
 

 

 

 
 
 

 

 

 . החפץ היה ראוי אף ללא עשית המלאכהד.  .האיסור לא נעשה בגוף הדבר ג.  .הדבר שנעשה בו האיסור לא נשתנה ב.. מעשה שבתא. 

 .אם חייב לבטל את המעשה בפועלז.  .ביטל התיקון שעשה ו. .ברר באיסור  –יכל לתקנו ללא מלאכה ה. 
 מעשה שבת א. 

, במזיד לא יאכל  "שבשוגג יאכל למוצ אומרר' יהודה  ,ר"מ  המבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל, דברי (טו.) בחוליןאיתא 
  רי"ףוה  ולא לאחרים.   , לא לו  , ולא לו, במזיד לא יאכל עולמית , לאחרים  , ש"בשוגג יאכל למוצ  אומר  רבי יוחנן הסנדלר  , עולמית

  . ובמזיד לו אסור לעולם ולאחרים עד מוצ"ש  ,"י דבשוגג אסור לו ולאחרים עד מוצ"שכרנקטו (פ"ו הכ"ג)    רמב"םוה  )ברי"ף   (שבת יז.
(רסי' שיח)    השו"ע  ודעת   . ובמזיד אסור לו ולאחרים עד מוצ"ש  ,"מ דבשוגג מותר לו ולאחרים מידכר(חולין טו. ד"ה מורי)    תוס'   דעתו

שפסק    )יח-ו  (ס"ק ג  מ"בבועי'    בבשול בשוגג.   להקלדבמקום הצורך יש  (ס"ק ז)  המ"ב  הכרעת  ו.  כתוס'  א)  אות(  הגר"א דעת  ו.  הרמב"םכ
 גליון תנ"ו עוד בפרטים בזה. עמיקתא  תא בשמעכהגר"א להקל בעושה מלאכה דרבנן בשוגג. ועי' 

 הדבר שנעשה בו האיסור לא נשתנהב. 
(שדינם שאין להוליכם אלא אלפים אמה לכל רוח כדין בעליהם) פירות  ד  מא:)(  עירוביןשפסק ע"פ הש"ס    (סי' תה סע' ט)  בשו"עעי'  ו

שכל העיר להם כארבע אמות וחוצה לה אלפים אמה לכל רוח   ,במזיד, לא הפסידו מקומם  'חוץ לתחום והחזירום, אפי  םשהוציא
מזיד, מ"ט אנוסים  לאותו ישראל שהחזירם לצרכו ב  ' במקומם, ואפי   ואם הוא שבת, מותרין באכילה   "ט, אם הוא יו  ,כבתחלה 

. וכל זמן  )' אמותכד  לגביו  (כלומר הפירות נחשבים לאנוסים ואדם האנוס ביציאתו מן התחום ובחזרתו אליו הרי כל העיר  הם
שלא הוחזרו והם חוץ למקומם, אם הוציאן בשוגג מותרים לאכלם ואסור לטלטלם חוץ לד"א, ואם הוציאם במזיד אסור לאכלם  

   ., ע"כמי שלא הוציאםאפי' מי שלא הוציאם. ויש מתירים ל
שהקשה דאמאי לא קנסינן ליה כשהחזיר את הפירות, ותירץ דשאני מבשל דהוי איסור תורה, אבל איסור  (ס"ק יד)    במ"א ועי'  

דרבנן כהוצאת פירות מחוץ לתחום (של אלפים אמה) הינו מדרבנן וע"כ הפירות אינם נאסרים באכילה (ועיי"ש שהקשה שהרי  
  והשו"ע כשאין לו פירות אחרים מותר לאכלם,  דבביצה  קנסו אף על איסור דרבנן כמו המטביל כלים בשבת, ותירץ ע"פ הגמ'  

 לא פסק כן). שהשו"ע כאן מיירי שאין לו פירות אחרים. אלא דעי' בסימן של"ט  
וכי    ,מי שהיו לו פירות בביתו והוציאן לרה"ר והחזירן לבית למה יאסרווכתב ליישב ד  (מא: ד"ה וזו)  הרמב"ןובאמת כבר עמד בזה  

, אבל ודאי לאכלן ברה"ר כיון שבאיסור שבת באו  ואינו נהנה במעשה שבת כלל  בביתו היו עמו  והלא  ,באיסורי שבת באו לידו
 ולפי דבריו מתורצת קושית המ"א, ויוצא שלא קנסו חכמים במקום שאין לו הנאה כלל מהמעשה שבת.  ., ע"כלידו אסור

בכה"ג (ד  והני מילי שנעשית בשוגג  ,שנעשית בשבת, כשרה מחיצה  שפסק ש  )שסב סע' ג   (סי'בשו"ע  והעירוני שמצאנו כסברת הרמב"ן  
, אבל במזיד הויא מחיצה להחמיר לחייב הזורק ))ס"ק ה(  במ"א   "כמלאכה מותרת לאחרים בו ביום כמבואר בסי' שי"ח, וכה 

והני מילי שלא היה שם מחיצה תחלה, אבל היתה שם והסירה    מחמת קנס,  ,אבל לא להתיר לטלטל בתוכה   ,לתוכה   ה"רמר
 כיון שאינו נהנה מהמלאכה שרי. מבואר דאף אם החזיר המחיצה ו  ., ע"כוחזרה ונעשית, אפי' במזיד, חזרה להתירה הראשון

אבל הבאת אוכלין מרשות לרשות לא    ,דלא קרי מעשה שבת אלא כגון בישול  רבינו יונההבשם    'שכת(שבת קל:)    רשב"א בועי'  
הנתיב  תירץ    "זפוע.  (כתובות לד.)   ג' מהרש"א ב  כן נקט ו  .)(עירובין מא:  בריטב"א   בא כיון שלא נתחדשה בהן הכנה בשבת. והו  ,מיתסרי 

 שכ"ה סע' י' שמבואר שבהוצאה ע"י עכו"ם החמירו].   '[ומ"מ אף לדעה זו עי' בסי  .להנ"  קושית המ"א  (ס' תה על המ"א ס"ק יד)  חיים
"ט  ולגבי ישהביא דין פירות שהוציאו מחוץ לתחום    (סי' תה)  הטורששהביא סברת הרבינו יונה. ושוב כתב    (ח"ב כלל ט)  "א בנשמועי'  

וע"כ אם יצאו הפירות מחוץ לתחום   ,דלא קנסו  דרבנןאיסור  ל  ,' דקנסו ס"ל לחלק בין איסור דאוי"ל ד  ,לא הזכיר כלל שבתו
לפי דבריהם ליכא ראיה    , ביו"טמפרשים דזה מיירי    ,טורבכיון שתוס' ור"י וכן משמע ברא"ש וו  ,ליכא קנסא כי הוא איסור דרבנן

 ה"ז רה"רא דאין לנו בז"כ המוציא בשבת מרשות לרשות במזיד אסור לו לעולם, אך כיון די"וא כהרבינו יונה,  אף בשבת  להתיר
   בכל איסור תורה כמו מבשל. בזה יש להחמיר ש(כלל ט אות יא)  "א חייב פסק  וכן  ., ע"כל פסק הרמב"םיש לסמוך ע

שיש   וכת' הנ"להמ"א הביא קושית   ד"ה מ"ט)' ט על סע(ת"ה  י' בסשלא . אהחיי"א הביא דברי   (על סע' א ד"ה אחת)בסי' שי"ח  ה"לוהב
ר  "מאמהכ "וכ  ,שם בריטב"א , עי' ויש עוד תירוצים  ,)שם( רמב"ןה  כמ"ש דשאני הכא שהוחזרו למקומם ואינו נהנה כלוםליישב 
שהביא    "אריטבלציין    ירשה   ,הרשב"א , ע"כ. ומשמע דמסכים לסברת  )שם("א  שננהו  (אות יב)  א"רה  ,(ס"ק א)  חמד משהה  ,(ס"ק ה)

   הרמב"ן.סברת קל כדבריו כי יש לצרף גם יאלא די"ל שה  ,שב"אדברי הר
 ה וגם יברך עלי ,ד"ח ידי ,בשבתשחל פסח ב "רמרה"י לרה ענין מי שעבר והוציא מצה ב(על סע' ד ד"ה ולענין) בסי' תנ"ד בבה"ל  'ויעוי

 )סי' שטז על סע' ז ד"ה ישב(  י"שועי  שלא לבטל את המצוה.  בכה"ג  ס"ל להקללפי שהוא עבר עבירה ולא המצה גופא בעבירה, ע"כ. ו
ניכר  דמה שח. ושמא יש לדחות  "אין שינוי בגוף הבעדשנקט דיש קנס בזה אע"פ    ,נעל דלת מפני צבי שעבר על צידה שבמי  ין  נבע
 .  הבנ"א חשיב שינויעתה שהיא תחת רשות ש
ולא    (או"ח ח"ג ססי' טז)  רב פעליםה  והביאו דבר.  ה מראת העין יש לאסור אותו  בר על  שאם עשכת'    )סי' יבסח"ב    'תנ(  שואל ומשיב בעי'  ו

עין והתוצאה של מראית  משום מעשה שיש בוה שיש לחלק דשאני התם שע ד ,מהשו"מ הוכחה לנ"ד שאין 'נרמ"מ ו. הכריע בזה 
   י"ל שאין הפעולה ניכרת לעולם.דדמיירי בהוצאה  משא"כ בנידון של הרבינו יונה   ,המעשה קיימת וניכרת

כת' (ח"ב סי' כד אות ג וח"ג סי' סג אות ב)    הקובץ תשובותו  .כדעת הרשב"א  אפשר לצדד להקלד)  ח"ג סי' להועי'    (ח"ג סי' עו  בשבט הלוי  כתבו
הדחק   ( דיש להתיר בשעת  ר"ל שאם  כהרשב"א  ועפ"ז  להנות בלא"ה  יכול  מיירי שהיה  כי  שר"ל דשרי בכה"ג  חממו  יועיי"ש 

הדברים תמוהים   'לכאו מ"מ ו  .א זו להלןועי' מש"כ בסבר ונשאר בצ"ע.  ,אינו נאסר ,באיסור דבר יבש שהיה ניתן לחממו בהיתר
   .)יר כי בדבר שלא השתנה מחמת המלאכה אין כאן הנאה מגוף המלאכה אלא הנאה עקיפה כי בפשטות כוונת הרבינו יונה להת

 האיסור לא נעשה בגוף הדברג. 
ד ע  כי  ,מותר להנאות מאותו דבר  ,מצא דבר שחיפש אחריו  זה   וע"י  נר באיסור  והדליקאם  שכת' ש(או"ח ח"ב סי' עא)    באג"מעי'  ו

ולא שייך דמיון    ,)עא(  בב"ק  "קדש"מ  יף לה ר' יוחנן הסנדלר ילשהרי קנס זה  ,  לא קנסו אלא על דבר שנעשה האיסור בגופו  כאן
וכן פסק    .להחמיר שלא ליהנות מכיון שנגרם הנאה זו ע"י איסור  ש נפל  אך מ"מ ראוי לבע, לקדש כשלא נעשה כלום בגוף הדבר

  להוציא   ,מעיקר הדין  ,לומותר  "ש  רעולפי"ז מי שפתח מקרר שלא העבירו למצב שבת מ  .(מנח"ש ח"ב סי' טז אות ג)  הגרשז"א זצ"ל
אות   (חי"ד סי' לג צי"א ה ןכו. עילוהרשב"א דלבכה"ג יש לצרף בזה סברת הרמב"ן ת באמו. שבתלצורך  בהם מאכלים שיש לו  משם 

 כת' להקל בזה ע"פ הרבינו יונה הנ"ל.   ו)
      החפץ היה ראוי אף ללא עשית המלאכהד. 

  הפמ"ג מאיסור תורה. וכן משמע    בוי שעשה  נמפנאסר  ד(סי' תה אות ט)    בגר"ז  כתב  ,והנה מאכל שהיה ראוי להנאות ממנו חי ובשלו
כגון שעבר וניקה כתם בבגדו   ,לולי עשייתה היה יכול להשתמש בדברשאף  עשה מלאכה  ביש לעיין ד  אלא.  ס"ק ב)  ריש  (סי' שיח א"א

 גד נאסר בלבישה מחמת שעבר על איסור כיבוס. האם הב ,על אף הכתם אותו שובללא היה נמנע מל ושהיה ראוי לשימוש  
  החליק שעכו"ם ש  (סי' רנב ס"ק ל)  מ"בה  כתבהמלאכה. ובדרך זה  גוף  דבכה"ג אין הבגד נאסר כי אין כאן הנאה מ  לכאורה   ונראה 

  , כמו שמצינו בסימן רנ"ג דעכו"ם שחימם מאכלו  ,ו הכיהא היה יכול ללבשו בלאמותר לנעלו בשבת כי  בשבת    מנעל של ישראל
גופא בסימן    המ"באלא דצ"ע מהא דפסק (וה"ה כלי פשתן שנתן הא"י תחת המכבש בשבת שרי ג"כ מטעם זה, ע"כ.  ,אינו נאסר

אלא דשמא דיש לדחות   . )אסור עד לערב בכדי שיעשוהמנעלים ע"י מרוח לו  צחצח    עכו"םאם ש "י  תפארהשכ"ז ס"ק ט"ז בשם  
אף אם  ש   ,מאכלחימם  שישראל  ד  אפשר דהוי כהא דסימן רנ"ג דהכא מיירי בעכו"ם שעשה מעצמו אבל אם הישראל עשה כן  

 שמשמע דס"ל לאסור בנ"ד. הבן איש חי בשם  ועיי"ש  אות ו' נצטנן אסור וכמו שיבואר להלן

        
 

      
 
 

 

 

 

 

 

יא  ימתני' ליה רב חנן בר רבא לח  (יט:) ביומא איתא  א.
בר רב קמיה דרב א"ר זכריה בן קפוטל, ומחוי ליה רב 

קבוטל בבי"ת)  בידיה  קבוטל  שהוא  באצבעו  סימן  לו  . (עשה 
  שרי והא"ר ונימא ליה מימר, ק"ש הוה קרי. וכה"ג מי  

שמואל בר  ירמוז    יצחק  לא  ק"ש  הקורא  מרתא  בר 
, ולא יורה באצבעותיו,  ולא יקרוץ בשפתותיו   ,בעיניו

שמע   את  הקורא  אומר  חסמא  בן  אלעזר  רבי  ותניא 
ומקרץ בעיניו  באצבעו,    ומרמז  ומראה  בשפתותיו, 

עליו הכתוב אומר ולא אותי קראת יעקב. לא קשיא  
 הא בפרק ראשון הא בפרק שני. 

מבואר בדברי הגמ' דשרי לרמוז בעיניו ולקרוץ    ו'ולכא
 בשפתיו ולהראות באצבעותיו בפרק שני של ק"ש. 

הקורא   - סתם וכתב (פ"ב מהל' ק"ש ה"ח)  הרמב"ם אולם 
לא יקרוץ בשפתיו ולא יראה  ק"ש לא ירמוז בעיניו ו

באצבעותיו כדי שלא תהיה קריאתו עראי. ואם עשה  
ונראה ע"כ.    כן אע"פ שיצא ידי חובתו הרי זה מגונה.

 אף בפרשה שניה אסור.מסתימות דבריו ד
הביא דהעיר בזה ה"ר מנוח דבפ"ק   (שם) "מהכסואכן  

דיומא משמע דבפרק שני מותר לרמוז, וכתב דאפשר  
הר רצה  לגלותשלא  יזלזלו    הדבר  ב  שלא  כדי 

אבל    ,בקריאתה, א"נ בפרק שני מגונה הוא דלא הוי
(ולתי' זה נמצא דמגונה גרע טפי מאיסורא    איסורא איכא 

 ).ע"ש (סי ס"ג ס"ק ו')ר " המאמוכבר העיר בזה   -
לתי בפרשה הנה  לרמוז  איסור  אין  באמת  הראשון   '

שלא  כדי  הרמב"ם לפרש הדבר  רצה  שניה, אלא דלא  
לענין (שם ה"ד)    יבואו לזלזל בה. וצ"ע דהא לעיל מיניה 

במלאכתו   עוסק    ביארהעוסק  שהיה  דמי  להדיא 
כולה.   ראשונה  פרשה  שיקרא  עד  מפסיק  במלאכתו 

 . פרשה שניה ולא חשש דיבואו משום כך לזלזל ב
איכא.    ולתי'  מיהא  איסורא  שני  דבפרק  נמצא  השני 

ביה  דאית  בדבר  רב  הקל  איך  דא"כ  צ"ע  נמי  והא 
הא ברמב"ם מבואר דאם  קשה דועוד    משום איסורא.

עשה כן הרי זה מגונה, ולדבריו הא אינו מגונה אלא  
 .(סי' ס"ג)  יד אהרןה  ה וכן הקש .בפרשה ראשונה 

דצ"ל דאף תי'  י')    (סי' ס"ג על המג"א ס"קבמחה"ש  וכתב  
היכי   בתרא ס"ל דהרמב"ם סתם דהרי זה מגונה כי 

קמא  בתי'  ליה  ניחא  דלא  אלא  בה,  לזלזלו    , דלא 
דמהאי טעמא בלבד לא היה סותם הדבר לאיסור אי  

וליישב דברי הגמ' ביומא אולי    אפי' איסורא לית ביה.
זוטא   איסורא  רק  מגונה  הוי  דלא  דכיון  לדבר  י"ל 

    חק. עכ"ד.מצוה יש להקל. ודו
כתב לבאר דהרמב"ם סתם כאן משום  (שם)    "מובלח 

דסמך על מ"ש לעיל דהאומנין בטלין ממלאכתן דוקא  
בפרשה ראשונה, וטעמא משום דבעינן כונה, ומה"ט  
לא ירמוז ולא יקרוץ שלא תהא קריאתו עראי, ומש"ה  
לא הוצרך לפרש דבריו כאן דאיירי בפרק ראשון, כיון  

לעיל   ביאר  עראי  דכבר  אקריאת  קפדינן  דלא  מיניה 
ראשון. בפרק  לדעת    וולדבריע"כ.    אלא  אף  אה"נ 

 הרמב"ם לא אסרינן אלא בפרשה ראשונה.
הקורא את שמע לא ירמוז    -כתב  (סי' ס"ג)    והטורב.   

, ואם  בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו ולא יראה באצבעותיו
עשה כן עליו הכתוב אומר ולא אותי קראת יעקב, ולא  
בכולה אלא בפרק ראשון בלבד, אע"ג דלא בעינן כונה 
אלא בפרק ראשון בלבד הנך אסרינן להו בכל הפרק 
בם   ודברת  וכתיב  עראי  דרך  כקורא  שנראה  משום 

 עשה אותם קבע.  
הביא דברי הגמ' ביומא דלא אסרינן אלא    (שם)  והב"י

ראשו כדין  בפרק  וקריצה  רמיזה  דדין  שם  וביאר  ן, 
ומשמע מדבריו    ע"ש.   עסק מלאכה, ושכ"כ הרמב"ם. 

דאף להרמב"ם לא נאסרה רמיזה וקריצה אלא  אלו  
ו ראשון.  אלו  פרק  דברי לדבריו  בביאור  דס"ל  צ"ל 

בק"שד[הרמב"ם   וקמיצה  רמיזה  לאסור  או    ]סתם 
סתם הדבר כי היכי דלא דכתי' הראשון המובא בכ"מ  

או    וללזלז שניה,  משנה  בפרשה  הלחם  כמ"ש 
נאסרה  דהרמב"ם   דלא  מלאכה  לענין  מ"ש  על  סמך 

 . אלא בפרק ראשון

 משיעורי הרה"ג הרב יוחנן בֹורגר שליט"א
 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 
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 ברר באיסור – ללא מלאכהלתקנו יכל ה.  
וכגון במלאכת    ,ו חז"לוה האם קנס  ,ועבר ותקנו ע"י מלאכה   ,אלא דאכתי יש לדון באופן שהיה בידו לתקן הדבר ללא מלאכה 

בורר שמותר לברור אוכל מתוך פסולת וברר פסולת מתוך אוכל דאסור, האם המאכל נאסר. האם נימא דכיון שיכל להנאות אף  
 וף סוף התיקון בא מחמת עשית איסור קנסו.  או דלמא כיון שס ,ללא עשית מלאכה אין זה בכלל הנאה 

  הרמ"א מ"מ ה"ה לכל המלאכות דאסרו משום קנס. וכן הביא  , כת' דאע"פ שבש"ס הוזכר שחיטה ובישול(סי' שיח)  הטורובאמת 
 . אלא דשמא כוונתו לכל מלאכה דומיא דאלו דלולי המלאכה לא יכל להנות באותה מידה כמו שלאחר המלאכה.(שם סע' א)

וכת'  , כמו בענין בישולאותו  קנסואם בענין מי שעבר על מלאכת בורר ה ס"ק א) (א"א בט "סי' שי  פמ"גה יצא להסתפק בזה וכבר 
 . , ע"כדאסור, דנהנה ממלאכת שבת בבורר אוכל מפסולת דא"א לאכול כך, אבל שני מיני אוכלין דאפשר לאכול כך צ"ע  "ליד

 שאם בורר המאכל נאסר דאתעבד איסורא.  ' שכת ס"ק ד)( מ"זבועיי"ש 
דנעשה בגוף הדבר   כדו'דלא קנסו אלא בבישול ולשתותו,  דמותר    'אר, נאם עבר וסינן מיםש   'שכת  )ג  ק "סי' שיט ס(ערך השלחן  ב  ועי'

דהתם לא ניכר שום    הוצאה הא דמת' דיש לחלק  כ  )ח"א או"ח סי' יג(  עליםוהרב פ  .וכסברת הרשב"א דלעיל בענין הוצאה   מעשה חדש
 ., ע"כיתרון בזה שהוציא, אבל הכא בסינון ניכר יתרון, דתיקנו מן הפסולת שהיה נראה בו בעין מקודם הסינון, וכן הוא בבורר

"ש מה  ייוע  ,בדיעבד אם ברר י"ל דאסור לאותה שבת דנהנה ממלאכת שבתשבפמ"ג  שהביא בשם(רסי' שיט ד"ה הבורר)  בבה"לועי' 
שי"ח ס"א אין להחמיר בשאר מלאכות בשוגג לענין דיעבד,   ' הגר"א לעיל בסי ש"כ אולם לפי מ , שמסתפק בכמה דברים בענין זה 

 אולם במזיד י"ל דאסור לו לעולם.   כשעשה בשוגג בצירוף דעת הגר"א. הפמ"גע"כ. משמע מדבריו דיש להקל בספקו של 
משא"כ לענין   , מ"מ יתכן דכל זה דוקא לענין אכילה ושתיה , וכתב דהפמ"גשהביא דברי (ח"א סי' ה ד"ה גם היה נלענ"ד)  במנח"ש ועי'

אע"ג שבירר באיסור מ"מ כיון שאינו נהנה מהעבירה ה"ז מותר. גם יש לדון  דהנאה כגון שבירר בשבת בגד או כלי שפיר נראה  
את   בכך  מתקן  הוא  הפסולת  את  שמוציא  זה  דע"י  משום  הוא  האיסור  שעיקר  כיון  מהאוכל  פסולת  ונמצא  בבורר  האוכל 

 . עיי"ש באכילה גם בשבת,  תומותר תשהמלאכה נעשית באוכל ע"י הפסולת, אפשר שגם להפמ"ג אין הפסולת נאסר
 ביטל התיקון שעשהו. 

  "ש מי שבישל תבשילו מערד  כח)  '(אורייתא שבת עמרשב"א  בדהרי מצינו    ,י"ל דלא מהני  ,ואם מחזיר בשבת דבר שנעשה לקדמותו
פ שלא נעשה מלאכת איסור בגוף התבשיל  "ואע  ,כו'דאסור    "לכל צרכו ולמחר בשבת אמר לגוי להדליק אש ולחמם תבשילו נ

אחר שנצטנן אסור לו לאותה שבת דקנסינן ליה כל שהזיד ואמר לגוי לעשות לו מלאכה    ' וכמדומה שאפי ,  ש"שכבר נתבשל מער
מ"מ    ם,"העכולא נהנה ממלאכת  שאחר שנצטנן  אף  ד  (ס"ק צו)  המ"ב  '. וכת ה'  רנ"ג סע'   'סי  רמ"א ה  "כ. וכן פסק ע,  בשבילו   'דאו

כן מעצמו בשביל ישראל שרי לאכול    כו"םעואם עשה ה   ,הואיל ונעשה מלאכה ע"י צוויוקנסוהו שימתין עד לערב בכדי שיעשה  
צונן כיון שאין נהנה ממלאכתו כלל ולא היה רוצה בכך א"כ לאו כל כמיניה לאסרו על ישראל מיהו אם ישראל רואהו צריך 

סי' רנג מ"ז סס"ק  (וכן הוא שם אתעביד איסורא. שכתב דאף אחר שנצטנן אסור כי  (סי' שיח א"א ס"ק ב)פמ"ג בעי' ולמחות בידו, ע"כ. 

   .)כז קס" לז(סי'  א "חזוהן פסק וכ בישראל שחימם לח שנצטנן. )י
  ' וכן נר  מחזיר הדבר לקדמותו.דבמלאכת בורר וכדו'    משא"כ ,יש שינוי בגוף המאכלש  וכדו'  חימום ב  דהחמירו דוקא אלא די"ל  
הנ"ל שהתיר לאכול הפירות שהוציאו לרה"ר והחזירו למקומם שמותר לאוכלם כי אין כאן הנאה והתיר אף    הרמב"ןלפי דברי  

הדבר.ה עצמ  תבשב בגוף  שינוי  דליכא  הכא  כנ"ל דשאני  שיש לחלק  אלא דאפשר  ב)(  בצי"א   ושו"ר  .  אות  דאין ראיה  שכת'    שם 
דלענין קנס אמירה לעכו"ם חמור בזה יותר, כדי שלא יבוא להורות היתר לעצמו גם בפעם אחרת, ובדומה    "ל מהרשב"א, כי י

 ., ע"כש בכדי שיעשו שקנסו בזה רק באמירה לעכו"ם"למה שמצינו לענין הקנס להמתין במוצ
כ, ולא דמי  ", דלא מהני מעשיו כםלעוללו  אם אסור    , כת' דאם עבר על הבורר במזיד צ"עס"ק א)  (א"א  בט  "סי' שי  פמ"גה  הנה ו

ל דאסור מטעם  "לפסולת כמו שהיה ולברור בחול. ויבורר יכול להניח אוכל    כשא"שא"א לשנות מכמות שהיה, מ  'למבשל וכדו
כוונתו  מש"כ לאסור משום דעביד איסורא  ונראה ד  .)מ"ז סס"ק ה(וכעין זה הספתק בסימן שס"ב    קנס, דעביד איסורא, וצ"ע, ע"כ.

קנס שהוא אחר כדי שיעשו    ב'   . שלא יהנה ממעשיו הרעים  א'  )א"א ס"ק ב(סי' שי"ח    פמ"ג הש  "י איסורים וכמנ דבמעשה שבת יש ש
אינו נהנה ממעשיו הרעים מ"מ י"ל דזה   ףדאע"פ שאין כאן משום טעם הראשון כי סוף סו  הפמ"גכשנאסר לעולם. וע"כ כת'  

 אף כשעשה בשוגג ומטעם קנס.   דעביד איסוראבכלל הקנס דבמזיד אסרו לעולם גם הכא אסרו מחמת 
"ש מה  ייוע  .בדיעבד אם בירר י"ל דאסור לאותה שבת דנהנה ממלאכת שבתשפמ"ג  ה   שהביא בשםשיט ד"ה הבורר)    (רסי'  בבה"לועי'  

הגר"א לעיל בסימן שי"ח ס"א אין להחמיר בשאר מלאכות בשוגג לענין דיעבד,   ש"כאולם לפי מ  ,שמסתפק בכמה דברים בענין זה 
 יש לצרף שיטת הגר"א שבשוגג מתירים מיד.   ה ע"כ. משמע מדבריו דיש להקל בספקו של הפמ"ג כי בלא"

ג דבנוטע בשבת תנן  "אעולא מהני לחזור ולכלך את הבגד דשמי שכיבס בגדו בשבת, הבגד נאסר    כת'(ח"ג סי' טז)    רב פעליםוה
סור היה טמון בקרקע שזו היא  יבעת האדהתם שאני    ,ולא אסרינן עליה גוף הנטיעה יעקר, ומשמע דאח"כ יחזור לנטעה מחדש  

  ו בעת שכבס   בגדמעשה האיסור שלו, ואח"כ כשעקרו נעשה תלוש וגלוי, נמצא דעתה אחר שעקרו פנים חדשות באו לכאן, אך ה 
 .ע"כ  פנים חדשות באו לכאן,ד רמשנא ופ, ואין כאן שינוי גמור בגוועומד א גלויוג"כ ה  ךשהתלכל, ואחר ועומד ה גלויהי

כת' שאם נתלכלך בגדו או מטפחתו, וכבס בשבת במזיד אסור לו לעולם, אפילו לא כבסו  (שנה ב פר' ויחי אות יט)   בן איש חיבספרו  ו
ויטנפם בחול כולו אלא מקצת ממנו במקום לכלוך דוקא, כדין המבשל בשבת, דכולהו מלאכות שוין בדין זה. כיצד יעשה יחזור 

וצ"ע    ויכבסם, ואז מותר להשתמש בהם, אבל לרחוץ אותם בחול בלתי לכלוך לא שרי בהכי, כן העליתי בסה"ק רב פעלים, ע"כ. 
עמד בזה וכתב דצ"ל שמש"כ הבא"ח הוא לאו דוקא. אלא  (סי' שיט אות לז)  כה"ח הש שהרי ברב פעלים נקט להחמיר. שוב העירוני

שדבריו ברב פעלים הם לאו   ויותר נראה הדברים מפורשים להיתר והוא היה ספר המסור לרבים. א"ח בברי שה שדוחק לומר כן 
שאם כיבס את הבגד נאסר י"ל שכתב כן היכן שכיבס    הבא"ח   מש"כומ"מ    דוקא, ובאמת שם בתוכן דבריו יש מקום לומר כן. 

נקיונו לא  שניקה (באופן אסור לכו"ע)  את כל הבגד או   וניקה בשבת כתם קטן  והיה לובשו, אבל בגלכלולך שלולי  ונא שעבר 
 שעל עיקר הבגד לא נעשה בו מלאכה רק על חלק קטן ממנו.  עודו ,חשיב נהנה כיון שבלא"ה היה יוצא בו דלאמסתבר 

 ז. אם חייב לבטל את המעשה בפועל
וכן   ,דמהני להחזיר הדבר לקדמותו יש לעיין אם צריך לעשות כן בפועל או מכיון שניתן להחזירו שרי. ומסתבר שא"צ ואם נימא

שיכול לעשות כן ממילא  דמכיון  " והיינו  בורר יכול להניח אוכל לפסולת כמו שהיה ולברור   כשא" מהנ"ל שכת' "הפמ"ג  י"ל בכוונת  
יש לדון    ,כיון דטעמא דאסור ליהנות גם במוצ"ש הוא רק משום דלא ליתהני מאיסוראכת' ד  (ח"א סי' ה ד"ה וכמו)מנח"ש  והשרי.  

  , במדליק נר או חשמל בשבת כיון שאם יכבה במוצ"ש ויחזור וידליק ודאי שרי ליהנות אח"כ מהאור מהיכ"ת נחייב אותו בכךש
, וכן מי שעשה קשר בשבת אפשר דאין טעם לחייבו במוצ"ש להתיר את הקשר,  ולא חשיב כלל הנאה   ן דלאו טורח הוא כללכיו

אך גם אפשר דלא פלוג    , ואינו חשיב כנהנה ממעשה שבת כיון דאסרינן ליה ליהנות בכל השבת ואין מתירין לו אלא במוצ"ש
   יש לחלק בין סוגי הפעולות, ועיין. ומסתבר שלכלכלו בפועל. הנ"ל משמע שצריך לחזור ו ח "ובבא , ע"כ. חכמים וצ"ע

דאורייתא בשבת  א' מלאכה  שעשה  אסור  ,ישראל  ובמזיד  מוצ"ש,  עד  לאחרים  וכן  ממנה  להנאות  לו  אסור  לעולם    לו  בשוגג 
ולאחרים עד מוצ"ש. וי"א שבשוגג מותר לו ולאחרים מיד, ובמזיד אסור לו ולאחרים עד מוצ"ש. ובמקום הצורך יש לסמוך על  

מיד. ואם עבר במזיד אסור לו    אם עשה מלאכה דרבנן, אם עבר בשוגג מותר לו ולאחרים  ב'  .דעת הי"א עכ"פ כשעבר בשוגג
למצב שבת    "שרעמ  פתח מקרר שלא העבירואם    ועל כן  , איסורבו ה לא קנסו אלא על דבר שנעשה    ג'ולאחרים עד מוצ"ש.    ,לעולם

כגון שהוציא מאכל מרשות    ,אולם אין האיסור ניכר בו  ,עצמובדבר  האיסור נעשה  אם  ד'    .שהיו בתוכו   אכליםהממ  נאות מותר לה 
שהיה ראוי  דבר  אף    ' ה  . ןבכל אופ  יש להחמיר אם עבר עליו איסור תורה. ובמקום מצוה יש להקל  , במקום שאין עירובלרשות  

,  שינוי על ידי מלאכה עשה בו  נמפני ש   , נאסר  , כגון שבישל מאכל שראוי לאכלו חי  ,ועשה בו מלאכה כמו שהוא,  להנאות ממנו  
לכלולך   זה אם כיבס את כל הבגד או שניקה  כל  ש  מסתבראסור ללבושו, ומ"מ  ו  יה ל  דקנסינן  ,כיבס בגדעבר ואם    שכן הדין  ונראה 

כתם קטן מסתבר דלא חשיב נהנה כיון שבלא"ה היה שעבר וניקה   אופןשלולי נקיונו לא היה לובשו, אבל ב  (באופן אסור לכו"ע) 
כגון  כה  ללא מלא  ן את הדברלתק  ואם היה ביד  ' ו.  יוצא בו, ועוד שעל עיקר הבגד לא נעשה בו מלאכה רק על חלק קטן ממנו

יכול  אם ' ז .יש להחמירד . אולם במזיבשוגג יש להקלכן אם עשה  ,אוכל מתוך הפסולת לברור פסולת מתוך אוכל במקום ברר ש
 הדבר  החזרתואם    .מיד  במוצ"שלו    ףא  מותראלא    ,עולמית אין הדבר נאסר  אף אם עשה במזיד  להחזיר את הדבר לקדמותו  

אף אם   במוצ"ש מנומי שעשה קשר בשבת מותר לו להנאות מ כן ועל  ,ועלפאם לא מחזירו במותר לו אף  טרחא ן בולקדמותו אי
בשוגג יש להקל  המלאכה    נעשתה אף בשבת אם    ה לקדמות  את המלאכה   אפשר להחזיראופן שבו  .לא התיר את הקשר וקשרו שוב

 .הצטנןוחזר    אף אם   , אסור  ,ם מאכל באיסורימון שח ה השתנה הדבר כגלאכה שעל ידעשה מאם    ומ"מ   . בשבת  ףא  ה להנאות ממנ

רבינו אברהם  מצינו בפי'  מ  "ואכן סמך רב לדברי הלח
ההר יט:)    מן  על  (יומא  נמי  פי'  שהקשה  דלא  הרמב"ם 

ראשונה, וכתב דאפשר דסמך    'דהאיסור הוא רק בפר
יית מלאכה דמה שאיסורו  על מ"ש למעלה לענין עש

 משום דהוי דרך עראי לא נאסר אלא בפרשה ראשונה.  
הקורא ק"ש לא   - (סי' ס"ג ס"ו)  השו"עלדינא כתב ואכן 

יראה   ולא  בשפתיו  יקרוץ  ולא  בעיניו  ירמוז 
עיקר שהוא  ראשונה  בפרשה  עול    באצבעותיו  קבלת 

וכתיב   עראי,  כקורא  שנראה  מפני  שמים,  מלכות 
 ודברת בם ודרשינן עשה אותם קבע.  

 אסור אלא בפרשה ראשונה.   נודאיומבואר דס"ל 
  ' והרמב"ם לא כתב בפר  -כתב  (ס"ק י')    המג"א אולם    ג.

בפר דגם  הוי    איסור   יש שניה    'הראשונה,  דלא  אלא 
ואר דס"ל  ב. ומר"ם)(כ"מ המגונה אלא בפרשה ראשונה 

 דלדעת הרמב"ם איסורא איכא אף בפרשה שניה.
היטב וכתב   ח')    הבאר  מצוה (ס"ק  דלצורך  לו  דנראה 

מותר לרמוז בפרשה שניה אף לדעת הרמב"ם, דאל"כ  
תקשי על רב היכי מחוי בידיה מאחר דאיכא איסורא.  

 . אלא ודאי לדבר מצוה שרי
מהאחרונים   בכמה  מצינו  וכן  דואכן  בדבר,  החמירו 

הקורא ק"ש לא ירמוז   -(סי' ס"ג ס"ז)  בשו"ע הרבסתם 
יראה   ולא  בשפתיו  יקרוץ  ולא  בעיניו  לחבירו 
בפרשה   בד"א  וכו',  מצוה  לצורך  אפי'  באצבעותיו 
ראשונה מפני שיש בתחילתה קבלת עול מלכות שמים  

עין מעשה אבל מכאן והילך מותר לצורך מצוה קצת כ
ששנה תלמיד בפני רבו במשנה זכריה בן קפוטל שהיה  

 .מצוה וכו'. ע"כ. ומשמע דס"ל להחמיר שלא לצורך 
הקורא ק"ש לא ירמוז    - )  סי' י"ז ס"ו(  קיצור שו"עב  "כוכ

בעיניו ולא יקוץ בשפתיו וכו', אך לצורך מצוה מותר  
ומ ע"כ.  שניה.  בפרשה  להחמירלרמוז  דס"ל   בואר 

 לצורך מצוה אין לרמוז אף בפרשה שניה.  דשלא
הקורא  (סי' י"א אות ז')    קשר גודלבספרו    החיד"א וכ"כ  

ק"ש לא ירמוז בעיניו וכו' אפי' לצורך מצוה, ובשניה  
גם   אסור  מצוה  לצורך  שלא  אבל  למצוה,  להקל  יש 

שניה. חיוכ"כ    בפרשה  איש  הי"ג)  ש"ר  (  בבן  וארא  פרשת 
שניה ואילך שרי לצורך מצוה דוקא, ושלא    דמפרשה 

  -לגר"ח סופר זצ"ל  (  הכה"ח וכן נקט    לצורך מצוה אסור. 
  ס"ק כ"ח).סי' ס"ג 

מצינו   מזו  אדםוגדולה  ק"ש    בחיי  ס"ה)   -(הל'  כ"א  כלל 
 דאסר לרמוז אף בפרשה שניה ואפי' לדבר מצוה. 

דלא אסר אלא בפרשה   מבואר  השו"עדברי  מאמנם  
דלא אסר  (ס"ק י"ח)    המשנ"בראשונה. וכן נראה מדברי  

יש מחמירין גם בפרשה אלא דאלא בפרשה ראשונה  
 שניה ע"ש. 

אסור לרמוז בעיניו ולקרוץ בשפתותיו    -העולה לדינא  
אינו   הדין  ומעיקר  בק"ש.  באצבעותיו  להראות  או 
אסור אלא בפרשה ראשונה. אולם רבים מהאחרונים  

שניה.  החמ בפרשה  אף  להקל  וירו  יש  מצוה  לדבר 
 . [ובלבד שלא יפסיק בדיבור] לכו"ע בפרשה שניה 

י  " ע ב  ת כ  נ

א  ט" י שלי ל ו פל ן  ג שמעו  הרה"
ם  י מ ו ד א ה  ל מע ת  י ד ר ח ה ה  ל י ה ק ה ץ  "  מו
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במוסף  הקדושה  עם    -   כוונת  אלוקיך  לקראת  "הכון 
שאומרים   למנהגנו  גם  כתר,  קדושת  לענות  קדוש, 
 נוסח "נעריצך ונקדישך" וכו', צריך גם כן הכנה בדבר.  
כתנור   להיות  ראוי לאדם  הקדושה,  לעיקר  וכשמגיע 
לבו בוער בקרבו בגודל התלהבות וחדוה ושמחה, עד  
ממציאותו   וכמעט בטל  רוח באיש  קם  שכמעט שלא 

מג  הגדול הגשמי  העילוי  על  והחדוה  ההתלהבות  ודל 
והעצום וההתפארות וההתרוממות שיש עתה בשעה 

שמו, שכל העולמות מכתירים    'זו ליוצרנו ובוראנו ית 
ומשבחים   ומקדישים  ומעריצים  שמו  יתברך  אותו 
למלך מלכי המלכים הקב"ה בשעה זו שאנו עם קדוש  

 שמו בעולם זה התחתון.   'מקדישים אותו ית 
המלאכים שואלים "איה מקום כבודו" כי להשיג ואף  

עלייתו והתפארותו הגדולה אינם יכולים, וממש יהיה  
יותר   עצומה  שמחה  בלבו  קולטת  ותיבה  תיבה  בכל 

 (יסוד ושורש העבודה ח, י)  ויותר, ודי בזה".

"התפילה המיוחדת   -  ייחודה של תפילת מוסף בשבת
מא מיוחדת  זו  ותפילה  מוסף,  תפילת  היא  ד,  לשבת 

שלש   שבת...  של  תוספת  ענין  שהוא  מוכיח,  ושמה 
המיוחד   בנוסח  כולן  שהן  אע"פ  הקבועות  התפילות 
לשבת,   מיוחדת  אינה  התפילות  מהות  עיקר  לשבת, 
שכן אמרו חז"ל (ברכות כ"א) שהיה ראוי לומר בהן 
להטריח   שלא  השבת  כבוד  משום  ורק  ברכות,  י"ח 
מהותה   עיקר  מוסף,  תפילת  משא"כ  שבע,  תקנו 

 (שבת מלכתא עמ' קסז)יוחדת לענין השבת". מ
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