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חברה ,בבעלות יהודי שומר מצוות,
מעמידה לרשות עובדיה רכב לצרכי
עבודה ,לכל ימות השבוע ,חלקם שומרי
מצוות וחלקם יהודים שאינם שומרי
מצוות.
האם על המעסיק להתנות עם עובדיו
שלא יסעו עם הרכב בשבתות וימים
טובים ) 1שלא לצורך פיקו "נ( ?2
‡ÂÈÏÎ ˙˙È·˘ .

נפסק להלכה שאין אדם מצווה על שביתת
כליו בשבת עפ "י הסוגיא בשבת ]י"ח ע"א[.
וכן פסק הרמב "ם ]שבת פ"ו הט"ז[xzen" :
`edy t"r`e iebl oxikydle milk li`ydl
ep` oi`y iptn zaya dk`ln oda dyer
eznda la` ,milkd zziay lr mieevn
zziay lr oieevn ep`y iptn xeq` ecare
."care dnda
וכן הטור ]או"ח סי' רמ"ו[ כתב`wece" :
li`ydl la` zay xky meyn xeq` xikydl
=) elלנכרי( elit` xzeny zevnd xtqa aezk
milk zziayc lld ziak l"iwc oeik y"ra
."`ziixe`c e`l
.1
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והבית יוסף ]או"ח סי' רמ"ו[ כתבdn oke" :
icedil yi m` y"c oniqa gwexd azky
mina dkiledl iebl dxikydl leki epi` dpitq
epi`y dlbrl oicd `ede ,aeh meia e` zaya
e` zaya epenn jiledl ieb xikydl leki
aeh meie zay llgn ok dyri m`e aeh meia
eli`c iz` i`ny ziak oigxk lr ,l"kr `ed
lr deevn mc` oi`c ixn` `d lld zial
s"ixdc oeik dkld oiprle .eilk zziay
."opihwp ikd zg` zrcl minikqn m"anxde
וכ "פ בשו "ע ]סי' רמ"ו ס"א[xzen" :
t"r`e ,icedi epi`l eilk xikydle li`ydl
oi`y iptn ,zaya dk`ln mda dyer `edy
`milkc `"ie ;milk zziay lr mieevn ep
`veike dyixgn oebk ,dk`ln mda oiyery
meiae ;y"ra icedi epi`l xikydl xeq` ,da
xky lehi `ly calae ,el xikydl xzen 'dd
ycgl el xikyiy oebk ,drlada `l` zay
`axra elit` xzen ,el li`ydle ;reayl e
."zay
כיון שבשאלה שלפנינו ,אין בעיית
השכרה ,הרי מצד שביתת כליו נראה שאינו
עובר על שום איסור .ואע "פ שהכלים הם
ביד ישראל והוא משתמש בהם בשבת,
בעה "ב אינו עובר .אמנם צריך לדון מצד

יצויין כי שאלה זו בדרכים וסגנונות שונים חוזרת בכל היחסים שבין ציבור ויחידים שומרי מצוות
– לציבור ויחידים שאינם שומרי מצוות .ומופיעה בהרבה צדדים של חיינו .כאשר לכל שאלה
ישנם המצבים המיוחדים לה .וע"כ ההיקש משאלה לשאלה צריך להיעשות מתוך זהירות.
יש שטענו שכיון שכיום בכל ביטוח רכב ניתן שלא לבטח את הרכב לשבתות שוב אין השאלה
רלונטית .ואין בסיבה זו כדי למנוע את השאלה .ראשית ,הביטוח הוא מונע צדדי אבל לא משנה
את היחסים בין המעביד לעובד .ועוד שלא כולם חוששים כ"כ לנושא הביטוח .וע "כ השאלה
עומדת על כנה.
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מראית עין .היינו אם מצוין על הרכב כי
הוא שייך למעביד שומר מצוות יבואו
לחשוד בו שהוא עושה מלאכה בשבת ,ע "י
ישראל  .3והרי אפילו ע "י נכרי נאסר בכל
מקום של חשד ]או"ח סי' רמ"ג-רמ"ז[ וכאן
שמו של בעליו עליו ,ואין לתלות ,כבנכרי,
בדרכים מותרות .וע "כ אם הרכב מפורסם
כרכבו של שומר מצוות נראה שמצד
מראית עין וחשד אסור להשאיל רכבו
ליהודי שאינו שומר מצוות.
·¯ÂÂÚ ÈÙÏ .

צריך לדון האם בכך שבעל החברה משאיר
את הרכב ביד ישראל שאינו שומר שבת,
אינו עובר בלפני עוור לא תתן מכשול.
במס' ע "ז ]ו' ע"ב[mc` hiyei `ly oipn" :
:l"z ?gp ipal igd on xa`e ,xifpl oii ly qek
)ויקרא י "ט( `de ;leykn ozz `l xer iptle
xarwe ,edi` ilwy dil opiadi `l ikc `kd
Ð r"ad !leykn ozz `l xer iptl meyn
`l ipzwc ,inp `wic .`xdp ixar ixza i`wc
 ."n"y ,ozi `l ipzw `le hiyeiוא"כ בכל
מקום שיכול לקחת בעצמו את דבר האיסור
– בנתינה לידו ,אינו עובר בלפני עוור.4
והשאלה במקרה דנן האם נחשב כתרי
עברי דנהרא .מחד הוא ישתמש ברכב גופו
אבל מאידך רכב הוא דבר שכיח ,וע"כ אם
יאסר עליו להשתמש ברכב המעביד הוא
ישתמש ברכב אחר .והשאלה אם ישתמש
ברכב של המעביד כיון ששכיח לו רכב
אחר ,האם יחשב כחד עברא דנהרא.
.3
.4
fh

בשו "ת חות יאיר ]סי' קפ"ה[ כתבik" :
opixyc `kid lkc `ed `llk dfc o"crtl
xg` mewna ebiydl el xyt`y `xaq iptn
ji` aexl ze`ivna epyiya `wec epiid
ixyc xn`p m` s` okle ,gxeh ilae yweaiy
dze`y `ed fphry mi`lk cba xeknl
,yealn epi` mleb `ede fphry envr dxegqd
zrcl ixbz egikyc `zna `ki` i` i`cec
my ze`ivna oi`ya k"`yn ,ixy miliwnd
`gixhc xg` mewnl jlile heyl jxhvie
xak owezn yealn el xeknl oke `zlin dil
eincae ezcna dil inxzn `lc fphry ly
ixken milxr dnk cer yi elit` irack
`xaqa ilic ilige .xeq` miyealne micba
'ira` `"r 'e my f"r 'qn q"ya y"nn ef
dicicl dnda dil zi`c n"p dnl 'eke edl
meyn xeq` 'icicl dil zil i`c rnyn ,'eke
ikde ,mixg`n zepwl ivnc t"r` xeir iptl
meyn mrhde ,dicicl zln y"na rnyn
c"rl inp gken ikde .dixg` gexhl jixvc
) ziaxd t"q l"wc dnnע "ע תוס' שם סוף דף
ע' ע"ב( ivnc t"r` xeir iptl lr xaer delc
mieeln eda iyitpc ieb lv` zern `ivndl
df xg` gexhl jixvc meyn epiide ziaixa
)עי' ס "פ הרבית תוס' ובמרדכי מס' ע "ז רמז אלף

ר "ד(,xnenl jqp oii xeknl xeq`c l"p okle .
oii epevxk biydl xyt`y `xixa `l k"bc
."dfk mincae aeh
מתבאר מדבריו ,כי בכל מקום שהחפץ
לדבר העבירה יושג בנקל ע "י העבריין אין
איסור לפנ "ע) .ובאשר לאיסורים אחרים יבואר
להלן( .ולפי דבריו נראה שאף לגבי המקרה

לגבי חברת השכרה אשר בעליה שומרי שבת ,נראה שאין מקום לחשד ,מצד שעושה עבודת
בעה "ב בשבת ,שהרי ידוע לכל כי שוכרי הרכב עושים מלאכת עצמם ולא מלאכת בעה"ב.
ביחס להשמטת הרמב"ם דין תרי עברי דנהרא עי' בספרי "חבל נחלתו " ח"א סי' י"ב הערה .2
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,( )=הרמ"אaxd zrcl df lke .`xdpc ixar
micen r"kc ,ibilt `lc p"crtl la`
miakek zcearc w"ta 'qeze ikcxndl
'qeze x"nbde ,ixy xnen e` miakek caerac
zcearc w"t o"xde zayc w"ta y"`xde
eyixtdl aiig `edy l`xyia ixiin miakek
rxb `lc my y"`xd azkcke xeqi`n
mieevn c"ay zeliap lke` ohw l`xyin
caera k"`yn ,lecb l`xyi y"k eyixtdl
.eyixtdl aiig epi`y xnen l`xyie miakek
'qezd zrcc n"ca axd azk ixdy rcz
my ikcxnd zrck miakek zcearc w"tx
miakek zcearc w"tx y"`xd oeyle ixyc
axd zrc itl k"` ,my 'qezd oeylk `ed
oke .df z` df mixzeq y"`xd ixac eidi
ixack azk e"g yix f"i aizp mgexi epiax
b"g a"i aizpae miakek zcearc w"tx 'qezd
i`ce `l` zayc w"tx 'qezd ixack azk
."'itck
כלומר הש "ך חולק על הרמ "א שאין כאן
 ולגבי נכרי או,מחלוקת בין הראשונים
מומר אין חיוב להפרישו מאיסור וע"כ
 אבל לגבי ישראל גם,מותר למכור להם
בחד עברא דנהרא ישנו איסור דרבנן של
.סיוע לדבר עבירה וחיוב להפרישו
הרמ "א ]או"ח סי' קס"ג ס"ב[ עפ "י דרכו
,eici lhp `ly inl lik`dl xeq`e" :פסק
, )ויקרא י "טleykn ozz `l xer iptl meyn
."( ס "פ אלו דברים6י "ד( )הר "י

 אולם ישנם,5 שלנו אין איסור לפנ"ע
.איסורים אחרים ויבוארו להלן
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בשולחן ערוך ]יו"ד סי' קנ"א ס"א[ כתב
,miakek caerl e` odkl `wece" :הרמ "א
,miakek zcearl dpeald xihwiy ezwfgy
`d `"i .ixy ,miakek caer mzql la`
mikiiyd mixac mdl xeknl xeq`c
mixg` mdl oi` m` `wec epiid ,mzcearl
,xg` mewna zepwl elkei `ly e` ea `veik
xzen ,xg` mewna zepwl mileki m` la`
yie .( )מרדכי דפ "ק דע "ז.xac lk mdl xeknl
lke ,dpey`xd `xaqk lwdl ebdpe .oixingn
 )ר "ן שם ובתוספות.envrl xingi ytp lra
."(ואשיר"י והגמ"ר פ"ק דשבת לדעת הרב
 הרמ "א הבין שישנה מחלוקת בין,היינו
הראשונים האם במקום שיכול לקנות
במקום אחר מותר למכור להם אף דברים
המשמשים לעבירה או שאסור מדרבנן
 והאריך בכך.ומשום מסייע לדבר עבירה
.[בדרכי משה ]יו"ד סי' קנ"א
הש "ך ]יורה דעה סי' קנ"א ס"ק ו'[ הסביר
ikc l"qc Ð 'ek `"i" : ז "ל.דבריו וחלק עליו
hiyedl xeq`c xifp iab q"ya opixn`c ikid
ixar ixza i`wca `wec epiidc oii qek el
n"nc oixaeqe oixingn yie ,`kd d"d `xdpc
ixz enk ied `l elit` `ki` opaxcn xeqi`

 נחשב הדבר לתרי, יעלה לו הדבר בממון,יש שרצו לומר כי כיון שאם יצטרך לשכור רכב אחר
, שכיון שבהרבה משפחות ישנם שני כלי רכב, ונראה לענ"ד.עברי נהרא וע"כ אסור מהתורה
 אין הוצאה זו נחשבת אצל רוב בנ"א וע"כ,בעיקר אם אחד הצדדים מקבל רכב ממקום העבודה
.אין בה להחשיב את המצב לתרי עברי נהרא
. "לא יתן אדם פרוסה לשמש אא"כ יודע בו שנטל ידיו:[ז "ל רבינו יונה ]ברכות מ"ב ע"א ד"ה לא
 ונראה שכיון שמתכוין לעשות,יש למדין מכאן שאין ראוי לתת לאכול אלא למי שיודע בו שיברך
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el riiqi `ly lecb y"k eyixtdl oieevn
`kil m"ekrlc l"pe .b"ny 'iqre ()הרא "ש
on xa` enk el xeq`c icina riiql xeqi`
elhil leki epi`y oipra i`wc `l m` igd
o"xd k"ke ,'e sc `"ra `icda `zi` oke
oiyecwa zetqezd k"ke ,w"tqe `"rc w"tx
hiyedl xeq`c my 'qezd eazke ,y"r e"p sc
b"tx 'yexia 're .xeqi` xac mixnenl
dk`ln ilk mc`l li`ydl xeq`e .d`itc
`l m` zaya dk`ln zeyrl ceyg `ed m`
`wece xzid zk`ln da dyriy zelzl yiy
xeq` ievn epi`y xaca la` ievnd xaca
d"q 'c oihiba 'r mely ikxc iptn `l m`
'it`c i"yxa rnyn d"p sc `"rae ,'ezae
,y"r deehvpy xaca eriiql xeq` m"ekra
."my k"yae `"qq `"pw 'iq c"iare
['וכ "פ המשנה ברורה ]סי' שמ"ז ס"ק ז
והביא ראיות מדברי הגר"א ועוד אחרונים
. וכן בקצרה בסו"ס קס"ג.שלא פסקו כש "ך
וכן בשו "ת חות יאיר ]סי' קפ"ה[ ובשו"ת
.בנין ציון ]סי' ט"ו[ חלקו על הש"ך
עולה עפ "י דברי המג "א ורוב הפוסקים
שקיים איסור מסייע וחיוב להפריש מדבר
 וע "כ אין לתת,איסור אף לישראל עבריין
,לו כלי או כל דבר אחר שיעשה בו איסור
 ולגבי המקרה דידן.ואפילו איסור דרבנן
אסור להניח בידיו מכונית אשר יחלל בה
 ואע"פ שבכל ימות השבוע.את השבת
 כיון,עושה בה דבר היתר; בשבת

וכתב על כך המגן אברהם ]סי' קס"ג ס"ק
el ozpyk `wec l"p Ð lik`dl xeq`e" :['ב
`edy wx lke`d ly dqextd m` la` ,elyn
el hiyen did `l m` `dc ,ixy el ehiyen
,`xdpc `xar ixza i`w k"`` `linn elhep
xyt`e .f"ny 'iq y"nre ,w"t `"ra 'i`ck
oiire .dxiar ixaer ici riiqn `ki` n"nc
're d"p sc `"rae `"q sc oihib 'qeza
ozil xzeny 'ky xyrnn i"tq m"anxa
i`ncd m` eci jezl i`nc ux`d mr dlegl
i`ceae eit jezl `l la` ,d"r ly `ed
m` d"de xeq` eci jezl elit` ()=טבל
 משמע מדבריו."xeq` `texd ly i`ncd
שחשש לאיסור מסייע אף לגבי מי שלא
 וחולק.נטל ידיו – מומר לאותה עבירה
 ולפי דבריו אף לנו אסור לסייע.על הש "ך
.לעוברי עבירה מישראל
וכן בסימן שמ "ז על דברי השולחן ערוך
ecia utge miptl eci hyt m`e" :[]ס"א
e` ,mipta cnerd exiag ci jezl egipde
exiag ci jezn utg lhpe miptl eci hyty
`vnpy ,uegl e`ivede mipta cnerd
aiig `ed ,gipde xwr ecal uega cnerdy
 כתב המגן אברהם."xeq` la` xeht exiage
xarwc Ð xeq` la`" :[']סי' שמ"ז ס"ק ד
`ed m`e leykn ozz `l xer iptl meyn
leki 'id ecia did `l 'it` m`y ote`a gpen
`xeqi` n"ne ,xer iptl` xar `l elhil
c"a zeliap lke` ohw elit`c `ki` opaxc

 שאע "פ שהעבירה היא דרבנן – אכילה ללא, ונראה מדבריו."מצוה שנותן בתורת צדקה – מותר
 ומסיום דבריו ניתן ללמוד שבמקום מצוה דאוריתא. בכ "ז סובר שיש בכך לפנ"ע,ברכה לפניה
 אולם הרמ "א והמג"א סברו שאעפ"כ אסור.( )ולא אמרינן בה מצוה הבאה בעבירה.נדחה לפנ "ע
 אולם הגרש "ז אוירבך הסתמך על סיום דברי רבינו יונה בתשובתו ]מנחת שלמה.וכ "פ להלכה
 ולהצילו מאיסור, בגלל חשש שנאה,ח"א סי' ל"ה ס"א[ שהתיר להאכיל למי שאינו יודע לברך
. ולא בארנו כאן את נושא האיבה כיון שאינו שייך לשאלה הנוכחית.זה
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 כדברי הרמב"ם.ידיעה כוללת-מאחד של אי
ֵ
z`hg aiiegnd lk" :[]הלכות שגגות פ"ב ה"ו
el rcepe dbbya dyre ezbby lr dreaw
drici el dzid `ly t"r` `hgy xg`
,z`hg aiig df ixd `ed `hg dfy dlgza
`ede lcbe m"ekrd oial daypy wepiz cvik
dyre mzc `le l`xyi md dn rcei epi`
,oda `veike mce alg lk`e zaya dk`ln
el` lk lr deevne l`xyi `edy el rcEiyk
¨
oke dxiare dxiar lk lr z`hg `iadl aiig
."dfa `veik lk
:[וכן כתב הרמב"ן ]במדבר פט"ו פס' כ"ב
dpeyn dcrd zbbya dfd oaxwd aeig dpde"
aiig my ik ,`xwie zyxta xen`d oaxwd on
xt o`ke ( )שם פסוק ט "וz`hgl xt `iadl
epizeax ekxved ok lre ,z`hgl xirye dlerl
.f"r zbby lr oaxwd dfy (' )הוריות ח' אxnel
eheytn eze` `ivep `ly aezkd oeyle
exarze zevnd lkn ebyz ike xn`i ,ernyne
`ly dyn cia mkl myd devy dn lk lr
eaixwz mkz` devy dn lkn xac eyrz
xn`i xy`k o`ka xikfd `l jkle ,dfd oaxwd
.'d zevn lkn zg` `hgd zepaxwa
lkl xnen oaxw `ed ernyn itk df dpde
on zg`l wacpe jledd oebk ,bbeya dxezd
llka zeidl dvxi `le mdk zeyrl zene`d
didiy oebk ,bbeya df lk didie .llk l`xyi
ldwae ,zene`d oial daypy wepiz cigia
dzid `le dxezd onf xar xaky eaygiy oebk
ixtqa xkfy enk exn`iy e` .mler zexecl
dyrpy `l mewnd xn` dn iptn ()שלח קט"ו
,xky oilhep `le miyer `l ep` xky lehpe
z` mil`eye mixne` l`xyi eidy oiprk
miyp` e`a (' )יחזקאל כ' אxn`py ,l`wfgi
epiax el exn` ,iptl eayie l`xyi ipwfn
ezeyxn `vi `l eax exkny car ixd ,l`wfgi
hi

שהמכונית של ישראל השומר שבת אין לו
, אלא יטלנה מידיו בשבתות,להניחה בידיו
או שיתנה עמו שבשבת לא ישתמש
.במכונית זו
ÂÈÓÈ· ˙ÂÂˆÓ ¯ÓÂ˘ ÂÈ‡˘ ¯Â·Èˆ „ÓÚÓ .„

עד כאן בארנו את האיסור עפ "י דעת
 אולם לדעת.המג "א בביאור איסור מסייע
הש "ך משמע שאין איסור בהשארת
 מתוך,מכונית בידיו לנסיעה אף בשבת
.שמדובר במומר ולגביו אין איסור מסייע
וצריך לדון בגדרם ההלכתי של מחללי
.שבתות בימינו
שני קשיים עיקריים בהגדרת מחללי
. ב. הגדרת העברינות. א:שבתות בדורנו
הסקת המסקנות ההלכתיות הנובעות מכך
.לקולא ולחומרא
˙ÂÈ¯·Ú‰ ˙¯„‚‰ [1]

הקושי בהגדרת העברינות בימינו הוא מכך
שהיא ציבורית ונעשית לכאורה מתוך
 כגון לגבי שבתות או אכילת,ידיעה
 אין העבירה באיסור יחיד.'איסורים וכד
 אלא בהרבה ממצוותיה,מתוך חוסר ידיעה
 וע "י, לכאורה, בהכרה ברורה,של תורה
.ציבור גדול מעם ישראל
, שוגג:העברינות המוכרת נחלקת בין
:[ ובלשון חז "ל ]יומא ל"ו ע"ב.מזיד ומרד
...micxnd el` miryt ...zepecfd el` zepeer"
."zebbyd el` mz`hg lkl
השגגות נחלקות לפי ההעלמות של
 עד המצב הכולל ביותר של תינוק,העושה
 רמב"ם,שנשבה לבין הנכרים ]שבת ס"ח ע"א
 אדם כזה מחוייב להביא.[הל' שגגות פ"ז ה"ב
על כל עבירות שעונשן כרת שעשה קרבן
חטאת אחד בלבד ]לפי רב ושמואל וכ"נ
 מפני שכל עבירותיו נגרמות מגורם,[להלכה
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mpi`e zcd ixwirl erci `le l`xyi jeza
iayg `l xecd inkg cbp mdipt oifirn
oinec xecd iryetn daxde .y"ri 'eke oicifn
y"xd xingny dny mdn iticre mdl
lelig iptn epi` p"ii mpii aiygdl mi`xwa
iptn `l` cala zayl dnecy zecren
oirxet `le oilny zcd ixwira mb extky
mdipa f"iry oiyecwe oihib ipic mdl oi`e
`l epipnfay miryetd aex dfae .mixfnn
oii zribp aiygdl xingnd c"prl okle .evxt
eilr `eaz mpii mzql elld miryetd ly
dn lr mdl yi miliwnl mb ok` .dkxa
zay ipic rceiy epl xxeany `l m` eknqiy
cgi l`xyin dxyr ipta ellgl eipt firne
 וכן."xeq` epii zribpe xenb xnenk i`ce dfy
האחיעזר )ח "ג סי' כ "ה( הביא דברי הבנין ציון
להדגשת הקושי בהגדרת העבריינות של
 כשבימינו המצבים עוד יותר קשים.זמנו
.ובעייתיים
 דן, הרה "ר הראשון לא"י,הראי "ה קוק
 שהיא מיוחדת ואין,על העבריינות בדורנו
לדמותה לעבריינות הרגילה בתלמוד
 הוא התייחס לכך בהרבה מאד.ובפוסקים
, במאמר 'הדור' ]אדר היקר:מאמרים כגון
 מאמר 'יסורים ממרקים' ]ספר,[עקבי הצאן
אורות[ ובפיסקאות מפוזרות רבות מאד
 בעיקר התייחס.בספריו ובאגרותיו
.לשורשים הרוחניים של המצב
:באיגרת קל"ח ]אגרות הראי"ה א'[ כתב
d"c a"r e"k oixcdpq 'qez azky myk"
ceyg lqti `lc xnel `xaq yic ,ceygd
,qpe` enk aiygc meyn zecrl zeixrd lr
oihib 'qez ok 'ky b"dke ,etwez exvic meyn
dgtydy oeiky ,oitek d"c a"r `"n
`id ok oiqpe`k iaiyg zepfl mzlcyn
on dl epzpy ,onfd mxf ly "`yia dgty"d

ok epl rxi` xake ,dxezd z` egkyiy e` .'eke
oebk miryxd l`xyi ikln inia ( )כיepizepera
zevnde dxezd mrd aex egkyy mraxi
.ipy zia iyp`a `xfr xtqa `a xy`ke ,ixnbl
z`fd dbbydy aezkd oeyl yeny edfe
lre ,ollka zevnae dxeza `id o`k zxkfpd
dzbbyay zg` devn epizeax mdl ecgii ok
`ide ,mda devnd lkne l`xyi llkn `vi
Ð ebyz ike ,aezkd xeriy didie .dxf dcear
Ð eyrz `le ,mixg` midl` ixg` zkll
ezlef del`a dcend ik .'d zevn lkn xac
cakpd myd devy dn lk elv` lha `ed xak
m`y ,dyrz `l zevna oia dyr zevna oia
aeigd lke eizevne ez`xi ,ezlef del` yi
..."melk epi` mda
אולם בניגוד לדוגמאות אותן מביאים
 בימינו אין חוסר הידיעה,הרמב "ם והרמב "ן
 אלא סיבות,מאחד בין העבירות
ֵ
הכוללת
.אחרות ויבואר להלן
:[כתב בשו "ת בנין ציון ]החדשות סימן כ"ג
dn `prci `l epipnfay l`xyi iryetl la`"
,aexl zxdad dzyt d"eray xg` mda oec`
`l m` ,xzidk dyrp zay lelg maexay cr
cifnl aexw wxy xzen xne` oic mdl yi
zay zlitz milltzny mda yie ,`ed
zay millgn k"g`e meid yeciw miycwne
zay llgn ixde opaxce `ziixe`c zek`lna
zaya xtekdy iptn cala xnenk aygp
dlitz i"r dcen dfe `xeaae d`ixaa xtek
odizgz enw xy` mdipaa mb dne .yeciwe
oinecy zay ipic erny `le erci `l xy`
i"tr` mixnenk eaygp `lc oiwecvl ynn
odizea` dyrny iptn zay oillgny
icaer oial daypy wepizk mde mdicia
h"iand mb k"ke ( )סי' שפ"הx`eank miakk
elbxed `ly oiwecvc inp xyt`e ()סי' ל"ז
k
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החזון איש ]יו"ד סי' י"ג אות ט"ז[ עמד אף
:הוא על גורם העבריינות בדורותינו וכתב
onfa `l` oicixen oic oi`c d`xp"
oievn miqp eidy onfa enk ielb 'zi ezgbydy
dgbyd zgz xecd iwicve lew za ynyne
`ed f` oixtekde ,lk oirl zi`xpd zihxt
de`zl xvid ziihda zcgein zefilpa
ly excb miryx xeria did f`e ,zexwtde
`ian xecd zgcd ik erci lkdy mler
arxe axge xac `iane mlerl zeiprxet
dpen`d dzxkpy mlrdd onfa la` ,mlera
xcb dcxed dyrna oi` ,mrd zlc on
mdipira 'idiy dvxtd ztqed `l` dvxtd
lky oeike .e"g zenl`e dzgyd dyrnk
ea oi`y drya bdep df oic oi` ,owzl epnvr
dad` zezeara mxifgdl epilre ,oewiz
."zrbn epiciy dna dxe` oxwa mcinrdle
ÒÂ‡ ˙¯„‚‰Ó ˙Â˜ÒÓ‰ [2]

אף שגורם העבריינות אובחן ע "י גדולי
 אולם הם נמנעו,הדור האחרונים כאונס
מלהשליך מכאן מסקנות הלכתיות
מרחיבות להקל בדיני תורה כלפי מחללי
 החזו "א היקל אך בדין, וכאמור.שבתות
.מורידין ולא מעלין
‡¯ÓÂÁÏ הרב קוק התחשב בסברא זו
`ap m`e" :[בשו "ת עזרת כהן ]סי' מ"ד
micrd on cg` `vnpy cvn c"pa lwdl
ilewir dfa yi k"b ,`iqdxta zay llgn
oikixv xac ziy`xe .c`n miaexn ixeyte
x"deray ,`wixrn`a odd zepicna wcwcl
mdy mixne` mde ,c`n w"y lelig uxtp
mireh mdy t"r` ,mzqpxt iptn dfl miqep`
dfk zay llgn beqa `edy in n"n ,mixenb
dy` `ivedl xyt` m` daxd ayizdl jixv
inc ile`e .eit lr dycwzp m` dlran
mpi`c b"r`c ,d"bda 'd a"n 'iqc oiqep`l
`k

scpze ixnbl dlkzy mxh dhily minyd
z` miaxd dityk lka zlcyn `idy ,oyrk
miqep` md .dixg` zepfl mixirvd epipa
..."oevxk qpe` oecl epl dlilge mixenb
.הרב קוק זצ "ל פתח לנו פתח בפרשה זו
 אולם לא.והיא לקרות לכל המצב אונס
 והדבר.ממכריח חיצוני אלא ממכריח פנימי
מונח כבר בתוך סוגיית תינוק שנשבה שר "י
 וטעמם כתב,ור "ל סוברים שפטור לגמרי
רש "י משום שנחשב כאנוס ]ס"ט ע"ב ד"ה
 )וכן כתב הגר "ח מוולוז'ין ]חוט המשולש.[איזהו
.([ח"א סי' י"ג
'וחלק על רש"י – נכדו הרשב "ם ]תוס
שבת ס"ט ע"ב ד"ה הא[ וכך הביא הרמב "ן
ibexnex l`eny x"de" :[]חידושים דף ס"ט ע"ב
hirnin `lc xn`e ef `iyewa aiyd l"f
lk` `l` qep`l hxt dreaya mc`dn
,izlk` `l raype lk` `ly xeaqe
[ ]כ"ו ע"אmizy zereay 'ta dlr opiziinck
`zreay xn` xnc axc icinlzc `caer
ax xn`e ax xn` ikd xn` xne ax xn` ikd
,jqp` jal z` jci`l l"`e ediipin cgk
epi` xzen xn`e dreayd xeqi`a dreh la`
aiigy enk o`k aiig `l` df qep` llka
gkeye miebd oial daypy wepiz dxezd lka
 היינו אומר מותר לפי."oixeqi`e zay xwir
.רשב "ם אינו אנוס אלא שוגג
`gty" לגורם האונס קרא הרב קוק
 ובמקו "א," בלא לפרטonfd mxf ly `yia
.‰ÂÓ‡‰ הרחיב שהבעיה העיקרית היא
 לא הצד השכלי חסר אלא חסר,היינו
'¯˘ אשר גורם לרצון להאמין בהÂ˘‰
 ולשכל להסביר את אמיתיות,ובתורתו
 וע "כ כיון שאין שכנוע.וישרות הדברים
,פנימי לא נוצר רצון לקיים תורה ומצוות
.והעושים הם כאנוסים של פיתויי הזמן
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xeqi`a ellgn elit` ,drpiva `l`
."zeyx lhane l`xyik `ed ixd ,`ziixe`c
ההחלטיות של הפסק בכל התורה
הקשתה מאד להקל בדין מחללי שבתות
 ואלו היינו ממשיכים את הדרך.של ימינו
של אנוסים ופטורים אין מקום לדון על
 מאידך.מחללי שבתות כיצאו מכלל ישראל
כיון שהחילוק בין העבריינות בש"ס
 לעבריינות בדורנו הוא חילוק,ופוסקים
 וכש"כ,אמיתי אשר צריך להתחשב בו
שהמדובר בציבור גדול מאד המחלל
.שבתות מתוך ידיעה "גולמית " שזוהי שבת
 שאינם ראויים,ולהוציאם מכלל ישראל
לעדות ואין לרחם עליהם כש "כ שלא לחלל
 וכש "כ לגבי,עליהם את השבת בפיקו "נ
 זהו דבר קשה מאד וכלל.זרעם ועוד ועוד
לא ניתן לא מהבחינה הפרטית ולא
מהבחינה הלאומית של מניעת הפירוד
 ע"כ האחרונים ניסו לקבל את.בעם
המוחלט בש "ס ועם זאת למעשה להקל
.במסקנות ההלכתיות בכל מעשה פרטי
'וכדוגמא כתב בשו "ת ציץ אליעזר ]ח"ח סי
 לסמוך עליו,ט"ו פ"ה[ על דברי החזו"א
לחלל שבת עבור חולה יהודי שאינו שומר
cebipa micner eixac ik m`e" :שבת
oke r"eyae m"anxa dfa zeweqtd zeklddl
mey ila mpic z` ewqty miwqetd xzia
eig dnd mby zexnle ,zre onf zlabde i`pz
did `l xak lew-zay mlrdd onfa xak
enk dielb dzid `l xak 'zi ezgbyde ynyn
`l k"b xecd iwicve ,oievn miqp eidy onfa
oirl zi`xpd zihxt dgbyd zgz xak eid
dl` mixac mie`x z`f lka la` ,lk
k"k `knq lra itn e`vi xy`k rnydl
 וכאמור פרט למסקנה."l"vf `"efgdk lecb
 לא מצינו שהקילו בגדרי,מעשית זו להקל

xaca qpe` cv yiy oeik n"n mixenb oiqep`
zrya daeyza exfg `ny oiyyegc l"i aey
oiyecw yygl df yyg sxhvnyke ,dyrn
mewna elit` lwdl di`x epl oi` ,`"ra
."oebre wgc
:[ובתשובה אחרת ]שו"ת עזרת כהן סי' כ"א
l"i ,`av yi` 'idy dfy ,ip` ayeg zvwe"
ince ,qpe` jezn `a zay llgl elbxdy
."onfd zevxt itl ,x"dera ,bbeyl zvw
סיבת מניעתם להחשיב מחללי שבתות
כאנוסים היא ההלכה הקבועה בש "ס
ובפוסקים לגבי מחללי שבתות שדינם
 כ"פ הרמב "ם ]הל' שבת.כמומר לכל התורה
zg` lk dxf dceare zayd" :[פ"ל הט"ו
,dxezd zevn lk x`y cbpk dlewy odizyn
epipiae d"awd oiay ze`d `id zayde
ixd zevnd x`y lr xaerd lk jkitl ,mlerl
zay llgn la` ,l`xyi iryx llka `ed
dxf dcear caerk `ed ixd `iqdxta
..."mdixac lkl miebk mdipye
oixyk lkd" :[וכן בהל' גירושין ]פ"ג הט"ו
yxge care ieb ,dyngn ueg hbd z` aezkl
z` zazek dnvr dy`d elit` ,ohwe dheye
llgn `edy e` f"rl cnzypy l`xyi ,dhib
."eixac lkl iebk `ed ixd `iqdxta zay
la`" :[ובעיטור ]אות ק' ― קידושין
epi` zezay lligc meyn i`nwc zeaeyza
xnynd lk l`xyi oiae ipia 'py l`xyik
iryetn zepaxw oilawn `ipze l`xyi `xwp
zezay llgle jqp oiil xnend on opz l`xyi
'iqdxta zezay llgn jklid .'iqdxta
."iyeciw e`l eiyeciwe `ed m"ekr
l`xyi" :[וכ "פ השו "ע ]או"ח סי' שפ"ה ס"ג
zezay llgl e` milil` zcearl xnen
xeqi`a `l` ellgn epi` elit` ,`iqdxta
llgn epi` m`e .m"ekrk `ed ixd ,opaxc
ak
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.dvilg oiprl f"tr lwdl oi`c 'iyt k"`e
n"n ok epi` 'b 'iq ifpky` a"x zrcy s`e
q"q `ki`c hxtae lwdl oi` `witqn
xb d"c a"r g"n zenai i"yx 'ire .`xeqi`l
gkenc 'eke ayez xb df d"c 'qeze ayez
l"pe .z"dn ied f"rrk zay llgnc `dc
`"req b"i zereayc q"yn 'i`x `iadl
k"eic xn` lirlc `xtiq mzq inxe jixtc
`l leki `ipzde miayd lr `l` xtkn epi`
dk`ln dyr `le 'eke k"`` xtkn k"di `di
n"n `ed k"di l"z oipn dk`ln ea dyre 'eke
lirl ixd 'we 'eke iax `d w"l iia` xn`
oi`c iax dcen ler wxetac `ziixan iziin
xtek epiidc i"yxte daeyz `la xtkn k"ei
xwira xtek ied zay llgn ixde xwira
zayk epic k"dei mbe 'd oilega i"yx y"nk
'a 'iq y"aze b"kw 'iq r"d`a x`eank
,dfa jkegy dhigy zekldl dgizta b"ntre
y"xd 'eyzn `"wna iz`ad xak la`
epic h"ei 'it`c c"kw 'iq sqkd zecewpay
'iq dhigy 'ld b"t f"`a d"ke dfa zayk
'iq a"g f"acx 'eyzae mipe`bd mya b"qy
k"deia y"kne xtqd zlgza dqtcpy e"vyz
iaxl mb k"deia dk`ln dyra ixd k"`e
zay llgnc idpc l"`e .xtki `ly ie`xdn
,`iqdxta `wec df ixd n"n xwira xtekk
drpva dk`ln dyra ixiin o`kc l"i k"`
oilegc w"t ikcxn 'iyl iywiz izk`c ,`"fc
`wec `ed z"dkl xnen iedc f"ra mbc l"qc
itlkc cere .l"pd q"y qpxti ji`e `iqdxta
oi`c xazqn k"di eilr xtkiy oiprl `iny
`dc k"rae `iqdxtl drpv oia wlgl
`xneg wx ied xwira xtekk zay llgnc
d"c `"r h"iw a"a 'qezdn la` Ð opaxc
eazky `l d"c a"r g"r oixcdpqe 'n`py
meyn dliwqa yyewnc `xaqn oc d"rxnc
bk

מחללי שבתות אלא בהסתמכות על סניפים
.(וספיקות נוספים )עי' ציץ אליעזר שם
ÂÈÓÈ· ˙Â˙·˘ ÈÏÏÁÓ· Ï˜‰Ï ÌÈ„„ˆ‰ [3]

האחרונים אשר דנו להקל במחללי שבתות
הביאו מהעיטור ]אות ק' ― קידושין דף ע"ח
od `"rr e`l l"gay miebc 'zqne" :[ע"א
zay llgn oice `"rl xnen e`l `pci`d
eiyeciwe rwxw zceara `kil 'iqdxta
 היינו כשם."oiyexib eiyexibe oiyeciw
 כך מחללי,שסתם נכרים אינן עכו "ם
שבתות אינם נפסלים אלא בעבודת קרקע
.בשבת
'וכן כתב בשו"ת חלקת יעקב ]או"ח סי
zrc reci ,eppnfc zay illgn oiprle" :[קנ"ד
oi`c c"n oniq f"r` i"aa `aen xehird
zceara zay llgn `l` m"ekrk epic
ipta yea `ed m`c zehiy yi mbe ,rwxw
'iqdxta zay llgn ixwin `l lecb mc`
d`iyp dcedi 'xl 'iifgc h"q oiaexirc i`dn
mipexg`de ,zeyx lhan df oebk 'iiqk
m"ekrk epicc zay illgnc zehiy mi`ian
mipaxd ixtqa `aen mbe ,opaxc wx `ed
oi`c oeik `texi` axrna zay illgnc
oiprl zvw lwdl xeqi`d xneg lk mircei
."dxezl zelrle oipnl mtxvl
סיבה נוספת שהביאו האחרונים להקל
בדיני מחללי שבתות בימינו הוא שלפחות
השואת מחלל שבת
ְ
לחלק מהפוסקים
.לנכרי הוא קנס מדרבנן
c"pae" :בשו "ת מהרש "ם ]ח"ג סי' ה'[ כתב
dpd `iqdxta zay lligy wx xxazpy
m"xdn b"dl zea` obn 'qe edil` ci 'eyza
zaya hgeyc c"i oilegc `ibeqa hrpa
ied `iqdxta zay llgl xnenc `dc ,elrd
y"nk ,opaxcn wx edf dxezd lkl xnen
.mnya 'p i"qeq c"eig c`q` i"xdn 'eyza
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'h 'iq xac aiyn z"eya df oiprl y"n oiire
`edy in 'a w"q h"vw 'iq `"bnd 'ke .xqe`y
izi`xe .eilr oipnfn oi` `iqdxta ryx
yxec z"ey mya `iady 'v 'iq o"ayx z"eya
oi` epiniae qirkdl xnena `wec dfc oeivl
denze ,( )וע' שו"ת רשב"ן סי' ס"זqirkdl oiyer
oi` zexiar x`yn '`a elit` qirkdlc
,d"p 'iq l"pd b"nxta x`eank eze` oitxvn
xag ihewil mya o"ayx z"eya my `iad mb
oi` rexf ilra exaby ixg`y f"w sc 'd wlg
.okecl dler m` dfk odk cixedl epicia gk
d"en b"dxdn daeyz h"lw 'iq cer y"re
k"b `iad mye ,l"vf xrniidp`n iav miig
zezay illgny 'p 'iq c"i c`q` i"xdn z"ey
iptae mdipta mdilr ecird `ly f"k epipnfa
oii mixqe` oi` l`xyin 'i ipta ellgy c"ad
`dc mixaeq mipexg` daxd yiy ,mrbna
`ed dxezd lkl xnen ied zay llgl xnenc
`veid .dlri dcedi z"eya y"iir opaxcn wx
`iqdxta zay llgn oic i"try l"pd lkn
lwdl oibdep dfd onfa j` ,oipnl sxhvn oi`
.fpky` ux`a k"ykne ox`bpe` ux`a s`
cg` yi`l zelia` rxi` zg` mrty ipxekfe
miza ilran cg` `ede ,zaya gezt ezepgy
iptl cxie ,l`xyi zcr ldw ,epzldw ly
i`abd j` ,epzldw ly zqpkd ziaa daizd
iptn cer cxi `ly eqiitle eze` zevxl rci
yi`d df jld k"g`e ,df lr eppxi ldwdy
myc i`abdy s`e ,q"y zxag ly p"kdial
daizd iptl cxil egipd ,`"xie cxg yi` did
`l dnl i`abd z` izl`y xy`ke ,dripn ila
minin bdpn k"b `ed oky il xn` ,erpn
oirpen oi`y dtc yxcnd ziaa mipencw
gezt mxgqny miyp`d daizd iptl cxiln
`l my iyp` eidy myc mipaxdy oeike ,zaya
,mnr mwenipe mnrh did `nzqn egin

d"`la mpn` z"dn iedc gken f"rrl incc
i"aa `aedy xehird zrc ixdy lwdl oi`
mya b"n 'iq b"g u"ayzae c"n 'iq r"d`
`wec xnenk zay llgnc `dc mipe`bd
f"r jenql oi` lwdlc idpe rwxw zceara
y"kne mzrcl yegl yi xingdl c"pa n"n
zrc oitxvn xnen zvilg oiprl c"pa
cere Ð y"nk xaeq `ed ixde 'iteb xehird
mya d"ty 'iq g"e`a dax edil`d y"ntlc
epic `iqdxta zay llgnc `dc g"ezd
mc` ipta xacd dyrc ikid epiid xnenk
ikid la` Ð llk eipta yea `le lecb
k"` y"r drpvak epic mc` ipta yiiaznc
cere wtqn lwdl l"pne ,ok 'id c"pa `nlc
miliwndc `nrhc miwqet dnk zrc `dc
iedc i"w w"ac q"yn n"xdn zii`x t"r `ed
`l xnenl wwfizy ikdc `zrc`c `pcne`
mixeqi`a dpliyki `ly ick dytp dycw
dycwzp `xwirnc c"pa k"` ,'ipa z`e dze`
`ed mby i`cel aexwc xvit` xhw`cl
dvext `nzqn `id mbe `iqdxta zay llig
b"dka k"` dzcpa dlah `le 'iyrn lka
oi`c 'iyt k"`e llk efk `pcne` `kilc i`ce
."zn`e a"fe lwdl
[ובשו "ת מלמד להועיל ]חלק א' סי' כ"ט
mipy e` cg` yi eply oipna :dl`y" :כתב
mzk`lna cal `l `iqdxta zay millgny
yeciw elit`e ,xnben miyer mb m` ik
?oipnl mtxvl exy i` ,miyer mpi` dlcade
,g"e` mdxa` ly`a d"p 'iq b"nxtd :daeyz
oitxvn oi` `iqdxta zay llgnc 'k 'c w"q
s`e ,g"l 'iq iav mkg 'eyza k"ke .oipnl
lkc rnyn h"n 'iq `"g uari zli`yac
n"n edecip `ly onf lk oipnl oitxvn oiixar
`iqxdta zay llgn mbc yexita azk `l
,oitxvn oi`c dfa dcenc xyt`e oitxvn
ck
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lk miiwne zay llgl e` f"rl xnena xn`
,oileg yix i"yx y"nk a`g` enk dxezd
epic dfc '` xacl xnen x`yn rxbc idpc
mail dwewf ezy` n"n dxezd lkl xnenk
wacpe xindy ina `l` ikcxn exn` `le
zecdi llkn `vie zene`d ix`yn dne`l
oi`e my znwda epi`y exn` df lr ixnbl
."df llka a`g` 'it`e yyewn
כשנשוב לשאלתנו האם לפי הש "ך מותר
,יהיה לסייע לעבריינים כגון עברייני דורנו
,נראה מכל טעמי גדולי הדורות שהבאנו
 ולאסור את הסיוע לדבר עבירה,¯ÈÓÁ‰Ï
.למחללי שבתות בימינו
‰ÁÎÂ˙ ÌÂ˘Ó ‡¯ÂÒÈ‡Ó È˘Â¯Ù‡ [4]

 אינו מבחין,בדברי הש"ך שהובאו לעיל
בין מסייע לדבר עבירה לבין הפרשה
. ומשמע שנובעים מאותו דין,מאיסור
וכנראה סבר ששני הדינים הם גזירה
 וכ"כ,מדרבנן ונובעים מאיסור לפני עוור
[ אולם השאג "א ]סי' נ"ח.[הב "ח ]סי' ש"ג
וכן בשו "ת כתב סופר ]יו"ד סי' פ"ג[ כתבו
שחיוב הפרשה מאיסור יוצא ממצות
, ולגבי דיני תוכחה מחלוקת.תוכחה
 מתי נפטרים,[כמבואר בערכין ]ט"ז ע"ב
.( נזיפה, קללה,מחיוב תוכחה )הכאה
אולם בסוף ספר אהבת חסד לחפץ
`zipbxn" חיים מביא רשימה קצרה בשם
z`n zeyecwe zeaeh zebdpd zllekd" "`ah
epiptly xeca mqxetnd wicvd izn`d oe`bd
l`xyi zx`tz oe`bl l`xyi inkg oia
mi`xepd eiyrnae ecenil zcnzda 'd yecwe
yhael xirn l"vf ozpedi x"xdn z"ywk
 ושם."(xrpil`ee ozpedi 'x lk ita `xwpd)
exiag zaeha lczydl" :בסעיף י "ז כתב
`lc e`ln xdfdle melyd xg` secxle
zrcl xeqi` yi xenb ryxa s`e `pyz
dk

oipa z"eya k"b aezky dn f"r eknqy xyt`e
epipnfa zay illgny b"k 'iq zeycgd oeiv
,mixkpd oial daypy wepizk zvw miaygp
illgn epvx`a l`xyi aex x"deray iptn
ixwira xetkl dfa mzrc oi`e ,md zay
mleyn d"en axd il cibd oke ,y"iir epzpen`
aiyne l`ey lra oe`bd mya l"f odkd onlf
milqtp mpi` `wixrn`n miyp`dy azky
wepizk mdy iptn mdly zay lelig i"r
df oirk iz`vn k"g` mixkpd oial daypy
zexaq y"iire c"qx 'iq c"il `"rx zedbda
w"q `"` a"tx 'iq g"` b"nt 'r la` ,lwdl
 )ואין לי פנאיg"qyz 'iq miciqg xtq 're ,'f
כעת לחפש תשובה זו דמיירי לענין גיטין בפנים

sxvl liwnd 'idiy ji` 'idi .(בשו"ת שו"מ
j` ,jenqiy in lr el yi oipnl el`k miyp`
,yi` milkdl ila xg` p"kdal jlil lekiy in
,df xzid lr jenqi `ly aeh zeidnc `hiyt
lwdl sipq yi cer .mixyk miyp` mr lltzie
oeik ,`iqdxta zay llgn ixwin `l eppnfac
l`xyi aex m` `nlyac ,ok oiyer oaexy
df xeqi` zeyrl mdipt mifirn mihrne ,oi`kf
dnx cia darez dyere dxeza xtek `ed ixd
d"erac oeik la` ,l`xyi llkn envr yxete
cigid ,mzlwlw mzpwz xcbd mivxet maex
v"`e jk lk dlecb dxiar df oi`y ayeg
daxc`e ,drpvak ely 'iqdxte ,drpva zeyrl
,milcaene miyext eppnfa mi`exw mi`xid
."ux`d lk jxca mikledd md miryetde
וכעין טעמים אלו הביאו בשו"ת מנחת
,[ חלקת יעקב ]יו"ד סי' ק"י,['יצחק ]ח"א סי' י
 אגרות משה ]יו"ד,[שרידי אש ]ח"א סי' קי"ד
[ יו"ד סי' י"א,' יביע אומר ]חלק א,['ח"ב סי' ה
.ועוד
עוד ציטטו האחרונים דברי החת "ס ]חלק
`l ikcxndc l"p cere" :[ו' ליקוטים סי' נ"ו
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,egiked `ly f"k eze`pyl oilaeln m"xdn
m` `ny ,gikedl rceiy in dfd xeca oi`e
el mxb rxd erahe lawn did giken el did
ribzy cr jxag z` oicz l`e y"nk
] elwlwl xeq`y y"nke ,enewnlנ"ל שצ"ל
וכ"ש שאסור לקללו[ eilr mingx ywai wx
 ..."dnly daeyz lr 'd edxfriyעולה
מדבריו שאין בדורנו מי שיודע להוכיח
ערבים
וא "כ אסור לשנאותו .וממילא כולנו ֵ
עליו וחייבים להפרישו מאיסור .אף לגבי
עברייני דורנו שרואים בעין שאין מי שיכול
להוכיחם ,כי החסרה בהם היא האמונה,
ועד שלא יאמינו לא יוכלו לקבל תוכחה –
ממילא חל חיוב תוכחה וצריכים להפרישם
מאיסור.
‰ÂÒÂÓ ¯Î˘ .‰

עד עתה דנו בנתינת המכונית ליד ישראל
מצד לפני עוור ומסייע לד"ע ,אולם יש
להתבונן על נתינת המכונית מצד שכר
מוסוה .השארת מכונית ביד שכיר לימי
חופשה בהם אינו עושה את עבודתו
ומשתמש ברכב לצרכיו הפרטיים היא
בגדר שכר )אף אם בתקנות מס הכנסה אין זה
נחשב שכר( .וע "כ יש לראות את הנחת
המכונית ביד שכיר כתשלום בחילול שבת.
היינו המעביד משלם לעובד בחפץ שעל
ידו תחולל שבת כמעט בודאות .למה
הדבר דומה למי שמשלם שכר פעולה
לשכיר במזון חלקו באוכל כשר וחלקו
באוכל טרף ,ואם השכיר הוא מומר
לתיאבון לאכילת טריפות נמצא שהוא
חוסך בשכרו ,ומשלם בטריפות.
והמקרה שלפנינו אינו דומה למקרים
אחרים ]עי' טור ושו"ע ונו"כ סי' רמ"ו ,ש"ו[
בהם מצינו את המושג שכר שבת
ek

ובהבלעה וכד' .במקרים הללו מדובר
שהעושה נכרי או ישראל · ,¯˙È‰ורק
שכרו אסור משום שנראה כמקח וממכר
בשבת ]משנה ברורה סי' ש"ו ס"ק ט"ז[ ,מה
שאין כן במקרה שלפנינו שהמדובר
שישראל משלם בחליפי שכר שהוא כלי
לחילול שבת ,וע"כ האיסור גדול הרבה
יותר שהרי המעסיק נהנה מחילול שבת
של השכיר.
ואפילו ב "שכר שבת " במובנו המקורי
היינו מלאכת נכרי שנהנה ממנה ישראל
כתב הבית יוסף ]או"ח סי' רמ"ה ס"ק ו'[:
") zayc w"t ikcxna aezkסי' רמ"ו( m`y
`lra zaya l`xyi ly exepza mieb et
zepdil xeq` xepzd xkya zt el epzpe ,egxk
itelige zay xky lky my cer azke .epnn
m`e ipzw `dc carica elit` xeq` zay
oeaygl e`a m` `de ,xeq` oeaygl e`a
cg`a l`xyid dnke zaya iebd lhp dnk
it lr s`e .l"kr xeq`e `ed caric zaya
izazky daeyza i`pexhp ax zrc ok oi`y
) b"nx q"qaד "ה כתוב(m"anxd ixac ,
) jenqa izazkyלעיל ד "ה ומ "ש רבינו וכן
יראה(  ."ikcxnd ixack mdוכאן המדובר
במלאכת נכרי ואעפ "כ אסרוה ,וכש"כ
למלאכת ישראל.
וכן בספר האגור ]הלכות שבת סי' שמ"א[:
"dgitd iyp` epzpy ztd xq` meyxb epiax
xky lk carica elit` xq`e exkya micedil
mipewd micedid lr m"xdn wqt oke .zay
lawl miakek icaerd mdl mixikyne qknd
."zaya qknd
וז "ל הגרצ "פ פרנק בשו"ת הר צבי ]או"ח
א' סי' קפ"ג[dk`lnn d`pd xeqi` dpd" :
ziyrp dk`lndy oia `ed zaya ziyrpd
m"ekr i"r ziyrp `idy oiae l`xyi i"r

Â˙ÏÁ Ï·Á
xeqi` xcb ixd `l mle` ,l`xyi liaya
xcbk l`xyi i"r ziyrpy dk`lnn d`pd
xeqi`y ,ieb i"r ziyrpy dk`ln ly xeqi`d
l`xyi i"r zaya ziyrpd dk`lnn d`pd
xeqi`d xcb ,zaya lyand oebk ,xeqi`a
my lg lk`nd lry ,`vtg xeqi` `ed
`) ,d`pde dlik` xeqiשלמ "ד מעשה שבת הוא

שנוטה לאסור שותפות עם ישראל מחלל
שבת בחפץ שתשמישו לאיסור )מכונת
קצירה( ,וק "ו למקרה דילן.
ואמנם יכול המעביד לטעון' :וכי מנין
שיחלל שבת עם המכונית שהפקדתי בידו?'
אולם ,תנאי ההסכם ביניהם שהרכב יהיה
ברשותו אף לשבתות ,וביטוח הרכב
לשבתות מוכיח כי בכוונתו להשתמש בו
בשבת .וע"כ אם אין ברירה אחרת להעסקת
אותו שכיר בתנאי שכר מתאימים אלא עם
רכב לכל השבוע כולל שבת ,ישלמו לו ממון
לשכירות רכב או לשימוש ברכבו ,והלה
יעשה בממון מה שלבו חפץ.

שיהא אסור באכילה כקדש(dk`lna la` ,
) l`xyi liaya zaya ieb i"r ziyrpyשלא
נעשה בו איסור( ,dpnn zepdil l`xyil xeq`y
``vtg xeqi` xcba lk`nd lr xeqi`d oi
lr `ed xeqi` `l` d`pd ixeqi` ly
dxifb meyn ef dk`lnn zepdil l`xyid
 ."eliaya zeyrl ixkpl xn`i `nyובמקרה
שלפנינו אמנם אין הישראל העברין עושה
עבורו ,אבל הוא נהנה בידים מחילול שבת.
ועי' בשו "ת הר צבי ]או"ח סי' קכ"ה[

)אמנם אם השימוש ברכב ביד השכיר לצרכיו

אסור מן התורה ,הלימוד הוא מהכתוב ושמרתם
את השבת כי קודש היא מה קדש אסור באכילה
אף מע "ש אסור באכילה ,וחל על התבשיל איסור
חפצא של איסור אכילה כקדש ,וגם למ "ד מעשה
שבת אסור מדרבנן גדר איסור חפצא הוא שהטילו
חכמים על המאכל שבשלו בשבת ונעשה בו איסור

הפרטיים מותנה בתשלום למעביד ,שוב אין כאן
שכר ,וע "כ השארת הרכב בידיו לשימוש בשבת

צריכה להימנע מהטעמים האחרים לעיל(.
‰˜ÒÓ

נראה שראוי לאסור על שכיר שאינו שומר
מצוות ,להשתמש ברכב המעביד בשבת,
משום איסור מסייע לד "ע ,ומשום הנאת
המעביד מהשכר בדבר עבירה.

Ê ÔÓÈÒ

„˙·˘· ÏÓ˘Á ˙˜ÒÙ‰ ¯Á‡Ï ÌÈÏÈ˘·˙ ÔÈ
˘‡‰Ï

בכל האיזור היתה הפסקת חשמל בליל
שבת ,תבשילים שהיו על "פלטות של
שבת " ומים במיחמים הצטננו .לאחר מכן
כשמערכת החשמל תוקנה ,חודש הזרם
.1

והם התחממו מחדש .האם מותר לאוכלם
בסעודה שניה ושלישית?
˙˘‰·Â

א .הפוסקים  1נחלקו בשימוש בחשמל
בשבת המופק ע "י תחנת כח שיהודים

עי' חזו"א ]או"ח סי' ל"ח ,ד'[ שכתב שאף אם החשמל נעשה לצורך פיקו "נ כיון שנעשה ע "י ישראל
שאינו משמר שבת ושלא מחמת פיקו "נ ,אלא לפרנסה והרוחה ,כל המשתמש עובר ב"איסור
fk

