
ספר התורה הושאל לבית האבל ושכחו להחזירו 

ובמקום זה אין עירוב , לבית הכנסת לפני שבת

האם מותר לומר לגוי שיביא את ספר , כשר

  ?ס לצורך מצות קריאת התורה"התורה לביהכנ

בים בשביל לעבור דרך רשות הרבמקרה שצריך 

, ור לומר לגוי להביאואס, להביא את ספר התורה

 איסור מן רשות הרבים ישני שבהוצאה דרך מפ

ולא הותר לומר לגוי לעשות מלאכה מן  ,התורה

  . אפילו לצורך מצוההתורה 

 אבל אם אפשר לעבור דרך כרמלית שאיסור

מותר לומר לגוי , שם הוא רק מדרבנןהוצאה 

  .שיביאנו לצורך מצות קריאת התורה

האם מותר , החשמל קפץ לפני סעודת ליל שבת

  ?רך מצות הסעודהלומר לגוי להדליקו לצו

ומשום , הדלקת האור כרוכה באיסור מן התורה

  .הדליק אפילו לצורך מצוהכך אסור לומר לגוי ל

 אבל .1ע"שכל זה הוא דעת השו, ויש לדעת

 הביא את דעת בעל העיטור הסובר 2א"הרמ

שמותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכות 

כגון הדלקת נרות לצורך , תא לצורך מצוהידאורי

אך סיים שיש להחמיר במקום , שבתסעודת 

לקים וב הפוסקים חושאין צורך גדול משום שר

ה " כתב בשם השל3ב"ובמ. על בעל העיטור

   .שהחמיר אפילו במקום צורך גדול
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ואמנם יש בתי כנסיות בהם נהוג שגוי מדליק 

' ומסתמכים בזה על ב, את האורות לפני התפילה

ברי ל שמביא את ד" הנא"דברי הרמ' א, קולות

בעל העיטור המתיר לומר לגוי לעשות אפילו 

כ צורך "וכאן זה ג, מלאכה דאורייתא לצורך מצוה

ויש המתירים זאת , גדול הוא לצורך אנשים רבים

י מה שכבר הבאנו לעיל שיש "עפ' ב. באופן זה

שיטה בפוסקים המתירה לומר לגוי להוסיף אור 

א להשתמש בו "אפילו שא[במקום שיש כבר אור 

ז יש חולקים והוא "גם ע, אולם]. י הדחק"עאלא 

א האוסר בכל אופן כשהגוי מדליק את "דעת המג

  .הנר עבור הישראל

לכוון , ובוודאי שהדבר הטוב ביותר לעשות הוא

ז "ועי. י שעון שבת"כיבוי והדלקת האורות עאת 

ו לא יבואו אנשים וילדים "שח, רווחגם יש 

רות בכל ללמוד מזה להתיר לומר לגוי להדליק או

ס "שאינם מבחינים בהיתר שיש בביהכנ, מקום

  .יותר משאר מקומות

כאשר יודע ' האם מותר להציב מכונת קפה וכדו

  ?שגויים יקנו מזה בשבת

שהרי הגוי קונה עבור עצמו ולא , הדבר מותר

שמעמיד אפילו באופן , ומשום כך. עבור היהודי

מכונה שהרי הגוי קונה עבור עצמו ולא עבור 

 אפילו באופן שמעמיד מכונה, ומשום כך. היהודי

 שהרי אין כאן מלאכה ,שתפעל רק בשבת מותר

  .שנעשית עבור היהודי

 דהיינו ,"שכר שבת"אולם יש כאן שאלה של 

שמקבל היהודי כסף עבור עבודה שעושה 

78'  מסגליון



 כמה 4ת מנחת יצחק"ועיין בשו ,בשבת] המכונה[

  . עצות לזה

 מה הדין באופן שיש חשש שיהודים יקנו

  ?מהמכונה בשבת

 נכון, זור הינם יהודיםיבאופן שרב האנשים שבא

אבל אם . 5לדאוג שלא תפעל המכונה בשבת

ישנם במקום זה גויים כיהודים ואפשר להשתמש 

אפשר שיש די קולות , במכונה לפני ואחרי שבת

להסתמך עליהם ולהשאיר את המכונה פועלת 

  .אולם בכל מקרה יש לעשות שאלת רב. 6בשבת

לתת כסף לגוי שיקנה לו איזה חפץ האם מותר 

  ?יודע שיקנה זאת בשבתכש

מותר לתת לאינו יהודי מעות , 7ע"כתב השו

ובלבד שלא יאמר לו קנה , מערב שבת לקנות לו

שכל זה רק כאשר קצץ לו , 8ב"וכתב המ. בשבת

שאז אנו אומרים שהגוי עושה , שכר עבור זה

קצץ אבל אם לא . בל את השכרקבשביל עצמו ל

שבזה הרי הוא עושה . אסור, לו שכר עבור זה

  . איסור בשבת עבור ישראל

זה דווקא באופן שיש אפשרות לגוי לקנות וכל 

שבזה אנו אומרים שעל דעת עצמו , גם ביום חול

אבל באופן שאן אפשרות  .הוא קונה בשבת

להגיע כגון שיודע שעתיד , קנות אלא בשבתל

ממנו לאחר בשבת סוחר לעיר ולא יוכל לקנות 

כיון שזה , אסור לומר לגוי שיקנה לו, השבת

כאילו אומר לו במפורש שיקנה לו בשבת שזה 

  .9אסור

תר להעסיק ישאין ללמוד מכאן כלל ה, ויש לדעת

עובדים גויים שיפעילו את החנות או המפעל 

שהרי היהודי משלם לגוי עבור מלאכה , בשבת

  וכבר למדנו לעיל שאסור שגוי,שיעשה בשבילו
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שהרי בזה , וביותר. יעשה מלאכה אפילו בשכר

ויש . היהודי ממש אומר לגוי שיעשה מלאכה

לשים לב בזה באופנים שיש ליהודי שותפות 

לשאול רב ויש , י גויים"בחנויות שמופעלים ע

  .מוסמך בקשר לפתיחתם בשבת

שוהה בארץ ישראל בזמן האם מותר ליהודי ה

בארץ להתקשר בטלפון לגוי הנמצא יציאת שבת 

  ?אחרת כשבארץ ההיא עדיין לא יצאה השבת

כיון , והטעם. 10רוב הפוסקים מתירים זאת

, שהיהודי אינו עושה כל פעולה של חילול שבת

  .שהרי אצלו כבר יצאה  השבת

שהרי למדנו שיש איסור , היה ניתן לטעון ואמנם

כ גם "וא, באמירה לנכרי לעשות מלאכה בשבת

 מלאכה בשבת כאן הרי הוא כאומר לגוי לעשות

  .ן השבת בעיצומהיעדישהרי במקומו של הגוי 

שהנה כמה טעמים למדנו בטעם , ויש להשיב

והם אינם , לעשות מלאכה בשבת האיסור

  . ינינוייכים בעניש

 שמא יבוא ם שטעם האיסור הוא"דעת הרמב. א

, ז שייך כאן"ואי, הישראל לעשות מלאכה בעצמו

אה שהרי היהודי נמצא במקום שבו כבר יצ

כ הוא לא יבוא להתיר לעצמו לעשות "וא, השבת

  .מלאכה כשאצלו שבת

, "ודבר דבר"משום  רהאיסוטעם י ש"דעת רש. ב

ז הוא איסור ליהודי "שכ, וגם זה אין שייך כאן

 ויהודי זה הרי מבר ,שמדבר דברי חול בשבת

 .עכשיו ביום חול

  

  

  :בגליון הבא

מי ששכח לנתק לפני שבת נורת החשמל  −

 האם מותר לו לבקש מגוי שיכבה ,שבמקרר

  ?אות  כדי שיוכל לפתוח את המקרר
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