גליו מס' 2

האם מכירה – קמעונאית )חנות מכולת( נכללת
באיסור עשיית מלאכה לאחר מנחה קטנה?
בגליו הקוד למדנו שמלאכות ועבודות מסויימות
אסור לעשות לאחר זמ מנחה קטנה ,שזה  2.5שעות
זמניות לפני השקיעה.

איזו מלאכה נאסרה בערב פסח אחר חצות?
לתפור בגד חדש אסור בי לעצמו בי לאחרי  ,ואפילו
א לא עושה זאת תמורת תשלו  ,משו שזו מלאכה
גמורה .אבל לתק בגדי )תיקו מכפלת ,תפירת
כפתור ,תיקו קרע וכדו'( מותר אפילו עבור אחרי ,
ודוקא בחנ ולא תמורת תשלו .5

אמנ מכירה וקניה רגילה מותר לבצע לאחר מנחה
קטנה .אול  ,המשנה ברורה 1מזהיר שלא לסגור את
החנויות סמו לשבת משו שעל ידי זה יכולי
המוכרי והקוני להגיע לידי חילול שבת ח"ו .ולכ
כתב שיש להקפיד לסגור את החנויות לכל הפחות
שעה קוד השבת.

תספורת א היא נחשבת למלאכה גמורה ואסורה
לאחר חצות אפילו בחנ  .אול  ,מותר להסתפר אצל
גוי אפילו לאחר חצות.

מה ההבדל בין ערב פסח לשאר ערבי שבתות
וחגים?

ציפורניי יש לגזור לפני חצות .אול  ,א שכח מותר
לגזור אות לאחר חצות.7

אפילו שכל ערבי חגי שוי ה בדינ לערבי
שבתות ,שונה הוא ערב פסח שעשאוהו כיו"ט בפני
עצמו ,משו שהוא יו שחיטת קרב הפסח .וא
בזמנינו 2שבעוונותינו אי אנו מקריבי את קרב
הפסח נשאר די זה .ולכ אסרו חז"ל לעשות מלאכה
בערב פסח כבר מחצות היו )לפי שעות זמניות(.

האם מותר לגוי לעשות עבורי מלאכה בערב פסח
לאחר חצות?

רש"י כותב טע נוס  3מדוע אסרו חז"ל לעשות
מלאכה בערב פסח כבר מחצות היו  ,כדי שלא יהיה
טרוד בעשיית מלאכה וישכח את ביעור החמ ,4
ושחיטת קרב פסח ,והכנת המצות לליל הסדר.

כיבוס הבגדי
חצות.6

ג

נחשב למלאכה שאסורה לאחר

בשו"ע מביא בזה מחלוקת ,והמנהג להקל בזה שגוי
יכול לעשות מלאכה עבור יהודי לאחר חצות אפילו
בביתו של היהודי .כמו כ  ,מותר לתת את הכביסה
לכובס גוי א אחרי חצות] .8וא שאמירה לעכו"
אסורה אפילו בחול המועד ,הקילו בזה בערב פסח
אחר חצות[.

 1מ"ב סימ רנ"א ס"ק א' ,וסימ רנ"ו ס"ק א'.

5מ"ב סימ תס"ח ס"ק ח'.

 2מ"ב סימ תס"ח ס"ק א'.

 6מ"ב ש ס"ק ז'.

 3ביאור הלכה סימ תס"ח ד"ה "מחצות".

 7מ"ב ש ס"ק ה'.

 4טע זה נראה שמתייחס לבוקר של ערב פסח ,שאז הוא זמ
שריפת החמ  ,ומובא במשנה )פסחי ד נ' ע"א( שעשיית
מלאכה בזמ זה תלויה במנהג.

 8שו"ע סימ תס"ח סעי א' ,ומ"ב ש ס"ק ה' וס"ק ז'.

הגיליון לעילוי נשמת :מרת נחמה שרה בת ריבי מאיר ע"ה

האם מותר "להתחיל מכונה" במכונת הכביסה או
במייבש לפני שבת?
הנידו בזה הוא ,הא מותר להתחיל מלאכה לפני
שבת על מנת שהיא תימש מעצמה א בתו השבת.
בדבר זה נחלקו בית הלל ובית שמאי במסכת שבת,
בית שמאי סוברי שאסור שכלי האד יעשו מלאכה
בשבת )"שביתת כלי "( .ובית הלל סוברי שמותר
שכלי האד יעשו מלאכה בשבת ,באופ שהאד אינו
משתת במלאכה.
הנפק"מ במחלוקת זו ,א מותר להניח בגדי בצבע
בערב שבת על מנת שה יספגו את הצבע בשבת.9
שלפי בית הלל דבר זה מותר ,מכיו שהאד אינו
עושה כלו בשביל הצביעה בשבת.
וכמו כ ] ,לפי בית הלל[ מותר להניח אוכל על האש
לפני שבת )באופ המותר ,דהיינו על פלטה או פלטה
חשמלית וכדו'( א שזה ממשי להתבשל או להתחמ
בשבת.

פוסקי  12הסוברי שהיא בכלל נידו זה ,שלפי השו"ע
הדבר מותר ,ולפי הרמ"א )לאשכנזי ( אסור יהיה
להשאיר מכונת כביסה שתפעל בשבת .א יש פוסקי
אחרי הסוברי שאי זה כ"כ מוש פרסו כמו
שעושה המטחנה ,ולכ זה לא בכלל האיסור הזה.13

בגליון הבא אי"ה:
 −הא מותר לכוו את מערכת ההשקיה בגינה שתתחיל
לפעול בשבת?
 −מה הטע שהצריכו חז"ל להדליק נרות שבת?
 −כמה נרות יש להדליק?
 −מה הדי מי ששכח להדליק נרות שבת?

מדוע אם כן יש שאלה על מכונת הכביסה?
ישנה מחלוקת בי השו"ע והרמ"א 10הא ג מלאכה
המשמיעה קול ויכולי בנ"א לחשוב שהוא עשה זאת
בעצמו בשבת – כגו לתת חיטי במטחנה לפני שבת
בכדי שיטחנו בשבת א היא ג בכלל דינ של בית
הלל שאמרו שמותר שתיעשה בשבת.
השו"ע סובר שמותר להניח חיטי במטחנה לפני
שבת ,על א שהמטחנה תטח בשבת ותשמיע קול,
ואי חשש שאנשי יאמרו שהוא טוח בשבת ,משו
שיודעי שיתכ שהוא הכניס את החיטי במטחנה
לפני שבת.
אבל הרמ"א סובר ,שיש לחשוש שמא אנשי יאמרו
שהוא הכניס את החיטי למטחנה בשבת עצמה .וזהו
איסור הנקרא "מראית העי " – פירוש :מלאכה
שאנשי עלולי לחשוב שהיא נעשית בשבת ,או דבר
שהוא ביזיו לשבת .ורק בדבר שיש לאד הפסד א
ימנע ממנו אפשר להקל כדעת השו"ע.11
ועתה ניגש לעני מכונת הכביסה .הנה מכונת הכביסה
לעיתי קרובות משמיעה קול ,ומשו כ יש
 9סימ רנ"ב סעי א'.
 10ש סעי ה'.
 11רמ"א ש סעי ה'.

 12שמירת שבת כהלכתה ח"ב פרק מ"ב סעי מ"ג.
 13הגאו רבי משה שטרנבו שליט"א.

