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האם מותר להניח קרח וכדו' ע"ג המכה בשבת?

כתב המ"ב ,1שמותר לדחוק בסכי

מקו

שהתנפח ע"י מכה ,וכ מותר להקר את המקו
ע"י איזה כלי מתכת .והטע  ,כיו שאי דר
לעשות דברי אלו בסממני ] ע"י תרופה[ ,על
כ אי חשש שמא יבוא לשחוק בשביל זה
סממני  ,ואי זה בכלל גזירת חז"ל של איסור

מותר לו להנות ממה שעשה ,ומה הדי כלפי
שאר בני אד

א

מותר לה

להנות ממלאכה

שנעשתה ע"י אד אחר.
ובדי זה ישנה בגמרא מחלוקת ידועה בי רבי
מאיר רבי יהודה ורבי יוחנ הסנדלר ,3המתייחסת
לאוכל שנתבשל בשבת ע"י יהודי א
לאוכלו.4
דעת רבי מאיר – שאי חילוק בי האד

רפואה בשבת.
ולפי זה ,מותר ג"כ לשי קרח או שאר דבר קפוא

שעשה את המלאכה לאד

ע"ג המכה 2שלא תתנפח ,או כדי להפחית את

שוגג למזיד ,שבשוגג מותר לכול

הכאב,

שהרי

אי

רגילות

להשתמש

לזה

מותר

עצמו

אחר ,אלא רק בי
להנות

מהמלאכה אפילו באותה שבת עצמה .ובמזיד
באותה שבת אסור לכול  ,ולאחר שבת מותר

בתרופות ,וע"כ אי זה בכלל גזירת חז"ל.

לכול .

  

דעת רבי יהודה – שבכל אופ בשבת עצמה

האם מותר להנות ממלאכה שנעשתה ע"י יהודי

אסור לכול  ,ולאחר שבת מותר לכול  ,חו

בשבת?

מכשעשה במזיד שאסור לו עצמו לעול ] אפילו

כא אנו נגשי

לנושא חדש הנקרא "מעשה

לאחר שבת[.

שבת" ,דהיינו מעשה מלאכה שנעשתה בשבת

דעת רבי יוחנ הסנדלר – שבכל אופ אסור

מותר להנות

מכשנעשה בשוגג שמותר

בשוגג או במזיד ,והנידו הא

לכול

לעול  ,חו

לאחרי לאחר השבת.

ממלאכה שנעשתה ע"י חילול שבת.
נעשתה

]א נשי לב :רבי יהודה מחמיר שלב אחד יותר

המלאכה במזיד או בשוגג .ב .מה הדי כלפי

מרבי מאיר ,ורבי יוחנ הסנדלר מחמיר שלב אחד

ויש לדו בזה בכמה אופני  :א .א
האד

עצמו שנכשל ועשה את המלאכה א

 1סימ שכ"ח ס"ק קמ"ד ושעה"צ ס"ק ק"ד .ועוד
עיי"ש בשו"ע סעי מ"ג.
 2עיי שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ה הערה פ"ז בש
הגאו רבי שלמה זלמ אויערב זצ"ל שאסר זאת,
אול בחלק ג' בתיקוני ומלואי על הערה הנ"ל חזר
בומזה והתיר

יותר מרבי יהודה .כגו לעצמו בשוגג – ר"מ

 3חולי ד ט"ו ע"א ,כתובות ד ל"ד ע"א ,גיטי ד נ"ג
ע"ב ,ב"ק ד ע"א ע"א.
 4ועיי בסימ שי"ח סעי א' שכתב הרמ"א שהוא הדי
לשאר מלאכות שבת.

מתיר אפילו בשבת עצמה ,ר"י מתיר רק לאחר
השבת ,ור"י הסנדלר אוסר לעול [.

וכתב המ"ב ,8שלמעשה אנו נוקטי כדעת השו"ע
שפסק

במזיד

כרבי

יהודה,

א

הצור

במקו

כשהמלאכה נעשתה בשוגג יש לסמו על הגר"א

בשוגג

שפסק כרבי מאיר .וכמוב שבכל מקרה בו נבוא

לעצמו

לאחרי

לעצמו

לאחרי

רבי

מותר

מותר

מותר

מותר

מאיר

לאחר

לאחר

בשבת

בשבת

השבת

השבת

להקל משו "מקו צור " יש לעשות שאלת רב
א

צור שאפשר

באמת נחשב הדבר למקו

להקל בזה] .ובאמת לספרדי הדבר יותר חמור,
משו

שהשו"ע לא הביא כלל דעה אחרת אלא

רק את דעת רבי יהודה[.

רבי

אסור

מותר

מותר

מותר

יהודה

לעול

לאחר

לאחר

לאחר

השבת

השבת

השבת

לאיסור דרבנן?

רבי

אסור

אסור

אסור

מותר

בביאור הלכה 9מביא את דברי הפמ"ג הסובר

יוחנ

לעול

לעול

לעול

לאחר

שאי חילוק בכל זה בי מלאכה דאורייתא

השבת

למלאכה דרבנ  .אבל הוא חולק עליו ,ומביא שג

הסנדלר

טע האיסור להנות ממלאכה שנעשתה תו כדי
חילול שבת – לכל מא דאמר לשיטתו ,הוא
מחמת קנס שקנסוהו חז"ל.5

הגר"א והחיי אד פסקו שבמלאכה דרבנ ג רבי
יהודה מודה לרבי מאיר ,שבשוגג מותר ג לאד
עצמו שנכשל ועשאה ,אפילו בשבת עצמה.
עד כא ביארנו את הנושא בכללותו ,ובגליו הבא

איזו שיטה נפסקה להלכה?

בעזה"י נביא כמה דוגמאות מעשיות הנוגעות

ישנה מחלוקת בי הפוסקי

הראשוני

6

הא

לפסוק כדעת רבי יהודה או כדעת רבי מאיר
]דעת רבי יוחנ הסנדלר לא נפסקה לכו"ע[ .דעת
הרי" הרמב"

האם יש הבדל בדין זה בין איסור דאורייתא

והרא"ש וכ סוברי

הגאוני ,

להלכות אלו.
בגליון הבא:

−

האור בחדר ,הא מותר להשתמש באור זה?

שלהלכה אנו נוקטי כדעת רבי יהודה ]שבשבת
עצמה אסור לכול

ולאחר שבת מותר לכול

−

חו מהעושה במזיד שאסור לו עצמו לעול [ .וכ
פסק השו"ע .7אבל דעת התוספות הסמ"ג וספר
התרומה ,שלהלכה נוקטי
]שבשוגג מותר לכול

כדעת רבי מאיר

ובמזיד בשבת עצמה אסור לכול
מותר לכול [ .וכ פסק הגר"א.

מי שקיל

את הביצי

כשעתיי

−

אד הוציא בטעות טישיו בכיסו והעבירו דר
רשות הרבי

או כרמלית ,הא

מותר לו

להשתמש בטישיו?

−

הניח בטעות בשר ע רוטב קר על גבי הפלטה
בשבת ,הא יכול לאכול זאת?

 5מ"ב סימ שי"ח ס"ק ד'.
 6עיי כל זה בב"י תחילת סימ שי"ח.
 7סימ שי"ח סעי א'.

לפני

הסעודה ,הא מותר לאכול את הביצי ?

אפילו בשבת עצמה
ולאחר שבת

אד

ששכח לרגע ששבת היו

והדליק את

8

ש ס"ק ז'.
 9סימ שי"ח סעי א' ד"ה המבשל בשבת וכו'.

