בא :הנאה ממלאכת נכרי בשבת
פירוש הרא"ש עה"ת " -פרש"י ע"י אחרים ור"ל גוים ואני הקשיתי למורי הרב ז"ל א"כ מצינו
אמירה לגוי שבות מן התורה .ותירץ אחרים קטנים שכן גבי שבת הם מוזהרים בפסוק האבות על הבנים"
יראים (סי' קיג)
למדנו מכאן שאסור לישראל להניח העובד כוכבים לעשות מלאכתו בין ביום טוב בין בשבת
מדאורייתא אבל אם מסר לו ישראל מע"ש המלאכה מותר
מהר"ח או"ז סי' ל " -כתב בספר המצות דתניא במכילתא כל מלאכה לא יעשה בהם ,לא תעשה אתה
ולא יעשה לך חברך ולא יעשה לך גוי .ונראה לו שאינה אלא אסמכתא מדשרינן ליתן כלים לכובס נכרי וכן
עורות לעבדן בבית הגוי .ואי אסיר מדאוריתא לא היה ראוי לחלק בין בביתו של ישראל לבביתו של הגוי.
ומיהו לשון לא יעשה הכתוב בתורה משמע קצת שהיא דרשה גמורה ע"כ דבריו .ולי נראה שדרשה גמורה היא
ואסורה מדאוריתא היכא דלא קצץ דבדישראל קא טרח אבל היכא דקצץ גוי בדנפשיה קא טרח ,והיה מותר מן
התורה אפילו בבית ישראל אלא שרבנן החמירו ולא התירו אלא בביתו של גוי”.
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכב עמוד א
נכרי שהדליק את הנר  -משתמש לאורו ישראל ,ואם בשביל ישראל  -אסור .מילא מים להשקות בהמתו -
משקה אחריו ישראל ,ואם בשביל ישראל  -אסור .עשה נכרי כבש לירד בו  -יורד אחריו ישראל ,ואם בשביל
ישראל  -אסור .מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באין בספינה ,ועשה נכרי כבש לירד בו ,וירדו בו רבן
גמליאל וזקנים

רמב"ם הלכות שבת פרק ו ה"ב
גוי שעשה מלאכה מעצמו בשבת אם בשביל ישראל עשה ג אותה אסור ליהנות באותה מלאכה עד
מוצאי שבת וימתין בכדי שתעשה ,והוא שלא יהא הדבר בפרהסיא עד שידעו בו רבים שדבר זה בשביל פלוני
הוא נעשה בשבת ,ואם בשביל עצמו בלבד עשה מותר ד ליהנות בה בשבת.
רמב"ם הלכות שבת פרק ו ה"ט
דבר שאינו מלאכה ואין אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות מותר לישראל לומר לגוי לעשותו
בשבת ,והוא שיהיה שם מקצת חולי או יהיה צריך לדבר צורך הרבה או מפני מצוה.

מגן אברהם סימן תקיח ס"ק י"ד
בית וכו' .מדכתב סתם ש"מ דס"ל דאפי' מחיצה גמורה שנפל' מותר ליטול פירו' משם וכמ"ש המ"מ
והר"ן לפי שאין הפירות מוקצים מחמת עצמן ולא בסיס לדבר האסור רק שהיו במקום שאין יכולין לילך שם
ולפיכך שרי והרז"ה כ' דמיירי במחיצ' רעועה שאין בסתירת' איסור דאורייתא ,והאריך הרמב"ן להשיב עליו
דמצינו הרבה מוקצה מחמת איסור דדבריהם ול"נ דאף הרז"ה מודה בזה כמש"ל גבי סוכה רעועה שנפל' אלא
ס"ל דהכא איכא תרתי איסור דבריה' וגם אין הפירות מוקצי' בעצמן לפיכך שרי אבל במחיצה גמורה ס"ל
דאסור ולפי מ"ש בש"ע יש ללמוד דמי שיש לו לפתות טמונים בבור ופתחן עכו"ם בשבת או בי"ט
דאין בהן משום מוקצה ומ"מ אם עשה העכו"ם לצורך ישראל אסור בכ"ש דמלאכה דאורייתא היא
כמ"ש סי' שצ"ד ס"ב וערסי' תקט"ו ובימי הפסח צריך ליזהר בזה אם יודע בודאי שפתח הבור היום:

מנחת שלמה קמא סי' ה ענף ב אות א
"בשו"ע או"ח סוף סי' תקי"ח כתב המג"א מי שיש לו לפתות טמונים בבור ופתחן עכו"ם בשבת או
ביו"ט דאין בהם משום מוקצה (הואיל וגוף הדבר אינו מוקצה עיי"ש) מ"מ אם עשה העכו"ם לצורך ישראל
אסור עכ"ל ,ומבואר דאין כוונתו לאסור רק את ההשתמשות עם הפתח כדי להוציא הלפת מהבור אלא אף
לאחר שכבר הוציאם מהבור ג"כ אסור לאוכלן ,דכיון שלא היה יכול ליהנות מהלפת אלא ע"י פתיחת הבור
דאסור בשבת ויו"ט לכן כשנהנה מהלפת ה"ז חשיב כנהנה ממעשה שבת ,וגם שייך הטעם דאם יהא מותר
ליהנות מהלפת יש לחשוש שיבוא בפעם אחרת לומר לעכו"ם בשבת ויו"ט לפתוח את הבור ,וחושבני דה"ה
נמי בישראל שפתח את הבור באיסור דג"כ אסור לאכול את הלפת וכמו שכתבתי קודם דאע"ג שלענין מעשה
שבת בשוגג או לענין הדין של בכדי שיעשה במו"ש =במוצאי שבת= מחמירים בנעשה ע"י עכו"ם יותר
מנעשה ע"י ישראל מ"מ בשבת עצמה ובמה שנעשה במזיד מסתבר דע"י ישראל יותר חמור וכ"ש דאסור,
ומ"ש המשנ"ב בסי' תקי"ח ס"ק מ"ה דאפשר להקל בשעת הדחק עייש"ה נראה דכוונתו רק על תחילת דברי
המג"א שכתב דאין לחשוש בזה לאיסור מוקצה אבל לא בנוגע לנהנה ממעשה שבת ויו"ט כי בעניי לא מצאתי
מפורש מי שחולק בזה על המג"א .אך ראיתי בכלכלת שבת בדיני אמירה לעכו"ם אות ה' שהביא בתחלה את
הדין דמותר לומר לעכו"ם שהנר דולק עמום אף שיבין העכו"ם למחוט הנר בכלי ,או איני יכול לקרות האיגרת
החתום אף שיבין מתוך דבריו לשבור החותם ולפתחו ,וכתב אח"כ דאע"ג שגם בדיעבד אסור ליהנות מנר
שעכו"ם הדליק בשבת בשביל ישראל ,שאני התם שהוא "נהנה מגוף ההדלקה האסורה משא"כ הכא אינו נהנה
מקריעת הנייר עצמו רק מדבר שהסתובב ממנו דהיינו קריאת הכתב ,וכמו כן במחיטת הנר אינו רק מסיר מה
שמעכב סיבת ההבהקה ואין הישראל נהנה מגוף המחיטה" עכ"ל ,גם הגר"א ז"ל בסי' ש"ז סעיף י"ד כתב בהאי
לישנא "אבל מג"א בסי' תקט"ו כתב דלכ"ע מותר כיון שאינו נהנה מהמלאכה עצמה" ,ודברי המג"א הם שם
בס"ק כ"ו בישראל ששיגר דורון לחברו ע"י עכו"ם מערב יו"ט ונתעכב העכו"ם והביאם ביו"ט מחוץ לתחום
דמותר אפי' למי שהובא בשבילו לאכלם וכתב "דלא אסור משום שלא יהנה ממלאכת יו"ט כיון דאינו נהנה
מהמלאכה עצמה" ,ולכאורה קשה דהמג"א סותר דברי עצמו שאוסר ליהנות מהלפת אע"ג שאינו נהנה מגוף
הפתיחה ,אך נראה דדוקא התם דכונת העכו"ם היא בעיקר בשביל המשלח לקיים שליחותו ואין חוששין משום
כך לשמא יבוא המקבל לומר לעכו"ם לעשות כן בשבת ,ורק לגבי זה שלא יהנה ממלאכת יו"ט שפיר אמרינן
דשרי בכה"ג שלא נהנה מהמלאכה עצמה ,משא"כ בלפתות שבבור שפיר חיישינן שמא יבוא לומר לעכו"ם
לעשות כן בשבת ויו"ט (גם יתכן דכל זה דוקא בהבאה מחוץ לתחום אשר במקומו היה אפשר לאכלו וגם
מטעם זה לא אסרו חכמים אלא לזה שהובא בשבילו ולא לאחרים) אולם במחיטת נר ושבירת חותם נראה דאין
שום סברא לחלק בין שבירת החותם לקרות האיגרת לבין פתיחת הבור להוציא משם לפת אשר הוא עצמו
מביא שם בדיני מלאכת שבת אות ח' מהמג"א דאסור ,ולכן נראה דלענין מחיטת נר צ"ל כמו"ש הפמ"ג והובא
גם במשנ"ב סוף סי' ש"ז דטעמא דשרי הוא משום דגם מקודם היה יכול עפ"י הדחק לקרות לאורו ,וכן לענין

קריאת האיגרת עיי"ש במפרשי השו"ע /באו"ח /בסי' ש"ז שכתבו כמה טעמים אחרים לכך ולא כתבו כהטעם
הנ"ל של הכלכלת שבת משום דנראה פשוט דאף בכה"ג שיכול לטלטל את הלפת בשבת כגון שהוא טמון בכלי
שא"א לפתחו אלא בעבירה ג"כ אסור דכיון שא"א לפתוח ולאכול ה"ז דומה ממש ללפת בבור וה"נ גם כאן
באיגרת חתום".
תנינא סי' כב
"חושבני שמסתבר יותר דמותר כמובא בשמירת שבת כהלכתה ,הואיל ולא מצאתי בשום מקום
דקנסו חכמים שלא ליהנות ממעשה שבת רק מגוף הדבר שנעשה בו האיסור או מאור נר שהודלק בשבת
דחשיב נמי כנהנה מגוף הנר ,וכיון שהאיסור להנות ממעשה שבת הוא רק מדרבנן מסתבר דאסור רק
להשתמש וליהנות מהמפתח לפתוח בו הדלת ,אבל הכניסה לבית לאחר שכבר פתוח אף על גב שרק לצורך זה
הובא המפתח מכל מקום בפתיחה עצמה לא נעשה כלל שום איסור מלאכה זולת זה שנהנה בפתיחתו ממעשה
שבת ,ולכן נלענ"ד דלאחר שכבר פתוח שפיר מותר להכנס וליהנות מכל אשר בבית.
ועיין גם בתפארת ישראל בכלכלת שבת דיני אמירה לעכו"ם אות ה' שכתב דעכו"ם ששובר בשבת
עבור ישראל חותם של איגרת דמכל מקום מותר הישראל ליהנות ממנו ולקרות "מפני שאינו נהנה מעצם
שבירת החותם רק מדבר שהסתובב ממנו דהיינו קריאת האיגרת" והכי נמי בנידון דידן אע"פ שנעשתה
העבירה ע"י ישראל.
וחוזר אני ממה שכתבתי במנחת שלמה להחמיר שגם לאחר שכבר נכנס בבית אסור לו ליהנות
ולהשתמש בכל מה שיש בבית אף על גב שהנאתו הוא רק מגורם דגורם ,דלפי זה אם עבר ישראל ועשה כבש
בשבת לעלות בו על גג ביתו כדי להכנס בעלייתו שעל הבית ,שאם עבר ועלה היה צריך להיות לפי זה
שיתחייב להשאר עומד שם כל השבת על הגג כעני העומד על הפתח ,כי אם יכנס לתוך העליה הרי נהנה
מהכבש ,ולחזור ולירד מהגג גם כן לא יוכל שהרי בירידתו הוא ממש משתמש ונהנה מהכבש ,ואף על גב
דלאחר שירד יתברר דלא אהני מעשיו ולא נהנה ,מכל מקום חושבני שלמעשה הוא עכשיו משתמש ונהנה
מהכבש ,ויתכן שהרי זה דומה למי שעלה על אילן במזיד בשבת שאסור לירד מפני שבירידתו הוא משתמש
במחובר ,והכא נמי גם כאן אם ישאר על הגג הוא מצטער ולא נהנה מה שאין כן אם ירד ,וכמו כן אם מי שהוא
נמצא בתוך בית סגור זה שנפתח בעבירה ,דלפי זה לכאורה יש לאסור עליו לצאת מהבית כאילו כל העולם
נאסר עליו לאותו שבת ,מפני שבכל מקום שהוא הולך או יושב הוא נהנה מהפתיחה שהיתה בעבירה ואם
נשאר בבית אינו נהנה כלל מעבירה ,וקל וחומר הוא מעולה על אילן דהתם הרי שגם בישיבתו על האילן איכא
קצת עבירה וכל שכן הכא שהוא היתר גמור ,ולכן נלענ"ד שהרצפה והחלל של הפתח שלא נעשה בהם שום
מלאכה אינם אסורים בהנאה לא בכניסה ולא ביציאה מפני זה שהמביא והפותח עשו שלא כדין ,והכא נמי גם
בכבש לאחר שעבר ועלה על הגג מותר שפיר ליכנס לתוך עלייתו.
ובנידון דידן גם נראה דלאחר שכבר פתח עם המפתח והדלתות כבר אינן נעולות שפיר מותר להזיז
את הדלת ולפותחה ,והנני חוזר ומדגיש שלא מסתבר לחלק ולאסור רק את הכניסה ולא כל אשר בבית דכמו
שהמפתח הובא לכניסה ויציאה הוא הובא גם להשתמש עם מה שבתוך הבית".
אג"מ ב:עז
בישראל שהביא מפתח במזיד דרך רה"ר ופתח דלתות ביהכ"נ אם מותר ליכנס שם בשבת זו ערב חג
השבועות תש"ב .מע"כ ידידי הרב הגאון המפורסם מוהר"ר דוד קוליק שליט"א.
הנה בדבר ישראל שהביא במזיד מפתח מביתו דרך רה"ר ופתח דלתות בית הכנסת אם מותר ליכנס
לביהכ"נ בשבת זו לע"ד יש ראיה גדולה לאסור אפילו בעשה קטן ,דהתוס' בשבת דף קכ"ב כתבו דיש שרצו

לומר דשאר תשמישין שרו מהא דיבמות דף קי"ד ר' יצחק אירכסו לו מפתחות דבי מדרשא אמר ליה ר' פדת
זיל דבר טליא וטליתא ליטיילן התם דאי משכחי מייתי להו אלמא יכולין ליהנות ממפתחות להשתמש בהם
בשבת ,ומסיק הר"י שאסור והתם אין עושין לדעת ישראל עיי"ש ,והרי איזה תשמיש יש במפתחות שאסור
להר"י דאם מעשה הפתיחה נחשב תשמיש מנא להו לתוס' שהתם יפתחו גדולים שהוכיחו להתיר שאר
תשמישין דלמא הטליא והטליתא עצמן יפתחו ויעשו תשמיש זה ,אלא ודאי שהנאת מפתחות שכתבו התוס' הוא
הכניסה לבי מדרשא שנעשה זה ע"י הוצאת המפתחות ברה"ר וכיון שהיה מותר שם ליכנס לביהמ"ד הוכיחו
שפיר דשאר תשמישין שרו ,ומסיק הר"י שאסור אך התם שהיה מותר הוא משום שלא עשו לדעת הישראל,
וכן מסיק הרשב"א שם לאיסור ומתרץ שגם שם היה אסור אך רצה שימצאו המפתחות לאשתמושי בהו
לאורתא עיי"ש ,וא"כ כ"ש שבמזיד דישראל גדול שיש לאסור.
ועוד גרוע זה ממוציא אוכלין שמתיר ר"ת שם /שבת דף קכב /בתוס' אף בהוציא נכרי בשביל
הישראל מטעם דאפשר היה לו לילך לשם ולאכול ,וכן פסק הרמ"א בסימן שכ"ה סעיף י' להלכה עיי"ש,
דבמפתח שפתח בו את ביהכ"נ לא שייך זה שמוכרח להביא רק לכאן לכן אף לר"ת ולרמ"א יש לאסור .ואף
לר"ן בשבת דף ק"א דסובר דכשהיה רשות היחיד ונפלו המחיצות בשבת ועשה במזיד נמי חזרו להיתרן
הראשון וכן פסק הטור וש"ע בסימן שס"ב סעיף ג' וכן מסיק המג"א סק"ד ,מסתבר שבכאן אסור ,אף דג"כ
נעשה בהאיסור כהיתרו דמכבר ועוד הוא כ"ש שכל העת היה תשמיש היתר ,וכ"ש לטעם הרשב"א שכתב דלא
קנסינן בכי הא כיון שאין זה אלא מעמיד דבר על חזקתו הראשונה ,דגם בכאן לא נתחדש דבר אלא שע"י
הפתיחה הועמד כמתחלה ,והיה מקום להתיר ,אבל הא ל"ד כלל להתם שההנאה היא רק ממה שנעשה היתר,
דבמציאות הרי יכלו להוציא גם כשנפלו המחיצות רק שהיה אסור ובעשיית המחיצות נעשה היתר ,לכן כיון
שכבר היה היתר בשבת זו אך שנאסרה נמצא שלא עשה תקון גמור אלא חזרה להיתר שמתחלה אינו נחשב
תקון כל כך ,אבל הכא שבעת שהיה סגור לא היה אפשר במציאות מעשה הכניסה לשם הוא ודאי תקון גמור
ואין לחלק אם הוא דבר חדש ממש או חזרה למה שהיה תחלה דלהמציאות אינו נוגע כלל מה שהיה פתוח
תחלה שהיו אז יכולין ליכנס כיון דעכ"פ לא יכלו עתה ליכנס .ומוכרחין לחלק כן שלא יקשה על זה מתוס'
/שבת /דף קכ"ב שסברי שאסור ליכנס ושלא יסתרו דברי הרשב"א אהדדי.
אבל לטעם הרמב"ם פ"ו משבת הכ"ד בפירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו בשוגג שמותרין משום שלא
נעשה בגופן מעשה ולא נשתנו ,משמע שכמו כן בהוצאה ,יש להתיר בשוגג מטעם זה כדהוכיח החיי אדם כלל
ט' בנש"א .וגם ראיה גדולה יש דהא הרמב"ם איירי בשבת וא"כ הרי הוציאם גם ברה"ר כדכתב המ"מ אלמא
דבהוצאה מרה"י מותר בשוגג ,ונצטרך לומר שע"י נכרי גרע משוגג דהא בהוצאה ע"י נכרי פסק שם בה"ג
במילא מים בשביל ישראל אסור ,אבל במזיד ודאי אסור.
ומה שהביא בנשמת אדם שם גם מרשב"א ר"פ ר"א דמילה שגם כן סובר להתיר לא נכון כלל
דהרשב"א הא סובר דישראל שהעבירן ד' אמות ברה"ר או שהחזירן מרה"ר לרה"י לא יאכלו כדהביא המ"מ
והוא אף בשוגג דהא כתב זה על הרמב"ם שמתיר בחזרו בשוגג שלהרשב"א אסור ,אלא ודאי צריך לומר
דהרשב"א בר"פ ר"א דמילה בסוף ד"ה דתניא דכתב ודמי האי מעשה ללישנא דאמרינן לר' יוחנן הסנדלר
מעשה שבת דאורייתא והתם לא קרי מעשה שבת אלא כגון אפיה ובשול וכיוצא בהן אבל הבאת כלים ואוכלין
מרשות לרשות ודאי לא מיתסרי אפילו לר' יוחנן הסנדלר בהבאתן כיון שלא נתחדשה בהן כלום בשבת ,הוא
רק לר' יוחנן הסנדלר דאוסר מעשה שבת לעולם שע"ז כתב דאין נחשבין מעשה שבת ליאסר לעולם מצד
מלאכת הוצאה כיון שלא נתחדש בהן כלום והוכיח מזה רק שיש חלוק בין כשנעשה בו מעשה חדוש בגופו של
דבר כגון עשיית כלי ואפיה ובשול ולהחם מים לאם לא נתחדש ע"י המלאכה שום מעשה בגופו של דבר
כדאשכחן חלוק זה אף מדאורייתא לר"י הסנדלר שלכן יש לגרוס כגירסת הרי"ף וכשיטתו ס"פ ר"א דמילה
דיש חלוק באמירה לנכרי בין שבות שיש בו מעשה לשבות שאין בו מעשה שהוא בין להחם מים ובין להביא
דרך רה"ר והפירוש הוא אף שגם הבאה מרה"ר הוא מלאכה דאורייתא במעשה דהחלוק הוא בין נתחדש בו
מעשה בגופו של דבר להבאה דרך רה"ר שלא נתחדש בגופו דבר עיי"ש ברשב"א ,אבל לדינא שהוא אסור רק
לשבת זו מצד קנסא אסר הרשב"א כמפורש במ"מ.

ונמצא שיש טעם גדול לאסור ואף שהוא רק גם להתשמיש אסור כדהוכחתי מתוס' ורשב"א ולא
מצינו חולקים עליהם בזה .אך ע"י נכרי מותר מצד שהוא לצורך מצוה שנהגו להתיר ,לכן יפה עשה כתר"ה
שאסר ליכנס רק אחרי שיסגרו עוד הפעם שנסתלק מעשה ראשון ואז יפתח נכרי .ויש לעיין עוד הפעם לדינא
כי לא הייתי פנוי לעיין כפי הצורך רק לפום ריהטא .אבל בכל אופן אמינא יישר כחו דכתר"ה שלמיגדר מלתא
ודאי צריך לעשות כן אבל יותר מסתבר שגם לדינא היה אסור ליכנס כדבארתי .והנני ידידו מוקירו מאד ,משה
פיינשטיין.

