"אב בואראם נימא שדינם כתינוק שנשבו כמ בזמננו ע"י אינם שתו"מ ומלאכה שנעשתה

שתינוק שנשבה לבין הגויים חשיב אנוס או עכ"פ  (ממרים פ"ג ה"ג)שגגות פ"ב ה"ו ו לרמב"םדמצינו  ,מעשה בשוגגכמעשיהם בשבת 
נשבו בזה"ז אינו כי הא דדינם כתינוק שגדול דחק ז אלא בשעת "ע שלא סמכינןאלא  ,וא"כ שוב יש להתיר למוצ"ש ,שוגג

ועי'  דדו כן.ישצ פכ"ה הגה כה ד"ה והנה(ח"ג ) שבתבארחות ושו"מ  ., והארכנו בזה בס"ד בגליון ה', ואכמ"למילתא דפשיטא
 .סוף הגה נג( )ח"א סי' יח גרשז"א זצ"ל במאור השבתה בדברי

 . עכו"ם או מומרד
אסורה לו אותה בשם הפסקנים ד חי"ב נתיב י"ב, פג ע"ב()ו "ריה שעבר על איסור אמירה לנכרי ועשה מלאכה על ידו כתבשראל יו

מותר לו ליהנות באותה מלאכה לערב  איסור שעבר פסק דאע"פה"ח( שבת פ"ו )הרמב"ם אבל  מלאכה לעולם משום קנסא.
 . )סי' שיח סע' א( והרמ"א )סי' שז סע' כ( השו"ע ווכן פסק, ע"כ. אחר שימתין בכדי שתעשה

ימצא ע"מ שלגוי לעשות לו  שוב שמא יאמריש לחוש מיד מלאכתו  אם יתירוכי שביאר שאסרו בכדי שיעשו  ברמב"םועיי"ש 
 ס"ק ה()סי' שיח  והמ"ב .)ביצה כד:( בתוס'וכן הוא  ., ע"כאינו משתכר כלום שוב אין לחוש כי לוהדבר מוכן מיד, וכיון שאסרו 

יבא פעם אחרת לומר לישראל לבשל לו בשבת בשביל זה ועוד שהישראל לא ישמע לו ש דלא חיי' (ע"פ הט"ז והמ"א)כת' 
כדי שלא יהנה קנסו ד)יח:( רש"י בשם  עודשהביא  )סי' רנג על סע' א ד"ה עד( בביאור הלכהעי' ו], ע"כ. דאין אדם חוטא ולא לו

 [. ואכמ"ל רנב ס"ק כט וסי' שכה ס"ק עד וס"ק כח והקדמה לסי' תקטו()סי'  במ"ב. ועי' עוד ממלאכת שבת
 לענין זה מומר לחלל שבתות האם דינו כעכו"םלענין  (, ועי' מ"ז סי' רעו ס"ק יס"ק כבא"א סי' שכה ) פמ"גהיצא להסתפק  עפ"זו

 אלא דיש לדחות במומר,שא"כ לא ישמע לו ולא שכיח, מדהתם  באמירה לישראל לא אסרו בכדי שיעשו שאנידאע"פ ש
במאור ועי'  , ע"כ.חמיר ליהו "עלפננמצא עובר על מומר כשמבקש מ שא"כשבות, מ כי אינו אלא אמירה לעכו"ם קיל ליהד

 וכן נר'הביא להחמיר.  הגריש"א זצ"לדלא ברירא דקיי"ל כהפמ"ג ובשם  הגרשז"א זצ"לבשם  הגה סו*( )ח"א סי' יח השבת
 .מחמיר בזה (וח"ג סי' עט )ח"ט סי' לט מנח"יה כןו .הובא להלן שבט הלויהמ

 כשעשו עבור אחריםה. 
הוא עצמו  אלודינו כבשבת בשבילו תבשיל מי שנתבשל ד )סי' שיח ס"ק ב(מ"א ל שלא בידיעתו מצינו אחר והיכן שעשו עבור

ביו"ד ב"י מההמ"א שהביא שאלא דעי' בסוף דברי  לענין אין מבטלין איסור לכתחלה דקנסו,כמ"ש בי"ד סי' צ"ט ס"ה בישל 
אבל הכא בלא"ה צריך להמתין בכדי שיעשה כשבישלו עכו"ם  האיסור, ' שיאמר לעכו"ם לבטלדוקא התם חיידשם משמע 

  המ"א בסוף דבריו.כנקטו האחרונים ש )או"ח רסי' נ( בכת"ס, ע"כ. וכת' דאין אדם חוטא ולא לו 'ולישראל לא חיי
ע"י היא אם ועכ"פ בכדי שיעשו, אם עשייתה היא ע"י עכו"ם יש לאסור  אע"פ שעושים מלאכה עבור כולם בנ"ד מעתה

 כןו .עכ"פ בכדי שיעשו לכו"ע לאסורלצדד יש  כעכו"ם דינו מומרדהנ"ל  הפמ"גהצד שהעלה לפי דאלא . מותרת מידישראל 
דאם צוה לו הישראל להמומר לעשות המלאכה, אסור עולמית, כת' ע"פ הפמ"ג הנ"ל  (ד"ה אמנם סי' מחח"א ) במחזה אברהם

לקוטים ) יעקב קהלותה. אולם הבנת כדי שיעשה כמו בעכו"םב"ש צמועד אבל אם עשה המומר מעצמו בשביל ישראל, אסור 

 .בשבילו, עולמית שנעשה המלאכהאף למי  ,ר במומרואסל (ח"ב סי' ז
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א וריום שמיני של חנוכה, שעלה כהן לקעובדא הוה ב
קריאה של ר"ח  מגולגל על הבתורה והיה הספר 

אתמול, ופתחו הספר לפניו ובירך, ומיד  שקראו 
ורא שאין  קא הבחינו הוא והלקרוהתחיל כשבאו ל

ית המדרש  ודנו יושבי ב הספר מכוון במקום הנכון.
, או  האם צריך לברך שוב, כיצד על העולה לנהוג

 דברכתו שבירך עלתה לו אף על הקריאה של חנוכה
 .שצריך לקרוא

)ברכת הלחם   ריש הל' ברכות באבודרהםמצינו  -א 
במעשה שארע בר"ח טבת שמוציאים ב'  ( והזימון

ספרים, וטעה הש"צ ופתח הספר של חנוכה, ובירך  
הקורא, והזכירוהו הציבור שטעה ובר"ח שהוא תדיר  
יש לו לקרות ראשונה. דכתב ה"ר גרשון דיש מאנשי  

ריך דצ)ברכות פ"ו ה"א( הדור שמוכיחין מהירושלמי 
לחזור ולברך על פרשת ר"ח, מב' טעמים, האחד 

מברך  הדין דנסיב פולגא ו מהירושלמי הראשון שאמר 
עליה והוא לא אתא לידיה צריך לברוכי עליה זמן  

ר"ל כיון שהפסיק אחר ברכתו שנטלו מן   תנינות,
  הקרקע חוזר ומברך אע"פ שלא הפסיק אלא בשתיקה

ן דנסיב  דהדי וכו'. והטעם הב' מהירושלמי השני
תורמוסא, ולא מטעם הפסקה אלא מטעם שלא  
נתכוון בברכתו על זאת הפרשה כמי שלא נתכוון  
לאכול על התורמוס שאוכל עכשיו כי אם על אותו  

ולפי דעתי טעו,  שנפל ולא חזר ונטל מן הקרקע וכו'. 
רושלמי ההוא אינו  כי הטעם הראשון בטל שהרי הי

השני   עיקר דלא חשבינן שתיקה להפסקה, והטעם
דכל דמנח דפסק לקולא לדעת הראב"ד בטל  ג"כ

ודעתיה  ס"ת קמיה  , ה"נ האקמיה חיילא ברכה עליה
גם אם לא גלל אותו ס"ת   .בועליה לכל הפרשיות ש

אלא פתח ס"ת אחר יש פנים   ,עצמו שבירך עליו תחלה
יצאה   דמנחי קמיה הוו ודעתיה עלוויהו. וכן להיתר

 .שבא בר"ח טבת רה בעירנו ע"י מעשהההוראה בחבו
הפוסקים  על דבריו דוכתב , סי' ק"מ( )או"ח הב"יוהביאו 

)ונפל מידיה(  פסקו כההיא דהדין דנסיב תורמסא 
וכמו שיתבאר בסי' ר"ו,   )דצריך לחזור ולברך(לחומרא 

ולפי דבריהם בההוא עובדא דס"ת צריך לחזור ולברך  
 .  , ודלא כה"ר גרשוםכמו שהורו אנשי הדור ההוא

אחר שהביא דברי הב"י  )ח"א סי' רמ"ח(  הרדב"זאולם 
כתב שההוראה שיצאת בחבורה נכונה היא, דאפשר  
דאפי' תאמר דהך דירושלמי הלכתא היא לא דמי כלל 
להך דס"ת, דהא ס"ת קמיה ודעתיה עליה לכל 

ברכת המצוה   דבכה"תהפרשיות הכתובות בו. ותו 
היא ובכל קריאה באיזה מקום שיהיה איכא מצוה,  

 שפיר מקרי ברכת המצוה וא"צ לחזור ולברך.   א"כ
עולה לקרות בתורה  הו -הב"י  'כת)ס"ג(  שו"עוב -ב 

רות ובירך על התורה והראו לו מקום שצריך לק
או לא התחיל, והזכירוהו שפרשה   והתחיל לקרות,

אחרת צריך לקרות, וגלל הס"ת למקום שצריך  
 לחזור ולברך, וי"א שצריך."צ לקרות בו, י"א שא

]וכאן הביא ב' דעות, אולם בסי' ר"ו סתם דצריך לחזור ולברך.  
ונראה דמודה דיש מקום לחלק בין ההיא דס"ת לההיא דתורמוסא 
כמ"ש האבודרהם והרדב"ז, אלא דס"ל טפי לדמות הדברים וכמ"ש  

שכתב כיוצ"ב בדעת המחבר, אלא דנח' )ס"ק ד'( במג"א בב"י. ויעויין 
 שם[. בל"ש במחה"ש ובפמ"גהאחרונים בפי' דבריו יעויין 

והנה היכא דכותב השו"ע י"א וי"א, נח' הפוסקים  
כללי שו"ע ורמ"א אות י"ג( ) דהיד מלאכימאי ס"ל לדינא, 

  הכנה"גכסברא שניה, וכמ"ש  דבכה"ג נקטינןנקט 
סי'  )או"ח  והא"ר וכללי הפוסקים כלל ס"ב( )או"ח סי' שי"ח,

השו"ע אות ט"ו ואות  )כללי  השולחן גובה. ע"ש. וכ"כ תרי"ב(
ולדבריהם עולים  (.)ס"ס ר"ו הדרישה. וכיוצ"ב כתב כ'(

דברי המחבר כאן בקנה אחד עם מה שהכריע בב"י  
)שהיה   תקון יששכרדא"צ לחזור ולברך.  ]ויעויין בספר 

בעובדא דהוה דהורה לחזור עמ' נ"ו(  -בן דורו של מרן הב"י 
לל  ולברך, והב"י שהיה נוכח שם שתק ולא גמגם כ

שכתב  )סי' ק"מ ס"ק ב'(  בברכ"יבדבר[. ויעויין עוד 
דהמחבר ס"ל עיקר כדעה השניה ומש"ה סתם בסי'  

 ר"ו דצריך לחזור ולברך.
כתב דכשכותב  )חו"מ כלל א' סי' ב'(  הגינת וורדיםאולם 

ומאן דעבד כמר  ,בשו"ע י"א וי"א לא הכריע הדבר
)סי'   העבודת גרשוניעבד ומאן דאמר כמאן עבד. וכ"כ 

)ס"ק ד'(  הט"זבתשובה. וכ"כ כאן  הרמ"עבשם מ"ה( 
בכללי   בפמ"גדהמחבר לא הכריע. ויעויין בזה עוד 

 .)אות ד'(הוראת איסור והיתר 
לדינא צ"ע  ד שכתבמשב"ז ס"ק ד'( סי' ק"מ ) מ"גבפויעויין 

ע ואפשר חזר מספרו  טובא, כי בכאן המחבר לא הכרי
רשת היום  לקרות פטעמא כי יודע דצריך הארוך, ו

י"א   )ס"ג( שהיפך הלבושומדחזינן  דעתיה עליה וכו'.
נאמר בכיון וכסברת הפרישה   ,שצריך וי"א שא"צ

ע"כ כשנזדמן כך   לברך. בסי' ר"ו, אלמא דעתו שא"צ
אני שותק ואיני אומר כלל, והעולם נוהגים לפסוק  
שיברך, ולא ידעתי מה הצורך הזה ובפרט בספק  

והובאו דבריו  ברכות שי"א לא תשא דין תורה. ע"כ.
 .  )סי' ק"מ ס"ב( ביפה ללב

י"א דס"ל כ אע"ג דס"ל בדעת המחבר  הברכ"יואף 
מ"מ  .()ברכ"י שם כנזכר בתרא דצריך לחזור ולברך

 
 בס"ד    
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לענין אין מבטלין איסור  דאסרינןאע"פ ששביאר בשם המהרש"ל  )יו"ד סי' צט ס"ק י( בט"ז עבור אחרים, עי' שואלא דאף כשע 
יש מקום  לא צוה אותו לבטלו 'וקא שידע זה שנתבטל עבורו וניחא ליה אפיד מ"מ היינו ,עבור אחר אם ביטללכתחלה, 

על  שם) רע"אה אולם .שאין לאסור לא ניחא להובנ"ד שעושים עבור אחרים ד"ה הולפי"ז  .אבל בלא"ה לית לן בה לאסור
דכל שניחא ליה  )ס"ק יג( פר"חה דעת דאף מי שנתבטל עבורו ולא ידע מזה גם נאסר. וכןכת' )סי' תצח(  הריב"ש ע"פ השו"ע שם(

 דדוקא כשידע זה שנתבטל בשבילו כת' בשם הפר"ת )מ"ז ס"ק י( הפמ"גאולם . )סי' לז סס"ק יג ד"ה ולפ"ז( החזו"אוכן נקט אסור. 
הגריש"א והגר"ש  הכרעתומש"כ בזה.  )סי' צט ס"ק סז( ובדרכ"ת (313)ח"א עמ'  בשד"חועי'  .)כלל כב אות ז( החכ"א. וכן פסק נאסר

שנקט דאף  )או"ח סי' נ( בכת"סועי' ) .)שם(בקהלות יעקב ועי'  ריב"ש.ל שיש לחשוש( 3)בדיקת המזון כהלכה פ"ז הגה זצ"ל ואזנר 
דחה  )ח"א סי' קפ ד"ה ולענ"ד( בהר צבים לאו .למקילים היינו כשנותן במתנה אבל אם עשה ע"ד למכור י"ל דלכו"ע בכה"ג אסור

על דעתם, שעושה בין הקונים התמידים שלו,  דיש לחלק  (יד)ח"ג סי' עט אות במנח"י  הובא )שם( במחזה אברהםועי'  .דבריו
 בדיעבד בנ"ד אפשר דיש לסמוך עלו .(צ למחות, אחרי שימתינו בכדי שיעשו"לקונים אחרים, אאולם עצמו,  שדינם כעושה

  .בזה יודו כיון שעושין נגד רצונן של האחרים ולא ניחא להו מחמיריםהאף י"ל שד מיה בפרטיהט"ז ודע
 לאסור דבר שאינו שלוו. 

אין ש כיוןעבדים שמחזירין תבשילים צוננין בשבת, ד (ח)סי' רנג ס"ק ל במ"אועוד י"ל דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, כמבואר 
כשעושין העבדים לאו כל כמינהו לאסור , נתקררו לגמרי לא היו מניחין לחמם אותן כלל הישראל רוצה בכך שכשהקדירות

)חוט  הגרנ"ק שליט"א נקטכן ו דאין בידם לאסור דבר שאינם שלהם. לפי"ז ה"ה בנ"דו .)ס"ק צו( המ"ב וכן פסק .על כרחינו
הרבים מפני שאין בכח הבונה לאסור על הרבים שמותר להשתמש בבנין שבנו במזיד בשבת עבור  שני שבת ח"ב עמ' מז אות טו(
 שאני הכא שעושים בעל כרחם(.י"ל ד)ואע"פ דמבואר בסמוך שבנין שנבנה בפרסיא נכון שלא להשתמש בו,  הקרקע המיועדת להם.

 בפרהסיא בנה ע"י עכו"ם בשבת. ז
)קנא.(  שבתב דתנן ,סיא עבור ישראלהשעשה בפרמעשה עכו"ם  עלעולמית  שקנסו מצינוכי אלא שיש עוד לדון לאסור בנ"ד 

ותו ימתין בכדי שיעשו ד בגמ'והקשו  .עשו לו ארון וחפרו לו קבר יקבר בו ישראל ואם בשביל ישראל לא יקבר בו עולמית
דקתני לא יקבר בו עולמית פריך אמאי ליסגי קאי דאסיפא  ד"ה וגרסי'(ברי"ף )סה.  הר"ן וביאר .אמר עולא בעומד באסרטיאלא, 

וכן דעת  ,מקום פרהסיא וגנאי הוא לישראל שיקבר בקבר מפורסם שנתחלל בו שבתבומפרקינן דבעומד  ,בכדי שיעשו
דכשהוא בפרהסיא אינו אסור אלא לאותו ישראל שנעשה בשבילו אבל לישראל אחר מותר והוא וכת' שם  ה"ה("ו פ) הרמב"ם

 הוסיףו .)סי' שכה סע' יד( השו"ע וכן פסק .[ואכמ"ל ,באופן אחרהסוגיא שפירש  ברש"יועיי"ש ]. , ע"כשימתין בכדי שיעשו
 , ע"כ.)שם(רמב"ם ב מבוארבכל מילי דפרהסיא אסור עולמית כ ה"הד (וסי' שז ס"ק כח ס"ק לאשם ) המ"א
משמע  , ע"כ.שגנאי הוא לישראל שיקבר בקבר מפורסם שנתחלל בו שבת בשבילוהביא טעמו של הר"ן )ס"ק יג(  הט"זאולם 

אין להחמיר ש)ס"ק עג(  המ"בבדעת הט"ז. והכרעת מ"ז וא"א שם( סי' שכה ) הפמ"ג. וכ"כ בפרהסיאשנעשו בשאר דברים שרי אף ד
 .מותר להנות ממנה ךסיא בשעת הצורהת ע"י עכו"ם בפרימבואר דמלאכה שנעש , ע"כ.בעת הצורך

 עכו"ם בשכרעשה ה. ח
מר זוטרא בריה דרב נחמן בנו ליה אפדנא מקבלי קיבולת חוץ ד יב.() "קמוב שעשה עבור ישראל עוד מצינו לענין עכו"ם

והא אמר שמואל מקבלי  ,ואיכא דאמרי הוא נמי לא על בגויה ,לתחום איקלע רב ספרא ורב הונא בר חיננא ולא עאלו לגויה
שהיה נותן ) הוואיכא דאמרי סיועי סייע בתיבנא בהדיי ,אדם חשוב שאני ,קיבולת בתוך התחום אסור חוץ לתחום מותר

דאם הוא אדם  מכאןמוכח דחי"ב ני"ב פב:( )ו י"רה 'וכת .רש"י(, ע"כ ,אסור, להם תבן למלאכה, דהואיל והוא מסייע בהדייהו
 ]ועיי"ש בשם הראב"ד שהתיר כשנבנה בקבלנות גמורה מחוץ לתחום[. ., ע"כחשוב ובנו לו חוץ לתחום שלא יכנס

גוים נכון להחמיר שלא יכנסו  י"שאם נבנה באיסור ע ה"מבענין חושכת' תקמ"ג  'בסי הטורשהביא דברי  )סי' רמד( י"בבועי' 
)שם(  ברמ"אועי'  .סע' ג(שם ) השו"ע, ע"כ. וכן פסק הוא "שמשם נלמוד להיכא דנבנה באיסור בשבת דנכון להחמיר דכובו 

וכתב כלל עם עכו"ם שלא יעשה בשבת )דאל"כ דעתו שאין לחוש ועי' במ"ב ס"ק כ"ב(.  הדמבואר דהכא מיירי שלא התנ
כי התם העכו"ם עשה  ,עכו"ם שעשה קבר עבור ישראלבולא דמי להא דלעיל  ,דבכה"ג נאסר אף עבור כולם)שם ס"ק יא(  המ"א

 ע"ד עצמו אסור רק לו אבל אם עשה בשכר אסור אף לאחרים, ע"כ.
 )ס"ק ד( הט"זו וכן פסק .נכון להחמירשמ"מ יש להתיר לדור בו אלא דאם בנו גוים ביתו בקבלנות ' תכש (אות ב) בב"חעי' ו
 .המ"א מבואר שבדיעבד שרי אף לכתחלה, משא"כ לדעת הב"ח אף בדיעבד אכתי נכון להחמירמאלא ש, )ס"ק י( המ"או
 , ע"כ.בו אפילו לעצמו בדיעבד יש לסמוך בקבלנות על דעת ר"ת ומותר לדורפסק ש )ס"ק כ( המ"בו

וכן מוכח ג"כ דעת . יש בזה איסור מצד הדין בדיעבדשכ"ז כשהוא בקיבולת, אבל בשכיר יום דמדינא אסור  במ"אועיי"ש 
דבשכיר יום אסור מדינא בענין זה שהוא מילתא דפרהסיא לו לעולם ולאחרים בכדי "א ייהח וכ"כ ,לענין שכיר יום הב"ח

ף בכה"ג אינו אסור הביא דבריהם וכתב דמוכח מהט"ז והא"ר דא)ס"ק יט( והמ"ב . "ה סי"ד ע"ששיעשו וכמו לקמן בסימן שכ
, ע"כ. ומשמע מדבריו במה שציין לדבריו בסי' שכ"ה דבעת מדינא כ"א בכדי שיעשו וע' לקמן בסי' שכ"ה סי"ד שם במ"ב
)ח"א סי' צז(  באלף לך שלמהויעויין ] .הקלבעת הצורך אפשר להצורך יש להקל. וא"כ שוב י"ל דבנ"ד דאע"פ שנבנה באיסור 

 [.כל קבוע כמחצה על מחצהד כי לא שייך בכגון דא ביטול ברוב בשבת בלבד מהבית חלק שכת' דדין זה הוא אף אם בנו
 ישראל שבנה. ט

 .מזיד יעקור הנוטע בשבת שוגג יקיים (מ"ג)פ"ב  בתרומותתנן וכ"ז כשעכו"ם בנה, אבל אכתי יש לדון כשישראל עשה כן. והנה 
. וביאר משא"כ בבישול שא"א לעקור הבישול הכידדוקא לענין זה אמרינן  שכת' (שפ) בתוי"ט 'עיו .:(נג) גיטיןבא וכן הו

היכא  המותר רק לבטל מעשה האיסור דברג דיכול להטיל המבושל לים לא רצו חכמים להפסיד "אעד )אות כ(בתפא"י 
דאפשר, וקמ"ל דאע"ג דכל נטיעה אינו קולטת עד אחר י"ד יום, ואז יהיה זמן היתר אפ"ה כיון דאפשר צריך לבטל מעשה 

 כת' דדוקא לענין נטיעה החמירו כי תתקיים ימים רבים. )תורמות שם(  במשנה ראשונהו , ע"כ.הנטיעה שהוא האיסור
זהו בכל מלאכות דמנכר הקנס  ,"שצהשו"ע דפסק כר"י דבשוגג מותר ליהנות במודלדעת ' כת ד"ה אחת( ריש סי' שיח) באה"לוה

זיד שקנסו חז"ל שלא ליהנות בו ביום עד מו"ש אבל בנוטע בשבת וה"ה בזורע דבלא"ה אין יכול ליהנות לאלתר שוגג שוה למ
כי ממשיכה לגדול מכח מעשה דאפשר דנטיעה שאני כת' ש )שם( בקהלות יעקב ועי') כ.ע" ,דבשניהם צריך לעקור הנטיעה

  .הנטיעה שנעשה בשבת(
לפי"ז צ"ע במי שחפר בור או בנה בית בשבת בשוגג אם חייב במוצ"ש לסתור מה שבנה ולסתום ד )ח"א ססי' ה( המנח"שכתב ו

אפשר שלא אמרו שהנוטע בשבת יעקור אלא מיד שעדיין אין ההפסד כ"כ גדול כיון שיוכל תיכף שכת' ד ועיי"ש .מה שחפר
משא"כ לאחר זמן מרובה אשר אם יעקור אותו יפסד לגמרי ולא יוכל עוד ליטע אותו אפשר דאינו חייב  ,לחזור ולשותלו

בנה וכדו' מפני שהוא דבר קל לעקור ולחזור ולנטוע משא"כ אם לעקרה  רואפשר דדוקא לענין נטיעה החמיעוד ו .לעקור
)ח"ח  בשבט הלויו ., ע"כלאחרים שקבלו אותו ממנו לעקור משא"כ י"ל דדוקא לאותו שנטע חובהוכמו כן  .אינו חייב לסתור

מ"מ כיון שאם יוציא חלק זה יפסד השאר שנעשה בהיתר  ,שו בשבתדאסור להנות ממה שעדאף אם נימא כת' סי' סב אות ח( 
הנ"ל הביאור הלכה חובה לסתור. ]ועוד דלפי  "ד איןולפי"ז ה"ה בנ יתכן שלא החמירו חכמים לאסור להנאות ממנו, ע"כ.
 יוצא דלדעת הגר"א שלא פסק כר"י אין חובה לעקור[.

  אחר בנה ע"י ישראלישראל ש. י
יש להחמיר כמו שהחמירו בעכו"ם שבנה לישראל אפשר דבית שבנה ישראל שכת' ש )או"ח ח"ד סי' סט אות ה( באג"מעי' אלא ד

דהא אחר שיעשה גם כשעכו"ם בנה אין טעם לאסור דהא אין לחוש שיאמר לעכו"ם דאופן זה שאין  ,אף אחר כדי שיעשה
)ח"ד סי' לא אות ג(  הלויהשבט אולם , ע"כ. לו הנאה ומ"מ אסרו שא"כ גם בישראל שבנה יש לאסור עוד מכ"ש וצ"ע לדינא

דינו כגוי, וה"ה לענין מידי דפרהסיא שיש  לחלל שבתות דמומר (שם)פמ"ג ב' לדינא עי ישראל עצמו קיל יותר, אמנםבדכתב 
ולפ"ז יש להחמיר  ., ע"כחלול ה' בדבר ע"כ אם ידוע ומפורסם שנעשה בחלול שבת מן הדין להחמיר בו שלא להינות ממנו

פי אלא דמסתבר דלא שייך להחמיר ט .ולאסור שלא להשתמש במה שנבנה וכו' בשבת )אע"פ שאין חובה לסתור כנ"ל( בנ"ד
 .)ובעכו"ם בשעת הצורך מקילינן פרט לחפירת קבר( דין להיות כנדוןלמעכו"ם דדיו 

 ים בדבר כשמוח. אי
)אות ין הנ"ל שכתב על ד( סע' גסי' רמד ) "ארמב דיעו' י"ל דלא שייך לאסור להם השימוש, ,"מ מוחין בדברותובנ"ד כיון שיש ש

כ למהר להשלים "עשאה בע עכו"םוה שלא לעשות לו מלאכה בשבת, העכו"םאם התנה ישראל עם ד בשכר, עשה עכו"םדז'( 
 שמוחיםכיון בנ"ד ע"כ.  ,למחות לו ולמנעו מפעולתושצריך מ"א יראה הכת' של )ס"ק כב(המ"ב ש אע"פו .מלאכתו, אין לחוש

  כן. לומר לא שייך ור הדברנו לעצבידאין ו
 

מלאכה בפרהסיא )כגון בנייה( עבור ישראל, אסור למי שנעשה אותה המלאכה  על דעת עצמו עכו"ם שעשה א'העולה לדינא 
לבנות לו  עכו"םישראל שציווה ל ב'לעולם, ובעת הצורך יש להתיר )אא"כ חפר קבר בשביל הישראל דבאופן זה אין להקל(. 

לעולם  שנבנה בשבילושם מי  נכון להחמיר שלא יכנסי"א ש בית וכדו' בקבלנות והעכו"ם בנה אף בשבת בתוך התחום,
ישראל האם התנה ג'  )ועי' עוד בזה לעיל אות ו'(. .לדור בו אפילו לעצמו יש להקלבדיעבד ו .בכדי שיעשואחרים  אפילוו

 עליו לכתחלה , ומ"מלאסור לכו"עאין בדיעבד עשאה בעל כרחו,  עכו"םמלאכה בשבת, וההשלא לעשות  העכו"םעם בפירוש 
מותר  ה' אם ישראל מומר עשה מלאכה לצורך ישראל אחר יש להחמיר שדינו כעכו"ם כנ"ל. ד'. ו ולמנעו מפעולתובלמחות 

 .בעל כרחם של אחרים שנבנה בשבת עבור הרבים מפני שאין בכח הבונה לאסור דבר שאינו שלווכדו' להשתמש בבניה 
 

כתב דהיכא שהראוהו  )סי' ו' ס"ק ס"ב(  לדוד אמתבספרו 
בפרשה שאינה חובת היום יראה דלא יחזור ויברך,  
וכמ"ש בברכ"י סימן ז' דבענין ברכות שב וא"ת עדיף  

  לדינא . וכ"כסבר לברך, וכן ראיתי לרבותי אף דמרן
למהריק"ש   ערך לחם]ויעויין בהגהות . סי' ק"מ ס"ק ט"ו()ה"ח כה

דציין על דברי המחבר דהרדב"ז פסק כדברי האומרים דא"צ לחזור  
דהסיק לדינא דא"צ  )או"ח כלל א' סי' כ'(  בגינת וורדיםעוד  'ולברך. ויעוי

 לחזור ולברך[.
דקימ"ל עיקר לדינא  אולם דעת הרבה מהאחרונים 

  המבי"טכ"כ כסברא אחרונה דצריך לחזור ולברך. 
)או"ח כלל א'   הפרח שושן ,)ס"ק ג'( הפר"ח ,)ח"א סי' רכ"ד(

)סי' כ"ג י"ח(,   הקיצור שו"ע ,)סי' ק"מ ס"ק ד'( הט"ז, '(סי' א
)הל' ס"ת כלל ל"א  והחיי אדם )סי' ק"מ ס"ח( ערוך השולחן

 )סי' ק"מ ס"ק ט'(. המשנ"ב. וכן הכריע לדינא ס"ל(
א"צ  דהיכא דא"צ לגלול הספר)שם(  ט"זהוכתב ]

)קריאת התורה   עצי שיטיםבשולחן  ויעויין לחזור ולברך,
דביארו דהיינו אף   )שם( ובחיי אדםסי' ו' ס"ה ס"ק י"ז(  -

פסק   וכדבריהם היכא דהראו לו בפרשה אחרת.
 [.)שם( המשנ"בלדינא 

ולפי"ז נמצא לכאו' דבנידון דידן דקריאת חנוכה לא  
א"צ לחזור   לדעת הפמ"ג והברכ"יהיתה מגולה לפניו, 

האחרונים צריך לחזור מ בה. אולם לדעת הרולברך
דלא  )סי' כ"ג סי"ח(  הקיצור שו"ע]אולם "ברכו" כתב 

 [.)סי' ק"מ ס"ח( בערוך השולחןיאמר שנית. וכ"כ 
)והיכא דהתחיל לקרא בפרשה שהראוהו בטעות, ס"ל  

דמשמע דלכו"ע א"צ לחזור  )סי' ק"מ ס"ק ד'(  מג"אל
.  )שם(  השולחן עצי שיטיםולברך, והחזיק אחריו 

שאר האחרונים ס"ל כמ"ש המחבר דאין נפ"ק  אולם 
    [. )ד"ה והתחיל( בה"למה 'אם התחיל לקרות. וכן נר

נ"ל דכל שכתב דא"א ס"ק ד'( שם )בפמ"ג אלא דמצינו  - ג
הראו לו פרשה אחרת וסבור שזו חובת היום  בזה 

  י"א שחוזר ומברך, משא"כ , דבכה"גועליה בירך
פרשה חובת פתחו ס"ת וסברו ששם כתובה בטעות ש
  רך ואח"כ הוצרכו לגלול, דשתיקה אינההיום ובי

  הפסק וכוונתו על חובת היום.  
אם היה ברור לעולה דהיום יש   ולפי"ז י"ל דבנ"ד

דלא שם ליבו  א פרשת חנוכה ולא ר"ח, אלא ולקר
)סי' ק"מ  הבה"ללכך, לא יחזור ויברך. ואע"פ דמדברי 

ג, דאחר הפמ"' דדעתו נוטה דלא כנרד"ה והזכירוהו( 
הל'  ) דרך החייםובעל  -שהביא דבריו סיים וכתב 

ג"ה הביא ראיה מסי' ר"ט ס"ב בה סי' קנ"ג ס"ז( קרה"ת
 מידי ספק לא יצאנו.דאין לחלק בזה. ע"כ. מ"מ 

בשבת מקץ  שכתב דהורה )או"ח סי' ל"ו(  באג"מויעויין 
בחנוכה שהיה ס"ת נגלל בפרשת וישלח, ובירך, שלא  
יברך פעם שניה, כיון דידוע לכל שבשבת חנוכה הוא  
פרשת מקץ אך היה סבור שהוא נגלל על פרשת מקץ,  
ואף שפתח ברור שלא ראה, ונמצא שהברכה היתה על 
פרשת מקץ והגלילה אינה הפסק. וכן יש להורות בכל 

רשה צריך לקרא שאין לו  שבת כשאומר שידע איזה פ
לברך פעם ב'. ועיין בפמ"ג בא"א סי' ק"מ בסופו  
שכתב כן, והוא נכון דכן מסיק במג"א שם דאינו מצד 

 הפסק אלא משום דלא היתה דעתיה עלויה ע"ש.  
ו פרשה  העולה לתורה והראוה -א: העולה לדינא

והמקום הנכון לא היה אחרת מזו שהיה צריך לקרוא )
"צ  אהברכה(, דעת החיד"א דמספק  פניו בשעתגלוי ל

לחזור ולברך, וכן נקט לדינא הכה"ח. אולם הרבה 
א"צ לחזור   ]אךדצריך לחזור ולברך מהאחרונים ס"ל 

היכן שהיה  -' ב. , וכן נקט לדינא המשנ"בולומר ברכו[
וא, אלא שלא נתן דעתו  ברור לעולה היכן צריך לקר

אף לדעת  , על כך שהס"ת פתוח בפרשה אחרת
קים דצריך לחזור ולברך, י"ל דבכה"ג אין צריך  הפוס

 וספק ברכות להקל. לחזור ולברך.

 
 

 
 
 

 

 ()ה מוצאי שבת
:  ואומר" - ג' הבדלות הנזכרות בנוסח אתה חוננתנו

  ולהבדיל' "שנא לחול קדש בין להבדיל אמרת אתה
  ויבדל" שנאמר לחשך אור ובין ",החול ובין הקדש בין

  במוצאי נברא והאור" החשך ובין האור בין אלקים
  מן אתכם ואבדיל" שנאמר לעמים ישראל ובין , שבת

  ביני היא אות כי" בשבת וכתיב" לי להיות העמים
  הרי" מקדשכם' ה אני כי לדעת לדורותיכם וביניכם

  אלו הרי. ומקודשין האומות מן נבדלין ישראל בשבת
  דאמרינן והיינו שבת למוצאי דשייכי הבדלות שלש

  והמוסיף משלש יפחות לא הפוחת פסחים ערבי' בפ
  ימי לששת השביעי יום "ובין אבל , שבע על יוסיף לא

  לאומרו שצריך מתוך אלא המנין מן אינו המעשה"
  סמוך חתימה מעין לומר כדי הכוס על בהבדלה
אבודרהם, סדר  ). להסירו" תקנו לא בתפלה גם לחתימה

 מוצאי שבת(

  שתקנו והטעם" - טעם שתקנו הבדלה בחונן הדעת
  בין לדעת מגיע אדם שאין לפי הדעת בחונן ההבדלה

 ויגיעה גדולה חכמה אחר אלא לחשך ואור לחול קדש
  מלאכה לעשות לאדם לו שאין כשם ועוד. רבה

  צרכיו לתבוע לו אין כך שיבדיל קודם שבת במוצאי
 הדעת חונן בברכת ההבדלה קובע ולכך, שיבדיל קודם
 אבודרהם, סדר מוצאי שבת()". הנצרכים לכל ראש שהוא
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