
 שעשה מלאכה שאינו שומר תורה ומצוותאדם 

האם נחשב הדבר כנעשה בשוגג , האסורה בשבת

  ?או כנעשה בזיד

שאם הדבר נחשב , מינה שבשאלה זו היאהנפקא 

כשוגג במקום צורך יש להקל שמותר להנות 

,  בין מי שעשאה ובין שאר אנשיםמהמלאכה

אין להקל בזה אפילו כמזיד  אם נחשב אבל

  .במקום צורך

'  יש ב"שוגג"השאלה היא מפני שבהגדרת שורש 

שהאדם יודע שהיום שבת אלא '  א,אופנים

ששכח שהיום ' ב, ששכח שמלאכה זאת אסורה

אותם יהודים שלצערנו אינם ולם  א.שבת

אין בהם אחד משני , שומרים תורה ומצוות

שבדרך כלל סיבת היותם מחללים , הגדרות אלו

פ שיודעים " או מחמת שאע היא)לדוגמא(שבת 

שליהודי אסור לעשות כך וכך בשבת אלא שהם 

החליטו שהדת זה לא בשבילם ואינם חפצים 

  כלאו שחושבים שהדבר תלוי ברצון, לקיימה

 ורק מי שרוצה לחיות על פי התורה איש ואיש

יש עליו לקיים כך וכך מצוות אך מי שאינו רוצה 

  .אינו מחוייב בכך

 אותם שאינם שומרים תורה ומצוות ,וממילא

פ שיודעים "מפני שאינם חפצים לקיים אע

כ הינם מוגדרים " א,שליהודי אסור לעשות זאת

שהאדם עצמו שעשה זאת והדין הוא , כמזיד

ולשאר בני , אסור לו להנות מהמלאכה לעולם

ר רק במוצאי שבת ואין להקל אפילו אדם מות

  .במקום צורך

 מחמת מ" שאינם שומרים תו אותם,אולם

יש לדון , שחושבים שלא כל יהודי מחוייב בזה

כל האומר "כיון שיש כלל , שאין בהם דין מזיד
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 דהיינו כל מי שעושה 

ולא מחמת [עבירה מחמת שחושב שהדבר מותר 

כ דינם כדין "וא, נחשב כאילו הוא אנוס] שכחה

ת עצמה אסור לו בשבש, העושה מלאכה בשוגג

ולאחר שבת מותר ,  להנות ממנהולאחרים

ובמקום צורך יש להקל להנות מהמלאכה , לכולם

אפילו בשבת עצמה בין הוא עצמו בין שאר בני 

  .אדם

כיון שישנם ,  הדבר עדיין אינו מוכרע,אמנם

 וקשה, המחללים שבת בפרהסיא שדינם כמזיד

 מתי נחשב כמחלל שבת בפרהסיא הדבר להחליט

ומשום כך יש פוסקים המגדירים כל , ומתי לא

 ובכל מקרה ."קרוב למזיד"מ כ"שאינו שומר תו

  .2יש לדון לגופו ולעשות שאלת רב

,  אדם דתי ירד במדרגות בחושך:מעשה שהיה[

 עליו והדליק "םריח"מ  "שכנו שאינו שומר תו

 אסור לאותו אדם להנות - ,בשבילו את האורות

ואמנם מותר לו להמשיך לרדת , ממלאכה זו

אך שלא ימהר יותר מכפי שהיה יכול , במדרגות

  ].חשוכים לרדת באם היו המדרגות
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, מה הדין כשילד קטן הדליק את האור בשבת

  ?האם מותר למבוגר להנות מזה

 :תלוי בזה, 3בשבתמלאכה קטן עשה כשילד 

שאם הוא עשה את המלאכה עבור עצמו אין בזה 

 .ומותר להנות מזה, דין של מעשה שבתאת ה

 יש )אפילו אינו אביו(אבל אם עשה עבור הגדול 

       .ודינו כנתבאר לעיל, 4את הדין של מעשה שבת

שנתקל במתג החשמל בדרך הילוכו ונדלק אדם 

  ?האם מותר להנות מאור זה, האור

א התכוון כלל לפעולה זו באופן זה שהאדם לאף 

ה אסור להנות "אפ, ]"מתעסק"הנקרא [שנעשתה 

שאסרו להנות ממלאכת ל " כיון שחז,5מהמלאכה

ם כוונה  ה עת בין מלאכה שנעשו לא חילקשבת

  .לפעולה למלאכה שלא נעשה עם כוונה כזו

שנעשתה מלאכה בשבת שהדין הוא באופן 

צריך האם , שבתלהנות ממנה עד מוצאי שאסור 

  ?"בכדי שיעשו"לחכות עוד זמן 

 מותר כה שנעשתה בשבתאמל ש,6ע"השוכתב 

 בין אם נעשתה ,להנות ממנה מיד במוצאי שבת

בכדי "צ לחכות עוד זמן " ואי,בשוגג ובין במזיד

זמן כזה שלוקח '  פי- בכדי שיעשו ["שיעשו

  ].לעשות מלאכה כזו

י גוי עבור ישראל "פ שמלאכה שנעשתה ע"ואע

אסור להנות ממנה במוצאי שבת עד בכדי 

מפני שכל הטעם בגוי , דומה לכאןז "אי, שיעשו

זה מחמת החשש , עשה מלאכה עבור ישראלש

ילך ,  להנות מהמלאכה מיד היהודישאם יוכל

בשבת ויאמר לגוי שיעשה עבורו מלאכה כדי 

 כיון ,שתהיה מוכנה לו מיד במוצאי שבת
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 אלא רק ,נ נדון בזה בזמן אחר"ובל. לאביו ובין לאחרים
  .האם מותר להנות ממה שנעש הכלפי עצם השאלה
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, כ"ם אינו חמור בעיניו כ"לעכושאיסור אמירה 

 יצטרך לחכות שבין כה וכהועל כן הצריכו אותו 

  .את הזמן שלוקח לעשות את המלאכה הזו

 אין סיבה לחשש זה שעשה מלאכה אבל ביהודי

משום שאין אנו חוששים '  א,אף כשעשה במזיד

מיד במוצאי שבת מת שהותר לו להנות שמח

יאמר לחברו לעשות  עשהמהמלאכה שהוא 

בשבילו עבירה חמורה כזו פעם אחרת בשביל 

 שחבירו לא ישמע לו ' ב.ש"שיהיה לו מיד במוצ

     .שאין אדם חוטא ולא לו

  

  

  

  

  

  

  :בגליון הבא

  ?האם מותר לרוץ בשבת −

שנהנה מהריצה או ילדים בשעת מי הדין ומה  −

  ?משחק

  ?יש לדבר בשבתכיצד  −

כיצד יש האם מותר לעבור דרך הגינה ולחשוב  −

  ?לטפל בה

  ?יש איסור להתבונן בחלון ראווההאם  −

  

  

  


