
  , אב תשע"חבס"ד

  רנג. -חזרה   ד, רעו.-מנים רמג, רמד, רמז, רנב במבחן סי

  יש להרחיב בכל שאלה מקורות הדינים, מחלוקות הראשונים, וכיצד נפסקה ההלכה.

 הנאה ממעשה הנכרי: .1
     ג. נר שהדליק לצורך סעודת שבת.   מדורה שהדליק לצורכו.    ב.    נר שהדליק בשבת לצורכו.     .א

ה. נר שהדליק לצורכו ולצורך     ד. החזיר ע"ג האש תבשיל מבושל כל צורכו ומצטמק ויפה לו.  
ז. הביא בגד למכבסה בער"ש וכיבסו בשבת     ו. שכיר יום שבנה בית עבור ישראל.      ישראל.   

 ורוצה ללובשו מיד במוצ"ש.  
 מחאה: .2

  עבור הישראל בבית הגוי בעצי הישראל.   מדליק נר בבית הישראל עבור הישראל.   ב. מדליק נר  .א
 עובד זר בבית הישראל ומבשל לעצמו אורז בשבת. ג. 

 קבלנות: .3
ב. נתן מלאכה   נתן לנכרי מלאכה ביום ו' ואין שהות לגומרו וסיכם עימו שיתפשרו על המחיר.    .א

בנה לו ארון] ג. נתן מלאכה לנכרי [כגון שי   לנכרי ביום ה' ואין שהות לגומרו ולא קצץ עימו.  
ד. שלח איגרת עם הנכרי בד' וה' ואין    וקצץ עימו שישלם לו עבור כל יום עבודה סך מסויים.  

 שהות להביאה.
 פרהסיא: .4

קצץ עם הגוי במלאכת מטלטלין, ועושה אותה בפרהסיא.  ב. קצץ עם הגוי במלאכת מחובר ועושה   .א
אותה בפרהסיא.  ג. קצץ עם הגוי מלאכת מחובר ועושה אותה שלא בפרהסיא.  ד. קצץ עם הגוי 
מלאכת מחובר וכל העיר לוקחים הגויים בקבלנות במלאכה זו.   ה.  קצץ עם הגוי על בניית מבנה 

 י.  ציבור
 שכירים:  .5

ת האם יכול לעבוד בשבת.  ב. שכיר שנה שמפעיל איש תחזוקה במלון שמקבל משכורת חודשי  .א
שכיר שנה שמפעיל מרחץ עבור הישראל ומקבל אחוזים עבור כל אדם מרחץ עבור הישראל.  ג.  

 שנכנס למרחץ.
 שאלות מעשיות: .6

האוכל העובדים הנכרים ע"י מכונות הכשר מהודר, אחר כל סעודה בשבת מנקים את חדר במלון עם   .א
 באר מצד: הנאה, מחאה, שכיר חודש. -שטיפה וניקוי.  האם אריך למעבד הכי

הנותן רכבו למוסך של נכרים ביום ה' אך אומר לו הנכרי שיש הרבה מכוניות לפניו ולכן לא יתפנה   .ב
 .עד שבת לתקן את רכבו ולא קצצו את המחיר כי אינם יודעים עדיין מה יש לתקן

בעל פרדס אתרוגים צריך להספיק לקצוץ את כל האתרוגים קודם ר"ה כדי שיספיק לשווקם לחנויות   .ג
 האם יש אפשרות להתיר דבר זה. -ולצורך כך רוצה להעסיק נכרים לעבודת השדה גם בשבת

אינו גו"ק: א. להניח קדרא חייתא של ירקות מער"ש.  ב.  להניח  -כתוב בקצרה הדינים באופנים הבאים .7
ומצטמק ויפה לו מער"ש.  ג.  להחזיר מער"ש באופן שאם היה התבשיל קר לא היה  תבשיל מבושל כ"צ
 מספיק להתחמם.  

 חזרה: א. פינה ממיחם למיחם.  ב. ע"ג קדרה ריקנית.  ג. ע"ג קדרה מלאה שעומדת ע"ג האש.  .8

  

  בהצלחה!

  

  

ז"ה יתקיים בכם 'וקויי ה' לכל אברכי הכולל ובני משפחותיהם, בין הזמנים מהנה ומרגיע. ובע
  יחליפו כח'.

  

  



  

  

  

  

  

  [בקצרה]ד, רעו -מבחן סימנים רמג, רמד, רמז, רנב ב תשובות

נכרי שהדליק נר לצורכו מותר לישראל להנות מהנר משום שאין חשש שמא ירבה דנר לאחד נר  א. .1
למאה.     ב. אבל במדורה שהדליק לצורכו נחלקו הראשונים האם גם בה נאמר נר לאחד נר למאה או 

א השו"ע רע"ו שמא מדורה קטנה אינה מועילה לכמה אנשים ויש חשש שמא ירבה בשבילו. ולדינא הבי
דעה האוסרת. ובסעיף ה' נראה שבמקום הצורך היקל בדבר שהרי א ב' הדעות, ובס"ד נראה שס"ל כס"

כתב שאם הדליק מדורה לקטנים יכולים גם הגדולים להנות ממנה וכן הוכיח הבאור הלכה ס"א מדברי 
שהותרה אמירה לנכרי במקום מצוה גם באופן שיעשה הנכרי מלאכה  ג.   דעת בעה"ט  השו"ע ס"ה. 

דאורייתא וממילא הותרה גם ההנאה ממעשה הגוי באופן זה, והביא הרמ"א שיטתו בסי' רע"ו ס"ב, אך 
לדינא אין מורין כן כמבואר במשנ"ב סקכ"ד.   ד.  קיי"ל שנכרי שעשה תוספת הנאה מותר לישראל 

ולפ"ז  ,להנות ממעשיו, ולכן נכרי שהדליק נר נוסף מותר להנות ממעשה הנכרי כמבואר סי' רע"ו ס"ד
גם באופן שמחזיר הנכרי תבשיל מבושל כ"צ אף שמצטמק ויפה לו הוי רק תוספת הנאה ומותר להנות 
ממעשיו כמבואר ברמ"א סי' רנ"ג ס"א.   ה.  מבואר בגמ' שבת קכב. שנכרי שחימם את המרחץ כאשר 

לנו אם מחצה ישראל ומחצה גויים אסור להנות ממעשיו, כי עשה גם עבור הישראל או משום שספק 
התכוון עבור הישראל כמבואר בבראשונים שם בארוכה, וכן נפסק להלכה שו"ע סי' רע"ו ס"ב ומשנ"ב 
סקט"ז.  אמנם כאשר עושה הנכרי עבור עצמו ועבור ישראל יש סברא לומר שהיות ועושה עבור עצמו 

לאסור גם רע"ו  ודאי עיקר עשייתו עבור עצמו ולכן מותר לישראל להנות ממנו. ולדינא כתב המג"א סי'
בכה"ג כי נחשב כדין מחצה על מחצה. אמנם הבאור הלכה ס"ב הביא דעת הנשמ"א להתיר כי נכרי 
עושה בעיקר עבור עצמו, וכן הווכיח הנשמ"א מלשון השו"ע ס"ג עיי"ש ופסק הבאור הלכה כוותיה 

ת ולדעת הט"ז במקום הצורך.   ו.  מלאכת פרהסיא שנעשית עבור הישראל לדעת המג"א אסורה עולמי
רק מלאכה עבור מת אסורה עולמית, ועיין מג"א ומשנ"ב סי' רמ"ד ס"ג, והעולה מדברי המג"א שבשכיר 
יום יש להחמיר ולאסור הנאה עולמית בין לו ובין לאחרים, ובדברי המשנ"ב קצ"ע, דבסקי"ט הביא דעת 

ואילו בסקכ"א הביא דעת  הח"א לאסור בשכיר יום רק למי שנעשה עבורו ולאחרים מותר בכדי שיעשו,
המג"א כפשוטו, ויש ליישב. ומ"מ בעת הצורך אפשר להקל כדעת הט"ז שאוסר רק במלאכה עבור המת 
וממילא הכא יש להתיר אחר בכדי שיעשו.    ז. בגד למכבסה נחשב לקציצה בקבלנות משום שיש מחיר 

ת ממה שעשה הנכרי עבור קבוע עבור הבגד, ובאנו למחלוקת הר"ן והגהות אשר"י האם מותר להנו
רמ"א פסק כהגהות אשר"י, והיקל במקום הישראל כאשר קצץ עימו דהשו"ע רנ"ב ס"ד פסק כהר"ן וה

 הצורך כהר"ן. 
שכמו"כ  מבואר במשנה קכב. שאסור להנות מנר שהדליק נכרי עבור הישראל, ובתוס' שם מבואר ב.  א.  .2

צריך למחות. ומתבאר בתוס' שיש למחות בכל מקום שיש הנאה, וברבינו שמחה שהובא במרדכי מבואר 
שיש למחות בכל אופן שמשתמש בעצי ישראל, וממילא באופן שהדליק הנר יש למחות כי נהנה ממנו 

א ובמשנ"ב וכן באופן שמדליק בעצי הישראל בבית הישראל הדין כן וכמבואר כ"ז ברמ"א סי' רע"ו ס"
בבית הישראל אף שעושות את מלאכתן כתב הט"ז ריש סי' רמ"ד שהשפחות שעושות שם סקי"א.   ג. 

היות ועושות בעצי ישראל יש למחות בידם, והביאו המשנ"ב סק"ל. אמנם הביא שם שבאופן שניכר 
 שעושה מלאכת עצמו שרי. והכל לפי ראות עיני המורה. 

ותר לתת לו אף בער"ש סמוך לחשיכה כמבואר בגמ' שבת יט. וכן קצץ עם הנכרי מ רשא. קיי"ל שכא .3
פסק השו"ע סי' רמ"ז ס"א וסי' רנ"ב ס"ב. ובשו"ת הרשב"א מבואר שגם אם אמר שישלם לו ויתפשר 

ב. נחלקו   עימו נחשב לקציצה כמבואר בשו"ע סי' רמ"ז ס"ב ובבאור הלכה סי' רנ"ב ס"ב בארוכה.
רנ"ב ס"ב האם יכול לתת לנכרי בכה"ג, דעת השו"ע שאין יכול לתת כי שו"ע ורמ"א סי' רמ"ז ס"א וסי' 

אדעתיה דישראל קא עביד משום שלא קצץ עימו, ודעת הרמ"א שיכול לתת כי ודאי שעושה על דעת 
עצמו ואין בזה מראית עין משום שמופלג הרבה מיום השבת.    ג. מבואר בר"ן שבת יט. שגם אופן זה 

לתת לנכרי אלא שבער"ש אין לתת כי נראה שעושה הנכרי עבור הישראל  נחשב קבלנות ויהיה מותר
שציווהו על השבת, וכן פסק השו"ע סי' רמ"ז ס"ג.   ד. אף שכתבנו לעיל שנחלקו הרמ"א והשו"ע באופן 

ישראל זה בשאר מלאכות, מ"מ באגרת מודה הרמ"א לכתחילה לדעת השו"ע לאסור היות וכתב יד של 
 כמבואר במג"א סי' רמ"ז ס"ב.  -הישראל בשבת וחרו ששלניכר וחששו טפי שיאמ



א. מבואר בשו"ע סי' רמ"ד ס"ד שמלאכת פרהסיא אף במטלטלין אסורה משום חשש מראית העין ואין  .4
להתיר כלל. אמנם בסי' רנ"ב ס"ג כתב שיש להחמיר ולאסור ומשמע שלא אסור מעיקר הדין, וכבר עמד 

עת השו"ע בין ניכר של מי המלאכה שעושה ובזה אסור מעיקר ע"כ המג"א סק"י וביאר שיש חלוקה לד
אמנם לדינא המג"א לא פסק כן אלא אסר בכל גוונא, הדין, לבין לא ניכר שבזה אסר מצד החומרא. 

ובמשנ"ב סי' רנ"ב סקכ"ה הביא דעת התו"ש להתיר בכל גוונא.  ב.  מלאכת פרהסיא במחובר לדעת 
שאר הראשונים יש לאסור משום חשש מראית העין שיאמרו  ר"ת מותר ככל מלאכה בקציצה, ולדעת

שהוא שכיר יום או משום שיבואו להתיר שכיר יום דלא יחלקו בין שכיר יום לקבלנות כמבואר בר"ן 
והובא בבאור הלכה סי' רמ"ד ס"א. ולדינא נפסק דלא כר"ת ולכן יש לאסור לתת לנכרי אם יודע שיעבוד 

ה מזו צריך אף להתנות עימו קודם השבת שלא יעבוד בשבת כמבואר בשבת את מלאכת הפרהסיא, ויתיר
בסי' רמ"ד ס"ג ברמ"א ובבאור הלכה שם.   ג. נחלקו הראשונים האם אסור כל מחובר או רק כאשר זה 
בפרהסיא, והטעם לאסור בכל גוונא כתב  המג"א והו"ד במשנ"ב סי' רמ"ד סק"ו שעדיין יש לחוש 

גוי עבורו, וטעם נוסף משום לא פלוג כמבואר שעה"צ סי' רמ"ד סק"כ. לשכניו שיראו וידעו שעובד ה
בקבלנות בבית והיקל סי' רמ"ד סקי"ט והרמ"א בס"ב הביא דעת המתירים, ולדינא החמיר המשנ"ב 

ד.  כפי שהוזכר לעיל אות ב' האם אסור משום מראית העין או משום שמא  בקבלנות של סיתות אבנים. 
, והנפק"מ היא לאופן זה, שלטעם הראשון יש להתיר ולטעם השני יש לאסור. יבואו להתיר בשכיר יום

ולדינא החמיר בזה הבאור הלכה סי' רמ"ד ס"א ואילו האג"מ היקל בזה.  ה.  יש סברא נוספת להתיר 
והוא ע"פ דברי המג"א סי' רמ"ד ס"א שהתיר לנכרים לפנות האשפה משום שהם עושים מלאכה דרבים 

ל רבים אך מ"מ לא סמך על זה המג"א לכתחילה להקל בזה, וכן המשנ"ב לא כתב ואין חשדא בדבר ש
 להקל בזה אלא רק לבית הכנסת במקום הצורך, עיין סי' רמ"ד סק"י. 

א. מבואר ברמ"א סי' רמ"ד ס"ה שאם שכר לחודש לכל המלאכות כו"ע מודו שאסור לעבוד בשבת כי  .5
נחשב שעושה אדעתיה דישראל שהרי יש הנאה לשיראל כי עי"ז שעובד ביום השבת מתפנה לשאר 
עבודות ביום א' ונמצא הישראל מרויח בעבודת הגוי בשבת. הן אמת שכתב הב"י שבאופן זה 'אפשר' 

ם מודה, וכבר כתב הבאור הלכה שהב"י מספקא ליה האם יש להחמיר בזה, ולפ"ז ביאר בסי' שהרמב"
רמ"ז ס"ו בבאור הלכה שיש להקל למסור לו בד' וה' עיי"ש.    ב. דעת מהר"י אבוהב שבזה יש לאסור 
מצד עיקר הדין משום שכל יום מרויח הישראל במה שעובד המרחץ וממילא נחשב שעושה הגוי אדעתיה 

שראל,  וכן פסק המשנ"ב סי' רמ"ג סק"י.    ג. באופן זה כתב המשנ"ב שם להתיר כי נעשה כאריס, די
ואריס מותר אף במרחץ. אך מסתבר שצריך את כל תנאי ההיתר באריסות דהיינו שיהיה חוץ לתחום 

 ושלא יהיה מראית העין בדבר. 
לה זו של הגוי רק בתור תוספת הנאה קודם נדון האם יש בזה איסור הנאה, דפשטות אפשר לדון פעו א.  .6

ולא הנאה ממש, כי אין החדר אוכל כ"כ מלוכלך אלא עושים כן רק ליופי המקום וכו'. ואפשר לומר עוד 
שאף אם נחשיב הדבר להנאה גמורה, היות ואפשר לעשות ניקיון זה באופן ההיתר ע"י פעולות ביד [ואף 

ס אין הדבר אסור מעיקר הדין כמבואר בסי' של"ז שטיפה במים עם מגב יחשב כהיתר לענין זה דסו"
וא"כ בנרי יש להקל] ממילא מה שעושה הנכרי ע"י מכונות חשמל אדעתיה דנפשיה הוא עושה.  ואם 
כנים דברינו שאין בדבר איסור הנאה ממעשה הנכרי וגם אין איסור אמירה [אם ננקוט כהצד השני 

ויתירה מזו אף מקפיד  פועל שלו ועושה עבורו בשבתשכתבנו] נשאר לדון האם יש איסור מצד שהנכרי 
. ונראה פשוט להתיר בזה, דכל האיסור שמצאנו בפועל שעושה הישראל שיעשה מלאכה זו בשבת דוקא

עבור הישראל הינו רק כאשר עושה עבור הישראל איסור ואין אפשרות לדבר המותר, אך כשיש אפשרות 
דין פועל, ואפשר שזוהי סיבת ההיתר שנהגו העולם בכה"ג.               אין איסור כלל ב –גם לעשות באופן המותר 

יש לדון האם מה שיש שהות בפועל לעשות את הפעולה קודם שבת אך במציאות לא תעשה הפעולה ב. 
האם יש להחשיבה כיש שהות או אין שהות. אמנם אף אם נגדיר פעולה זו כ'אין שהות  -כי הגוי עסוק

שבזה הדין כשלא קצץ אסור לתת לנכרי בד' וה' לדעת השו"ע כמבואר במג"א לגומרה קודם השבת' 
סי' רמ"ז סק"ב [ורק לדעת הרמ"א שרי], מ"מ במקרה דידן יש לדון כקצץ עם הנכרי היות ויש מחיר 

הוי קציצה, ועוד שכתב הגרש"ז [עיין שש"כ פ"ל הערה צ"ה] שכיום שבטוח הפועל  –קבוע לכל תיקון 
 , אמנם יש לדעת שכל דבר בענין זה כפי ראות עיני המורה.      בשכרו הוי קציצה

ג. קיי"ל בסי' רמ"ד שעבודת השדה היא מלאכת פרהסיא כאשר היא בתוך התחום ואם היא מחוץ לתחום 
אין בזה משום מראית העין.  וא"כ אם לוקח פועלים נכרים בקבלנות שמשלם להם עבור קציצת כל 

ואע"פ שאתרוגים ניכרים שהם של ות ומותר כמבואר סי' רמ"ד ס"א. הוי קבלנ –הפרדס סך מסויים 
וישנו אופן נוסף, שישלם להם אחוזים מהפירות שקוצצים ואז  ישראל לא אכפת לן כי אין מראית עין. 

הינם אריסים ובזה מותר אף בתוך התחום כי אין בזה מראית העין כי רואים שלוקחים חלק מהפירות 
ואף בזה לא אכפת לן שניכר שהאתרוגים של  והדרך בשדה לעבוד באריסות כמבואר בסי' רמ"ג ס"א. 

אפשר שעדיין יש לאסור בכל גוונא, דהיות וצריך הישראל שיעבוד  אמנם ישראל כמבואר בשו"ע שם. 
הנכרי בשבת דוקא ואומר לו שחייב את השדה קצוצה עד זמן מסויים שנמצא שחייב הנכרי לעבוד בשבת 

 ובזה אין את כל ההיתרים הנ"ל.


