
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÌÈÈ¯‰ˆ· ˙·˘· ‰
È˘ È„‚· ÌÈ„ÏÈÏ ˘È·Ï‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰  
‰ÏÈÏ‰ Ï˘ ‰
È˘ Í¯ÂˆÏ ‰Á
Ó ÔÓÊ·?  

 Ô˙˘¯Ù·ה ב''ל'‰Ï ÔÂ˙·˘ ˙·˘ ˘„Â˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ·Â  '
Â‚Â' .  
  

ÓÈ˜''ÏÂÁÏ ˙·˘Ó ÔÈÎ‰Ï ¯ÂÒ‡ Ï.  
  

יש לחקור האם מותר להלביש לילדים בגדי שינה בשבת 
הלילה או דילמא אסור דהויא מכין בצהריים לצורך השינה של 

  .משבת לחול
  

· ‰
‰Â˘"‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ נשאל להלביש ' ה ג"ה ד'' סימן ק'אורח חיים חלק ד
בגדים בלהלביש ילדים הקטנים כשעדיין שבת האם מותר 

שישנים בהם ויודע שקודם הבדלה לא ילכו לישן אם נחשב זה 
  .הכנה משבת לחול

  

˜ÈÒÓÂ: ילדים דבני שתים עד בני ארבעהנה כפי שידוע לי רוב ה, 
ואולי קצת יותר אין חושבין לישן כלל עד אחר איזו זמן שעה או 
שתים אלא רוצים מתחלה להשתובב ולרוץ בבגדים אלו עד 

ונמצא שהוא דרך לבישתן בבגדים אלו , שמתעייפין וישנים
כשעה ושתים קודם השינה וממילא ליכא איסור דהרי בזמן שעה 

דלה הוא דרך לבישתן בבגדים אלו לפי מה או שתים קודם הב
  .שנמצא מצבן לענין שינה

  

 ÂÏ‡ ÌÈ„‚·· Ô˘È·Ï‰Ï Í¯„˘ ÔÓÊ‰Ï Ì„Â˜ ‡Â‰ Ì‡ Ï·‡ ורק
וגם אם אין דרך , שהאם רוצה להקדים דשמא לא יהיה לה פנאי

ילדיה כן אלא הולכין תיכף לישן והאם רוצה להקדים בשביל 
כי , שאתה כותבשעתה יש לה פנאי יש טעם גדול לאסור כמו 

איסור ברור קשה לומר בזה כי הרבה פעמים טוב להחליף את 
בגדיהם שכבר לכלכו אותן וכיון שהוא קרוב לזמן שינה 
מלבישתן האם בבגדים אלו שזה הא ודאי מותר אף שנמצא 

או שהולך בבגדים חמים ולהניח , שלא תצטרך לעשות זה בלילה
שתצטרך להלבישן ערום אינה רוצה מלבישה אותו בבגדים אלו 

כ הוא מותר וכן איכא כיוצא בזה הרבה "בעוד זמן קצת דג
אם הוא רק כדי ,  ותלוי זה רק בידיעת האם המלבישתן,אופנים

  .שלא תצטרך להלבישן אחר הבדלה יש לאסור
  

˙·˘· ˙Â‡Ù‰ ÏÒÏÒÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰?  
‰
˘Ó· ‡˙È‡ רבי  דהיינו המסלסלת בשערה הגודלת ב''ד ע''שבת צ

  .תוחכמים אוסרין משום שבו, ר מחייבאליעז
  

Ó‚·Â' וכי דרך בנין ' ומקשה בגמ,  גודלת חייב משום בונהא''ה ע''צ
אלהים את הצלע ' ויבן ה כדדרש רבי שמעון בן מנסיא, אין, בכך

שכן , מלמד שקילעה הקדוש ברוך הוא לחוה והביאה אצל אדם
  .בכרכי הים קורין לקלעיתא בניתא

  

ÓÈ˜ ‰ÎÏ‰ÏÂ''Ï :ר לקלוע האשה שערה בשבתאסו,  ÈÓ„„ Ô
·¯„Ó
ÔÈ
·Ï ,˘· ‡˙È‡ ÍÎ'' Ú˘ ÔÓÈÒ ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ ÌÈÈÁ Á¯Â‡''Î ÛÈÚÒ ‚''Â  ÔÈÈÚÂ·Ó"·Ì˘ .  

  

יש לחקור האם לאנשים יש נמי איסור לסלסל בפאות שלהם 
  .בשבת או דילמא ליכא איסור

  

ÔÁÏ˘‰ ˙Âˆ˜ ¯ÙÒ· ‰
עת כתב דהדא ''ק כ''ו בבדי השלחן ס''סימן קמ ‰
מלמד זכות על האנשים הנוהגים לסלסל ו, נוטה לאסור

פאותיהם בשבת משום שאלה שדרך שערותיהם לקבל סלסול 
 ואינם אלא מוסיפים קצת ד יוםעומדות השערות בסלסולן מבעו

 ודומה קצת שמותר להוסיף , ולית ביה משום בונה,על סלסולן
  .ש'' עיעל אהל ארעי

  

‰˙ÎÏ‰Î ˙·˘ ˙¯ÈÓ˘·Â כתב אין לסלסל השערות ג''יף נד סע''פרק י 
ת מנחת יצחק ''וכן בשו', ק ז''ט ס''סימן י' ת באר משה חלק א''ועיין בשו, בשום אופן

  .ד''סימן נ' ם חלק ח''ת מהרש''וכן בשו', סימן פ' חלק א
  

  

  מטעמי מעדני אשר
  בעניני שכר שבת

 ?איך מותר לבית מלון לקחת כסף על שבת הא הויא שכר שבת
  ט"תשסויקהל 

תת מתנות לילדים בחברת תהילים בשבת הא הויא איך מותר ל
  ט"תשסויקהל  ?שכר שבת

גריות האם ימטיות שמוכרים פחיות או סומי שיש לו מכשירים אוט
  ט"תשסויקהל  ?מותרים להשאיר את זה בשבת פתוח

 ט"תשסויקהל  ?שכר שבת האם האיסור הלקיחה או גם הנתינה
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 ˙‡ËÁ ·ÈÈÁ ‚‚Â˘· ˙·˘· ˘‡ ¯È·ÚÓ‰ ÚÂ„Ó  

Á „ÈÊÓ·˘ ¯·„· ˜¯ ˙‡ËÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ È¯‰˙¯Î ·ÈÈ?  

Ô˙˘¯Ù· ג ה''ל' ˙·˘‰ ÌÂÈ· ÌÎÈ˙Â·˘ÂÓ ÏÎ· ˘‡ Â¯Ú·˙ ‡Ï.  
  

 ‰
‰Ó‚· ‡˙È‡' רבי יוסי הא שכתבה התורה לאו דל א''ע' שבת ע

מיוחד בהבערה בא לומר דהבערה אינה כשאר מלאכות שאם 

' ר, אלא דהויא רק לאו בעלמא, עושה אותה במזיד חייב סקילה

מיוחדת שהיא מאבות  לומר לך מה זו ,נתן אומר לחלק יצאת

אף כל , מלאכות וחייב עליה הכתוב בפני עצמה שפרט בה לבדה

שהיא אב מלאכה אם עשאן הרבה בהעלם אחת חייב על כל 

  . אחת ואחת
  

 ‰¯Ú·‰ ‡ÈˆÂ‰„ ‡‰ ‡ÏÙ
 ÌÚË ·˙Î Ô˙˘¯Ù· Ô˙
Â‰È ˙¯‡Ù˙·Â

˙ÂÎ‡ÏÓ ¯‡˘ ÏÏÎÓ : כי בלוחות הראשונות נתן טעם לשמירת

זה שייך בכל דברים הנבראים שבת זכר למעשה בראשית ו

כ אינו ''אבל האור נברא במוצאי שבת וא, בששת ימי המעשה

בכלל כי בו שבת ולכך הוצרך לאו מיוחד ונאמר אחר לוחות 

אחרונות כי שמה לא נזכר טעם מעשה בראשית רק טעם יציאת 

  .מצרים
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰
שמא בשבת א יקרא לאור הנר ל 'מ ב''ב ע''שבת י '‰

 פעם , אני אקרא ולא אטה,רבי ישמעאל בן אלישע אמר ,יטה

וכתב על פנקסו אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטה אחת קרא 

, לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה, והטיתי נר בשבת
ÓÈ˜ È¯‰ ˘„˜Ó‰ ˙È· ‰
·È˘Î ÂÒ˜
Ù ÏÚ ·Â˙ÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ÚÂ„Ó ‡È˘Â˜‰ ÔÈ
Ú·'' ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ Ï

‡ ˙‡ËÁ ·È¯˜‰ ÂÏÈ‡Î ˙‡ËÁ ˙¯Â˙·''˙‡ËÁ ˙˘¯Ù „ÓÏ ‡Ï ÚÂ„Ó Î , ¯˘‡ È
„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ

Ò˘˙ ‡¯˜ÈÂ ˙˘¯Ù''Á.  

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :א דרבי ישמעאל '' להוב''ע' יבמות ו' מהא דאיתא בגמ

, איך אפשר לומר כן, סבירא ליה כרבי יוסי דהבערה ללאו יצאת

דאין מביאין קרבן חטאת בשוגג רק בדבר  'הוריות ח ל''הרי קימ

כ איך אפשר לומר שסובר שהבערה '' א,מיתה שבמזיד חייבין

כך מקשה , כ מדוע היה צריך להביא קרבן חטאת''א, בשבת רק לאו

ת חתם סופר חלק ''ובשו, ובערוך לנר שם, ש שם''הרא' וכן בתוס', מ ב'' ע'תוספות יבמות ו

  .ב''סימן י' ז

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

כשקרא והטה השמן אחר הפתילה נתבשל השמן בשלהבת  .‡

, לה ומה לי בישול של שמן ומה לי בישול סמניןהפתי

ואפילו אי לא חשבת ליה , ומלאכה הצריכה לגופה היא

יהודה דאמר חייב ' צריכה לגופה מצינן למימר דסבר כר

   .' עמוד ב'ש יבמות ו"תוספות הראכך תירץ ב, עליה

נותן שמן בנר חייב משום מבעיר ה 'ב א''ביצה כ' גמבאיתא הנה  .·

דמה ש ''הרא ופירש ,מנו חייב משום מכבהוהמסתפק מ

דחייב משום מכבה הוא מפני שממהר הכבוי וחילק בין זה 

, ף"כ מלשון הרי"וכן משמע ג, דקרוי כבוי ממש ובין גרם כבוי

 כתב דאיסור הטיית הנר הוא ה ולא"שבת יא א די ''רשוהנה 

, שמביא השמן לפי הפתילה שידלק יפה ונמצא מבעיר בשבת

ש יש עוד מלאכה אחרת בזה דכיון "רי הראאכן לפי דב

י זה "כ עושה בהטייתו שידלק השמן מהר וע"שמבעיר יותר א

 ה נכבה אם הניחו דולק כמו שהיהיכבה מהר יותר ממה שהי

כ דהיינו מבעיר בתחלתו וסופו מכבה "כ הוי מכבה ג"דולק א

ישמעאל למה כתב כשהטה אביא ' כ לכאורה יקשה לר"וא

חטאות משום מבעיר ומשום ' תחייב בחטאת שמינה דהא נ

י לא טעה במלאכה "אכן זה אינו דהרי כשהטה ר, מכבה

לחשוב שהיא מותרת רק בשבת ששכח ששבת הוא והרי 

העושה מלאכות הרבה בשבת בהעלם שבת אינו חייב אלא 

דגם ' ז מתורצת קושית התוס" ולפפ כלל גדול"כמבואר בשבת ראחת 

כך  ,חיוב חטאת משום מכבה ת בהטייהמ הי"אי ללאו יצאת מ

  .ב''סימן י' ת חתם סופר חלק ז''וכן בשו,  במ'' ע' ותערוך לנר יבמותירץ ב

‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ¯ÈÚ‰Ï ˘È ¯˘‡ È
„ÚÓ:ת ''בשופ מה שכתב  '' ע

ואינו חייב , ד הבערה ללאו יצאת'' דלמב''סימן קלחות יאיר 

ואינו , ה כיבוי אינו רק לאו''עליה סקילה או בשוגג חטאת ה

וסברת הדבר  ,חייב עליה לא סקילה במזיד ולא קרבן בשוגג

, משום דחיובה של מלאכת כיבוי תליא במחשבת הבערה

שוב אין סברא לומר דמחשבת הבערה יהא חמור מהבערה 

 דבריו וכך ביאר, ולכן מיסתבר שגם כיבוי אינה רק בלאו, עצמה

, ב''ע' ס שבת ו''יוני השובגל', ק ה''ת אריה דבי עילאי בקונטרס אבני זכרון ס''בשו

כ לפי דבריו אי אפשר לתרץ כן ''א, ט''ח סימן קמ''ת הר צבי אור''בשוו

דהרי לשיטתו מכבה נמי אינה חייב , דהחיוב משום מכבה

  .כרת

ÒÂ˙· Ï·‡ 'ÌÈ
˘È ד דהבערה ללאו '' כתב דאף למב''א ע''שבת ל

דרק בהבערה , מ מודה דבכיבוי חייב חטאת''מ, ללאו יצאת

אבל , לוי מיוחד שהיא בלאו לכן אינו חייב על זהשיש גי

ÔÈÈÚÂ , כ לפי דבריו אתי שפיר''א, בכיבוי שאין גילוי על זה חייב

Ò˘˙ Ï‰˜ÈÂ ˙˘¯Ù ¯˘‡ È
„ÚÓ ¯ÙÒ·''‰Ê ÔÈ
Ú· ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙ËÈ˘· ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÈ¯‡ Ê.  
  

Û¯˘
 Â˙È·˘ ˘
ÂÚ· ‡˜ÂÂ„ ˘
Ú
 ˙·˘ ÏÏÁÓ˘ ÈÓ ÚÂ„Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·ה ג''ל'Ó ÏÎ· ˘‡ Â¯Ú·˙ ‡Ï ˙·˘‰ ÌÂÈ· ÌÎÈ˙Â·˘Â.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' מר רב יהודה בריה דרב שמואל א 'מ ב''ט ע''שבת קי

, משמיה דרב אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת

 ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום השבת ז''ירמיהו ישנאמר 

והצתי אש בשעריה ואכלה ארמנות ' ולבלתי שאת משא וגו

  .ירושלים
  

„ Â·˙Î ÌÈ
Â¯Á‡·Â Ô˙˘¯Ù· ˜ÂÒÙ· ÊÓÂ¯Ó ‰Ê" ˘‡ Â¯Ú·˙ ‡Ï

ÌÎÈ˙Â·˘ÂÓ ÏÎ·"י מה "ע,  דהיינו שלא יהיה דליקה" ÌÂÈ·

א ''כך כתב החיד, י שנהיה שומרי שבת לא יהיה דליקה" ע"‰˘·˙

וכן , ל שמות פרשת ויקהל"ליקוטי מהריוכן ב,  בספרו חומת אנך בפרשתן בשם רבינו אפרים

  .רשתןה בפ''וכן בשל, כתב הכלי יקר בפרשתן
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע מי שמחלל שבת נענש דוקא בעונש כזה של 

וכן בעיני שמואל שבת , כך מקשה בעיון יעקב, ולא בעונש אחר, שריפת נכסיו

  .וכן בבן יהוידע, ב''ט ע''קי
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 כל המשמר שבת נותנין לו ח''שבת קי' פ מה דאמרינן בגמ'' ע.‡

מחלל שבת נשרף כל חמדת וכן להיפך מי ש, משאלות לבו

ואת כל ' וישרוף את ביתו וגוו ''ל' ה ב''בדומשאלות לבו כדכתיב 

  .ב''ט ע''כך תירץ בעיון יעקב שבת קי, חמדתם

 אלמלי שמרו ישראל שתי ב''ח ע''שבת קי' פ מה דאמרינן בגמ'' ע.·

שבתות מיד הם נגאלים והיה נבנה בית המקדש באש 

אש עתיד לבנותה וזה באש הצתי וב' כדכתיב כי אני ה

כך תירץ בעיון יעקב שבת , שמעכב בנין האש לכך הדליקה מצויה

  .ב''ט ע''קי

ש בן " תני רפרשת בראשית פרשה יא רבה מדרשב פ מה דאיתא'' ע.‚

ליום , ע לכולן יש בן זוג"ה רבש"יוחאי אמרה שבת לפני הקב

וליום שלישי יש רביעי ולחמישי , ראשון יש בן זוג יום שני

ה כנסת ישראל היא "ל הקב"א, ולי אין בן זוג, יום שישייש 

ה "וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקב, בן זוגך

זכרו הדבר שאמרתי לשבת כנסת ישראל היא בן זוגך היינו 

נמצא דישראל עם  , זכור את יום השבת לקדשו'שמות כדבור 

 'מ א''ז ע''סוטה י 'השבת כדמיון איש ואשה וידוע מה דאיתא בגמ

לא זכו אש , זכו שכינה ביניהן,  איש ואשהבי עקיבאדריש ר

לכן בעון חילול שבת שפגמו בחיבור הזוג לכך תהיה , אוכלתן

  .ב''ט ע''כך כתב בבן יהוידע שבת קי, דליקה



 ÏÎ‡Ó‰ ¯Ò‡
Â ˙·˘· ¯¯Â· ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ¯·Ú˘ ÈÓ  
˙ÏÂÒÙ‰ ˙‡ ·¯ÚÈÂ ¯ÂÊÁÈ˘ ‰
˜˙ ÂÏ ˘È Ì‡‰?  

ÓÈ˜''Ï או שעשה אחת משאר ,  המבשל בשבת' סעיף אח''סימן שי
אסור לו לעולם ולאחרים  מותר למוצאי שבת , מלאכות במזיד

  .ולערב מותר גם לו מיד,  ובשוגג אסור בו ביום גם לאחרים,מיד
  

בוררים לב מה שלפעמים קורה שבלי משים ב יש להסתפק
או אוכל , או אפילו פסולת מתוך אוכל, בשבת אוכל מתוך אוכל

פ "ומתעורר ספק אם המאכל נאסר עכ,  פסולת כדי להניחומתוך
מה יהא הדין , ואם נאסר, באותו יום כדין עושה מלאכה בשוגג

 והשאלה ,כ לאוכלו"אם חזר ועירבו כמו שהיה אם מותר לו לאח
  . של אם חזר ועירבו הוא אפילו היכא שדין מזיד על הבורר

  

Ù‰ ‰
‰ÌÈ„‚Ó È¯ ורוצה לחלק  בזה נסתפק ,א"א סק"ט בא"בסימן שי
דבבורר , בזה בין בורר אוכל מפסולת לבין בורר אוכל מאוכל

,  לאכול כךי אפשראוכל מפסולת אסור דנהנה ממלאכת שבת דא
כ "מיני אוכלין דאפשר לאכול כך מצריך עיון אם ג' אבל בב

כ בחוזר ומערב מתחילה נוטה לומר דלא נאסר "וכמו, נאסר
 למבשל וכדומה א דמי ולכ"לעולם מפני דלא אהני מעשיו כ

כ בורר יכול להניח אוכל "א לשנות לכמות שהיה משא"שא
ל "כ מוסיף וכותב דמיהו י"ואח, לפסולת כמו שהיה ולברור בחול
  . ע"ונשאר בצ, דאסור מטעם קנס דעביד איסורא

  

Â ÔÎÂ˘ ¯ÙÒ·"ÌÈÏÚÙ ·¯ ˙ באם עבר נסתפק  ג"ח סימן י"א חאו"ח
ו בירר בנפה וכברה אוכל מתוך א, ובירר בידו פסולת מתוך אוכל

פסולת דעבד איסורא דאורייתא דפשיטא לן דאסור לאוכלו 
 אם חזר ועירב האוכל ח"שיסימן ח "ראולעולם כדין המבשל בשבת 

אי שרי ליה , עם הפסולת שהחזירו כמו שהיה קודם ברירה
לברור באותו שבת עצמו אוכל מתוך פסולת בידו כדי לאכול 

 שבורר כדרכו מאחר דבטלו מעשיו שעשה ה בחול"וכן ה, לאלתר
או דילמא אותו מאכל , באיסור ואין זה נהנה ממלאכת שבת

 שחזר מדין קנס אפילו לעולם אסרינן שעשה בו איסור בורר

  . האוכל עם הפסולת כמו שהיה ונתערב
  

ÔÈ„ „ÂÓÏÏ ÌÈÏÚÙ ·¯‰ „„Èˆ ‰ÏÈÁ˙ÓÂ ‰Ê מדין מטיל מום בבכור 
אך , דלא אהנו מעשיו חוזר להיתרו וללמוד דכל ג"ד סימן שי"ביו
 שהביא מתשובת ג"בסימן רני "ממה שראה להבחוזר בו כ "אח

 דאסור לומר לאינו יהודי 'שם בסעיף הא "ונפסק כן ברמ, א"הרשב
, להחם הקדרה אם נצטנן ואם עשה כן אסור לאכלו אפילו צונן

דקנסינן ליה כל שהזיד ואמר לגוי לעשות לו מלאכת דאורייתא 
ד בבורר דעבד איסורא "ה בנ"ולומד על כן מזה דה, בשבילו

ופושט , דאורייתא דאסור לאוכלו גם אם חזר ועירבו מדין קנס
 דלא דמי למבשל י מגדים שיש לומרמזה איפוא ספיקו של הפר

דהרי רואים נידון ,  לשנות מכמות שהיהי אפשרוכדומה שא
ל שחימם המבושל כל צרכו שזה חוזר כמו שהיה "א ז"הרשב

  . ז אמר דקנסינן ליה"חר שנצטנן ועכא
  

·ÂÂ˘"¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙ כי , א"דאין ראיה מהרשב כתב  ג''ד סימן ל''חלק י
כדי שלא , ם חמור בזה יותר"יש לומר דלענין קנס אמירה לעכו

ואפילו , יבוא לזלזל בזה ולהורות היתר לעצמו גם בפעם אחרת
יא יש ללמוד מהה, שכן מביא ראיה משםהרב פעלים לשיטת 
א לאסור רק לבו ביום אבל לא להרחיב את היריעה "דהרשב

והכי ראיתי בספר , וללמוד משום לקנוס ולאסור גם לעולם
א לאסור " שכותב ללמוד מההיא דהרשבג"ח סק"שי' סיתהלה לדוד 

  .ל"לבו ביום וכנ' ולאמיתו אין ללמוד אפי, לבו ביום
  

¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ· ‡È·ÓÂ „Â‚Î ÏÚ ¯˙È‰Ï ‰Ê· ˘¯ÂÙÓ ‡ˆÓ ‡„ Ô
ÈÁ· Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰ ¯ÈÊÁÓ˘È˘Â„·Ó¯‰ "Ô: דכותב ב"א ע"עירובין מ 

ל דודאי מעשה שבת אסורין הם בשבת או "שם בתוך דבריו וז
ס שלא יהנה במעשה שבת כגון מבשל ומעשר וכן "ת או מד"מד

‡·ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï  Ô‡ÈˆÂ‰Â ˙Â¯ÈÙ ÂÏ ÂÈ‰˘ ÈÓ Ï , כיוצא בהן
˘ È¯ÂÒÈ‡· ÈÎÂ Â¯Ò‡È ‰ÓÏ ˙È·Ï Ô¯ÈÊÁ‰Â ‡Ï‰Â Â„ÈÏ Â‡· ˙·

ÏÏÎ ˙·˘ ‰˘ÚÓ· ‰
‰
 Â
È‡Â ÂÓÚ ÂÈ‰ Â˙È··, הרי דברים 
ל דכל שמחזיר המצב לקדמותו לא "ן ז"מפורשים בדברי הרמב

ן "והרמב, נאסרו בהיות שיוצא שאינו נהנה ממעשה שבת כלל
 שאזי איסורכותב זאת אפילו בגוונא שהחזרת המצב לקדמותו ב

ו לכגון נידוננו "מד מזה בקכ נל"וא, חוזר הדבר להיתרו לביתו

שמחזיר המצב לקדמותו בהיתר שאזי בודאי חוזר הדבר להיתרו 
  .בהיות שיוצא שאינו נהנה במעשה שבת כלל

  

·˘¯‰ È¯·„Ó Ì
Ó‡"‡ משמע ד"בעבודת הקודש בדיני עירובי תחומין סעיף כ 
דכותב בשבת אפילו העבירן , ן"לכאורה שלא סובר כהרמב

ר לרשות "ישראל ארבע אמות ברשות הרבים או שהחזירן מרה
 מדייק מדבריווהכי  ,הרי שאוסר אפילו בהחזירן, ש"היחיד לא יאכלו ע

   .'שבת סימן כ' בספר אמרי בינה ה
  

·ÂÏ‡¯˘È ˙¯‡Ù˙ כ " הכריע ג'בכלכלת שבת בדיני מלאכת שבת אות א
ן דאפילו באותו שבת "רמבלהלכה מדעת עצמו ולא הביא מה

פ למקום הראשון "עצמו שהוציאו או שהכניסו אם החזירו עכ
י דבחזרו "ואעפ,  מותר גם לאותו שעשה בה העבירהי זההר

ש "ש מ" יעו,פ לא אהנו מעשיו"במזיד נמי עביד איסורא עכ
  .ם בזה"והרמב' להביא מדברי התוס

  

 ˙·˘· ‰‡¯Ó· ÏÎ˙Ò‰Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡  
È‡˘ ‰ÚÈ·ˆ Ú·Âˆ È¯‰Ô
·¯„Ó ¯ÂÒ‡ ˙ÓÈÈ˜˙Ó ‰
?  

 ‰
‰· ‡˙È‡Ó‚' אין רואין  ג''ק י''ס ס''ל סימן ש''וכן קימ, 'ט א"שבת קמ
במראה של מתכת וטעמו מפני ' ומוקי לה בגמ, במראה בשבת

  . שאדם עשוי להשיר בה נימין המדולדלין

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:והרי ,כ נקלטת צורתו בה" המסתכל במראה בע הרי 
 והוא ז"ו וסק"מ סק"ש' א סי"כמבואר במגאת הצר צורה בשבת חייב חט

פ "כ בצר צורה שאינה מתקיימת אסורה עכ" וא,משום כותב
 מותר הכ איך יהי"וא, מדרבנן כמו בכתיבה שאינה מתקיימת

   .' סימן ד'ת בצל החכמה חלק ד"שוכך מקשה ב, להסתכל במראה בשבת
  

ı¯˙ÓÂ: דדוקא בכתיבה שאינה מתקיימת כהך דכותב במשקה 
דכיון ' ד' מ סעי"ש' סיע " השלחן או בכותב באפר המבואר בשוג"ע

' ג הנייר בצורת ב"ג הקלף או ע"דבכותב בדיו שמדביק הדיו ע
ג "לכן בכותב במשקין שמדביק המשקין ע, אותיות הרי הוא חייב

פ "אותיות אם כי אינו כתב המתקיים אסור עכ' השלחן בצורת ב
חוקק אותיות בשבת חייב דכיון שגם ,  וכן בכותב באפר,מדרבנן

, י החקיקה נעשה שינוי בגוף החפץ שחקק בו"משום כותב שע
, ל כחוקק שנעשה שינוי בגוף האפר"לכן גם בכותב באפר דהו

 וכן גם בצובע שמדביק הצבע בחומר ומשנה ,פ מדרבנן"אסור עכ
ובצובע ברזל ונחושת , מראיתו וצבעו חייב בצביעה המתקיימת

כ במסתכל " משא,פ מדרבנן"ר עכשאין הצבע מתקיים אסו
הרי לא נתוסף שום חומר על , במראה וצורתו נקלטת בה

וגם לא נעשה בה שום שינוי בעצם המראה , המראה על ידי כך
אלא שכך הרכב החומרים במראה שכל דבר העומד , ומהותה

  . אין זה בגדר צובע או צר צורה כלל, ממולה נקלט צורתו בה

‰ÎÏ‰Î ·È˘Ó  
 ·„Â
 ‰Ê ¯Â„ÓÍ¯Ú
Â Ú''Â
È„È„È È ËÈÏ˘ ¯‚‰ „
È˜ÒÈÊ ÈÎ„¯Ó ·¯‰'' ‡ÔÈÏ Ẫ̄ ·  

  

˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÏÏÎ  
1 [ÂÁ· ˙Á‡ ÌÚÙ ˙Â·Â˘˙‰ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï ˘È ˙Â·Â˘˙‰ ÏÎ ˙‡ „·Ï· ˘„

„ÁÈ ,˙Â·Â˘˙‰ ˙ÏÈÁ˙· ÁÏÂ˘‰ Ì˘ ˙‡Â ˘„ÂÁ‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏÂ.  
2 [‡·‰ ˘„ÂÁ‰ Ï˘ È
˘‰ ÚÂ·˘‰ ÛÂÒ „Ú ÁÂÏ˘Ï ¯˘Ù‡.  
3 [ ˘„ÂÁ‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏ‡˘‰ ÏÎ ˙‡ ¯˙ÂÙ‰ ÏÎ] Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡˘ ˙Â„„Â· ˙ÂÏ‡˘ ËÚÓÏ

˙Î¯ÚÓÏ Û‡ ‰·Â˘˙[ , ÍÒ· Ò¯Ù ÏÚ ‰Ï¯‚‰Ï Ò
ÎÈÈ1000§  , Â˜„·È ‰ÎÂÊ‰
ÂÈ˙Â·Â˘˙,˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙Â
ÂÎ
 ÂÈ˙Â·Â˘˙ Ì‡ ˜¯Â Í‡ Ò¯Ù‰ ˙‡ Ï·˜ÈÂ .  

  
˙ÂÏ‡˘:  

 מבואר שאשה שנתנה לאדם חשוב מתנה א"ע' זבקידושין ' בגמ] 1
י פירש שם "וברש, מתקדשת בההיא הנאה שקיבל ממנה

בההיא הנאה שתרצה זאת לתת פרוטה לאדם שיפייסנו לזה 
מה הדין באדם חשוב שקיבל משלוח מנות , לקבל מתנה

האם היא , אשה ואמר לה בההיא הנאה אני מקדש אותךמ
י שם בסוגיא כתב אדם חשוב שאינו רגיל "דהרי רש, מקודשת

כ כאן בפורים כולם רגילים לקבל מתנות "וא, לקבל מתנות
  .כ אין הנאה זו שויא פרוטה"א

היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ט "סשבת ב' הגמ] 2
ואף כל הששה עושה רק כדי , דששה ימים ומשמר יום אח

אבל , מה יהיה במי שנמצא במדבר ואינו יודע מתי שבת ,חייו
האם מותר לו להתקשר , יש לו פלאפון שיכול לברר מתי שבת
  .ולשאול כדי למנוע הרבה חילולי שבת

מי שכותב בקופי אות אחת ונרשם על כמה דפים האם חייב ] 3
  . בשבת

  



    
  

  

ùòì øúåî íàäíéøåôá ïéàåùð úå 
 ùùç ùé àîìéã åà íéøåôá ïéàåùð úåùòì øúåî íàä íé÷ñåôä ú÷åìçîá íúðãù äî

äçîùá äçîù ïéáøòî ïéà ìù.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
 íùá àøáñ íúàáäù äî äîìù úåëéìäë ÷øô''ñ äëìä øáã à''è ÷ ,'éçä øôñá åæ àøáñ íéã÷ øáëå íé

øåà''öøú ïîéñ ç'' åò äçîùá äçîù ïéáøòî ïéà ìù ùùçä àëéì íéøåôáã'' åáúëù äî ô
ñåúä 'åî''ç ÷ 'ò'' á úåìéáç úåöî ïéùåò ïéàù åîëã äçîùá äçîù ïéáøòî ïéàã íòè

äðîéä åîöò äðôé àìå úçà äåöîì éåðô åáì àäéù ïðéòáã , åáì àäé äçîùá äçîù ïëå
äçîùá éåðô ,à''éòã íéøåôá ë êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò àåä äçîùä ø÷

éëãøî ,äçîù àåä äîî úòãì êéøö åðéàã àöîðå ,äçîùá äçîù ïéáøòî øéôù ,
øéòäì äàøð, ìù äçîùä åá áøòúðù íéøåôá äçîùä ìù ùùç ïéàã çðéú àäã 

ïéàåùð ,íéøåô ìù äçîùä åá áøòúð íà ïéàåùð úçîù ìù äåöîä íéé÷î êéà ìáà ,
àå'' ïéà ëöå íéøåô ìù äçîùä úîçî ïéàåùð ìù äçîùì éåðô åáì''åöåøéú ò.  

  

èéìù âøáðèåø éáö äðåé áøä'' àíéìùåøé  
ò øéúäì íòè ãåò óéñåäì äàøð''äôñá áúëù äî ô''éøäî éèå÷éì ÷'' ÷çöé úåãìåúå ï

 éåì ïáäøäì''äåî ÷''äøä ìù åðá áå÷éôî ìàøùé ø'' éåì úùåã÷ ìòá ÷åä ÷ìîò úîçìî ø÷éò éë à
ìàøùé éðá ìöà úåøåã êéùîäì ïéàåùðä ,äì äîçìî áéúë ïë ìòå 'øåã øåãî ÷ìîòá ,

÷ìîò úééçî ïîæ àåä íéøåôù úåéäå ,íéøåôá ïéàåùð úåùòì øéúäì ùé øéôù ïë ìò.  
  

ïåæîä øçàìù ïéé øèåô åðéà ïåæîä éðôìù ïéé íéøåôá òåãî  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'î úåëøá''ò á'' à øèô ïåæîä éðôìù ïééä ìò êøéá

ïåæîä øçàìù ïééä úà ,à äðç øá øá äáø øîà"ïðçåé ø ,åéå úáùá àìà åðù àì" íãàù è
ïééä ìò åîöò òáå÷, òåãî úåù÷äì ùéãâ àøîâä äè÷ð àì "íéøåô ë , éîåñáì ùðéà áééç éøä

åé ììëáù àîéú éëå àéøåôá"àåä è , éøä ïðéøîà àøîâáäìéâîä  'ò" áùåô éø÷à àì íéøåé"è ,
åé óåñáìã" áéúë àì èãåäééìò åìéá÷ àì äëàìî øåñéà.  

  

èéìù øôåñ äùî éáø ÷éãöä ïåàâä'' àéåìøò äùåã÷ äìä÷ã áø  
õøúì äàøð ,íéøåô úãåòñ êåúá úåúùì êøãä éøäã , åáúëù äî éôì èøôáå

äãåòñä ïééá úåúùì ïðéòá äãåòñä úòá ñðä äéäã ïåéëã íéðåîã÷ä ,ðú àì ïëì äæù é
äãåòñä øçàìù ïééä úà øèåô.  

  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
õøúì äàøð ,åéå úåúáùá ïåâë äãåòñáù ïééä ìò òåá÷ì áåéç ùéù àëéä ÷øù'' ùé è

ïåæîä øçàìù ïééä úà øèô ïåæîä éðôìù ïééä ìò êøéá íàù ïéã ,àùî'' íéøåôá ë
çð åðéàå äãåòñá ïéã åðéà ïéé úåúùì áåéçä ïééä øåèôéù ïééä ìò äãåòñ úåòéá÷ áù

ïåæîä øçàìù .  
  

  

íéøåôá ïéé úééúù ìù íåéä úåöîá úåáééç íéùð íàä  
íéøåôá ïéé úééúùá úåáééç íéùð íàä íé÷ñåôä úøé÷çá úåëéøàá íúðãù äî.  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú íéãéñç ìä÷ ã''ñ  
øéòäì ùéîâá àúéàã àäî  '÷ íéçñô''ò è'' à äîá ìâøá åúéá éðáå åéðá çåîùì íãà áééç
ø íçîùî''åëå éàîá íéùðå ïééá íäì éåàøá íéùðà øîåà é ' íäì ïéà íéùðã øàåáîå

ïééá çåîùì ,áîø ïééòå'' íå ÷øô 'åé úåëìäî''é äëìä è'' çïéé íéúåùå øùá íéìëåà íéùðàå ,
ååëã íù ïéîéðá éðá úåäâäáåíéùð èòîì åúð , òáøàá úåáééç íéùðã àäî ïééòì ùéå

úåñåë ,øëùî åðéàù åúâî ïéé úåúùì íäì øùôàã íúä éðàùã øîåì ùéå.  
  

èéìù âðåé òã óñåé áøä'' àíéìùåøé øéî úáéùé  
 äëìäá íéðééåöî íéøòù øôñáã ïééöì äàøðæ äìéâî 'ò'' á áééçéî àáø øîàãî ÷ã÷ã

ùðéàíãà áééçî áúë àìå  ,àøðäùà àìå áééçî ùéà à÷åãã åðéòîùäì àáã ä , ïéàå
îâá àúéàã àäî úåù÷äì 'ãá úåáééç íéùðã 'úåñåë , ïéé úåúùì äéì øùôàã íåùî
îé÷ã øëùî åðéàù åúâî'' ìá''ö á''ò æ'' á ùåãé÷ åéìò øîåàå íéáðò ìåëùà íãà èçåñ

íåéä ,àùî''òãé àìã ãò úåúùì áåéçäã íéøåôá ë ,éà áééçî áåúë ïëìåà÷ååã ùð.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  

òã øéòäì äàøð'' íåùî íéøåôá ïééä úééúùá íéáééçã àäã íúàáäù íäøãåáàä ô
ò äéä ñðäù''ñðä åúåàá åéä íä óàù úåáééç íéùð óàã øîéîì àëéà ïééä úééúù é.  

  

åéö åéáàù øåçáåìå÷á òåîùì êéøö íàä íéøåôá øëúùé àìù åì ä  
 åà åìå÷á òåîùì êéøö íàä íéøåôá øëúùé àìù åì äåéö åéáàù øåçáá íúø÷çù äî

îé÷ã ïåéë åìå÷á òåîùì êéøö åðéà àîìéã'' ìøåé'' ãø ïîéñ''è óéòñ î'' å øåáòì åéáà åì øîà
äøåú éøáã ìò ,àì úåöî ïéá äùò äåöî ïéá äùòú ,äåöî åìéôàåíäéøáã ìù  , àì

åì òîùé ,æùøâä íùá íúàáäå''öæ à''îøä úèéù ùéù ïåéë åì òîùéù êéøöù ì'' à
ò äåöîä úà íéé÷îù''äðéù é ,à''äøåú éøáã ìò øåáòì åì øîåàë àéåä àì ë.  

  

èéìù õéìâèù àâøù íäøáà éáø ïåàâä'' àúéìéò øúéá æðàö úìéä÷ áø  
èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' à ììåë ùàøú ãåîìúä ìëéä''à  

ã àäî øéòäì äàøðîé÷'' ìøåé''ø ïîéñ ã''ñ î''ë ÷''ä ,éøäîá åøå÷îå''ñ÷ ùøåù ÷''ñ å''à ÷ ' áàä íà
äá õåôçéù äùà äæéà àùéì ïáá äçåî ,áàä ìà òåîùì ïáä êéøö ïéà , ïî ãçàå

ã íåùî íéîòèäåì òâåðù äîá àìà âäåð äðéà áà ãåáë ,äîåãëå åìéëàäì ïåâë , ìáà
äîááåéç ïéà åì òâåð ïéàù  ,à'' êéøö äîì åéìéà òâåð àì íéøåôá úåøëúùäù ïàë ë

åìå÷á òåîùì ,äæî ùééáúîå úåðåéæá åì ùéã øîéîì àëéìå , íìåëå äåöîä äæ éøäã
íéøåôá ïë íéùåò.  

  

úåðî çåìùî úåöî íéé÷ù íãå÷ íéøåôá ìåëàì øåñéà ùé íàä  
àì øåñéà ùé íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî úåöî åîéé÷ù íãå÷ íéøåôá ìåë

îé÷ã åîë íéðåéáàì úåðúîå úåðî çåìùî'' ìøåà''ðøú ïîéñ ç'' á íåé÷ íãå÷ ìåëàì øåñàã
 úåðî çåìùî úåöî íéé÷ù íãå÷ ìåëàì øúåîå äæì ùåçì êéøö ïéà àîìéã åà äåöî

íéðåéáàì úåðúîå.  
  

äøä''èéìù âøáãìåâ òùåäé ìàéçé â'' àíéìùåøé  
åù íùá íúàáäù äî'' åøáãð æà úå ÷ìç 'ñ ïîéñ'' ä íéãéô÷î àìù øáãä íòèá áúëù

úåðî çåìùî úåöî íåé÷ íãå÷ ìåëàì àìù , ïëúé àìå éðùäì çìåù ãçà ìëã ïåéë
çìùù íãå÷ ãçà ùéàî úåçôä ìëì ìá÷ì àìù ,à'' ïëì øîåù çéðäù åîë àéåä ë

íãå÷ ìåëàì øúåî ,à äæ íòè éôìã øéòäì äàøð''é êåú ìáà ë''ãåç á ìá÷î åðéàù ù
íåìù úìéàùá øåñàã íåùî úåðî çåìùî ,à'' íãå÷ äãåòñä ìåëàì øåñà àäé ë

áééç äæáã íéøçàì úåðî çìåùã ,ðä íòèä êééù àì åìöà éøäù'' úåðî çåìùîã ì
øîåùë àéåä ìáé÷ù .  

  

åúáåç éãé àöé íàä úåðî çåìùîì äâåò úøëñ äìåçì çìùù éî  
ðî çåìùîì äâåò çìùù éîá íúðãù äî åà åúáåç éãé àöé íàä úøëåñ äìåçì úå

 íúáúëå åúáåç éãé àöåé åðéà åìëàì ìåëé åðéà éðùäù ïåéë àîìéã úîåøúä íòèìã
åé úãåòñ åì ïéàù éîì ïåøñç úåàìîì éãë úåðî çåìùî úåöîã ïùãä''è , øáúñéî

ã åðéà àöåéåìëàì ìåëé åðéà åøéáçùë.  
  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  
ì äàøð ãîç é÷åùç øôñáã øéòäò äìéâî''ö î''ò ä'' àäæ úà äçã ìáà íúáúëù åîë áúë ,

äðåù ïåæîá äâåòä úà øçà íãà íò óéìçäì ìåëé äìåçä éøäù ,àå'' úòééñî äâåòä ë
íéøåô úãåòñì òéâäì åì , ìåëàì íéìåëé íäå äçôùî éðá ìá÷îì åì ùé íà äçã ãåòå

ì ÷å÷æ ìá÷îä éøäù çìåùä àöé äâåòä úàíéøåô úãåòñì íøåáò íâ ìëåà âéùä.  
  

á÷øé íéòùø íù øîåì øúåî íàä ïîä úà äìéâîá øéëæî àøå÷ ìòáäùë 
 úòùá ïîä øîåàùë á÷øé íéòùø íù íéøîåàù áúëù ùåáìä íùá íúàáäù äî

íéøåôá äìéâîä úàéø÷ , àéåäã íåùî ïë øîåì øåñàù íé÷ìåç íé÷ñåô äáøäã íúàáäå
äìéâîä úàéø÷ òöîàá ÷ñôä.  

  

èéìù èøéáìééà äîìù áøä'' àäôéç  
 øúñà úìéâîáù ïééöìå óéñåäì äàøð"äãåäé éèå÷éì " úîà éøîàä åð÷æ íùá àéáî

÷åöæ øåâî''î äáø ùøãîá àúéàã àä ìò ì''à è ' øöðãðëåáð åøéëæäùë íéøîåà åéäù
 äìéâîá"àéîè ÷çù " åúòã ïðéæç ÷ñôä àéåä æàã äàéø÷á àì êà úàæ åãîìùë åäæ

ñôä àéåäãäàéø÷á ÷ .  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''éçà é  

 éáø ïåàâäõøååù äîìù èéìù''à  

ø''åîå ïåîè÷á î''äøåúä éãîçî àìôðä ïåéìâä ì  

éä úçîù ìâøì øîë åðá ñðëïøäà éëãøîéð '' å  

åðéáà íäøáà ìù åúéøáì  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  
 áøäé ïåòîù .õéáåá÷òé èéìù'' àùîù úéá  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  
 áåè ìæî úëøáå  

 åéáàìáà''øàååôà÷ ã èéìù''à  

 åéîçìååîãà''÷éùèéìî øèéìù ''à  

 åáñìåáà''èø÷ãàåå ãèéìù ''à 
åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøä õéôù øéàîèéìù'' à÷øá éðá  

áò åúá éàåùð úçîù ìâøì'' â  

äáä'' çìãééæ øæòìàéð ''å  

 áøä ìù åðáõéùôì éìúôðèéìù '' àùîù úéá  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéã é  
 áøäïîãìå ÷çöé èéìù''à  

íéìùåøé  
ìòì'' åéáà ð  

 áøä ïåòîù áøä ïáäéøà äùî æ''ì  
áìð"òë ''øãà á  
ú.ð.ö.á.ä.  

áãåð äæ ïåéìâ  
úîùð éåìéòì  

ë''éæ øãðñëìàî íçðî éøîàä ÷''ò  
äøä''ø ÷ éáíçðî íäøáà  éáø ïáäùî äãåäé éæ'' ò

ú.ð.ö.á.ä.  
àìåìéää ìòá ìù äìåãâä åúåëæù àåòø àäé  

öåéå åúéá éðá ìòå åéìò ïâú'' ç  
äçìöäå äëøá íééç òôùá êøáúäì  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäã'' øïøèù éëãøî äéìãâ èéìù'' àíéìùåøé  

ä åîà úîùð éåìéòì'' ä  

 úøîìçø äåç  áøä úááàæ ïåòîù ò''ä  

ë äøèôð''à øãà ç 'òùú''ú à.ð.ö.á.ä.  
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