
 

 

 
 
 
 
 

 .מלונות. ה. הואיל דאיקלעו אורחים. ד. להזמין עכו"ם. ג .לצורך הותרה שלא לצורךמלאכת או"נ מתוך שהותרה  ב' .בישול לצורך עכו"םא. 

 .שחל שבת יו"ט יא. .להזמינם לסעודת יו"טט. . לבשל עבורם ח.. ה"זבזמומרים . ח .מומר המבשל לצורך עצמו. ז .לבשל עבור קראים/מומרים. ו 

 בישול לצורך עכו"םא. 
"אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה  (טזפס'  ב"יפ שמות)שנאמר אוכל נפש מותרת ביו"ט  שמלאכת )ז:( במגילהמבואר 

 בהמה נפש 'אפי אומר עקיבא רבי ,הגלילי יוסי רבי דברי לכלבים ולא "לכם" :(כא) בביצה חז"ל  אלא דדרשו .לכם וגו'"
 את אני מרבה ,עכו"םה את ולהוציא הכלבים את לרבות ראית ומה עכו"םל ולא לכם ",לכם" ל"ת מה "כא ,במשמע
שאסור לבשל לצורך  )סי' תקיב( הטשו"עפסקו ועליך, ע"כ.  מזונותן שאין עכו"םה את אני ומוציא עליך שמזונותן הכלבים

דאף לבשל  (סע' ג))ומ"מ עיי"ש ואף באותה קדרה שמבשל בשביל עצמו אסור להוסיף עבור העכו"ם כמבואר להלן.  .עכו"ם
 עבור כלבים אסור אפי' מזונותיו עליו, אבל מותר לטלטל מזונות וליתן לפניהם(.

 לצורך הותרה שלא לצורך מלאכת או"נ שהותרהמתוך . ב
שכתב דאע"פ דאמרינן במלאכת יו"ט "מתוך" שהותרה לצורך או"נ הותרה נמי שלא  )סי' תקיב ד"ה אין( בביאור הלכהועי' 

לצורך, מ"מ בעינן שיהיה צורך היום קצת, וצורך עכו"ם לא מקרי צורך היום כלל. ואף לסוברים דמה"ת אף ללא לצורך 
תורה לכם ולא לעכו"ם, לכו"ע יו"ט כלל אמרינן "מתוך", מ"מ מדרבנן מיהא אסור. ועוד י"ל דלצורך עכו"ם כיון שגילתה ה

דבכל גוונא ליכא איסור תורה כיון דאכתי איכא משום "הואיל", אלא שבאמת י"ל גרע טפי ואיכא איסור תורה. אלא 
 ט"ביו דהמבשל 'כתש פ"א הט"ו(יו"ט )רמב"ם ' בועי ,שבאופן שלא שייך הואיל כגון שבישל סמוך לחשיכה או טריפה לוקה

סברא , משמע דלולי להן, ע"כ ראוי תבשיל אותו היה אורחים לו באו שאילו לוקה אינו לחול להניח או לבהמה או לגוים
איכא איסור תורה. אלא שלפי הרמב"ם דס"ל ד"מתוך" מהני מה"ת אף כשעושה שלא לצורך יו"ט כלל ואין  דהואיל,

א דלכם דגרע מלאכה לצורך עכו"ם איסור בכה"ג אלא מדרבנן, מ"מ יודה מחמת המיעוט ד"לכם" דאיכא איסור עשה מקר
מהוצאה שלא לצורך כלל. אלא שמהמגיד משנה והגר"א נראה דאף לצורך עכו"ם ליכא איסור תורה ואמרינן ביה מתוך 

 .(, עכת"דועיי"ש שפקפק עליהם) ורכו מה"ת, אולם מדרבנן מיהא אסורלהתיר בישול לצ

 עכו"ם להזמין. ג
 (שם) הטשו"עוכן פסקו . , ע"כגזרה שמא ירבה בשבילו יו"טב עכו"םאין מזמנין את ה יב"לאמר ר (שם) בביצהואמרו עוד 

 .(שם) והמ"ב
 וכן עבדים ושפחות גוים ,ט"ט מותר להאכילו ביו"לישראל ביו עכו"םאם נשלח שליח שכת' ש)סי' יד(  רא"שבויעויין 

 עבורו.שמא יבשל  'ומרבה לו מנות וחייחפץ ביקרו שהוא  עכו"םאסר אלא לזמן את הנדלא  ,םלרשאי להאכי שברשותו
ומבואר שעכו"ם הבא מאיליו ובעבדו ושפחתו לא חיי'  .כ"ע ,אף להוסיף בשבילם רשאי בקדירה שהוא מבשל בה ומ"מ

להרבות בשביל עבדו ושפחתו באותה קדירה אף מותר ש( שם) הרמ"א '. וכת(רסי' תקיב) ע"השובשבילם. וכן פסק בשל שמא י
דכיון שאינו נותן להם לאכול בשביל כבודם אלא מחמת שמזונותם עליו אין )שם אות ג( הגר"ז  וביאר .שמבשל בה לעצמו

 ., ע"ככי לא חששו אלא כשמזמינו וע"כ חפץ ביקרוביאר  )ס"ק ט( המ"בו , ע"כ.לחוש שמא יבשל עוד קדרה אחרת בשבילם
 דעתכן ויו. לע הםאין מזונותיאפי'  שרי ציבורייםמצאים בבתים פרטיים או עבור עובדים הנ ולפי טעם זה נראה דאפי'

לענין עכו"ם העומד  הגרשז"א זצ"לבשם  (סי' תקיב הגהות ה, ו וח) בשלחן שלמהועי' ] .)חוט שני יו"ט פ"ד ס"ק ג( הגרנ"ק שליט"א
  .[אורח החיים של שומרי תורה ומצוותלהתגייר ורוצה להתארח כדי ללמוד את 

 הואיל דאיקלעו אורחים. ד
דהאופה מיו"ט  (פסחים מו:) דקיי"ל כרבה ,אף אם ירבה בשבילו אין איסור תורה והרי ,לכאורה צ"ע אמאי גזרו כולי האיו

 .הנ"ל באות ב' ברמב"ם חזי לאורחים חשיב צורך יו"ט. וכן מבוארו "הואיל"לחול אינו לוקה ד
 ג"אעו, עצמה בפני בקדרה שמא ירבה בשבילושהטעם שאסרו הוא משום גזירה וביאר )שם גזירה(  א"רשבה וכבר עמד בזה

 ליה מקלעי ואי הואיל דאו' איסורא ליכא עצמה בפני בקדרה בשבילו ירבה אם ואפילו הואיל ליה דאית כרבה ל"יידק
 אסור הכי אפילו, דאסור הוא בלחוד ומדרבנןסעודת יו"ט,  אכלאם עדיין לא  ליה חזי נמי לדידיה נ"וא ליה חזי אורחים

 .)ס"ק א( בעולת שבתוכן נקט  .היא, ע"כ גזירה חדא להווכ, הואיל דליכא' האסורי דברים בשבילו ירבה שמא גזירה
 דברים בשבילו ירבה דלשמא פירשו ואחרים ,חיי' בשבילו להרבות עשוי שהוא כיוןתירץ ד )שם ח. ברי"ף ד"ה ואין מזנמין(ר"ן וה

 .)כא:( והרא"ה דפסחים טו. ברי"ף( ג"פ )מלחמות הרמב"ן והראשון כתבדאו', ע"כ. וכתירוץ  איסורא דאיכא חיי' האסורים
ומוציא עצמו  עכו"םהטעם הוא כי הוא עושה מלאכה לצורך ההנ"ל, וכת' דדחה דברי הרשב"א  (ד"ה מי שעבר )שם מאיריהו

עכו"ם משום שמא ירבה בשבילו  דס"ל דהך דינא דאין מזמנין (פסחים שם) בעל המאורלוגדולה מזו מצינו  ., ע"כמן הכלל
דלא מבואר  שו"עבאולם  .מותר להזמינןהוא רק אליבא דרב חסדא דלית ליה הואיל, אבל אליבא דרבה דאית ליה הואיל, 

 ואעפ"כ פסק דאסור להזמינם. "ז(כסי' תקריש )עי' בזה בביאור הלכה  כדבריו דאנן קיי"ל כרבה
דלא שייך ), ואם מבשל עבורו דבר איסור (אמרינן הואיל)כי שהמבשל לצורך עכו"ם עובר על איסור דרבנן מכל הנ"ל יוצא 

 המזמין אותם לסעדה ביו"ט עובר על איסור דרבנן.ו איסור תורה. שיש משום (הואיל

 ה. מלונות 
 כמבואר לעיל.אין איסור  באים מאיליהםאפשר דכיון שו .יש עכו"ם המתארחים שם ביו"טשלענין מלונות ולפי"ז צ"ע 

הדעת נותנת שאורחים במלון הוא כת' ש (סי' מו מכתב גח"א ליקוטי הערות ח"ח  )מועדים וזמנים בעל הקהלות יעקבשאלא שראיתי 
שייכת שסברתו  מיהו נר'ל אם יתקבל, ע"כ. אבגדר הזמנה לכל הבאים שיבקרו אצלו וגם בשעה שהאורח בא אינו אלא כשו

 עכו"םשרופאים ואחיות  )מלכים אמוניך עמ' שנב( הגריש"א זצ"ללא שייך סברא זו. ושו"ר שדעת  בביה"חאבל  נותבמלו בעיקר
מזונותיהם שייכים להם מן הדין באופן זה  וכדו' כי העובדים בביה"ח לא חשיבי כמוזמנים אם משלמים עבוד סעודתם

כלפי שייכת גם במלון כי משלמים עבור ארוחותיהם ואף ובאופן כזה לא גזרו חז"ל, ע"כ. וסברא זו  (ולא בגלל ההזמנה)
שמותר לבשל בשבילם  אפשר]ולפי סברת הגריש"א זצ"ל . עבור זהלמים משכי  ושייך סברא ז חוליםבבית  נמצאיםשאלו 

 כמבואר לעיל באות ב'[.י"ל דאסור באותה קדירה שמכין עבור הישראל. משא"כ אם נאמר דחשיבי כבאים מאיליהם 
אחר ואין  עכו"םותר לבשל ע"י שממיהו י"ל  .דרה מיוחדת בשבילם[ק]עכ"פ ב לבשל בשבילםלישראל אסור  דאכתי אלא

 עבור עכו"ם, די"ל דבישול של (כמבואר בריש סימן תצ"ה כמו בשבת האסורה אף ביו"ט)ם "לעכו אמירה משום איסור
באבני וכן הוא  לענין זה. דעכו"ם חשיב נפש (שם א"א ס"ק א) בפמ"גמבואר כלפי דידיה. וכן  עצמו או עבור חברו חשיב או"נ

שאין איסור לומר לעכו"ם לבשל עבור עצמו או עבור  ס"ק ד(ס)סי' תצה  בישועות יעקבושוב העירוני שכ"כ  .(סי' ב) מילואים
ח וח"ד סי' מז קי)ח"ב סי'  י"במנחו .)יו"ט פ"א הי"ז( שמח באור ובדרך זה כת'אחר, כיון שבישול ביו"ט לצורך או"נ מותר.  עכו"ם

 ,דשבות כי הבישול עצמו אינו אלא מדרבנן כי אמרינן הואיל כמבואר לעילע"י עכו"ם משום דהוי שבות כתב להקל  (אות ב

)באופן שאין משום איסור בישול  בשביל ישראלשמבשל באותה קדירה דוקא כרי נע"י ה לבשל יש להחמירד שס"לומ"מ עיי"ש 
 עוד ועי'. תח"י כמ"ש שםמש"כ על דעת הישוע"י אלא שהספר לא  כי יש סוברים דליכא סברת הואיל בכה"ג, עיי"ש עכו"ם(

 הגרשז"א זצ"לוכן  .בנ"דובד"כ זה נוגע זמינן. הולדבמקום איבה פעמים שמותר להקל )שם ד"ה אסור להזמינו(  בביאור הלכה
 מנח"יבועי'  .עוד צדדים בזה ד( )שם מכתב בעל הקהלות יעקב בדברי 'ועי ולא ביאר טעמו. להתירכת'  (שלחן שלמה סי' תקיב הגה ז)
 שבכל אופן יש להיזהר בכל כגון דא מאיסור משא ומתן וכו'. (שם)

 "ו| ה'תשע גליון " | פר' ה
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רב יוסף כי הוה שמע קל  )לא:(  בקידושיןאיתא  -א
 כרעא דאמיה אמר איקום מקמי שכינה דאתיא.

להו בנו והוא רבו מהו   איבעיא)לג:( עוד אמרינן התם 
לעמוד מפני אביו. ומבואר דבאינו רבו חייב לעמוד  

 מפניו.
מבואר דחיובו  )קידושין פ"א סי' נ"ז(  הרא"ש]ומדברי 

מדאורייתא. דהא כתב גבי האי אבעיא דבנו והוא  
רבו, דאע"ג דלא איפשיטא חייב לעמוד מפני אביו,  

 מפני דספיקא דאורייתא הוא[.
 -)פ"ו מהל' ממרים(  הרמב"םבדברי ונתפרש ההיא דינא 

כבוד אב ואם מצות עשה גדולה וכו', איזהו כבוד 
מאכיל ומשקה וכו', ועומד בפניו כדרך שעומד בפני  

 רבו וכו', הבן עומד בפני אביו אע"פ שהוא תלמידו.
דחייב הבן  )יו"ד סי' ר"מ ס"ז(   הטור והשו"עוכן פסקו 

 לעמוד בפני אביו ואפי' הוא תלמידו.
 הרמ"אשם דציין לדברי  בגליון מהרש"איעויין ]ו

לקמן סי' רפ"ב ס"ב דהשומע קול ס"ת אע"פ שאינו  
רואה אותו חייב לעמוד. וכתב דזהו נלמד מדרב יוסף  
דכי הוי שמע קל כרעא דאמיה אמר איקום מקמיה 

וא"כ משמע שה"ה לעמוד )קידושין לא:( שכינה דאתיא 
ימת  מפני אביו בשמע קולו. ע"כ. אולם מסת

הפוסקים אין נראה כן. ואף על דברי הרמ"א שם ציין  
)סי' רפ"ב(  דאין נוהגים כן, וכ"כ הב"י )ס"ק ג'(  הש"ך

שנהגו שלא לעמוד מפניהם ומעולם לא נשמע פוצה 
. ונראה שצ"ל יש  )אות א'(פה לערער בדבר, ומביאו ד"מ 

מחמירין ואומרים השומע קול הנושא וכו'. עכ"ד 
)ח"ב סי' קי"א ס"ק  בשה"ללדינא הש"ך שם. וכן העלה 

 דלא קיי"ל כן[.  ד'( 
א"ר אייבו אמר ר' ינאי אין  )שם לג( גבי ת"ח איתא ו -ב

ת"ח רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית כדי 
 שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמים.

דנראה לפרש דדין זה  )לג: ד"ה אין תלמיד(  התוס'וכתבו 
בבית הרב, דמסתמא  אינו נוהג אלא באותם הדרין 

עמדו שחרית וערבית, אבל תלמידים אחרים חייבין  
לעמוד אפי' מאה פעמים ביום שמא יראה אחר  
ויחשדם. ואפי' אותם שדרין בבית הרב נמי אם באו  

 פנים חדשות חיבים לעמוד.
 -)פ"ו מהל' ת"ת הל' ח'(  הרמב"םוכדברי ר' ינאי פסק 

אי לעמוד  תלמיד שהוא יושב לפני רבו תמיד אינו רש
מלפניו אלא שחרית וערבית. ע"כ ]וממ"ש "תלמיד  
היושב לפני רבו תמיד", נראה כעין דברי התוס' דלא  

 אמרו כן אלא בתלמיד היושב לפני רבו תמיד[.
ומלשון הגמ' נראה דאיסורא נמי איכא לעמוד בפני  

)שם  התוס' ישניםרבו טפי משחרית וערבית. אולם 

כתבו דאינו רשאי היינו אינו חייב. ]וכ"כ  ד"ה אין ת"ח( 
דיש לפרש אינו  )נד: ד"ה אין בעלי אמנויות( בחולין  בתוס'

רשאי דאינו חייב ולא שיהיה אסור. וכיוצ"ב כתבו 
די"ל דרשאים  )לג. ד"ה אין בעלי אומנויות( התוס' בקידושין 

אחר שהביא ההיא  )עשין י"ג(  הסמ"גוכן  כמו חייבין[.
וש רשאי חייב". והיינו דאינו חייב  מימרא כתב "פיר

לעמוד מפני רבו טפי משחרית וערבית אבל איסורא  
ליכא. ]והיינו דומיא דקבלת עול מלכות שמים, דאין  
חיוב טפי משחרית וערבית, אבל איסורא ליכא[. וכ"כ 

 )יו"ד סי' רמ"ב סי' ו'(. הב"ח

אמר ר"א כל ת"ח  )לג:( עוד אמרינן התם בגמ'  -ג
פני רבו נקרא רשע, ואינו מאריך ימים,  שאינו עומד מ

 .)שם יד.( הרי"ףותלמודו משתכח וכו'. והביאה 
רב אלפס לא הביא הא דר'   -)שם סי' נ"ז(  הרא"שוכתב 

אבא אמר ר' ינאי אין ת"ח רשאי לעמוד בפני רבו אלא  
שחרית וערבית וכו', דמשמע ליה דר"א דאמר כל ת"ח  

וס"ל דהלכתא  שאינו עומד וכו', פליג אדרבי ינאי, 

 
 בס"ד    

 



 

 יםמומר/לבשל עבור קראים. ו  
)כת שלא  קראים לצורך ה"אלא ה לבשל בלבד אסורעכו"ם שלא לצורך  )סי' סג( רבנו בצלאלכתב בשם )שם(  הכנה"גוהנה 

 .)ס"ק ב( מ"בהו)ס"ק א(  המ"אמתירין, ע"כ. והביאו  דיש טו(' סי ג")ח ך"רשהמה , וסיים ע"פ דברי(מאמינים בדברי רז"ל
דלענין עירוב לא שייך להקל  'שכת (ב)אות  בשעה"ציעויין  סתם להחמיר,לענין עירוב  (ס"ק א) בסי' שפ"ה מ"בשה]ואע"פ 

  [.מתנהג כעכו"ם פ"בצדוקי שייך זה, כיון דעכגם "כ , דכל עיקר הטעם דגזרו בעכו"ם כדי שלא ילמד ממעשיו, אהמהרש"ךכ
שצריך להיזהר שלא לבשל ביו"ט בשביל האפיקורוסים החדשים הכת הארורה של ש"ץ  שכת' )שם( וקציעה במור ויעויין

שר"י הצבועים בגוון יהדות המתחפשים ומתערבים בישראל ובשם א"י יזכירו לא באמת ולא בצדקה וגרועים הם מכל 
עכו"ם, יש לו דין  דרבנןכתב שאסור לבשל לצורך מומר לכל התורה כי מ (ס"ק אא"א ) והפמ"געובד אלילים שבעולם, ע"כ. 

ואם מבשל דברים טמאים י"ל שמא יבשל באחרת דברים טמאים,  אל אסור משוםרשמבשל לצורך יש אף באותה קדירהו
, מומר כ"פ, משא"כדראוי לו עשייך לומר שהוא שווה לכל נפש לעכו"ם דהרי נפש,  דעובר איסור מה"ת דאין זה שווה לכל

שירבה דברים טמאים בקדירה לבדה משום שיש לחוש , להזמינו אסורד מומר לנבילות לבד י"לדאף מ"ז ס"ק ב( )ועיי"ש  ע"כ.
מומר השו"ע שאסור לבשל לצורך עכו"ם, דהא דפסק ע"פ דברי המור וקציעה כתב על  )ס"ק ב( מ"בה, ע"כ. ולמעשה ולקי
מבשל הפמ"ג יוצא שאם כת' שמש )או"ח סי' רפא( מהר"ם שיקב]ועי'  ., ע"כדינו כעכו"ם ם או לחלל שבת בפרהסיא"לעכו

 [.חשש שיבשלו דבר אסור שרי, עיי"ש איןבקדרה א' אם 
 מומר המבשל לצורך עצמו. ז

 אם מותר לנו לתת לו לבשל, האם למומר עצמו מותר לבשל עבור עצמו ונפ"מ לענין לפנ"ענשאל ש )ח"ח סי' יז אות ב( בצי"א ועי'
לא מבשלים עבורו מפני שכוללים אותו  'דאל"כ הרי יהא זה כתרי חומרא דסתרי אהדדי, דמצד א ,מותר לושמסברא  'כתו

אם הוא ישראל הרי מותר לנו לתת לו  נפ"שמומ .לא ניתן גם לו לבשל לעצמו ב'ומצד  עכו"םבכלל המיעוט דלכם ולא ל
  אות ב(.שם ) רנ"ק שליט"אהגו (יו"ט פ"ג הגה ג לקט הל') הגריש"א זצ"ל וכן דעת .מותר בכלל לבשל עכו"םהרי  עכו"םא לבשל, ואם הו

 מן הזהמומרים בז. ח
 בזה"ז ואף להזמינן ביו"ט.  פרסיאמעתה יש לדון האם מותר לבשל עבור מחללי שבת ב

 הרמב"םע"פ  ,כי י"ל שאינם בכלל מומרים ,אף לבשל עבורם של זמנינו פרסיאב יש לדון להקל לענין מחללי שבתולכאורה 
בני אותן הטועים ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו במינות, וגדלו אותן עליו, הרי הן כתינוק ש שכתב (גה" )ממרים פ"ג

י"ל דמחללי שבת ולפי דבריו  .לפיכך ראוי להחזירן בתשובה, עכ"לשהרי גדלוהו על טעותם,  כאנוס,שנשבה, והרי הוא 
 הנ"ל ע"פ הרמב"ם.  רש"ךההמבזמנינו בכלל תינוקות שנשנבו. ובאמת כבר כתב להקל 

דבניהם  (שם)ש הרמב"ם "אין דין מומר אם הוא אנוס, וכמוז"ל:  שדן בהם להקל )יו"ד סי' א ס"ק כח( החזו"אל מצינו ןוכ
כאנוסים וכתינוק שנשבה, ותינוק שנשבה מביא קרבן כדאמר ר"פ כלל גדול, ומצווין אנן להחיותו, ואף  ותלמידיהם חשיבי

לחלל עליו השבת בשביל הצלתו וכו', ובסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הגר"י מולין דמצוה לאהוב את הרשעים מה"ט, 
ודעין להוכיח, ודיינינן להו כאנוסין, ולכן א"א דם תוכחה שאין אנו יווהביא כן מתשובת מהר"ם לובלין, כי אצלנו הוא ק

שהם שוגגים כתינוקות שנשבו כת' סי' צא אות ו(  )או"ח ח"ד אג"מוה .וכן לענין שאר הלכות, ע"כ לנו לדון בזה לפטור מן היבום,
כת'  סי' כ ענף ד ד"ה ומה שהביא( ח"ב) ע"אה שבחלק, ע"כ. )ואע"פ בין העכו"ם ע"י שהדיחום אבותיהם והסביבה שנתגדלו שם

 (.הבידיע באלו שעשו קידוש ויודעים מהדת ומ"מ מחללין שבתדמיירי  התם להחמיר, שאני
רק לענין היינו  ,בסתמא לדונם כתינוק שנשבוהחזו"א  שמה שנקט (רפט-שבת ח"ב עמ' רפח חוט שני) הגרנ"ק שליט"א ודעת

אבל וודאי צריך אף להחמיר לדונם  .דבזה איירי החזו"א שם ,בריבית וכיוצ"ב כגון להלוותם ,שא"א להקל בהם כדין מומר
ומ"מ יהודים שגדלו אף באר"י בזמנינו שרבים . , ובישולם הוא כבישולי עכו"םכמומרים, ואסור לבשל להם ביו"ט

ם שומרי תורה ואף שהם יודעים שהם יהודים ושיש יהודי ומתחנכים לכפירה ולחיות חיי הפקר דינם כתינוקות שנשב
ך ראך פורקי עול שיודעים שתורתינו תורת אמת כגון שנתחנך בד, פקו"נ םומצות, ומצוה לקרבם וחייבים לחלל שבת במקו

 . הנ"ל כמבואר בחזו"אלחומרא יש לחוש שדינם כמומרים ו התורה ופירש
מי שנולד במקום שמעולם לא שמע על דת יהודים וגם לא שמע  שדוקא (שולחן שלמה סי' תקיב הגה ד)הגרשז"א זצ"ל אולם דעת 

נוק שנשבה, אבל האינן שתו"מ המצויים חשיב תך לשמור תו"מ ם שמכוין שהוא יהודי הרי הוא צרישיש כאלה האומרי
)ח"ב  הלוי שבטהוכן מצדד  ,(ח"ג פי"ט אות ג) האור לציוןוכן דעת  בזמנינו כיון שידע שיש דת יהודים אינו בגדר תינוק שנשבה.

 .בגליונות ה', רל"ט ורנ"א ומח' ז םוכבר הארכנו בצדדי .ססי' קעב(
 לבשל עבורם. ט

בשעת הדחק )כגון לבעל תשובה, לצורך יש לדון להתיר אכתי ו ".תנוקות שנשבו" לבשל עבורלהזמין ואין איסור ש יוצא
עכו"ם אינו אלא מדרבנן משום צורך איסור לבשל לדהנה  אף לצורך אלו שאינו ידוע שדינם כתינוקות שנשבו.קירוב וכדו'( 

וכן אם מבשל  .ג' –אותיות ב' , כמבואר לעיל ויש סוברים אף מטעם מתוך", ואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליהה"דאמרינן 
ובישול למומר יש עוד . כמבואר לעיל דאין כאן אלא ריבוי בשיעורים לעצמו וגם עבורו בקדרה א' אינו אסור אלא מדרבנן

וכיון דהוי . לענין זה)א"א ס"ק א(  הפמ"גוכ"כ  ,להרבה פוסקים דין מומר שחשיב כעכו"ם הוא מדרבנןטעם שהוי דרבנן כי 
ספק דרבנן נשבו מידי ספקא לא נפקא וקיי"ל שכמה דרבנן ויש מגדולי הפוסקים שאף אלו שיודעים מהדת חשיבי תינוקות 

שמבואר דאמרינן ספק דרבנן לקולא בדיני יו"ט  )סי' תקד( טורוב )ביצה פ"א סי' כא( רא"שבועי' ] עכ"פ בשעת הדחק לקולא
שלחן שלמה )זצ"ל  שז"אהגר דעתוכן  .כשרלכתחלה יבשל בקדרה שמבשל גם לצורך עצמו או ישראל מ"מ ו .שהם מדרבנן[

לא  ב"המי"ל דכי  באותה קדרה שמבשל לצורך עצמו,להתיר עכ"פ לבשל עבורם שכת' )שם(  בצי"אועי'  סי' תקיב ס"ק ב אות ב(.
 ,דע"ז קאי שהיינו לבשל עבורם כתב להשוות בזה מומר לחלל שבת בפרהסיא לעכו"ם, כי אם בנוגע לרישא דדברי השו"ע

 , ע"כ.  (ד אות והבי"ת סי' ל 'מע "דשהפכללים ) ד"חבשעי' ו ,להזמינן מודה דשריאיסור  אבל לענין הסיפא של השו"ע דאיירי
 לסעודת יו"ט להזמינם. י
 ,שהרי יש לצרף לנ"ל דעת הרשב"א דגזרו שלא להזמין עכו"ם שמא ירבה איסור עבורו ,נראה דקיל טפי מינןזלהלענין ו

 םדינש שמא י"ל ,)ר"ל( שתו"מ םאינ ובני ביתמ אםו .יכשילנווזה לא שייך כשמזמין מומר שאין לחוש לזה שהרי ודאי לא 
כמבואר  להם לאכול בשביל כבודם אינו נותןכי  ,יבשל בשבילםדלא חיי' שמא שאין איסור שיאכלו אצלו כעבדים ושפחות 

דמבואר לעיל שאין איסור  חשיב בא מאיליודאפשר דדפעמים ועוד ) ,להאכילוליכא איסור ע"כ ו אות ג' בשם המ"ב, לעיל
 ק"סשם ) א"מהמערב החג דלדעת  שתיקן כל צרכי סעודהבפרט כמפני הדחק וע"כ נראה להקל בזה  .(להאכיל אף העכו"ם

דחה דבריו מ"מ בכה"ג אכתי קיל  )אות ג( צ"עההשש )ואע"פ .אין איסור להזמין אפילו עכו"ם ביו"טבכה"ג  )אות ד( א"רוה (ב
ובפרט במקום שיש  הרשב"א הנ"ל דעת בצירוף שמותר להזמינם )ארחות רבנו ח"ב עמ' קו אות כב(הגריי"ק זצ"ל  וכן דעת .טפי(

 דעתו. על מה שיסמוכו(בתי מלון שיש להם תיירים שאינם שותו"מ יש להם שמה"ט )ועיי"ש  ברים שאין דינם כמומריםוס
אסור ש (הגה ד) זצ"ל שז"אהגר דעת]מאידך  .במקום שיש משום קירובלהקל ( ויו"ט סי' תקיב אות חוט שני ) רנ"ק שליט"אהג

 .[(שם) האור לציוןתינוקות שנשבו. וכן דעת  דלא חשיבי ,מ המצויים במקומות שיש ידיעה מיהדות"ותלהזמין אינו ש
 שחל שבת יו"טא. י
יצא  )תנ' ח"א סי' ס וח"ג סי' יד( ומשיב שואלה הנהיש לדון לענין יו"ט שחל בשבת אם יש דין איסור להזמין עכו"ם ומומר. וו

כמבואר בשו"ע תצ"ה סע'  ר טפיימחדלדון לענין יו"ט שחל בשבת האם דין מוקצה הוא ככל שבת דעלמא או דינו כיו"ט 
סי' ) ח"הכהדעת כן ו ,להקל, עיי"ש קטנ )ח"א או"ח סי' ל( פעלים רבוהלהחמיר בזה.  (או"ח סי' שלב) שלמה לך האלף ודעת. ד'

 הגרשז"א אולם. (פכ"ב אות ח) והשש"כ (מבקשי תורה עמ' תנד) הגרח"ק שליט"א ,(מבקשי תורה עמ' תנד) הגריש"א זצ"ל, (זתצה אות ל
מצדד להחמיר כי יש לחוש שיאמרו הבריות מי איכא מידי דביו"ט שחל בשבת שרי וביו"ט גרידא  (שש"כ פכ"א הגה כג) זצ"ל
לא שייך לאסור ביו"ט שחל בשבת דשאני מוקצה שהחמירו ביו"ט לכו"ע עכו"ם  ןניממזאין אמנם מסתבר שבהא ד. אסור

שהרי בלא"ה כלל ך בשבת א"כ האי דינא דאין מזמנים לא שיידיני מוקצה שייכים בשבת משועוד ששלא יבואו לזלזל 
  .(ושש"כ שם שולחן שלמה סי' תצה על סע' ד אות ז) הגרשז"א זצ"לפסק וכן . מאות ד( ז 'ב סי)ח" זית רענןב "כאסור לבשל. ושו"מ שכ

 
לסעודת יו"ט שמא יבוא אסור להזמין עכו"ם או מומר  ב'. לבשל עבור עכו"ם או מומרביום טוב אסור א' , העולה לדינא

מותר  'ג. ותיבב עובדיםה. וכן הדין בשפחות או עובדים . ומ"מ אם הגיעו מאיליהם ללא הזמנה מותר להאכילםלבשל עבורו
אף ד' . ומותר אף לבשל עבורם כלללא ידיעה מהדת בלכפירה  חונכוששאינם שתו"מ מחמת יהודים להזמין לסעודת יו"ט 

בפרט כשעושה כן מחמת שהם יש מקום להקל להזמינם,  תו"מושיש יהודים ש תיהודישאינם שתו"מ ויודעים שיש דת  אלו
אף מותר  מבני ביתו( ם)כגון שה בשעת הדחקו לה יכין התבשילים בערב יו"ט.יומ"מ לכתח. קרוביו או לצורך קירוב וכדו'

  .ין לא סעד סעודתו ביו"טישעד שתו"מוסיף לבשל בקדרה שמבשל עבור לה יילכתחו ,לבשל עבורם
 

)פסחים כב: וקידושין נז.(  כר"א שלא נתן קצבה, וגם ר"ע 

השווה מורא החכם למורא שמים. ואם אדם מקבל  
פני שכינה כמה פעמים ביום צריך לעמוד באימה  
ומורא. ולכך סמך רב אשי דברי ר"א בתר מימרא דר'  
ינאי לאשמועינן דפליג עליה. והא דלא קאמר ור'  

 יה בדורו של ינאי.אלעזר אמר לפי שלא ה
הביא דברי הרמב"ם. והדר הביא  )יו"ד סי' רמ"ב( והב"י

דברי הרא"ש הנזכרים. ובבדק הבית הוסיף דכדברי  
  -)יעויין ח"א סי' קמ"ד בתשובה  הרשב"אהרא"ש כתב 

והמעיין שם יראה דלא קאי להדיא על דינא דר' ינאי, אלא דכתב 

ידך דר"א שאינו דמדכתב הרי"ף ההיא דר"א דכל ת"ח ולא כתב א

רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה. אלמא דלא ס"ל אידך  

 דר"א(.  

 הברכ"יהשמיט דברי הרמב"ם, וכתב  המחברולדינא 
דהדבר מבואר דדעתו לפסוק  )יו"ד סי' רמ"ב ס"ק כ"א( 

כרי"ף והרא"ש והרשב"א שחייב לעמוד בכל פעם,  
  ומש"ה השמיטו בשו"ע. ואתיא כי האי כללא דכייל
מרן דבמקום שהרי"ף והרא"ש שוים פוסק כמותם  

 נגד הרמב"ם.
הביא לדינא דברי הרמב"ם  )שם סט"ז(  הרמ"אאולם 
יש אומרים דאין אדם חייב לעמוד לפני רבו   -וכתב 

רק שחרית וערבית, ודוקא בבית הרב אבל בפני  
אחרים שאין יודעים שעמד לפניו חייב לעמוד. ע"כ. 

)יעויין ש"ך התוס' והסמ"ג  והיינו כדברי הרמב"ם וכפי'

 . שם ס"ק ל"ו( 
ולכאו' דין אביו ואמו כדין רבו. דלדעת המחבר  -ד

חייב לעמוד בפניהם אפי' מאה פעמים ביום. ולדעת  
הרמ"א אינו חייב לקום בפניהם אלא שחרית וערבית  

נסתפק בזה,  )יו"ד סי' ר"מ סכ"ד(  בערוך השולחן]אולם 
י מרבו וחייב  דאפשר דכבוד אביו ואמו עדיף טפ

דכתב   לעמוד בפניהם בכל פעם לכו"ע. ויעויין עוד שם
דנראה שאם דרים בבית אחד או בחצר אחד לא שייך  

 קימה מפניו רק בבואו מבהמ"ד וכדומה[.
בנמצא   אלא די"ל דאף לדברי הרמ"א, היינו דוקא

בבית הוריו, אבל בנמצא מחוץ לביתו או שבאו פנים  
חדשות לבית הוריו חייב לעמוד בפניהם אפי' כמה  
פעמים. וכמ"ש התוס' גבי תלמידים בבית רבם.  
וכמ"ש לדינא הרמ"א "ודוקא בבית הרב אבל בפני 

 אחרים שאין יודעים שעמד לפניו חייב לעמוד".
פשר דיראהו  אא"כ נימא דשאני תלמיד בפני רבו דא

אחר ויחשוד שלא קם בפני רבו, מפני דלא ידע שהיה 
שנמצא בבית רבו בשחרית ובערבית. משא"כ בבן  
בפני אביו דמסתמא נמצא בבית אביו בשחרית  
 וערבית, תו לא אתי לידי חשד אם אינו קם בפני אביו.  
אלא דאף אם נימא כן, היינו דוקא בבן הסמוך על 

סמוך על שולחנו, ודאי   שולחן אביו. אבל בבן שאינו
לא גרע מתלמיד בפני רבו דכל דאינו בבית האב או  
שבאו לבית האב פנים חדשות חייב לעמוד בפני אביו  

 אף לדעת הרמ"א.
בההיא דינא דגמ'  נהגו להקל  רביםוהא דחזינן ד

ח"ג ) תשובות והנהגותבביאר לעמוד מפני אביו ואמו, 

מנינו מוחלים על  שבזדהוא מפני  (ו וח"ה סי' רע"הסי' רע"
 .  ים בזה, יעויין שםרוצ םואף אינכך 
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 סעודה שלישית )ה(
"וזהו   - הרצון והתשוקה להקב"ה בשבת וברעוא דרעוין

הענין שבשבת בנקל לשוב בתשובה כמו שאמרו שבת בו  
אדם שחטא ונעקר מכלל ישראל איך  תשוב. דהנה באמת ה

יכול לבוא לתשובה, כי הוא רחוק מאד. אך מחמת הרצון  
והחשק של האדם לשוב לשרשו כמקדם, עי"ז הוא יכול  
לבוא לתשובה כנ"ל. אך לזה הרצון ג"כ קשה מאד לבוא,  

 מאחר שעדיין עומד מבחוץ מאין יבוא לו הרצון.  
רעוא דרעוין  אך בשבת שהיא עת רצון, ובפרט במנחה שהיא

ונפתח הרצון העליון למעלה וכמים פנים אל פנים, כמו כן  
נפתח אצל האדם רצון ותשוקה לבוראו, ע"כ שבת היא זמן  

 שם משמואל, כי תבא, תר"ע() תשובה".
"וכן אנחנו  - טעם לאמירת מזמור לדוד בסעודה שלישית
כדי להמשיך   אומרים מזמור זה אחר סעודה שלישית דשבת

הקדושה הזו בלבבנו שנדע אף בימי המעשה שאנו משתדלין  
בעסק הפרנסה. מכל מקום ה' הרועה שלנו והמפרנס ולא  

 פרי צדיק, תרומה, יא()בכח מעשה ידינו ועל כן לא אחסר אף בחול". 
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