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פרשת ויצא
תשפ"א

מראשי ורבני חבורות בישיבת מיר
ברז אמבטיה של מים חמים וקרים אם הוי כשמל"א
יעור אבק מבגד חברו בשבת 
הרב אליסף פרלמן
שמירת שבת באדם שהוא יהודי מדאורייתא וגוי מדרב ן  הרב אברהם ז גר


הרב חום וייספיש

ברז אמבטיה של מים חמים וקרים
אם הוי כלי שמלאכתו לאיסור
יש לדון בדין שימוש בשבת בברז באמבטיה שיש לו ידית משותפת
למים קרים וחמים ,האם הוא חשוב כלי שמלאכתו לאיסור ,שהרי
רגילות שימושו בעיקר לרחצה במים חמים או פושרים שהיא
מלאכה האסורה בשבת ,משום שע"י פתיחתו להוצאת מים חמים
כ סים מים קרים לדוד החם והוי בישול ,וא"כ לכאו' הוי מלאכתו
לאיסור.1
אמ ם לכאו' פתיחת הברז וסגירתו כצורך גופו ומקומו חשיבי ואף
אם די ו ככלי שמלאכתו לאיסור שרי ,אלא ד פק"מ לדי ו של
השעה"צ שהביא מהרשב"א דהיכא שיש לאדם כלי אחר של היתר,
לא ישתמש בכלי שמלאכתו לאיסור אף לצורך גופו ומקומו ,וא"כ
אם צריך לרחוץ כלי ויכול לרוחצו בברז האמבטיה או בברז אחר,
הרי שאם הוא כלי שמלאכתו לאסור יצטרך לרוחצו בברז האחר.2

אם ד ים כלי שמלאכתו לאיסור לפי כלל
הברזים או לפי השימוש של הברז המסוים
ויש ב ידון זה כמה צדדים ,ראשית יש לדון מהא דאמרי ן בגמ'
קכ"ד ע"ב דמכבדות הוי כלי שמלאכתו לאיסור ,וכ' השלטי גבורים
דלהדעות שבמקום מרוצף מותר לכבד את הבית הרי כיון שיש
מקומות מרוצפים ויש שאי ם מרוצפים ,הוי מלאכתו לאיסור
ולהיתר ושרי לטלטלו ,והביאו המג"א.
ויש לשאול מ"ט ד ים על כלל המקומות אם הם מרוצפים ,ולכאו'
יש לדון על ביתו של הבעלים אם הוא מרוצף ,דאם אי ו מרוצף
יהיה אסור לטלטלו שהרי אצלו מלאכתו לאיסור .ו ראה מזה דאף
שלע ין מוקצה תלוי הדבר אם הוא ראוי לבעליו בשבת ,לע ין כלי
שמלאכתו לאיסור אי ו כן ,אלא תלוי בעצם הכלי למה הוא מיועד,
וכיון שלפי כלל הבתים י"ל דהוי מלאכתו לאיסור ולהיתר שרי.
מעתה י"ל גבי ברז אם ימא דכמו שבמכבדות ד ים על כלל
המכבדות ה" דון על כלל הברזים ,והרי כלל הברזים אי ם
 1דון זה שייך אף בברז לחמים לחוד ,אלא שבד"כ אין משתמשים בו
בשבת ,ומ"מ היכא שאפשר להשתמש בו שאופן שלא עלול לבשל מים
שיכ סו לדוד ,הרי הוא בכלל ה דון .וכתב בספר שלמי יהו תן לוח המוקצה
שברז למים חמים חשוב כלי שמלאכתו לאיסור.
עוד יש להעיר דבברז לחמים לחוד היכא שבבין השמשות היה אסור
לפותחו מפ י שגורם שיכ סו מים לדוד ויתבשלו שם ,הרי יש בזה דון
משום מגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא ,ועי' בזה
בארחות שבת שדן אי חשוב גמרו בידי אדם.
עוד היה אפשר לדון בברז המשותף לחמים וקרים דליהוי מלאכתו לאיסור
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עשויים בעיקר למלאכת איסור ,דדוקא בברז אמבטיה שרגילים
לרחוץ בהם תמיד אף בחמים הוא דעבדי הכי ,אבל כלל הברזים
עשויים למלאכת איסור והיתר ,וא"כ אף בברז אמבטיה י"ל דשרי,
או שמא ברז אמבטיה שהוא קבוע במקומו עדיף ,ולא דמי
למכבדות שהם מיטלטלות ,ולהכי שייך לדון בהם שהם עשויות
אף לבתים המרוצפים .ועוד שברז אמבטיה עשויה צורתו באופן
אחר ,שיש בו גם צי ור למקלחת היוצא ממ ו ,וצ"ע.

עיקר מלאכתו להיתר אלא שמתלווה למלאכתו
גם מלאכת איסור
אמ ם יש מקום להסתפק אם הברז חשוב מלאכתו לאיסור מטעם
אחר ,והוא דכלי שמלאכתו לאיסור האמור בסוגיא ,הוא שמלאכת
הכלי עשוי לפעולת מלאכת האיסור ,אבל הברז הרי עשה
למלאכת היתר ,רק שאגבו עשה מלאכת איסור באי ו מתכון,
שמא כה"ג אי ו חשוב מלאכתו לאיסור ,ואף שאסור להשתמש
בכלי כדין אי ו מתכון לר"י ,או בפס"ר לר"ש ,מ"מ אין הכלי מוגדר
לכלי שמלאכתו לאיסור.
אלא דבגמ' הלא אמרי ן לגבי מכבדות שעשויות לכבד הבית דהוי
מלאכתו לאיסור ,וכיבוד הבית הא הוי מלאכת היתר ,ומ"מ כיון
שיש בזה חשש של השוויית גומות ,חשוב הוא מחמת כן למלאכתו
לאיסור.
אולם הגרש"י גלבר שליט"א אמר בזה דהיכא שמתלוה למלאכה
מלאכת איסור י"ל דאי ו חשוב מלאכתו לאיסור ,והכוו ה לכאו'
דחלוק הוא ממכבדות שהמלאכה של כיבוד הבית בעצמה פעמים
עשית בכך השוויית גומות ,משא"כ ב דון הברז שגורם הוא ע"י
יציאת המים פעולה אחרת לגמרי שיכ סו מים קרים לדוד
ויתבשלו בכך ,שזהו ודאי אי ו עיקר מלאכת הכלי עצמה ,אלא
מתלווה למלאכת הכלי ,כה"ג אי ו הגדרה של הכלי להיותו
מלאכתו לאיסור.
ובזה יש להבין דון וסף ,והוא שיש לשאול בפתיחת דלת מקרר
שבד"כ בימות החול בפתיחתו דלקת תאורה במקרר ,ומ"ט לא
ימא דהוי מלאכתו לאיסור ,ואמר הגרש"י גלבר מהטעם ה "ל,
שאין מלאכת הדלת להדליק התאורה ,אלא לשמור הקור ולהיות
דלת למקרר ,ואגב הכי מי מדליק התאורה ,הרי אי ו עיקר
מלאכתו וחשיב מלאכתו להיתר.
מפ י התערבות המים החמים בצו ן ,עי' בארחות שבת בדי י בישול
שמחמיר לדון שהדבר אסור בדי י הפשר ,מ"מ מסתבר שאי ו אלא חומרא,
ולא הוי כלי שמלאכתו לאיסור מחמת כן.
 2אלא שאומרים העולם שהרוצה לפצח אגוזים בכלי שמלאכתו לאיסור,
ויש לו אגוזים מקולפים ג"כ שרי ,דדוקא היכא שיש לו כלי אחר אסור,
שאי ו חשוב שצריך לגופו כיון שיש לו כלי אחר ,אבל כאשר רוצה אגוזים
אלו ,ואותם אי ו יכול לאכול באופן אחר ,הרי הוא צורך בכלי לפצח בו,
וא"כ יש לדון כאשר וטל מים מברז זה ,ויכול ליטול מברז אחר ,אי חשיב
דהוי צורך ,ומסתבר דחשוב אותם מים בב' כלים ,ולא כמים אחרים.
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ויש לשאול ממכבדות שכ' הש"ג בפרק הזורק שטעם האיסור
שלהם הוא משום שבירת קיסמים ,ולהכי של תמרה אסור ושל
מילת מותר כמבואר בשמעתין ,ולהכי של תמרה הוי מי מלאכתו
לאיסור ,ושבירת הקיסמים הרי אי ו מלאכת המכבדות ,ופעולה זו
רק מתלוה היא למלאכת המכבדות ואפ"ה חשיב לה בגמ' מלאכתו
לאיסור .אלא שיש עדיין מקום לחלק דבברז הוי רק גרמא ,והכא
הוי בידים ,מ"מ צריך לזה מקור ,ועוד דדלת של מקרר הוי מי
בידים ,וצ"ע.
והא דק' גבי דלת של מקרר דליחשב מלאכתו לאסור ,י"ל דשרי
מטעם מדוכה שיש בה שום לכאו' ,שהרי על הדלת עצמה יש דברי
היתר ,ועדיפא בהכי מדלת ת ור ה "ל .אלא שקשה דשמא במדוכה
כוו ת ההיתר דכשיש בה שום מלאכתה להיתר ,היי ו דבשעת
הדיכה משמשת לאיסור ,ואח"כ משמשת לאחסון ,וזהו שימוש של
היתר ,אבל בדלת של מקרר אי ו ש י שימושים שו ים ,אלא יש
בה דברי היתר כל הזמן ,ואעפ"כ מלאכתה לאיסור ,משום שמשמש
מי להדליק התאורה אף כשיש בה את הדברי היתר ,וא"כ מה
יועיל ל ו מה שיש בה דברי היתר .וצ"ע.
ושמא יש להתיר מטעם דהוי לצורך גו"מ ,דבפתיחה ודאי דהוי לכל
הפחות צורך מקומו ,ובסגירה יל"ד אם הוא צורך שבת מה ששומר
בזה על האוכל שלא יתקלקל.
עוד יש לדון להיתר בזה מפ י שבשבת כאשר קובע את המקרר
למצב שבת הרי הוא כמיחדה להיתר בשבת זו ,ויל"ע אם יחוד
לשבת אחת מה י לעשותה לכלי שמלאכתו להיתר היכא שקודם
שבת ואח"כ יהיה מלאכתו לאיסור ,ויש דוגמא הפוכה מזה שכ'
המ"ב רס"ה ז' דכ' ד ותן כלי תחת ה ר לקבל בו השמן ,הרי כלי זה
כיון ש טף בו שמן הפך לכלי שמלאכתו לאיסור .ראה מהא שיש
יחוד כלי לשבת אחת להיותו מלאכתו לאיסור ,וא"כ יש להסתפק
אולי לקולא מי אפשר להופכו למלאכתו להיתר ,במה שמעבירו
למצב שבת והרי עתה מלאכתו להיתר ,והוא חידוש ,וצ"ע .וע"ע
חזו"א מ"ג א .וכה"ג ד ו בביהמ"ד גבי ברז שאם סוגר את ברז
הראשי של החמים בשבת הרי מעתה אף ברז החמים מיוחד
למלאכת היתר.

רוב מלאכתו לאיסור ומיעוטו ולהיתר ,כאשר
באותו השימוש פעמים להיתר פעמים לאיסור
עוד יש לדון אי הוי כלי שמלאכתו לאיסור ,או דחשוב מלאכתו
לאיסור ולהיתר ,והוא דכלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר כ' המג"א
דשרי ,וכ' הפמ"ג דהיי ו דוקא היכא דמלאכתו מי להיתר הרבה
פעמים ,אבל אם רוב מלאכתו לאיסור חשוב מלאכתו לאיסור
ואסור לטלטלו מחמה לצל ,וראייתו מקדרה דכ' הראשו ים דהוי
מלאכתו לאיסור אף שמשתמשים בה ליתן בה פירות וכדו' ,אלא
ודאי כיון דרוב מלאכתו לאיסור חשוב מלאכתו לאיסור .והביאו
הביה"ל וכ' די"ל דבקדרה אסור כיון דעיקרו לאיסור ,כלומר דאי ו
תלוי ברוב מלאכתו אלא בעיקרו לאיסור.
ומקשים העולם דהביה"ל בסי' ל"א דכ' דתפילין כיון דשרי לה יחם
שלא לשם מצוה ,לאו מלאכתו לאיסור הוי ,ושרי אף לטלטלם
מחמה לצל ,וק' הא רוב מלאכתו לאיסור ,דהתפילין אי ם עשויות
להכי ,וא"כ אכתי ליהוי מלאכתו לאיסור ,ותי' הג"ר אליהו פר קל
שליט"א דדי ו של הפמ"ג דברובו לאיסור אף שעושים בו מלאכת
היתר הוי מלאכתו לאיסור היי ו דוקא היכא שיש לכלי ב'
שימושים וה דון הי מי ייהו עדיף הרי אזלי ן לפי רוב השימוש,
אבל היכא שיש לכלי שימוש אחד אלא שפעמים הוא היתר פעמים
הוא איסור ,אין שייך לדון הי עדיף הרי הוא עשוי לש יהם בשווה
שאין האיסור והיתר מחולקים בו ,ולהכי חשוב מלאכתו להיתר,
וכגון סכין שרוב פעמים חותכים דק דק שיש בו משום טוחן אטו
ימא דהוי מלאכתו לאיסור כיון דרובו לאיסור ,הא כיון שעשוי
בשווה למלאכת היתר לחתוך גס שאין בו משום טוחן הרי אי ו
כלי העשוי למלאכת האיסור ,ואין הרוב קובע אלא בדבר שיש לו
ב' שימושים והשאלה דון הכלי לפי איזה שימוש יהיה הגדרה של
הכלי ולזה אזלי ן בתר הרוב .ולהכי גבי תפילין כ' הביה"ל דכיון
דשרי לה יחם בשבת כשמכוין שלא לשם מצוה הרי מלאכתו
להיתר מי ,ואי ו שימוש פרד ד יזל בתר הרוב שהוא לאיסור.
ואמר הגאון ה "ל דלפי"ז מקלף שקולפים בו ירקות שאי ם אכלים

בקליפתם ומלאכתו לאיסור אבל קולפים בו ג"כ ירקות ש אכלים
בקליפתם שדעת הרבה פוסקים שמותר לקולפם בו בשבת הו"ל
מלאכתו להיתר אף דרובו ועיקרו לקלוף הירקות האסורים כיון
שהשימוש שוה לש יהם לא אזלי ן בתר הרוב] .ובספר ארחות
שבת הביאו תי' זה ודחאוהו ותי' באופ"א[.
ומיושב בזה קו' גדולה שיש בסוגיא על דברי הפמ"ג וביה"ל והוא
דהתוס' בדף ל"ו והראשו ים קכ"ד הק' לדעת רש"י דר' חמיה לא
שרי בכלי שמלאכתו להיתר אלא לצורך תשמישו המיוחד לו
דאמרי ן בגמ' דלר' חמיה בכלי שמלאכתו לאיסור שרי לצורך
גופו ,והרי לא משכחת לה צורך גופו כיון שעשוי למלאכת אסור
הרי תשמיש המיוחד לו הוא מלאכת איסור ומאי דקאמרי ן דשרי
לצורך גופו ,הרי למלאכת היתר אסור כיון שאי ו מיוחד לו .ולדברי
הפמ"ג וביה"ל ק' הא משכחת לה שפיר שרוב מלאכתו לאיסור
ומיעוטו להיתר אלא דהוי תשמיש המיוחד לו ,אלא דלמש "ת
דבשימוש אחד לא דיברו דודאי כה"ג הוי מלאכתו להיתר אתי
שפיר דבסתמא הגמ' איירי במידי שיש לו שימוש אחד ,ועוד
דבדבר שיש לו ש י שימושים יתכן לומר דאזלי ן בתר הרוב והרי
השימוש האחר חשוב שאי ו תשמיש המיוחד לו ,אבל הא ודאי
לא ימא דבשימוש אחד כיון שרוב פעמים הוא איסור הרי ההיתר
חשוב שאי ו מיוחוד לו כגון בסכין ה "ל כיון שרוב פעמים חותך
דק ימא דלחיתוך גס אי ו תשמיש המיוחד לו .וסבור י שהיא
ראיה גדולה.
ואכתי להעיר על כל זה ב' הערות ,א' שסתימת דברי הפמ"ג וביה"ל
לא ראה כן .ועוד דדברי הפמ"ג קאי על דברי המג"א שהביא
מהש"ג דמיירי במכבדות וכ' דכיון שיש בהם לאיסור ויש בהם
להיתר חשוב מלאכתו לאיסור ולהיתר ושרי ,ולזה כ' הפמ"ג דאם
הרוב לאיסור אסור ,והרי גו א דמכבדות לכאו' הוא שימוש אחד
לכבד בהם הבית אלא שפעמים יש בזה איסור בגלל החשש השוית
גומות .ושמא במציאות הוא שימוש חלוק.
ומעתה לע ין ד"ד איכא למימר דברז עם ידית משותפת לחמים
וקרים י"ל דאף שרוב פעמים עיקרו לאיסור מ"מ כיון שהשימוש
של הברז משמש מי להיתר לשימוש במים הקרים לחוד ,והרי
הוא אותו השימוש של האיסור ,שאותו הידית פותחת וסוגרת את
ש יהם בשוה הו"ל שימוש אחד דבו אף מיעוט להיתר חשוב
מלאכתו להיתר.

היתר דמדוכה שיש בה שום
ועוד ראה לדון להתיר הדבר אף אי הוי כלי שמלאכתו לאיסור,
והוא מהא דאמרי ן בגמ' קכ"ג ע"א דמדוכה הוי כלי שמלאכתו
לאיסור ואסור לטלטלה מחמה לצל ,אבל ביש בה שום מותר אף
מחמה לצל ,וכ' הרא"ש דטעמא משום דהוי כככר או תי וק
שמטלטל המדוכה אגב השום .ו חלקו עליו הראשו ים הבעה"מ
הרמב"ן הרשב"א ופי' ההיתר משום שבזמן שיש בה שום הוי כלי
שמלאכתו להתר ,כמו קדרה שיש בה תבשיל .והשו"ע הביא דעת
הרא"ש וחלקו עליו האחרו ים והכריעו כדעת הרשב"א .ו פק"מ
דלדעת הרא"ש מותר בכל דבר היתר שיש בכלי ,אבל לדעת
הרשב"א לא שרי אלא בדבר שהכלי מיועד לו כשום במדוכה וכדו',
וכן פסק המ"ב בסעיף ה' דשרי מדוכה דוקא ביש בה שום ולא
בדבר אחר.
ולכאו' יש פק"מ בפלוגתתם אף לקולא ,והוא לע ין דלת של ת ור
בזמן שיש מאכל בת ור ,דלדעת הרא"ש אסור ,שאי ו מטלטל
הדלת עם המאכל ,ולא שייך בזה ההיתר דככר או תי וק שהוא
משום שמטלטל האיסור עם ההיתר הכא הרי הדלת מיטלטלת
לבדה ,אבל לדעת הרשב"א שההיתר הוא דבזמן שיש בו דבר היתר
הוי כלי שמלאכתו להיתר ,לכאו' כיון שבת ור יש מאכל ,הרי אף
הדלת חשובה בכלל מלאכתו להתיר ע"י המאכל] .ובספר ארחות
שבת לא יח"ל להתיר מטעם זה טלטול דלת הת ור ,ולא גילו
טעמם[ .ומ"מ אי ימא דשרי בדלת של ת ור מטעם זה ,ה" י"ל
גבי ברז שכיון שיש מים של היתר בברז ,והברז עתה סותמם ,הרי
הוא משמש עתה להיתר שפיר הוי כעת מלאכתו להיתר.
אלא שיש לדון בדבר דכמו"כ יש עתה גם בברז את המים החמים
שמשמש לסותמם ,ולע י ם הוי מלאכתו לאיסור ,ועוד יש לדון
אם חשובים המים בברז או בצי ור .וצ"ע.

הרב אליסף פרלמן

יעור אבק מבגד חברו בשבת
א[ כתב השו"ע סי' ש"ב ס"א המ ער טלית חדשה שחורה מן הטל
שעליה חייב שה יעור יפה לה כמו כיבוס ,והוא שמקפיד עליה שלא
ללבשו בלא יעור .והרמ"א כתב י"א דאסור ל ער בגד מן האבק
שעליו אם מקפיד עליו וטוב לחוש לדבריו .ובביאור דין זה שלא
אסר אלא א"כ מקפיד עליה שלא ללבשה בלא יעור כתב בארחות
שבת פי"ג סכ"ה דליבון הבגד מאבק אי ו פעולה חשובה של ליבון
ורק לגבי מי שמקפיד על כך יש בזה תורת מלאכת ליבון עכ"ד.
וה ה כתב הביאור הלכה ס"א ד"ה והוא שמקפיד; הטעם דעי"ז מקרי
יפוי בהבגד ואם מ ער בשביל אחר והוא מקפיד והאחר אי ו מקפיד
לכאורה יש להחמיר כיון דלהמ ער הוי יפוי והוא עושה המלאכה
ויש לדחות כיון דהבגד אי ו מתיפה לבעל הבגד לא חשיבא מלאכה
ואפשר דזה היה המעשה בכומתא דרב יוסף עיין שם בגמרא קמ"ז
ולפיכך היה אביי מחסם למיתבה ליה ורב יוסף השיב דמותר
דאזלי ן בתר בעל הבגד וכן אם היה להיפוך הוא אסור לפי זה וצ"ע.
וכתב הארחות שבת שם פי"ג הערה ל"ה וז"ל; ו ראה לכאו' דכל מה
שדן המש "ב להתיר אם המ קה אי ו מקפיד היי ו דוקא באופן
שהוא אי ו מקפיד אפילו על בגד שלו והוא עצמו היה יוצא בבגד
כזה לחוץ דבזה י"ל דלגביו לא חשיב לכלוך ,אבל אם גם המ קה
מקפיד על בגדיו שלא יהיו מלוכלכים באבק ורק אי ו מקפיד על
בגדו של חברו אם הוא מלוכלך ,לכאורה אין זה בכלל הספק של
המש "ב והרי זה אסור ,עכ"ל.
ו ראה לדון בזה דדוקא אם הוא אדם שמקפיד על ה יקוי מאבק
מחמת שהוא מקפיד על הלבוש שיהא קי לגמרי ,ובכך יש ללמוד
מה הגתו אצל עצמו שזהו מלאכה חשיבא ,ולכן גם אצל חברו הוי
מלאכה חשובה ,אבל אם הוא מקפיד על עצמו רק מפ י שהוא אדם
כבד במקומו ואין זה ראוי לו לצאת באבק ,ראה דבכה"ג כשמ קה
בגדיו של אחר שאי ו כבד כמוהו לא חשיב מלאכה עי"כ ,שהרי גם
הוא עצמו אילו לא היה במעמד שלו לא היה מקפיד בכך.
ב[ אלא דבעיקר הדין ראה לדון ,שהרי יש לומר דכיון שבבגדי חברו
בפועל אי ו מקפיד א"כ אין לו חשיבות מלאכה ב יעור שמ ערם
מהאבק ומאי אכפ"ל דבבגדיו הוא מקפיד הלא סו"ס בגדים אלו
אי ם שלו ובהם הוא אי ו מקפיד ולא אכפ"ל מידי ב קיו ם ,ובמה
יהא בהם תורת 'מקפיד' לדון בהם חשיבות מלאכה אצל אדם אחר
ובגדים אחרים שאין לו קפידא בהם.
ולכאו' היה ראה לתלות זאת בשאלה מהו גדר הדין מקפיד בזה
להחשיב זאת למלאכה ,דאם העיקר הוא מה ש ראה אצל אדם זה
שהוא מחזיק זאת לדבר חשוב וכל שהדבר חשוב אצלו ממילא לא
אכפ"ל אם במעשה זה הוא מקפיד או לאו ויאסר גם בבגדי חברו,
אבל אם אין זה דבר כללי אם אצל אדם זה יש חשיבות לדבר זה,
אלא ה ידון האם הוא בפועל אדם זה במעשה הזה יש לו חשיבות
מלאכה במה שהוא עושה ,ותליא בקפידתו ,א"כ כיון שאצל בגדי
חברו בפועל אי ו מקפיד אין לו חשיבות מלאכה בזה ומותר.
ג[ וה ראה בזה בהקדם דה ה יש לדון באדם שמקפיד על בגדיו
המכובדים יותר שלא יהא בהם אבק ואילו על בגדיו שאי ם
מכובדים ביותר אי ו מקפיד בכך האם מותר לו ל קות בגדים אלו
מאבק ,ולכאו' ראה דאע"ג שבבגדים היותר מכובדים הוא מקפיד
בכך ו חשב לו למלאכת כיבוס וליבון אבל בהבגדים שהוא אי ו
מקפיד א"כ בבגדים אלו אין זה חשב אצלו לכיבוס שהרי יוצא בהם
גם אם אי ם קיים מאבק.
ו ראה מזה דגם אדם שיש לו חילוק בין בגד שיש בו אבק או לאו
ועל כן בבגדיו המכובדים יותר לא ילך כשיש בהם אבק ,מכל מקום
אין בכך די בכדי להגדיר את ה יקוי מאבק כמלאכת מלבן אלא דוקא
באותם הבגדים שבהם הוא מקפיד בכך ,אבל בשאר בגדים הרי כיון
שאי ו מקפיד בהם אין כאן מלאכה חשובה של כיבוס ואין הדבר
תלוי אלא לפי הבגדים שבהם הוא מתעסק.
מעתה ראה לומר דגם בכה"ג שאדם מקפיד בכל לבושו שלא לצאת
בלא אבק מכל מקום בבגדים של אחרים שהם לובשים לא אכפ"ל
מידי אם יש בהם אבק או לאו ועל כן מאחר דאמרי ן דהכל הולך
אחרי אותו הבגד שבו הוא מתעסק האם בבגד זה יש לו קפידא

שלא יצא בו עם אבק או שאין לו קפידא א"כ כאן שבבגדים אלו
של חברו אין לו שום קפידא א"כ יש ל ו לומר שלא חשיב מלאכת
מלבן במה שמ קה אותם מאבק להצד במש "ב שהולכים אחר דעת
המ קה בזה.
אלא שיש לחלק ולומר דהיכא שהוא מקפיד בכל בגדיו שלא לילך
בלא אבק א"כ חזי ן בדעתיה ש'בעצם הדבר' הוא דבר חשוב אצלו
והוי שם מלאכה גם כאשר עושה זאת בבגדים של אחר שלא אכפ"ל
בהם ,ושא י היכא שהוא עצמו אי ו מקפיד בחלק מבגדיו ועל כרחך
מתוך מעשיו מוכח שהוא עצמו אי ו מחשיב זאת בעצם הדבר ,אלא
רק חשיבות בבגדים מסוימים ,וא"כ דהוא אי ו מחשיב זאת
לחשיבות בעצם ממילא אין ללמוד מכך להחשיב זאת למלאכה
בבגדים אחרים שהוא אי ו מקפיד בהם.
ואכתי ראה לדון במקפיד רק על בגדיו היותר חשובים אם יבוא
ל קות בגדי אחר ,דלכאו' יש לחלק דאם הוא מ קה את בגדי חברו
החשובים אותם בגדים שכשהוא לובשם הוא מקפיד בהם א"כ גם
אצל חברו יחשב למלאכת מלבן ,משא"כ כשיבא ל קות את בגדי
חברו הפחות חשובים אשר אצלו אין הם חשובים ויוצא בהם גם
כשאין בהם אבק א"כ גם אצל חברו לא יחשב זאת למלאכת מלבן.
אכן לפי ה "ל יש לדון בכה"ג ,שהרי כיון שהוא עצמו מחלק בין בגד
לבגד ,מצא שאין המלאכה חשובה אצלו 'בעצם הדבר' אלא הכל
תלוי לפי הבגדים ,א"כ כיון שאצל בגדי חברו לא חשיבי עליו אלו
הבגדים ל קותם בכל אופן א"כ יש ל ו לילך אחר הבגדים האלו
ממש שבהם לא חשיב אצלו ל קותם ,וכלפיו הם לא עדיפי
מהבגדים שלו שאי ם חשובים אצלו ולא חשיב למלאכה ה יעור
מאבק אצלם והכי מי בגדים אלו של חברו לא עדיפי משלו ואין
הוא מקפיד בהם ולא יחשב למלאכה.
אלא שעדיין יש לומר ולהגדיר דאדם זה מתחלק אצלו גדר של
שימוש הבגדים דבגדים חשובים הרי לדידיה אלו בגדים שאין
יוצאים בהם עם אבק וא"כ בגדים אלו הם בעלי חשיבות מלאכה
ב יעור מאבק 'בעצם הדבר' ,אבל בגדים פחות חשובים הם בגדים
שיוצאים בהם גם עם אבק ואין בהם חשיבות מלאכה ל יעור
מאבק ,ועל כן אין זה מש ה כלל אם אלו בגדים של חברו דמ"מ
לדידיה בגדים החשובים אין יוצאים בהם בלא אבק ובבגדים אלו
הוי שם מלאכה ולא אכפ"ל במה שאי ו מקפיד מחמת שהם של
חברו דזהו סיבה צדדית שאי ו מקפיד ולאו משום דמיקל בחשיבות
המלאכה בהם.
ד[ ובעיקר דברי הארחות שבת ה "ל לכאו' ראה לתלות בחקירה
בגדר הא דבעי ן שיהא מקפיד בהם ,האם דוקא מחמת מה שהוא
מקפיד בהם זה עושה זאת לחשיבות מלאכה ,אע"ג שאין הדבר מצד
עצמו חשוב כמלאכה ,או דילמא הוא להיפוך דבעצם יעור זה חשוב
למלאכה אך אם הוא אי ו מקפיד א"כ זה גורם באופן חיובי לאבד
את חשיבות המלאכה מן הדבר ,ובפשטות ראה כצד הראשון שהרי
קשה לומר שדבר שיש לו חשיבות מלאכה יועיל לאדם לקבוע
שאין בו חשיבות מחמת שהוא החליט לא להקפיד בזה ,אבל לאידך
גיסא שייך להחמיר עליו ולדון בו חשיבות מלאכה מחמת קפידתו,
אע"ג דהדבר מצד עצמו אי ו בחשיבות זו ,ועדיין צ"ע.
והשתא י"ל דאם דוקא הקפידא החיובית שלו הופכת זאת למלאכה
א"כ בבגדי חברו שאין את הקפידה החיובית אע"ג שהוא מקפיד על
בגדיו שלו לא יה י זאת להחשיב למלאכה בבגדי חברו ,אבל אם
הוא להיפוך שבמה שאי ו מקפיד הוא גורם לסלק מזאת חשיבות
מלאכה א"כ בבגדי חברו שמה שהוא אי ו מקפיד אין זה משום שלא
חשיבי זאת למלאכה אצלו אלא מסיבה צדדית שבגדי חברו אי ן
חשובים אצלו ובזה לא עקר זאת משם מלאכה ,דרק אם מפ י
שעיקר הדבר אי ו חשוב כמלאכה אצלו הוא שעוקר את שם
המלאכה מהדבר ]אמ ם אין הכרח לתלות בזה ,ויש לחלק די"ל דגם
אם בעי ן קפידא חיובית לקבוע שם מלאכה סגי במה שהוא מקפיד
אצל עצמו[.
ולכאו' יש להביא ראיה לחקירה זו מ ידון הביאור הלכה ס"א ד"ה
עלה שדן בבגדים סתמא אם חשיב כדין מקפיד ,והביא הבה"ל
שבסתמא חשיב כמקפיד ,אכן ראה דיש לחלק דהבה"ל שדן
בסתמא זהו ידון האם אכן בסתמא אדם מקפיד או שאין אדם
מקפיד עד ש דע בו שמקפיד ,ותלי ן דבסתמא מקפיד הוא ,אך
לעולם דוקא הקפידה היא זאת שעושה זאת למלאכה ]ובזה יבואר
לשון הגמ' שבת קמ"ז 'והוא דקפיד עלייהו' וכן לשון השו"ע 'והוא

שמקפיד' ,ולכאו' הוא כ גד מה שהוכיח הבה"ל מלשון הפוסקים
דאדרבה העיקר שלא יהא 'אי ו מקפיד' ולה "ל יש לבאר דלשון
השו"ע והוא שמקפיד הוא מצד 'גדר הדין' שעל ידי הקפידא הוא
עושה זאת לשם מלאכה ,אבל הפוסקים שהדגישו שהעיקר שלא
יקפיד הוא מצד המציאות דבסתמא הרי הוא כמקפיד[.
ה[ ובעיקר דברי הבה"ל שם שדן והאריך בראיות מה הדין בסתמא
אי חשיב כמקפיד או לא ,לכאו' צ"ב מה הכו ה של יקיון בסתמא,
הרי אין ה ידון כאן במחשבה שלו בשעת המעשה ,אלא יש כאן
ידון שתלוי האם אדם זה הוא אדם שמוכן לצאת בבגד זה לפעמים
בלי קיון או שלא יצא לעולם בלא קיון ,וא"כ כל אדם מכיר את
עצמו מהי ה הגתו ומהו שייך כאן ידון של סתמא.
ואם ימא דמיירי דהוא אי ו מכיר עצמו ואי ו יודע אם הוא מקפיד
תמיד או לאו ,א"כ הוי בגדר ספק אם אצלו הוי מלאכה או לאו ,אך
מדוע זה זה חולק שם לעצמו כמצב של סתמא שצריך לדון עליו,
מה הדין ב'סתמא' ,וי"ל ד פק"מ דיאסר עליו מדין ודאי ולא מדין
ספק עד שידע ודאי דאי ו מקפיד ,ואכתי צ"ב דהא ודאי על הצד
שאכן אי ו מקפיד אין זה איסור דאו' אצלו .ושמא י"ל ד וסף כאן
איסור מדרב ן בסתמא עד ש דע שאי ו מקפיד ,אך אין לזה מקור
בגמ' ,ואולי י"ל דזהו פק"מ האם צריך למחות במישהו שרואה
אותו מ קה בגד ,שזה תליא אם לתלות בסתמא שמקפידים או
לתלות שבסתמא אין מקפידים ,וכעין המעשה בגמ' שהביא שם
הבה"ל ,ואכתי צ"ע.

גר מדאו' וגוי מדרב ן מה יעשה בשבת
וה ה חקר מו"ר הגר"א ג חובסקי זצ"ל מה עליו לעשות בשבת,
דמדאו' אסור לו לחלל שבת ואילו מדרב ן הוא חייב לחלל שבת
משום איסור עכו"ם ששבת חייב מיתה.

גר שמל ולא טבל אם עליו לחלל שבת
וה ה ידוע הפולמוס הגדול שהיה בין חכמי ירושלים בש ת תר"ח
ובש ת תרמ"א אודות גר שמל ולא טבל לע ין שמירת שבת ,ורובם
פסקו דלא יחלל שבת ,והביאו ד' התו"י יבמות מח :דמשקיבל עליו
להתגייר מותר לו לשבות ,וא"כ בציורים ה "ל שהפסול בגירות היה
בטבילה מצא שה ידון הוא רק לפי הסוברים שגר שמל ולא טבל
אסור בשמירת שבת )עי' שו"ת ב ין ציון סי' צ"א ותורת רבי ו שמואל
מסל ט ח"א יו"ד סי' ל"א שהובא כל הפולמוס ,ובחלקת יואב ת י א
סי' ח' ומ חת אלעזר ליקוטים סי' ט' קטו כד' האוסרים לשמור שבת(.

ספק ישראל ספק עכו"ם מה יעשה בשבת
וה ה כבר ד ו האחרו ים כעי"ז בתי וק ה מצא בעיר שחציה ישראל
וחציה עכו"ם שהוא ספק ישראל ספק עכו"ם )כמבואר במכשירין
פ"ב מ"ז( מה יעשה בשבת ,וכתבו דלפי כמה מתירוצי האחרו ים על
קושיית הפרשת דרכים ה ודעת איך שמרו האבות שבת אם היה
להם דין בן ח ,יחא גם בזה ,ו זכיר דבריהם בקצרה;

בבן ח היום הולך אחר הלילה

הרב אברהם ז גר

שמירת שבת באדם שהוא יהודי
מדאורייתא וגוי מדרב ן
גר שטבל והיה חציצה במיעוט המקפיד
מצא ו כמה גוו י שאדם הוא יהודי מדאורייתא וגוי מדרב ן ,כגון גר
שטבל לשם גירות והיה לו חציצה במיעוט המקפיד הרי הוא גר
מדאו' וגוי מדרב ן )כ"כ בערול" דה כו .וחלקת יואב אבה"ע סי'
ל"ה דהא דמבואר בגמ' יבמות מז :דחציצה במיעוט המקפיד מעכבת
בגר היי ו מדרב ן לחוד אבל מדאו' הרי הוא גר( ,וכן אם טבל שלא
בפ י שלשה כתב בהגהות חכמת שלמה או"ח סי' קצ"ט דלפ"ד
הרי"ף והרמב"ם הוי גר מדאו' וגוי מדרב ן.

גר שטבל בפ י בי"ד בלילה
וה ה שמעתי מהגר"י זילברשטיין שליט"א עובדא בגר שהתגייר
בחו"ל בפ י בי"ד לא מוכר ועלה לא"י וסיפר כמשיח לפי תומו
שמעמד הגירות ארך זמן רב מסיבות שו ות והטבילה התקיימה
בפ י הבי"ד בלילה ,ושאל הגר"י שליט"א את חמיו הגרי"ש אלישיב
זצ"ל מה די ו ,דהא די א דגמ' הוא ביבמות מו :דאין מטבילים גר
בלילה ,והשיב דבדיעבד לא ברירא דמעכב) ,יעוי' שו"ע יו"ד סי'
רס"ח ס"ג שכתב בסתמא דאי ו מעכב בדיעבד כד' הרבה ראשו ים
ואח"כ הביא ד' הרי"ף והרמב"ם דמעכב ,אולם הגר"א כתב דגם לד'
הרי"ף והרמב"ם אי ו מעכב( ,אולם כיון שהבי"ד טעו בדבר מש ה
שהוא דין מפורש בגמ' ושו"ע לאו תורת בי"ד עלייהו ואין גירותם
גירות ,עכ"ד .והוא פלא ,דהא ג' הדיוטות כשרים לבי"ד של גירות.

בי"ד של גירות שעשו שלא כדין אם פקע כוחם
ושמא כוו ת הגריש"א זצ"ל להא דד ו כמה אחרו ים לחדש דלפ"ד
הראשו ים דבעי ן בי"ד סמוכים לגירות וקבלת גרים בזה"ז הוא
משום דשליחותייהו דקמאי עבדי ן ,י"ל דאם עשו שלא כדין בטלה
שליחותם) ,עי' אג"מ יו"ד ח"א סי' ק"ס ,או"ש פי"ד מאיסו"ב הי"ג,
שו"ת הר צבי יו"ד סי' רט"ז ושו"ת מ חת יצחק ח"א סי' קכ"א סק"י
ואכ"מ( ,ולפ"ז כיון שהמילה וקבלת מצוות עשו כדין ביום בפ י
בי"ד אין בהם חסרון ורק הטבילה ש עשתה בלילה שלא כדין הוי
כטבל שלא בפ י בי"ד ,דלע ין הטבילה בטלה שליחותם כיון שעשו
שלא כדין ,וא"כ לפ"ד החכמת שלמה ה "ל דדין בי"ד בטבילה אי ו
אלא מדרב ן מצא דאדם זה הרי הוא גר מדאו' וגוי מדרב ן] .אמ ם
זהו רק לפ"ד הרי"ף והרמב"ם ,אבל לד' הרבה ראשו ים אי ו מעכב
אפי' מדרב ן והרי הוא גר גמור ,עי' בשו"ע שם[.

א .בספר המק ה קידושין לז :חידש דבבן ח הלילה הולך אחר היום
כדכתיב 'יום ולילה לא ישבותו' ויכול לעשות מלאכה במוצ"ש) ,וכ"כ
בפ ים יפות ח ח' כ"ב ,ובשו"ת רעק"א סי' קכ"א בהשמטה השיג
עליו( .ובהקדמת המו"ל לדרשות חתם סופר ח"א הביא מהחת"ס
בשם רבו הג"ר תן אדלר זצ"ל שהשיג עליו דגם עכו"ם ששבת ביו"ט
חייב מיתה )כדמשמע ברמב"ם פ"י ממלכים ה"ט וכ"ה להדיא
במאירי ס הדרין ט (.וא"כ כשחל יו"ט בערב שבת מה יעשה.
והוסיף הגר" אדלר דלפ"ז יש לבאר היטב ל' חז"ל ביומא כח:
דאברהם אבי ו קיים כל התורה ואפי' עירוב תבשילין ,ותמוה מאי
רבותא בעירוב תבשילין ,ולה "ל יחא דבא לומר דשמר יו"ט ושבת
אפי' כשהיו סמוכים זל"ז ,והרבותא היא דהיה לו דין ישראל אפי'
לקולא] .ומבואר מדבריו דעכו"ם ששבת ביו"ט חייב מיתה אפי' אם
עשה מלאכת אוכל פש ,ואף אם ימא דלא כדבריו קושייתו קיימת
ביוכ"פ שחל בע"ש ,ובפ ים יפות גופיה כתב דביוכ"פ שחל בע"ש
אסור לו לשבות לילה ויום[ .אולם בשו"ת רעק"א שם כתב עצה
לזה שיעשה חצי שיעור ביוכ"פ ביום וחצי שיעור בליל שבת )לפי
הדעות דאין איסור חצי שיעור במלאכת שבת( ,ולע ין ישראל אין
מצטרפים שבת ויוכ"פ כמבואר בכריתות פ"ד מ"ב ואילו לע ין עכו"ם
מצטרפים ד עשה הכל ביוכ"פ הואיל והלילה הולך אחר היום.

עכו"ם שעשה מלאכה בשבת בחצי שיעור
ב .במ "ח מצוה ל"ב אות ו' )וכעי"ז בב ין ציון סי' קכ"ו( כתב דיכול
לעשות מלאכה בחצי שיעור לפי הסוברים דבאיסורי שבת ליכא
איסור ח"ש מה"ת ,ואפי' מדרב ן אפשר דשרי ,ואילו בעכו"ם ליכא
דין שיעורים כלל ו מצא שלא שבת ע"ש .ובשיעורי ר' דוד ס הדרין
ה :תמה דשיעורי שבת אי ם מהל' שיעורים אלא דין בחשיבות
המלאכה ,וא"כ אף לגבי עכו"ם הוא כן ,ועוד תמה דהא יסוד האיסור
הוא מה שמת הג בדת ישראל לשבות בשבת ,וא"כ כל היכא דלא
הוי מלאכה לגבי ישראל עדיין מיקרי שובת בשבת ,דהא אין הציווי
שיעשה מלאכה כי אם שלא ישבות ,ודמי לעושה מלאכה שא"צ
לגופה דלא מה י ולא אמרי ן דגבי בן ח א"צ מלאכת מחשבת ע"ש.
]וכ"כ בשו"ת בית שערים יו"ד סי' קי"ב במכתבו למהר"ם שיק[.

עכו"ם הלובש טלית בשבת ברה"ר
ג .בחת"ס שבת קלט :ומהרי"ל דיסקין פ' תולדות ועוד כתבו די"ל
דאברהם אבי ו לבש טלית ברה"ר דלישראל הוי תכשיט ולעכו"ם
הוי משוי .אך דחה החת"ס דכל שעושה בשביל קיום מצוה בתורת
ישראל הוי תכשיט ולא שייך לחלק בזה .וכן אמר מרן הגר"ד ל דו
שליט"א דא"א בשום אופן להלום תי' זה] .ובאופן דהוי ספק עכו"ם
ספק ישראל בודאי הוא כן כמש"כ בגליון רעק"א על השו"ע סי' י'
ס"ז וחזו"א סי' ג' סקכ"ח דבספק ציצית הוי דרך מלבוש בתורת
ודאי ואין בזה איסור הוצאה בשבת ,וכ"ש ב יד"ד בישראל מדאו'

וגוי מדרב ן דמקיים בודאי מצות ציצית מה"ת[.

עכו"ם שעשה מלאכה בשבת ע"י שליח עכו"ם
ד .במהר"ם שיק או"ח סי' קמ"ה כתב שיעשה ע"י שליח עכו"ם,
דבישראל אין שליח לעכו"ם משא"כ בעכו"ם לעכו"ם כמבואר
במג"א סי' תמ"ח סק"ד .ובספר ציץ הקודש סי' ל"ד אות ו' הקשה
ע"ז בשם הגרי"ח זו פלד זצ"ל דהוי כמצוות שבגופו דל"ש בזה
שליחות ,וע"ש שפלפל בזה.

איסור עכו"ם ששבת הוא רק כשמחדש דת
ה .עוד כתבו המהר"ם שיק והמ "ח עפ"ד הרמב"ם דהאיסור הוא
רק כשמחדש דת לעצמו ,וא"כ באופן שמחויב לשבות מספק אין זה
מחדש דת לעצמו ,וכ"ה בכתבי הגרי"ז יומא כח) :וע"ש שביארו כן
גם לגבי אברהם אבי ו דלא חשיב שמחדש דת לעצמו כי הוא בכלל
ישראל אלא שעדיין לא צטווה( ,אך המ "ח דחה זאת דלע ין שבת
איכא ג"כ לאו דלא ישבותו ע"ש.

עכו"ם שטרח ויגע בשבת בדבר המותר
ו .בב ין ציון שם כתב לחדש דסגי לעשות דבר שיש בו טורח ויגיעה
אע"ג דלא הוי מלאכה כלל.

עכו"ם שעשה מלאכה בשבת לצורך פקו"
ז .בשם מהרי"ל דיסקין מובא עצה שיעשה מלאכה לצורך חולה
שיש בו סכ ה .והוא חידוש דכה"ג אי ו חשב עכו"ם ששבת ,וכבר
ד ו האחרו ים אם מי שחילל שבת לצורך פקו" קיים עשה דשבתון
בשבת או לא ,ובחידושי ר' שמואל כתובות סי' ד' כתב בשם
הגרש"ש דלא קיים העשה דשביתה ,ואכמ"ל.

ספק ישראל ספק עכו"ם אם יכול לעשות
מלאכה בביה"ש מדין ספק ספיקא
ח .לע ין ספק ישראל ספק עכו"ם כתב בספר ציץ הקודש סוס"י ל"ד
דיכול לעשות מלאכה בביה"ש דמצד דין הישראל הוי ס"ס לקולא
וכן מצד דין העכו"ם הוי ס"ס לקולא ,ע"ש מה שפלפל בזה) ,ומו"ר
הגר"א ג חובסקי זצ"ל בספרו ב י ראם סי' ק' אות י' כיוון לזה
מד פשיה ודחה דסו"ס ממ "פ הרי הוא בספק איסור ,אך בציץ
הקודש קט לא כן ע"ש בכ"ד ,וע"ש בב י ראם עוד עצה ע"ד פלפול
לפי הדעות דאין דין רוב לבן ח ,דיוכל לבשל מאכל שיש עליו רוב
שהוא מבושל(.
וה ה חלק מהישובים ה "ל מועילים גם ל יד"ד בגר מדאו' ועכו"ם
מדרב ן .אבל בכל אלו יש מו"מ באחרו ים כ זכר .אולם יש לדון
ב יד"ד מטעם אחר לגמרי מב' פ ים;

אם מותר לעכו"ם לאכול אבר מן החי דרב ן
א[ חלקו האחרו ים אם גוי חייב במילי דרב ן ה וגעים לז' מצוות,
וכגון באופן דהוי גזל מדרב ן או אבר מן החי מדרב ן האם הוא
אסור בזה ,או דהואיל ואי ו מצווה בלא תסור אי ו חייב באיסורים
דרב ן גם בז' מצוות.3
ואם ימא דעכו"ם אי ו חייב במילי דרב ן כלל ,א"כ ב יד"ד אין עליו
איסור עכו"ם ששבת כיון שאי ו אלא מדרב ן ,דמדאו' הרי הוא
יהודי ,ומה שהוא גוי מדרב ן א"א לחייבו משום כך באיסורים
המיוחדים לגוי ,כי מדין גוי אי ו מחויב לשמוע לרב ן בזה ,וה פ"מ
 3עי' פר"ח יו"ד סי' "ה סקט"ז דאבר מן החי דרב ן פשיטא דשרי לב י ח,
דאטו רב ן מי גזרי גזירות לב י ח ,ואי הו גופייהו מי צייתי להו לרב ן,
וכ"כ במ "ח בכמה דוכתי ,ובמ "ח מצוה ב' וחת"ס ח"ו סי' כ"ה כתבו דליכא
דין סד"א לחומרא בב" לפ"ד הרמב"ם דדין סד"א לחומרא הוא מדרב ן.
אולם בשו"ת מהרש"ם ח"א סי' קע"ט הוכיח לא כן מרש"י חולין קכח.
שכתב דאבר המדולדל אסור לב" אע"ג דס"ל לרש"י שם עג :דאיסורו
מדרב ן ,ואמ ם הפר"ח לטעמיה בסי' ס"ב הכריח מזה דאיסורו מה"ת,
וכ"כ במ "ח סוף מצוה ת "ב דלסוברים דאיסורו מדרב ן מותר לב" .
וכן בטו"א חגיגה יח .כתב דפשיטא דגר תושב אין עליו שום איסורים
מדרב ן לפי שאי ו מצווה בלא תסור ,אבל בקרן אורה יבמות מח :וחזו"א
יו"ד סי' ס"ה סק"ו הוכיחו מהראשו ים שלא כדבריו ,ובלח"מ פ"י ממלכים
ה"ט כתב בד' הרמב"ם דהאיסור לעכו"ם לעסוק בתורה אי ו אלא מדרב ן,
ובמ "ח סוף מצוה כ"ז כתב דחזי ן דס"ל דשייך איסור דרב ן לב" .

בהא דלא הוי גר מדרב ן הוא רק לע ין די ים של ישראל דלחומרא
אי ו ישראל )כגון להיות ש"ץ ולהוציא אחרים בתקיעת שופר וכדו'(.
אולם יש לחלק דהכא שא י ,דכיון שהוא יהודי מדאו' ומצווה בלאו
דלא תסור הרי הוא מחויב לשמוע לרב ן אשר לפי דבריהם יש עליו
איסור עכו"ם ששבת ,ויש להתבו ן היטב בזה.

יהודי מדאו' וגוי מדרב ן האם הוא פטור
ממצוות ואיסורים דרב ן מדין ממ "פ
ב[ יש לדון דיוכל לחלל שבת באיסורים דרב ן ,דכלפי איסורים
דרב ן הרי הוא גוי ו מצא שלא שמר שבת וכלפי איסורים דאו' הרי
הוא יהודי ו מצא ששמר שבת] ,והיי ו דכלפי מילי דרב ן די ו
כעכו"ם גם לקולא ,ולפ"ז הוא פטור מכל המצוות והאיסורים דרב ן,
ואי ו מחויב אלא במילי דאו'[.
אולם ד"ז אי ו מוכרע אם גר זה חייב במצוות ואיסורים דרב ן או
לא .ולכאו' הוא תלוי ב ידון הרחב שהאריך בו בחלקת יואב אהע"ז
סי' ל"ה אם אמרי ן ממ "פ בדאורייתא ודרב ן ,יעו"ש ש שאל בכהן
ש שא חלוצה ,האם ב ו מותר לישא חלוצה הואיל ואיסור חלוצה
לכהן אי ו אלא מדרב ן ,וא"כ מדרב ן הלא הוא חלל ומותר
בחלוצה ,ואמ ם מדאו' הוא כהן אבל מדאו' הלא כהן מותר
בחלוצה .וע"ש שהביא ז' ראיות ממרחבי הש"ס לצד ההיתר וי"א
ראיות לצד האיסור ,ומסק תו לאסור ,דלא אמרי ן ממ "פ ,כי
לעולם לא אמרו חכמים אלא לגבי הדבר עצמו ש חמיר בו ,אבל
כש וגע לדבר אחר אזלי ן גם מדרב ן בתר הדאו' ,וכל שהוא כהן
מדאו' אסרוהו חכמים בחלוצה ,דתק ות חז"ל אמרו על הדאו',
עכת"ד .וא"כ בפשוטו ה"ה ב יד"ד יהא גר זה חייב בכל מילי דרב ן,
אף שיש מקום לחלק בין ה ידו ים ,ומקום ה חתי למעיין] .ועי' גם
בלקח טוב להגר"י ע גיל כלל י"ג שהאריך ב ידון זה אם אמרי ן
ממ "פ בדאו' ודרב ן ,וכן יעוי' באור שמח פ"ו מיבו"ח ה"ז ,רש"ש
יבמות קט .ופי' הרדב"ז על הירושלמי מע"ש פ"ג ה"ה ,ובמק"א
הארכ ו בזה והבא ו ראיות רבות לכאן ולכאן .ואזכיר כאן מה שאמר
מרן הגרד"ל שליט"א כלפי ידון החלקת יואב דמסברא ראה דפשוט
דבן חלוצה מותר לו לישא חלוצה כי זהו ממ "פ באותו ע ין עצמו,
ומה שיש לדון הוא רק אם מותר לו לטמא עצמו בטומאה דרב ן[.
ו ראה עוד דיש מקום לחלק בזה בין ב' הציורים שפתח ו בהם,
דבגר שטבל עם חציצה במיעוט המקפיד ,י"ל דחייב במילי דרב ן,
כי לא היתה כאן תק ה דרב ן במסוים על הגירות אלא על די י
חציצה ,אבל כשטבל שלא בפ י בי"ד י"ל דמדרב ן לא הוי גירות כלל
אף לקולא.

יהודי מדאו' וגוי מדרב ן אם מצטרף לזימון
ומצא ו דברים מפורשים בע ין זה בחכמת שלמה או"ח סי' קצ"ט
שכתב דגר זה שלא טבל בפ י בי"ד והוא גר מדאו' וגוי מדרב ן
מצטרף לזימון הואיל וזימון מן התורה) ,והיי ו באופן שהוא
השלישי הרי הוא מצטרף לחייב בזימון מדאו' ,ואף שהוא גוי
מדרב ן לא העמידו חכמים דבריהם לעקור מצות זימון דאו'
בשוא"ת ,אבל אם הוא רביעי פשיטא דאי ו יכול להיות המזמן כיון
שהוא גוי מדרב ן( ,ומשמע מדבריו דלפי השיטות דזימון דרב ן אי ו
מצטרף ואין כאן חיוב זימון כלל הואיל ואי ו מחויב בדרב ן .הרי
ש קט דאמרי ן ממ "פ בזה ,ולא אמרי ן דהוא חייב בזימון מדרב ן
מחמת היותו יהודי מדאו' ,ולפ"ז ראה דה" לע ין איסורים מותר
לו לחלל שבת ולעבור על שאר איסורים במילי דרב ן כאמור.
ובס' חזון חום פ"א דכלים מ"ו הביא ד' מהרי"ט דעכו"ם מוזהר מדרב ן
שלא להכ ס למקדש ,והגר"י אברמסקי זצ"ל הוכיח מתוס' כתובות יא .דגר
קטן מועילה גירותו מדרב ן לחוד וחייב במצוות מדרב ן אע"פ שהוא
עכו"ם מה"ת ואי ו מצווה בלא תסור.
ובביאור הדבר דעכו"ם מצווה לשמוע לרב ן עי' קובץ שעורים ח"ב קו ט'
דברי סופרים סי' א' סקכ"א דגם בלא לאו דלא תסור צריך לשמוע בקול
חכמים מסברא לפי שא ו יודעים שכן הוא גם רצון ה' ודבר זה לעשות
רצו ו ית"ש כל באי עולם מצווין ועומדין מתחלת ברייתן ,דכל ה מצאים
בראו לעשות רצון קו ם וכל פועל ד' למע הו ע"ש.
אולם בטו"א מגילה כד .ושו"ת רעק"א ת י א סי' ק "ג הוכיחו דלדעת ר'
יהודה דסומא פטור מכל המצוות הרי הוא פטור רק ממ"ע ולא מל"ת,
מהא דכתבו תוס' ר"ה לג .דסומא חייב במצוות מדרב ן ,ואם ימא דפטור
מלאוין הרי הוא פטור מלאו דלא תסור ולא שייך לחייבו במצוות מדרב ן.
ובפשוטו הוא דלא כד' הקו"ש .ויש עוד להאריך בזה ואכ"מ.

