
 

 

 

 

 

 נכרי שעשה מלאכה בשבת אם מותר ליהנות ממנה 

 . )מדרבנן(, משתמש לאורו ישראל. ואם בשביל ישראל, אסור )לעצמו(י שהדליק את הנר נכר משנה: )קכ"ב א'(

ו ישראל. ואם בשביל להשקות בהמתו, משקה אחרי )והוציאם לרשות הרבים(מים  )הנכרי(מילא :( משנה)המשך 
 ישראל, אסור.

 .ביל ישראל, אסור, יורד אחריו ישראל. ואם בש)מן הספינה(עשה נכרי כבש לירד בו :( משנה)המשך 

 גמליאל בןש לירד בו, וירדו בו רמעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באין בספינה, ועשה נכרי כב:( משנה)המשך 
 וזקנים.

אסור. מילא מים  ,. ואם בשביל ישראל, מאכיל אחריו ישראל)לצורך בהמתו(עשבים  )תלש(נכרי שליקט : תנו רבנן
. אבל )הנכרי(שאין מכירו  אסור. במה דברים אמורים? ,ל ישראללהשקות בהמתו, משקה אחריו ישראל. ואם בשבי

 אסור. ,מכירו

לא על גבי בשבת, אבל  (ובריםמח) איני? והאמר רב הונא אמר רבי חנינא: מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים
דקאים לה באפה,  (ומתרץ) !(לגבי טלטול, דאתמול הוו מחוברין והא נמי מוקצין נינהו .שמא יטול בידו ויאכיל) מוקצה בשבת

 . 1ואזלא היא ואכלה

)שהרי בא איתו א רבן גמליאל מכירו הוה האסור.  ,אבל מכירו .שאין מכירו ?וריםבמה דברים אמ :אמר מר

 !ואיך ירד בכבש שעשאו הנכרי(בספינה, 

 .(בן גמליאל)ולא התכוין הנכרי לראמר אביי: שלא בפניו הוה 

)וכן כבש לאחד כבש למאה. אבל גבי עשבים כשהוא מכירו, מרבה רבא אמר: אפילו תימא בפניו, נר לאחד נר למאה 

 . בשבילו(

 ,מותר להשתמש לאורה. אם רוב ישראל ,)במסיבה(, אם רוב נכרים )בשבת ע"י נכרי(נר הדלוק במסיבה  ,תא שמע
 אסור.  - . מחצה על מחצה2אסור

אבל נכרי וישראל, והמדליק עצמו  .3ם)ועיקר חילול השבת בשבילהתם כי מדלקי אדעתא דרובא מדלקי  )ומתרץ(

  .4ודאי עיקר אדעתא דידיה עביד. וכיון דנר לאחד נר למאה, שרי( ,משתמש לאורה

                                                

 י."ש. רוב להם, דניחוש לשמא יטול ויאכילאבל הוא אינו עומד על העשבים קר . 1

והא הכא דהוי דומיא דמכירו, הואיל ורובא נינהו אסיק דעתיה להדליק אף בשבילם, וקתני אסור, ואע"ג דשלא בפניו! וקשיא בין  . 2
  י.". רשלאביי בין לרבא

וגם במחצה על מחצה שאסור, דליכא למיקם עלה דמילתא, דאיכא למימר עיקר דעתיה דמדליק בשביל ישראל, ואיכא למימר עיקר  . 3
 דעתיה דמדליק בשביל נכרי. רש"י. 

תמיד  - )או כשעושה בסתם ורוב ישראל, שאנחנו מניחים דודאי אדעתא דישראל עביד(אל , כשעושה הגוי עבור ישרנמצא לסיכום . 4
תמיד מותר. אם דבר שיש לחוש שירבה  -אם דבר שאין לחוש שירבה בשבילו  - )או בסתם ורוב גויים(אסור. כשעושה עבור עצמו 
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  שיטות הראשונים 

ָאסּור לֹוַמר ַלּגֹוי ַלֲעׂשֹות ָלנּו )הל' שבת ו,א(: " הרמב"ם: כתב סיבת האיסור לומר לגוי לעשות עבורו מלאכה בשבת
ת, ּבָ ַ ּ ש  ֵאינֹו ָצרִּ  ְמָלאָכה ּבַ ֶׁ י ש  ת, ְוַאף ַעל ּפִּ ּבָ ַ ּ ם ַהש  ּקֹדֶׁ ָאַמר לֹו מִּ ֶׁ י ש  ת, ְוַאף ַעל ּפִּ ּבָ ַ ּ ה ַעל ַהש  ֵאינֹו ְמֻצּוֶׁ ֶׁ י ש  יְך ַאף ַעל ּפִּ

ה  ת. ְוָדָבר זֶׁ ּבָ ַ ּ א ְלַאַחר ַהש  ּלָ ת ַק  -ְלאֹוָתּה ְמָלאָכה אֶׁ ּבָ ַ ה ש  ְהיֶׁ ּלֹא ּתִּ ֶׁ ֵדי ש  ים, ּכְ ְבֵרי סֹוְפרִּ ּדִּ ּסּורֹו מִּ ן ְוָיבֹואּו אִּ ֵעיֵניהֶׁ ה ּבְ ּלָ
ַעְצָמן.   "ַלֲעׂשֹות ּבְ

)סי' רנב( דאפילו אם קצץ לו שכר על  והתרומה)ל"ת סה(  בסמ"גכתוב : רנכרי שהדליק את הנר בשביל ישראל, אסו
דהתם אין גוף ישראל נהנה מגוף השליחות אבל הכא גוף  ,דשרי בקצץאגרות  ולא דמי לשילוח .זה אסור

 .5הרמ"א. וכן פסק סי' לז( פ"ק,) יבהגהות אשירשית בשבילו וכן כתוב הישראל נהנה ממלאכת שבת הנע

א בשביל בהמת ישראל מדנקט 'בהמתו', דוקא בהמה הוא דאם מיל רבינו תםדעת  :מילא מים להשקות בהמתו
הוא דאסור להשקותה, משום דלא היה יכול להשקותה בבור. אבל מילא בשביל שישתה ישראל, שרי אפילו 

, דהוא הדין לישראל עצמו ר"י ורא"ש. ודעת 6לאותו ישראל שמילא בשבילו, משום שיכול לירד לבור ולשתות
  .9. וכתב שיש מתירין אף לכתחילהו תםכרבינבשם ויש מקילין כתב  והרמ"א. 8השו"ע. וכן פסק 7אסור

, ראב"ן: אביי סובר שמותר ליהנות אם היה שלא בפניו. דעת שעשה שלא בפני הישראל נכריהנאה ממלאכת 
 .10כתבו דברי רבא לבדרי"ף, רמב"ם ורא"ש ו, שרבא אינו חולק על אביי, אלא מוסיף עליו. ר"ןרשב"א ו

 .(12)והבין שרבא חולק על אבייאסור  -לא בפני ישראל משמע שאף אם עשאו הגוי ש 11השו"עומסתימת 

                                                                                                                                                                         
שהישראל צריך לאותה מלאכה, דאז נוכל לומר שיכוין  )ודווקא כשיודע הגוי אם אינו מכירו, מותר. כשמכירו אסור -בשביל הישראל 

 .להרבות בשבילו. משנ"ב, ס"ק נא(

 או"ח רעו,א.  . 5

אומר ר"ת  ,ישראל יכול להעמיד בהמתו על גבי העשבים במחובר, אע"ג דוהא דאסרינן בגמרא נכרי שליקט עשבים לצורך ישראל . 6
  .שלא היה יכול להביא הבהמה לשם ,יירי בתרי עברי דנהראדהתם נמי א

כגון שמביאם דרך רה"ר או מרה"י  ,אי איכא איסורא דאורייתא ,אסור לכל ישראל ,אם נמשכו המים לצורך ישראל זה ,לפי זהו . 7
ואין  .שרי ,ושאר תשמישיןאבל לרחוץ ידיו ורגליו  .ויש שרצו לומר דדוקא שתיה אסורה .אבל בכרמלית שרי לישראל אחר ;לרה"ר

 נראה לר"י כלל, עיי"ש בתוספות.

 רא"ש )סי' יב(. תוספות )ד"ה משקה(.  –מקורות או"ח שכה,י.  . 8

דבלייצקי  ר"דן בדבריו. אמנם ראה בהוצ' . ועיי"ש שד)שהביא הב"י בסי' שז(ודעת היש מתירין, כתב הגר"א שהיא דעת הראבי"ה  . 9
העיקר כדעה  ,ולענין דינאוכתב המשנ"ב )ס"ק נו( מה שכתב בזה באריכות ע"פ כת"י.  עמ' שלד, הערה לד( )ראבי"ה עירובין, סי' שצא,

ל ורק לצורך גדול או לצורך שבת יש לסמוך ע .וכן משמע מהגר"א ותו"ש )עיי"ש שעה"צ ס"ק נג(. דהוא דעת כל הראשונים ,ראשונה
 . "ש יש להתיר מיד בכל גווניצובמו. להקל זה

ביאור דעתם נחלקו הפרשנים: המגיד משנה ביאר שסובר הרמב"ם שרבא מודה לאביי דשלא בפניו ודאי שרי אם הוא מידי דליכא וב . 10
כתב בביאור דעתם דס"ל דרבא פליג על אביי  )או"ח שכה,יא(לאפושי ביה בשביל ישראל. וכ"כ הר"ן בביאור דברי הרי"ף. אבל בב"י 

רו, אפילו שלא בפניו איכא למיחש שמא ירבה בשבילו. וכתב הב"י שכן נראה שהוא דעת ואסר אפילו שלא בפניו. שמאחר שמכי
 , שהרי"ף והרמב"ם שהשמיטו תירוץ אביי, סוברים דלית הלכתא כוותיה. )או"ח שכה,יא(התוספות, עיי"ש. וכן דעת הגר"א 

 .שעה"צ ס"ק סז(וכן משמע מהגר"א. )וכן פסקו כמה אחרונים  )ס"ק סו(וכתב המשנ"ב  .(ק לט"א, סייק הגר")כן ד או"ח שכה,יא . 11
 )ב"י( ויש פוסקין .דאז שייך למגזר שיכוין להרבות בשבילו ,בשעת מלאכתו שצריך לזה הישראל המכירו גויועכ"פ בעינן שידע ה

דאף דאין בזה חשש שירבה בשבילו  ;אסור אם מכירו ,ולא ידע אז שהישראל צריך גויהמחמירין שסוברין דאפילו אם כבר עשה ה
. )וראה שעה"צ ס"ק סט( ולעת הצורך יש להקל בזה .גזרינן דבמה שיהנה ממלאכתו ירגילו להרבות בשבילו לשבת אחרת ,בשבת זו
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: משמע מסוגית הגמרא דכל היכא דמדליק ליה גוי ו כשיש רוב ישראלהנאה ממלאכה שעשה נכרי עבור עצמ
וכן פסק . והרשב"א הרא"ששרי. וכן כתבו  - כגון שאנו רואין שהוא משתמש בו, אע"פ שרוב ישראל ,לצרכו
 .13השו"ע

התיר בשבת שילך נכרי עם ישראל בנר הדלוק בידו למשוך  בינו תםר: מלאכת גוי כשיכול הישראל לעשותה בהיתר
שהרי דבר זה אין  ,15שראלאבל ודאי אסור שידליקנה נכרי לצורך י, הגהות מיימוניות. וכתב 14יין ולהביא לחם

 .17שו"ע ורמ"אוכן פסקו  .16ןיישראל יכול לעשות בשום עני

 ,אם הנכרי מלקט ומאכיל בהמת ישראל, רא"ש ומרדכי: כתבו נכרי שמאכיל בהמת ישראל אם צריך למחות בידו
ולפי שעה הוא . )כדאמרינן גבי נכרי שבא לכבות( י אדעתא דנפשיה קעבידדנכר ,אין ישראל זקוק לומר אל תלקט

 . 19השו"עוכן פסק  .18אסור ,ורגיל לעשות דבריו בהערמה ע"י נכרי ,אבל אם מערים ישראל בכך ,דשרי

  שולחן ערוך

 (ח, הלכות שבת, סימן רעו)או"

ָרֵאל, ָאסּור ַלּכֹל, ֲאפִּ  גֹוי א.  ׂשְ יל יִּ בִּ ְ ש  ר ּבִּ ת ַהּנֵ יק אֶׁ ְדלִּ הִּ ֶׁ ּלֹא ֻהְדַלקש  ֶׁ י ש  ילֹו.  ּלּו ְלמִּ בִּ ְ ש   ּבִּ

                                                                                                                                                                         
)הל' שבת רמב"ם  -מקורות  .()עיי"שכתב שהיה מקום לפסוק כמקילין, אלא שמכל מקום אין להקל בזה  )ד"ה אם מכירו(ובביה"ל 

 .(שבת סי' שסדראב"ן ). ו,ג(

 ופסק כן משום שכן הבין הב"י בדעת הרי"ף והרמב"ם, כמבואר בהערה לעיל.  . 12

וכיון דנר לאחד נר  ,ודאי עיקר אדעתא דידיה עבד ,אלא שרש"י כתב אבל גוי וישראל והמדליק עצמו משתמש לאורהאו"ח רעו,ב.  . 13
לעולם  ,אבל ברוב ישראל ;דומיא דישראל וגוי דנקט ,כ"ל ונראה מדבריו דעד כאן לא שרינן אלא במחצה על מחצהע .למאה שרי

אלא  ,דארוב ישראל נמי קאמר ,נוטים לדעת הרא"ש הטורודברי . והניח הדבר בצ"ע ,)הל' שבת ו,ד(והרב המגיד נסתפק בזה  .אסור
 .()סי' ידרא"ש  -רות ב"י. מקו אם כן יש הוכחה שלצורך גוים מדליקה.

ושמן כדאמרינן סוף פרק כירה הנח לנר )בההוא מוקצה מודה  בי שמעוןואפילו ר ,דהא טלטול נר אינו אסור אלא משום מוקצה . 14
וכיון דליכא איסור אלא משום  .(פי' שהכלי והשמן טפל לפתילה לשלהבת בעודה בו ,ופתילה הואיל ונעשו בסיס לדבר האסור

 ,אי שקיל לנכרי לנר באיסורא דלא מן הצד לית לן בה ,וכיון דמן הצד שרי .יןידכולהו מוקצה בעלמא הכי שר ,שרי מן הצד ,מוקצה
 .אי מטלטל לה נכרי באיסורא אין לחוש לכך ,יתרכיון דאי בעי ישראל מטלטל בה

 י, כיון שעיקר ההליכה בשביל ישראל.גואין זה לצורך ה ,שגם הם צריכים לו ע"פאוהוסיף בשו"ע:  . 15

תבוא עליו ברכה.  והמחמיר ,ןיבעני ל כךאין להקל כ כל מקוםומ ,דהא אי בעי ישראל לאיתויי בלא נר ,וגם בדבר זה יש צד להיתר . 16
 הות מיימוניות.הג

אבל אם משלחם  ;דוקא נקט )מה שנקט השו"ע אם אומר אדם לעבדו או שפחתו לילך עמו(, )ס"ק כז(או"ח רעו,ג. וכתב המשנ"ב  . 17
שאין גופו נהנה כיון , אף שעיקר הליכתם הוא בשבילואין זה מקרי לצרכו  ,והדליקו את הנר להאיר להם, שילכו בעצמםבשליחותו 

נר שמדלקת השפחה כדי להדיח כלי לגבי וכעין זה כתב הט"ז . ומותר אח"כ לישראל להשתמש אצל הנר ,קה.מהנר בעת ההדל
אלא כלים שלו מודחים והיא חייבת להדיחם לצרכה  ,כיון שאין גוף הישראל נהנה ממנו ,לא מיקרי לצורך ישראל, דאכילה שאכלו

כיון דבעת הדלקת הנר הדליקה לצרכה. ומותר לסייע להשפחה גם  היא מדלקת ומותר אח"כ ישראל להשתמש לנר זה אף צרכי גופו
בהדחת הכלים לפני נר זה דאף שמצדד הפמ"ג להחמיר בזה היינו כשהישראל ידיח לבדו את הכלים אחר שהדליקה השפחה הנר 

. הגהות בהגמ"י()הו"ד רבינו תם  -. מקורות ומשום דמחזי שהדליקה לצרכו משא"כ בזה אמרינן דהעיקר אדעתא דנפשה קעבדה
 .  )הל' שבת, יב, ס"ק ה(מיימוניות 

 ליזדבנו לנכרים. ,הערמה איתעביד בהון ,בהנהו תורי דגנבין ארמאי ומגנחין יתהון ('ב ')צכדאמרינן פרק השוכר את הפועלים  . 18
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ָכר אֹו לֹא ָקַצב הגה: ין ָקַצב לֹו ׂשָ ה ּבֵ זֶׁ ּלּוק ּבָ ת,  ,ְוֵאין חִּ ּבָ ַ ש  ָלאָכה ַעְצָמּה ּבְ ּמְ ה מִּ ֱהנֶׁ ָרֵאל נֶׁ ׂשְ יל ְוַהּיִּ הֹואִּ ירּות, ּדְ כִּ ׂשְ ָלנּות אֹו ּבִּ ַקּבְ אֹו ּבְ ֲעׂשָ ֶׁ אֹו ש 

ְנָין  ָכל עִּ רּוָמה()הג"א פ"ָאסּור ּבְ ר ַהּתְ ם ְסַמ"ג ְוֵספֶׁ ֵ ש  ת ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ ּבָ ַ ש    ק ּדְ
יקוֹ  ְדלִּ ם הִּ ָרֵא  ֲאָבל אִּ ׂשְ ה יִּ ְך חֹולֶׁ ָנהְלָצְרּכֹו אֹו ְלצֹרֶׁ ּלּו ֵאין ּבֹו ַסּכָ ָנה  הגה: ל, ֲאפִּ ֵאין ּבֹו ַסּכָ ֶׁ ה ש  חֹולֶׁ הּוא ּכְ ים ּדְ ְך ְקַטּנִּ ַכי אֹו ְלצֹרֶׁ )ָמְרּדְ

ת( ּבָ ַ ש  ה. ְוֵיש  אֹוְסרִּ ֻמּתָ , פ"ק ּדְ ְך חֹולֶׁ ה ְמדּוָרה ְלָצְרּכֹו אֹו ְלצֹרֶׁ ין ְלעֹוׂשֶׁ ש  ְלאֹורֹו. ְוהּוא ַהּדִּ ּמֵ ּתַ ְ ש  ָרֵאל ְלהִּ ׂשְ ים ר ְלָכל יִּ
ילֹו.  בִּ ְ ש  ה ּבִּ א ַיְרּבֶׁ ּמָ ֶׁ יַנן ש  ָגְזרִּ ּום ּדְ ּ ש  ְמדּוָרה, מִּ  ּבִּ

ם ָע  הגה: יהּו אִּ ָרֵאלמִּ ׂשְ ֵבית יִּ ה גֹוי ּבְ ְעּתוֹ  ׂשָ ּדַ דּוָרה  ,מִּ ן ַהּמְ ר אֹו מִּ ן ַהּנֵ ה מִּ ֱהנֶׁ ּנֶׁ ֶׁ י ש  יְך ָלֵצאת ַאף ַעל ּפִּ ָרֵאל ָצרִּ ׂשְ  . )טּור(ֵאין ַהּיִּ
ָרֵאל וְ  ב.  ׂשְ יק  גֹוייִּ ְדלִּ ֵהֵסּבּו ַיַחד ְוהִּ ֶׁ ם רֹב  ,ֵנר גֹויש  ֱחָצה עַ יםגֹויִּ אִּ ּלּו מֶׁ ָרֵאל, אֹו ֲאפִּ ׂשְ ם רֹב יִּ ש  ְלאֹורֹו. ְואִּ ּמֵ ּתַ ְ ש  ר ְלהִּ ל , ֻמּתָ

ם ֵיש   ֱחָצה, ָאסּור. ְואִּ ש  ְלאֹוָרּה, ַאף ַעל מֶׁ ּמֵ ּתַ ְ ש  הּוא מִּ ֶׁ ים ש  ָאנּו רֹואִּ ֶׁ גֹון ש  יָקּה, ּכְ ְך גֹוי ַמְדלִּ צֹרֶׁ ּלְ ֶׁ ָרֵאל, הֹוָכָחה ש  ׂשְ רֹב יִּ ֶׁ י ש  ּפִּ
ר.  ת הגה:ֻמּתָ ּבָ ַ ת ש  ְסֻעּדַ יק לֹו ֵנר לִּ ר לֹוַמר ְלגֹוי ְלַהְדלִּ ֻמּתָ ים ּדְ ּ  ,ֵיש  אֹוְמרִּ ש  מּוָרה מִּ ְמָלאָכה ּגְ ּלּו ּבִּ יָרה ְלגֹוי ֲאפִּ ר ֲאמִּ ֻמּתָ יָרא ֵליּה ּדְ ְסבִּ ּום ּדִּ

ְצָוה  ְמקֹום מִּ ּטּור(ּבִּ ם ָהעִּ ֵ ש  יָלה ּבְ מִּ ק ר"א ּדְ רֶׁ ה, ּבִּ  ,)ר"ן סֹוף ּפֶׁ ְך ְסֻעּדָ יק ֵנרֹות ְלצֹרֶׁ ָדָבר ְלַצּוֹות ְלגֹוי ְלַהְדלִּ ים ְלָהֵקל ּבְ ה ָנֲהגּו ַרּבִּ י זֶׁ ַעל ּפִּ ֶׁ ְפָרט ש 

ָיָדם ה ּבְ ה, ְוֵאין מֹוחֶׁ ּלָ ה אֹו מִּ ת ֲחֻתּנָ ְסֻעּדַ ים ַעל ְסָבָרא זוֹ  .ּבִּ ים חֹוְלקִּ ָהא רֹב ַהּפֹוְסקִּ דֹול, ּדְ ְך ּגָ ֵאין צֹרֶׁ ֶׁ ָמקֹום ש  יר ּבְ ְוע"ל סי' ש"ז  .ְוֵיש  ְלַהְחמִּ

רּוָמה ר ַהּתְ   .()ֵספֶׁ
ְפָחתֹו ֵלילֵ  ג.  ִּ ם אֹוֵמר ָאָדם ְלַעְבּדֹו אֹו ְלש  ְך הָ אִּ ה ְלצֹרֶׁ ים לֹו ֵאין זֶׁ יכִּ ם ֵהם ְצרִּ ּגַ ֶׁ י ש  ר, ַאף ַעל ּפִּ יקּו ַהּנֵ ְדלִּ ּמֹו ְוהִּ יָון גֹויְך עִּ , ּכֵ

ָרֵאל.  ׂשְ יל יִּ בִּ ְ ש  יָכה ּבִּ ר ַהֲהלִּ ּקַ עִּ ֶׁ ָבר הגה:ש  לּוק ּכְ ּטֹל ֵנר ּדָ ּמֹו לִּ ר לֹוַמר ְלגֹוי ֵליֵלְך עִּ ְלטּול ,ּוֻמּתָ ה ַרק טִּ יל ְוֵאינֹו עֹוׂשֶׁ ָעְלָמא  הֹואִּ ר ּבְ נּו ַהּנֵ )ַרּבֵ

ַכי פ"ב ח"ְירּוָחם ני הֹות ָמְרּדְ י פ"ב ְוַהּגָ הֹות ַמְימֹונִּ ת ְוַהּגָ ּבָ ַ ש    .ו("ק ּדְ
ָרֵאל ּוָבא  ד.  ׂשְ ֵבית יִּ ם ֵיש  ֵנר ּבְ ֹון ּדֹוֵלק, ֲאָבל ְלַא  גֹויאִּ אש  עֹוד ֵנר רִּ ש  ְלאֹורֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ְ ש  ר ְלהִּ יק ֵנר ַאֵחר, ֻמּתָ ְדלִּ ה ְוהִּ ְכּבֶׁ ּיִּ ֶׁ ַחר ש 

ש   ּמֵ ּתַ ְ ש  ֹון ָאסּור ְלהִּ אש  ָהָיה  ָהרִּ ֶׁ ן ש  מֶׁ ֶׁ ּ ה ַהש  ְכלֶׁ ּיִּ ֶׁ ֵדי ש  ש  ַעד ּכְ ּמֵ ּתַ ְ ש  ר ְלהִּ ר ַהּדֹוֵלק, ֻמּתָ ּנֵ ן ּבַ מֶׁ ֶׁ ם ָנַתן ש  י. ְוֵכן אִּ נִּ ֵ ּ ּבֹו ְלאֹור ַהש 
ְך ָאסּור.  ָבר, ְוַאַחר ּכָ א ְלַהדְ  הגה:ּכְ ּבָ ֶׁ גֹוי ש  ְמחֹות ּבְ ר לִּ ן ּוֻמּתָ מֶׁ ֶׁ יף ש  יק ֵנר אֹו ְלהֹוסִּ  )טּור(. לִּ

ר לְ  ה.  ֲאָרצֹות ָקרֹות, ֻמּתָ ים ֻמּתָ  גֹויּבַ דֹולִּ יל ַהּגְ בִּ ְ ש  ּלּו ּבִּ ם ּבֹו, ַוֲאפִּ ְתַחּמֵ ים ְלהִּ דֹולִּ ין ַהּגְ רִּ ים ּוֻמּתָ ַטּנִּ יל ַהּקְ בִּ ְ ש  ר ַלֲעׂשֹות ְמדּוָרה ּבִּ
ם ל ַהּקֹ  אִּ ים ֵאצֶׁ ַהּכֹל חֹולִּ ֶׁ דֹול, ש  ּיֹום ַההּוא.ַהּקֹר ּגָ דֹול ּבַ ֵאין ַהּקֹר ּגָ ֶׁ י ש  ר ַאף ַעל ּפִּ ּתֵ ים הֶׁ ּנֹוֲהגִּ ֶׁ אֹוָתם ש   ר; ְולֹא ּכְ

 (רנג)או"ח, הלכות שבת, סימן 

ים ֵאּלּו, ָאסּור לֹוַמר ְלגֹוי ַלֲעׂשֹות. ָלֵכן ָאסּור לֹוַמר ְלגֹוי ְלָהֵחם ...  ה.  ָברִּ ּדְ ָאסּור ַלֲעׂשֹות מִּ ֶׁ ים ש  ָברִּ ה ֵכן, ָאסּור הַ ְוָכל ַהּדְ ם ָעׂשָ ן; ְואִּ ְצַטּנֵ ם נִּ ֵדָרה אִּ ּקְ

ּלּו צֹוֵנן  ּוָבה(. ְלָאְכלֹו ֲאפִּ ְתש  "א ּבִּ ּבָ ְ ית יֹוֵסף ְוָהַרש  ֱאכֹל. )ּבֵ ין לֶׁ רִּ מּו אֹותֹו ָהגֹוי, ֻמּתָ ּמְ ם חִּ ֱאכֹל, אִּ ים לֶׁ ן ְראּויִּ ֲעַדיִּ ֶׁ ְך, ש  ל ּכָ ן ּכָ ְצַטּנֵ ם לֹא נִּ ָאְמָנם אִּ
הָ  ֶׁ ין ש  ף אֹו ָע ָלֵכן נֹוֲהגִּ ית ַהחֹרֶׁ ּנּור ּבֵ ל ּתַ ין אֹוָתן ֵאצֶׁ יבִּ ִּ ן ּומֹוש  הֶׁ ים ּבָ ינִּ ְטמִּ ּמַ ֶׁ ים ש  ּנּורִּ ן ַהּתַ ֵדרֹות מִּ ין ַהּקְ יאִּ ּנּור גֹוי מֹוצִּ ְך ַהּתַ ת ַאַחר ּכָ רֶׁ ָליו ּוַמְבעֶׁ

ָרֵאל, ָא  ׂשְ ים. ֲאָבל ַעל ְיֵדי יִּ חִּ ְרּתָ ים ְונִּ ֵדרֹות חֹוְזרִּ ה ַהּקְ ְוָנא ַההּוא ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ְכַהאי ּגַ ן(.סּור ּבִּ ֶׁ ש  רּוַמת ַהּדֶׁ  ..)ּתְ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכה(

ְרש   גֹוי י.  יד לִּ חִּ ּות ַהּיָ הּוא ְרש  ֶׁ ּבֹור ש  ְמּתֹו מִּ ְבהֶׁ ם לִּ א ַמיִּ ּלֵ ּמִּ ֶׁ ֵאין ש  ֶׁ ְמּתֹו; ְוהּוא ש  הֶׁ ם ּבְ קֹות ֵמהֶׁ ְ ָרֵאל ְלַהש  ׂשְ ר ְליִּ ים, ֻמּתָ ּות ָהַרּבִּ
ינֵ  גֹויהָ  ָכל מִּ ָרֵאל, ָאסּור ּבְ ׂשְ ֱהַמת יִּ ְך ּבֶׁ א ְלצֹרֶׁ ּלֵ ם מִּ ילֹו; ְואִּ בִּ ְ ש  ה ּבִּ א ַיְרּבֶׁ ּמָ ֶׁ א ְלֵמיַחש  ש  ֵליּכָ ירֹו, ּדְ ּלּו ַמּכִּ יש  ֲאפִּ מִּ ְ ש  י ּתַ

ָרֵאל ַאֵחר; וְ  ׂשְ ילֹו. יִּ בִּ ְ ש  א ּבִּ ּלֵ ּלֹא מִּ ֶׁ ר ְלַאַחר ש  ית, ֻמּתָ יד ְלַכְרְמלִּ חִּ ּות ַהּיָ ּבֹור ְרש  א מִּ ּלֵ ם מִּ  אִּ

ם הגה: ּתֹות ֵמהֶׁ ְ ש  ר ְלָאָדם לִּ ָרֵאל, ֻמּתָ ׂשְ ְך יִּ ים ְלצֹרֶׁ ּות ָהַרּבִּ ְך ְרש  רֶׁ ם הּוָבא ּדֶׁ ַאף אִּ ים ּדְ ין ְואֹוְמרִּ ּלִּ ָ  ְוֵיש  ְמקִּ ר ֵליֵלְך ש  ָ ְפש  יל ְואֶׁ ּתֹות הֹואִּ ְ ש  ם ְולִּ
ם(;  נּו ּתָ ם ַרּבֵ ֵ ש  ה )טּור ּבְ ּלָ חִּ ין ַאף ְלַכּתְ ירִּ ל ּבֹו(; ְוֵיש  ַמּתִּ ית )ּכָ ְרְמלִּ ְך ּכַ רֶׁ ים, ּדֶׁ ָברִּ ָאר ּדְ ְ ָכר, אֹו ש  ֵ יא ש  ה ְלגֹוי ְלָהבִּ ּלָ חִּ ר לֹוַמר ַאף ְלַכּתְ ּתֵ ְוֵכן ָנֲהגּו הֶׁ

ש  ְלַהחְ  ּיֵ ֶׁ י ש  לֹא ֵערּוב, ְוַאף ַעל ּפִּ ֲא אֹו ּבְ ָהא ֵיש  ְלָהֵקל ּבַ ַחק, ּדְ ַעת ַהּדַ ְ ש  ת ּובִּ ּבָ ַ ְך ש  ין ְלצֹרֶׁ ּלִּ ַיד ַהְמקִּ ְמחֹות ּבְ ל ָמקֹום ֵאין לִּ ּכָ ָבר מִּ ּדָ יר ּבַ יָרה מִּ מִּ
ֵאר סי' ש ְתּבָ ּנִּ ֶׁ מֹו ש  ְך, ּכְ ְוָנא. "ְלגֹוי ְלצֹרֶׁ ְכַהאי ּגַ ן ּבִּ ּכֵ ֶׁ  ז ְוָכל ש 

ט  יא.  ּקֵ מְ  גֹוילִּ הֶׁ ְך ּבְ ים ְלצֹרֶׁ בִּ א ֲעׂשָ ּלָ ְנטֹות אֶׁ ּלֹא ּתּוַכל לִּ ֶׁ ְנָין ש  עִּ יָה ּבְ ָפנֶׁ עֹוֵמד ּבְ ֶׁ ָרֵאל, ש  ׂשְ יל ַאֲחָריו יִּ ירֹו, ַמֲאכִּ ם ֵאינֹו ַמּכִּ ּתֹו, אִּ
ים ה, ְוֵהם ֻמְקצִּ ּנָ ילֶׁ ָידֹו ְוַיֲאכִּ ּטֹל ּבְ א יִּ ּמָ ֶׁ יָנן ש  ִּ ַחְייש  ן, ָאסּור ּדְ יָדם ֲעֵליהֶׁ ּלּו ְלַהֲעמִּ אִּ ם; ּדְ ָ ְך ש  רֶׁ ירֹו,. ֲאָבל ּדֶׁ ם ַמּכִּ ָאסּור. ְוֵכן  אִּ
בִּ  ְ ש  ה ּבִּ א ַיְרּבֶׁ ּמָ ֶׁ א ְלֵמיַחש  ש  ֵליּכָ ָדָבר ּדְ ילֹו; ֲאָבל ּבְ בִּ ְ ש  ה ּבִּ א ַיְרּבֶׁ ּמָ ֶׁ א ְלֵמיַחש  ש  ּכָ אִּ ָבר ּדְ ָכל ּדָ יק ֵנר ְלַעְצמֹו ּבְ ְדלִּ הִּ ֶׁ גֹון ש  ילֹו, ּכְ

ש  אֶׁ  בֶׁ ָחד ּוְבכֶׁ ֵנר אֶׁ ּבְ ֶׁ יֵרד ּבֹו, ש  ש  לִּ בֶׁ ה ּכֶׁ ר. אֹו ָעׂשָ ירֹו, ֻמּתָ ּלּו ַמּכִּ יק ַלּכֹל, ֲאפִּ  ָחד ַיְסּפִּ
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ם ֵאינֹו אֹוֵמר  יב.  ּלּו אִּ ה, אֹו ֲאפִּ ָרֵאל הּוא עֹוׂשֶׁ ׂשְ ְך יִּ צֹרֶׁ ּלְ ֶׁ ֵפרּוש  ש  ם אֹוֵמר ּבְ ירֹו, אִּ ֵאינֹו ַמּכִּ ֶׁ י ש  ים ַאף ַעל ּפִּ יחִּ יו מֹוכִּ ן, ּוַמֲעׂשָ ּכֵ
הִּ  ֶׁ גֹון ש  ה, ּכְ ָרֵאל עֹוׂשֶׁ ׂשְ ְך יִּ צֹרֶׁ ּלְ ֶׁ ָרֵאל ּבֹו ְוָהַלְך לֹו הָ ש  ׂשְ ּיִּ ֶׁ ת ש  ַביִּ יק ֵנר ּבְ  , ָאסּור. גֹויְדלִּ

ט  יג.  ּקֵ ם לִּ ם ָר  גֹויאִּ ָעה; ֲאָבל אִּ ָ י ש  ָידֹו, ְלפִּ ְמחֹות ּבְ יְך לִּ ָרֵאל, ֵאין ָצרִּ ׂשְ ֱהַמת יִּ יל ְלבֶׁ ֱאכִּ ְמחֹות.ְוהֶׁ יְך לִּ ָכְך, ָצרִּ יל ּבְ  גִּ

 

 הדרן עלך כל כתבי

 

 הכליםכל  –פרק שבעה עשר 

 חלקי ושברי כלים

לדלתות  )דלתות כלים(כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עימהן, אע"פ שנתפרקו. שאינן דומין  משנה: )קכ"ב ב'(
)לטלטול, שדלתות הבית אינן כלי. אבל דלתות כלים הן כלי אגב , לפי שאינן מן המוכן טלטלן אם נתפרקו()שאסור להבית 

 . אביהן(

בשבת מוכנין  )כשהתפרקו(כל הכלים ניטלין ואע"פ שנתפרקו בשבת, ולא מיבעיא בחול?! אדרבה  )ומקשה(
 ! 20על גבי אביהן, בחול אין מוכנין על גבי אביהן )בכניסת השבת(

 כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עימהן, אע"פ שנתפרקו בחול ניטלין בשבת.  ,הכי קאמר ר אביי:אמ

. ושל לול של תרנגולים, לא חזיריןאבל לא מ, , נוטלין)ארון(דלת של שידה, ושל תיבה, ושל מגדל : תנו רבנן
 . )דמחברי בארעא, ויש בניין וסתירה בקרקע(נוטלין ולא מחזירין 

יש בנין בקרקע, יש סתירה בקרקע. אלא של שידה  ,קסבר כיון דמחברי בארעא ,ול של תרנגוליםבשלמא של ל
אין בנין  ,ואי אין סתירה בכלים !יש סתירה בכלים ,אי קסבר יש בנין בכלים מאי קסבר? ,ושל תיבה ושל מגדל

 בכלים! 

 ושניטלו קאמר.  ,יש בנין בכלים ויש סתירה בכלים אמר אביי: לעולם קסבר

מאי אבל לא מחזירין? אלא אמר רבא: קסבר אין  ,ועוד !דניטלין קתני ,תי תשובות בדבר, חדאשאמר לו רבא: 
 בנין בכלים ואין סתירה בכלים, וגזירה שמא יתקע. 

 

                                                

אמר איפכא גבי שברי כלי חרס, דשרי לטלטל יותר כשנשברו בערב  )קכ"ד ב'(: אע"ג דלקמן בפירקין )ד"ה אדרבה(כתבו תוספות  . 20
שבת משנשברו בשבת, לא דמיא, דהכא אכתי כלי הוא שעדיין עומד למלאכה ראשונה וראוי להתחבר הכיסוי עם הכלי, אבל לקמן 

)מ"ז א' בדפי הרי"ף, ד"ה מד למלאכה אחרת, הלכך כשנשבר בשבת אסור טפי דהוי נולד. וכ"כ הר"ן לא חשיב כלי אלא מחמת שעו
. ומדבריהם למדו אחרונים שאפילו כשאינם ראויים למלאכה אחרת כלל, אכתי שם כלי עליהם, היות שראוי להתחבר עם ומקשו(

 . )ראה משנ"ב שח,ח, ועוד(הכלי 
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 שיטות הראשונים

: למסקנה, כל כלים הניטלים בשבת, שנתפרקו דלתותיהם, בין נתפרקו בחול בין בשבת, דלתות כלים שהתפרקו
 .21השו"עים בטלטול. וכן פסק מותר

פירש, שמא יתקע בחזקה בסכין ויתדות, והוה ליה גמר מלאכה, וחייב משום מכה  רש"י: גזירה שמא יתקע
 .24השו"ע. והלכה כרבא, וכן פסק 23הרמב"ם. וכן דעת 22כתב, אי נמי משום בונה והר"ןבפטיש. 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שח(

ת, ח.  ּבָ ַ ש  ים ּבְ לִּ ּטָ ים ַהּנִּ לִּ ל ַהּכֵ חֹל ּכָ ְרקּו ּבַ ְתּפָ ין נִּ ים ּבֵ לִּ ּטָ ם נִּ ְרקּו ֵמהֶׁ ְתּפָ ּנִּ ֶׁ ן ש  ְלתֹוֵתיהֶׁ ת.  ּדַ ּבָ ַ ש  ְרקּו ּבְ ְתּפָ ין נִּ  ּבֵ
ל לּול ט.  ֶׁ ְתַקע; ְוש  א יִּ ּמָ ֶׁ ֵזָרה ש  יָרּה ּגְ ם, ְוָאסּור ְלַהְחזִּ ָלּה ֵמהֶׁ ּטְ ים לִּ ל ְיכֹולִּ ְגּדָ ָבה ּומִּ ה ּתֵ ּדָ ִּ ל ש  ֶׁ ת ש  לֶׁ ין  ּדֶׁ ים ָאסּור ּבֵ ְרְנגֹולִּ ל ּתַ ֶׁ ש 

ֵכיָון יר ּדְ ין ְלַהֲחזִּ ּטֹל ּבֵ י לִּ ְרַקע אִּ ר ַלּקַ ְמֻחּבָ יָרה. ּדִּ ְנָין ּוְסתִּ יּה ּבִּ  ת ּבֵ

 

 

 

                                                

אפילו  ,מותר לטלטלן אפילו מחמה לצל ל כןוע, שראוי להתחבר עם הכלי ,דאכתי כלי הוא ק לה()ס"או"ח שח,ח. וביאר המשנ"ב  . 21
שראוין לאיזה , אע"פ אבל בדלתות הבית או החלונות ;בדלתות הכלי דככיסוי כלי חשובין . וכל זהכשאין ראוין למלאכה אחרת כלל

 ת.דסתמן עומדין להתחבר עם הבי ,טולכיון שלא הוכנו לכך אסורים בטל, מכל מקום תשמיש וככלי חשובין

כלי  , אי נמיאבל עושה כלי מתחלתו .בכלי שנתפרק ואין צריך אומן בחזרתו, הני מילי אין בנין בכלים'( ב א"ביצה כ)דכי אמרינן  . 22
חיישינן  שום הכי. ומומחייב משום בונה, מיקרי 'עושה כלי'אלא  'בנין בכלים'כל שהחזירו לא מיקרי , שנתפרק וצריך אומן בחזרתו

 ר"ן. .מלאכת אומן הוא י האי גוונאדכל כ ,לשמא יתקע

ְרַקע  -ַהּתֹוֵקַע ועיי"ש שכתב הרמב"ם " . 23 רֹות ַלּקַ ֻחּבָ ָלתֹות ַהּמְ ל ַהּדְ יָכְך, ּכָ ה. ְלפִּ ּום ּבֹונֶׁ ּ ש  ב מִּ א  -ַחּיָ ּמָ ֶׁ ֵזָרה ש  ין, ּגְ ירִּ ין אֹוָתן ְולֹא ַמֲחזִּ לֹא נֹוְטלִּ
ְתַקע.  מגיד משנה. מה הוצרך לגזירה, הרי גם בלא תקיעה חייב משום שמחובר לקרקע. צ"ב ל" ויִּ

ני דאם היתה מתחלה כלי בפ .דלול דהכא מיירי כגון שבנאה מתחלה במחובר לקרקעאו"ח שח,ט. וכתב המשנ"ב )ס"ק מ( צריך לומר  . 24
אבל בפמ"ג כתב  .כ"כ בספר תו"ש ."שייע, בטיטבכלי המחובר לקרקע  )או"ח שח,י( ש"כדינו כמ ,אלא שחיברה אח"כ לקרקע עצמו,

ר"ן  –מקורות  ."שייע .ואפילו כשיש בית אחיזה לדלת אסור ,חמיר טפי ,אבל הכא דיש ציר לדלת ;דשאני התם דהוא כיסוי בעלמא
 )מז א ברי"ף, ד"ה ת"ר(. רמב"ם )הל' שבת כב,כה(. 
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