
 

  

 
 
 
 
 

 
 

  .מלאכות ריבויע"מ למעט עשית מלאכה ד.  .חיפוש נעדרג. . ספק הצלהב.  .פקוח נפש דוחה שבתא. 

 . כדרך שעושים בחול חיפוש. ה 

 א. פקוח נפש דוחה שבת
דמחללים ועיי"ש  "וחי בהם" ולא שימות בהם. ה( פס' ח"יפ)ויקרא  דכתיב דוחה את השבתפקו"נ ד פה:(-)פה. ביומא מבואר

שבמקום פקו"נ לא הולכים )פה.(  עי' עוד שםומשום דספק נפשות להקל.  (פג:)שבת אף במקום ספק פקו"נ, וכן אמרו שם 

 ח("יפ)ויקרא משום דכתיב  .אחר הרוב "נר"י דהיינו טעמא דאין הולכין בפקו בשם)שם סד"ה ולפקח(  התוס' אחר הרוב, וכת'

שפסק  )סי' שכח סע' ה וסי' שכט סע' ג( שו"עב מבוארוכן  וחי בהם ולא שימות בהם שלא יוכל לבוא בשום ענין לידי מיתת ישראל.

 ., ע"כפ שיש בו כמה ספיקות"ספק אינו שם, מפקחין עליו אע מי שנפלה עליו מפולת, ספק חי ספק מת, ספק הוא שםד

ע"פ דברי )סי' שכח מ"ז ס"ק א(  הפמ"ג, וכ"כ )ח"א סי' יג( בשבות יעקבנן. וכן הוא ולפי"ז י"ל דאפי' במקום כמה ספיקות מקילי

לענין גדר  וש"ה קצ"א, ועי' בגליונות ק"י. )פל"ב הגה ב( ובשש"כ )סי' של אות ה( בערוה"שוכן הוא  ,)סי' שכט סע' ג( הנ"ל השו"ע

 ספק סכנה.

סי' שכט ס"ק )במ"ב  . ויעוייןכגון ספק שמא כבר אינו שםנה אף אם יש ספק אם בנ"א בסכשבת דספק פק"נ דוחה  ומבואר

ידוע אם הספיק לצאת מתוך שהיה שם בעת המפולת ואינו , פירוש מפקחין עליו פק אינו שםס ספק הוא שםשפירש ד (ט

ע"כ.  הגל, אפילו לא ראינו אותו מתחלה להדיא רק בבית זה מצוין בני אדם בעת הזאת נמי מחללין ומפקחין אתו ,ההפכה

 ומבואר שאע"פ שבמקום ספק מחללין מ"מ בעינן ספק פק"נ לפנינו. 

 ספק הצלהב. 
. ידועה או ע"פ מומחה השתהא הרפואמחללין במקום "ד ססי' קנ"ה דוביע"פ הרמ"א  'שכת (סי' שכח ס"ק א)במ"א עי' ו

פש להקל, ועיין סימן תרי"ח ספק פקוח נ האבספק אף מה שכתב שהרפואה ידועה, צ"ע, דתמה עליו ד (שם) פמ"גה אולם

, יש לומר דמיירי בחולה שםיו"ד בהא דוחללין עליו מספק, מא' אומר שיש בו סכנה וא' מכחיש  דאיתא דאם רופא (א 'סע)

  ., ע"כסכנה, דאיסור דרבנן אין מתירין בספק כהאי גוונאבו שאין 

גון שצריכין להביא רפואה ממקום רחוק לחולה כ ,כתב דכל מין ספק בנפשות מחללין שבת (ביאות סי' שכט ) בערוה"ש מיהו

ואפשר דבספק אם מרפא אין  ,מחללין את השבת תשיש בו סכנה וספק אם יש שם הרפואה וגם ספק אם היא מרפא

דדוקא כשהרפואה ברורה מחללין ואף שיש בעניין זה כמה ספקות מ"מ כיון  (.גפ)וכן נראה ממשנה דיומא , מחללין

פסק ן וכ ,ומבואר דס"ל כהמ"א ., ע"כמקום שעצם הרפואה אינה ברורהו התורה לחלל ולא בדהרפואה ברורה צותה עלינ

 של חללמכה אף דחולי השיניים מקרי שכת' לענין הוצאת שן בשבת ע"י ישראל דאסורה )ס"ק י( ועיי"ש  .(שם ס"ק ה)המ"ב 

, ואדרבה לפעמים יש חשש סכנתא עי"ז ראל דהוצאת השן אינה רפואה ידועהמ"מ אינו מותר ע"י יש שיש בה משום סכנה,

 שתמה על הפמ"ג הנ"ל.  ח"ח סי' סט אות ב(ומ"א ס"ק א על ה)ח"ג סי' לו  הלוי בטשב ועי'ע"כ. 

וכתב  אות לח(קו"א )במהרי"ל דיסקין וכן הוא ס"ק יב( )שם  במ"בכבמואר  שרי אף בכה"גע"י עכו"ם או מלאכה דרבנן, ומ"מ 

דהא ממ"נ,  קום דבעינן למשרייה, ודאי לא צריך שתהיה הרפואה ידועהמבשבת בואה רפהא לענין איסורא דהטעם כי 

 אם אין זו רפואה אין כאן איסור כלל, ע"כ.

ודאי מקילינן  ,רא זה יהיה כןקמבאלא שלא ידוע אם  תפן שידוע שהיא מרפאוכ"ז היכן שאין הרפואה ידועה כלל, אבל באו

כגון בספק אם הרופא שבת,  שיש ספק אם ימצאו דרך ההצלה מחלליןכ אף ולפי"ז .וכן מוכח מהערוה"ש הנ"למספק 

 :(כב)ר"ה והוכיח כן מהא דאיתא ב (ח"ד ססי' נ) משנה הלכותבוכ"כ  .לחפשו שםמותר לחלל שבת ע"מ מ"מ  בביתו נמצא

מחללינן ר"א אמר רבי נהוראי סהדא אחרינא הוה באיש ואזיל ר"נ לאיצטרופי בהדיה וכו' מהוא דתימא מספיקא לא 

)פל"ב אות יח ובהגה שם ובהגה קנז ופ"מ אות  בשש"כ וכן מבואר , ע"כ.פיקא שמא אין אותו העד בביתופירש"י מס ,שבתא קמ"ל

  .מד(

 חיפוש נעדרג. 
אפילו אם יש ספק אם יוכלו ו שמא נמצא בסכנהחשש  כשיששנעדר בנ"א חיפוש אחר  לצורךמחללין שבת י"ל דלפי"ז ו

  .(691עמ'  ח"טאסיא קובץ )גרשז"א זצ"ל ה פסק. וכן להצילו

אלא  ,ואף לחלל עליו השבת לצורך זה אחריו הורה לחפשו חכם אחדשאלו יש לדון בעובדא דהוה בבחור שנעדר ואלא ד

אבל  מוצאו, מקום חקורשניתן ל או שם יש לחוש לסכנה נמצאשאם  מותמקודוקא בלחלל עבור החיפוש  ,הגביל הדברש

 אסור לחפש ,לא ינתן לחקור פרטים ע"מ למוצאוו )כגון בבית חולים וכדו'( ודאי אינו בסכנה ,שםבמקומות שאם ימצא 

אלא שלילת ריבוי חיפוש מהסכנה שהיא הדוחה את השבת חיפוש במקומות אלו אין משום הצלה בע"י מלאכה, כי שם 

כל המקומות חיפוש בבחלל עליו השבת שצריך לחפשו בכל מקום ומותר ל לעולם י"לכי יש לדון בזה אלא ד .ותו לא מיותר

 כדרך שעושים בחול וכדלהלן.

 ריבוי מלאכותעשית מלאכה ע"מ למעט ד. 

בכל  ע"י החיפוש, כי אם יתכן שהוא נמצא שם משום סכנה שם שאיןבמקומות אף לחפש  שיש לדון להתירטעם הראשון 

איסור מלאכה ע"מ למעט ושמא עדיף לעבור  קומות אחריםמת מיותרות בריבוי מלאכומשם ימנעו  ימצאו אותו אםמקום 

  .ריבוי מלאכותספק 

ואין אומרים  עבורו,היה חולה שיש בו סכנה צריך בשר, שוחטים דאם  )סי' שכח סע' יד( השו"עכתב ויש לפשוט ספק זה מהא ד

מתאחרת לו, מאכילין אותו  ההחולה צריך לאכילה לאלתר, והנבילה מוכנת מיד והשחיט האבל אם הי ,נאכילנו נבילה

 )ביצה ח: ד"ה ומיהו, ויומא ד: ברי"ף( הר"ן מים ששוחטים עבורו בכה"ג הוא כמ"ששא' מהטע )ס"ק לט(במ"ב , ע"כ. ועי' הנבילה

מ"מ במקום שהחולה צריך בשר אפי' יש נבילה מוכנה לפנינו, שוחטים עבורו, דנהי ששבת דחויה אצל פק"נ,  כי אע"פ

, איכא משום ריבוי איסוריםדנבילה איסור לאו ושבת איסור סקילה, מ"מ באכילת הנבילה עובר בלאו על כל זית וזית, ו

ומבואר שמותר לעשות איסור ע"מ למעט ריבוי איסורים, ואפילו אחר עושה עבור חברו. ולפי"ז י"ל דה"ה לעבור על  .ע"כ

בדעת  (כתובות אות יג) בקובץ שיעוריםאיסור דאו' ע"מ להנצל מריבוי מלאכות. אלא דאפשר שאין זה חיוב אלא רשות, וכ"כ 

  .(בדרך אפשר) ר"ןה
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שיהיה  יל"ע אם מותר לאדם לשלם לחברו על מנת
ערב בעד הלוואה שנוטל מאחר, או דנימא דכיון שאם  

  וואה יצטרך הערב לפורעה ויהיה הלווהלא יפרע ההל
אית ביה משום ריבית, דנמצא משלם   ,בעל חוב לערב

 מעות. להלוותולחברו ע"מ שיהיה מוכן 
אכתי יל"ע אי דוקא אם חותם לו   ,ריואי נימא דש
)שצריך המלווה לתבוע בראשונה את  סתם ערבות 

אם משלם לו ע"מ שיחתום כערב או אף  שרי,הלווה( 
)שיכול המלווה לתבוע החוב בין מהלווה ובין   קבלן

שנכנס תחת  )בערב שלוף דוץ אף וכן אי שרי  מהערב(.
וע את הלווה כלל אלא  ואין המלווה יכול לתב הלווה

 את הערב(.
נשאל בראובן  ש)כלל ס"ד אות ג'(  בשו"ת הרא"שמצינו ו

שתבע את שמעון שיתן לו חשבון מן החכירות שחכר 
מהקהל, וטוען ראובן שהתנה עמו שמעון שיכנס עמו  

ירות ויתן לו בעד זה רביע  ערב בשטר החוב של החכ
היה ביניהם   חכירות. ושמעון טוען לעומתו דתנאיב

. ואחר שדקדק הרא"ש  שאצרו שיטול רביע מן היין
בטענות ובעדויות העלה שהדין עם ראובן שיש לו  

, דמיד אחר  ואין לו עסק ביין שאצרו רביע בחכירות
בשכר  פסקו לו ששנתערב זכה ברביע החכירות 

 עיי"ש. ואין לו עסק במה שחדשו אח"כ.הערבות 
אובן ושמעון  ראלא בטענת וחזינן דלא שקיל וטרי 

איכא  , אבל לא נחית כלל למימר דלענין השיתוף ביין
 .  איזה איסור בקבלת שכר עבור הערבות

אי דוקא בערב סתם שרי,   דבריולא נתפרש מ אולם
 או אף בערב קבלן.

אי שרי   נחית לההיא דינא)יו"ד סי' ק"ע ס"ק ג'(  "זטבו
דלא   וכתב לשלם לחברו ע"מ שיהיה ערב קבלן בעדו.

)ב"מ עא: ד"ה אלא מסתברא(  הרשב"אדעת ל מבעיא

ודעמיה שמביא ב"י בריש סי' ק"ע, דבישראל שנעשה  
ערב לגוי בעד קרן וריבית דאסור היינו דוקא בערב 

ווה שלוף דוץ, דהיינו שאין רשות לגוי לתבוע את הל
בשיש רשות לגוי המלווה   אז דוקא אסור, ולא כלל

להיות   לודפשיטא דשרי לשלם את מי שירצה.  לתבוע
ערב קבלן דשרי, דהא יכול המלווה לתבוע את מי  

ה, לוודאין על הערב שם מלווה לגבי ה נמצאושירצה 
 .אלא לשניהם יש שם לווה נגד המלווה

דכתב ב"י ריש סי'   )עא: ד"ה לדון( רש"יאלא גם לדעת 
ק"ע בשמו גבי ערב לגוי בעד ישראל דאין היתר אא"כ  

תחילה אלא אחר  מקבל עליו שלא יתבע הערב כלל 
שיתבע ללווה, אבל אם יש רשות ביד הגוי לתבוע  

בעד  בקבלת שכר תחילה מי שירצה אסור. מ"מ כאן
ראל מודה דשרי, דאין השכר בעד  הערבות ליש

ההלוואה שתבוא אח"כ, אלא בעד זה שגורם שיתן  
 .  המלווה מעות ללווה

דעד כאן לא   ,)נקוה"כ שם( בש"ךוגדולה מזאת מצינו 
אלא בערב סתם או בערב קבלן, אבל   הט"זהתיר 

שיתן הערב לבדו שטר עליו למלווה )דהיינו ערב שלוף  
אסור דהא תכף נעשה הלווה לווה של  לדוץ(, כתב 

נקודות הכסף כתב  אולם ה הערב ולא של המלווה.
הוא, דהוא חוכך בזה, דמ"מ השכר לאו שכר הלואה 

. וסיים דכמדומה שכן  אלא שכר על שמתחייב בעדו
 נוהגים היתר.

איברא דאף דברי הט"ז לאו מילתא דפסיקתא היא,  
כתב לתמוה   )סי' ק"ע ס"ק ד'(  המהרא"ל צינץדבחידושי 

 
 בס"ד    
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מותר רק לעשות איסור שיש בו צורך ס"ל שמ"מ ש סי' שכח אות ז( בבא"המובא  ,)דרוש יט ד"ה ולפי פירוש זהם פרשת דרכיב ויעויין

ומוטב שיעבור החולה  ,לא ניתן האיסור לדחות אף שהוא איסור קל בכה"גד ,לא אין צורך לחולה כללשאיסור אבל  ,החולה

שלסברת  )סי' שכח א"א ס"ק ט( בפמ"גכתב ו ., ע"כאיסור קל על אנו על איסור חמור כיון שהוא צורך החולה ממה שנעבור

 וא"כ ה"ה בנ"ד דמותר למבצעי .ר להציל עצמו מאיסורים חמורים יותרהחולה גופא יכול לעבו הפרשת דרכים מ"מ

בפרט בנ"ד דעדיף מהא דהפרשת דרכים כי ע"י החיפוש והבירור יש משום איסורים. בע"מ למעט לעשות מלאכה החיפוש 

שעושה מלאכה  ימל ואינו דומה ,סכנה )ומה לי בירור אם הסכנה קיימת או טיפול בסכנה עצמה(אם הנעדר בוק ספק סיל

 ע"מ להנצל מאיסור אחר שאין בו משום סילוק הסכנה.

דבכה"ג  האיסורים הוכחנו בס"ד בגליון רל"ח כשיש ספק אם יוכל למעטאך א דכ"ז כשבידו בודאי למעט האיסורים, אל

 דספק (ב ק"ס שם) ב"ובמ (א' סע תקצה' סי) ע"בשו דהרי מבואר .איסור תורהאפילו ספק בור על ודאי דרבנן ע"מ למעט עדיף לע

לעבור על ודאי איסור דרבנן )כגון אמירה לנכרי ע"מ לשלוח  דעדיף עפ"ז( ג אות סי' תרנה) ר"בא וכתבדרבנן.  מודאי עדיפא' דאו

לולב לחברו מחוץ לתחום האסור לישראל מה"ת( במקום של ספק קיום מצוה מה"ת )כגון שיש ספק אם ישיגנו(. ואע"פ 

שאסור  סי' כא( )סי' רנד א"א הפמ"גוכן דעת  .ודאי מידי מוציא ספק דאין לעשות כן משום דאין( יח אות קמח כלל) א"החיידדעת 

 ה"ח) ח"בשד כהא"ר. ועי' (א אות צ"סי' תרנה שעה) ב"המלעבור על ודאי איסור דרבנן להנצל מספק איסור תורה. מ"מ הכרעת 

 תורת היולדתוב. ספק איסור תורהמאפ' ה"ה בנ"ד דעדיף לעבור על איסור דרבנן ע"מ להנצל ולפי"ז  .(402' עמ מב כלל ך"הסמ' מע

איסור תורה ע"מ למעט אפילו ספק שעדיף לעשות  )יומא ח"ת בסוגיא דהקל הקל אות ג( הקול סופר להוכיח ע"פ איצ )פי"ג הגה א(

 חידוש זה צ"ע[.בארנו ש]אולם עי' בגליון רל"ח ש .אסורות מה"תמלאכות 
 עושים בחולשכדרך  חיפוש. ה

כתב שי"ד( )שבת פ"ב ה מגיד משנהל מצינונה דה .ביום חול לבצע חיפוש כמו זה שיש לחפש בכל מקום כי כן דרךי"ל  ועוד

ע' ססי' שכח ) השו"עוכן פסק  .שאין במניעת דבר שעושין לו סכנה אע"פ לכל צרכיועליו השבת מחללין שיש בו סכנה חולה ש

ו פ שאין ב"עמשמע אד ז(ועי' ס"ק י )ס"ק ד "אהמ ופירש .(שם) רמ"אה וכן סתם .ם לו כל שרגילים לעשות לו בחולעושישד( 

שכת' ע"פ דברי המגיד משנה שמותר לעשות קמיעה ע"י מלאכה  (חאו"ח סי' ל) בצ"צועי'  ., ע"כסכנה במניעת הדבר ההוא

ה לא גרע מדברי' שאין בהם צורך לו יהא שאינו רפואה בדוקלחולה שיב"ס אפילו אינו ידועה לגמרי כי כך עושים בחול ד

 .ל כךכ

אין משהין דכת'  (פד: ד"ה מחמין )יומא והמאירי .הוא ליתובי דעתיהתירים בזה כי דטעם שמ נד(' )ח"א סי תשב"ץה הנה דעתו

 מותרים דברים שיש בהם קצת צורך אפשרשכתב  (ח"ד סי' קל) רדב"זה אולם .לה שום דבר תועלת לגמור רפואת החולה

דאפילו ספק ספקא דוחה שאם לא תעשה לו הדברים שיש בהם קצת צורך יבוא לדברים שיש בהם צורך הרבה והדבר ידוע 

)שולחן שלמה רפואה ח"א  הגרשז"א זצ"ל ובדרך זה כת', )או"ח סי' תנג אות ד( באבנ"זו (שם) יאור הלכהבב הובאו ., ע"כאת השבת

שמא יטעו לפעמים וימנעו מלעשות דבר עבור החולה אשר ע"י זה יסתכן עשו מפני חשש דטעם המגיד משנה הוא  (עמ' קפח

, היינו מפני שסו"ס כל בזה )כמבואר להלן( כתב להחמיר"ב שהמ אףו] זה נכלל בכלל של פקו"נ דוחהכל הדבר היתר גמור ו

בנ"ד לא מדקדקים בכל זה  היש לומר דה" הרדב"זולפי טעם  ., ע"כ[שה עכשיו אין בה משום הצלת נפשותהפעולה שעו

שכתב דמשמעות לשונו של הרדב"ז דמשום  עא()ח"ח ססי'  הלוי בשבט]שו"ר שמא לא יחפשו במקום שעלול להיות בסכנה. 

גזרה דיבואו לזלזל גם בדברים שיש בהם צורך אתינן עלה, אלא דשוב כתב דעיקר הטעם דבחולה שיש בו סכנה מעולם 

אינו ידוע מה שיכול להשפיע עליו לרע דגם אם מניעת הדבר אינו גורם סכנה עכשיו אבל יכול להיות מאוד שע"י מניעת 

 יש טוב ויבא לחולשת הגוף ולא יכול להתגבר על עצם המחלה שהיא של סכנה[.הדבר לא ירג

דשבת הותרה אצל חולה שיש בו סכנה. וכיון דהותרה אין  "ל להמ"ממשמע דסדד(  )או"ח סי' קיח אות "זאבנבומצינו עוד טעם 

 (ח אות ה והלאה)סי' י קובץ הערותבועי'  ., ע"כחילוק בין איסור שיש בו מלאכה או אין בו ומותר לעשות בכל אופן שירצה

דכל זמן דהחולה מסוכן, עדיין לא נגמרה מצות פיקו"נ, והוי כלא סילק ידו, דכיון דעדיין לא נגמרה גוף המצוה,  שביאר

 .ד ד"ה ולכאורה()ח"א סי' י חלקת יואבב . וכ"כקו"נוס"ל להמתירין דשבת הותרה אצל פ צריך לעשותה כמו שעושין בחול,

, שהא דשבת הותרה או דחויה מפני פקו"נ תלוי בפלוגתא ואע"פ שר דה"ה בנ"ד לפי טעם זה יש לחפשו בכל מקום.ולפי"ז אפ

 בגליון קפ"ב. בס"ד . והארכנו בזה מ"מ הרי קיי"ל דספק נפשות להקל

עיקר יסוד אלא  ,מפני פקו"נ הותרה או דחויהשבת  םאהבכלל תלוי שאין הדבר שכתב  ()ח"ו סי' יד אות ב אצי"בעי' אולם 

שום דבר איסור בכדי להקל ולסייע איך י חולה שיש בו סכנה אין מונעין ההיתר בזה הוא אך ורק מפני שדינא הוא דלפנ

 שהוא בכך כדי להחלימו. 

יש אומרים דהא דאמרינן במסוכן דוחה שבת היינו דברים שאם שכת' ד הרקנט"ישיטת כ (שכח 'סי) הלכה ביאורהוהכרעת 

ונראים  ,ויש מתירים ,אבל בדברים שאין להם צורך הרבה אין מחללים את השבת ,בוא לידי קלקול גדוללא יעשה אותן י

דאפילו לפי דעת האוסרים הנ"ל היינו דוקא בדבר שברור לנו שלא יכבד חליו ע"י מניעת ועיי"ש  .עכ"ל ,דברי האוסרים

)ס"ק יד ובה"ל שם,  מ"בב ועי' , ע"כ.עליו השבת דבר זה אבל בדבר שיש חשש שע"י מניעת דבר זה יחלש ויכבד חליו מחללין

ומ"מ  דלמעשה יש לפקפק בהיתר זה ויש להחמיר באיסור של תורה, ולהקל באיסור דרבנן. (, ובה"ל שםועי' במ"ב סי' רעח ס"ק א

  .)פל"ב אות כב( כ"ששב אף ע"י מלאכות דאו'. וכן הוא שרידלצורך הרבה )אות יא(  שעה"צבכת' 

מותר לחלל שבת לצורך חולה שיש בו סכנה אף בדברים שאין במניעתם חשש כת' ד )ח"ב פל"ו אות ב ובהגה שם( וןאור לציב מיהו

סכנה לחולה, וכל דבר שיש בו עכ"פ צורך מעט לחולה, ושיש במניעתו גרימת חולשה לחולה, מותר לעשותו בשבילו כדרך 

כה, והנכון בהוראה זו מש"כ יש להם מקום גדול בהל משנה דמגיהדברי כת' ש וח"י סי' צב( )שם הלוי השבט וכן שעושה בחול.

אפשר אם אין גוי  ב'לכתחלה לא יעשה שאר צרכים אלה ע"י ישראל רק ע"י גוי, א'  בזה: גדרים ג'דיש  (ד)סי' שכח אות  הגר"ז

 .רה, ע"כר תובעל נפש יחמיר על עצמו באיסומ"מ  ג' ס"ק י"ז מביא גם דעת החולק,אעפ"י שבמ"א ב לסמוך על הה"מ

 .בהבנת דברי הרדב"ז הנ"ל[ בשם השבט הלוי]ומ"מ עי' לעיל מש"כ 

שאין בהם סכנה יש לחוש שיתרשלו בחיפוש  מותכי ע"י מניעת חיפוש במקו, י"ל שיש לחפש בכל מקום בנ"ד לפי"זו

לא שהביאור הלכה ואע"פ ) וכמו שמצינו ברדב"ז ,במקום שאין בו סכנהיתלו שנמצא משום ששיש בהם סכנה  מותבמקו

ש משום סכנה ע"כ לא חיי' שמחמת זה לא יעשו דבר שיבו יש לחלק דשם מיירי לענין טיפול בדבר שודאי אין  ודבריכ קפס

 .)וכ"ש לדעת הקובץ הערות והחלקת יואב שיש לומר כן כמבואר לעיל .להנ"ליש לחוש בו משום סכנה, משא"כ בנ"ד ד

דבכה"ג יש לחפש  שם(אסיא קובץ )הגרשז"א זצ"ל ה דעת וכן נרא בפרט כשבאופן זה יתכן שיוכל למעט מלאכות מיותרות(.ו

 בכל מקום. 

 
 . ולאתרליו את השבת ע"מ יש לחלל ע או שעלול להסתכן סכנהבעדר ויש לחוש שהוא שנ אדם א' העולה לדינא,

שם  נמצאאף במקומות שאם  חפשוויש ל ,מידע לאתרו שם שיתכן שימצאו אושם בכל מקום שעלול להיות  ולחפש יש ב'

 .סכנהל שוחאין ל

, דאי יש היתר שיקבל הערב קבלן שכר מן  על דבריו
הלווה, אמאי ס"ל לרש"י דאסור להיות ערב קבלן  

שמתחייב הערב לעכו"ם הריבית   , דהא מהלעכו"ם
יכול לתת לעכו"ם ריבית, ואין  אין בו איסור דישראל 

איסור רק פן יתן הערב בעדו ויצטרך לחזור ולפרוע 
לערב מה שנתן בעדו, ואי שרי לתת לערב שכרו בעד 

י אכפת לן במה שהערב נותן לעכו"ם, דמי  הערבות מא
 גרע הריבית שיתן לערב משכר הערבות.

 דברי הט"ז הניחואף לענין להיות ערב שאינו קבלן 
סוף סוף נותן לו שכר כדי שיהיה הוא   דמ"מ ,בצ"ע

מה  ודת לו מעות מה שיפרע בעדו. ואינו מחוייב להלוו
למה דמותר לישראל להיות ערב לעכו"ם, דהתם פורע  
הריבית שכבר נתחייב הישראל לעכו"ם, ואינו נוטל  

וסיים  ו"ם. מן הישראל כי אם מה שפרע בעדו לעכ
 "י.דעכ"פ בערב קבלן נראה פשוט דאסור לדעת הרש

כתב דדברי הט"ז בדעת )סי' ק"ע ס"ק א'(  החוו"ד וכן
היה ערב בעדי ואשלם  דאפילו לומר  ,רש"י תמוהים

שכן שירויח, ואיך   כל ,לך מה שתפסיד בשבילי אסור
כוכבים ולהבטיח ליתן דללוות מאה מהעובד  יתכן

עובד כוכבים והישראל יהיה ערב קבלן עוד חמשים ל
  יהיה מותר. ומסברא אסור, וליתן החמישים לישראל

כיון דהתנה עמו שיהיה קבלן לזמן  דנראה דאסור, 
לכופו לפוטרו  ודם הזמן אין הקבלן יכול לתובעו ווק

מהקבלנות עד הזמן כמבואר בחו"מ סימן קל"א  
לוה לדעת רש"י, אגר  קבלן הוי כמועיף ד' בהג"ה, ס

(  )שם הנקודות הכסףעל  וביותר תמהנטר גמור הוא. 

   ליתן שטר.שמתיר אפילו 
סתם לדינא  )הל' ריבית סעיף ס"ג(  בשו"ע הרבאולם 

כדברי הט"ז דשרי לשלם שכר לאדם שיהיה ערב בעדו  
דמה שנותן לו   בהלוואה, ואפי' ע"מ שיהיה ערב קבלן.

יהיה  המלווה אינו בעד שיפרע החוב למלווה, דאם
הערב מעלה בדעתו שיבא לידי כך ודאי לא היה ערב  
בעדו, ומה שמשלם לו הוא בעד זה שנכנס בערבות  
ומקבל עליו אחריות המעות מחשש וספק שמא לא  

וה מה שאין זה בדעת הלווה כלל בשעת ויפרענו הל
ורק אם המלווה אינו יכול לתבוע  שמשלם לערב. 

ון שנתן הערב הלווה בדין, אלא רק את הערב קבלן, כג
דבכה"ג נעשה הערב  ,שטר חוב עליו לבדו, אסור

   לווה ושכר הערבות הוי ריבית גמורה.  ה מלווה של
כתב דשרי )הל' ריבית סי' קל"ב ס"ז(  החכמת אדםואף 

ילו, דאין זה  ליתן שכר לחברו ע"מ שיהיה ערב בשב
  בעד חברו. אלא אלא שכר טורחו מה שמתחייב

 לו לבקש מהערב שיהיה ערב שלוף דוץ. אסורד
 כר לחברו ע"משתר לשלם מו א. העולה לדינא

אם משלם לו  אף  ב.להלוואה. רגילה  ותערבשיחתום 
  ן דעת הרבהשכר ע"מ שיחתום כערב קבל

  אסרומהאחרונים שיש ד אלא .מהאחרונים דשרי
לשלם שכר לחברו ע"מ שיהיה ערב  אולם  ג. .בזה

]ערב   שאין המלווה יכול לתבוע אלא אותו באופן
 אסור.   האחרונים לדעת רוב שלוף דוץ[ 

 
 

 
 
 

 

 (א) מוצאי שבת
מאחרין תפילת  " - איחור התפילה במוצאי שבת

ערבית כדי להוסיף מחול על הקדש... הגה ונוהגים  
לומר והוא רחום וברכו באריכות נועם כדי להוסיף  

 שו"ע סי' רצ"ג ס"א ורמ"א ס"ג()". מחול על הקודש

שמושך )ר"ל בתפילת ערבית( אין   ועוד דכל" -
הנשמות חוזרים לגיהנם. רוקח... וכ"מ בהקדמת  
הזוה"ק דף י"ד דאין הרשעים חוזרים לגיהנם עד  

וכתב החסד  שמבדילין ישראל על הכוס יעו"ש.
לאברהם, נראה שכל זמן שלא גמרו כל ישראל מהניח  
קדושת שבת אין הדין חוזר עליהם בכל תוקף וכל  

 ס"ק יב(ה"ח כ)". על טוב ופעולתו לפניואחד שמתאחר פו
ראיתי  " - אמירת 'ברוך ה' המבורך' במוצאי שבת

מטהרת יד הקדש מהרח"ו זצ"ל בשם רבינו האי גאון  
ז"ל שכתב, קבלה דמנסי שיש הצלחה כשמושך אדם  
  ומאריך באומרו ברוך ה' המבורך באפוקי שבתא.

ואחר זמן מצאתי בהלכות גדולות... ומבעי ליה 
לאיניש לאוגודי בברוך ה' המבורך באפוקי שבתא  

ם להאריך בברוך  צריך אד]  דניתציל מהזקא דההיא שבתא

החיד"א, ברכי  ).  "שינצל מהיזק של אותו שבוע["ש צהמבורך במוה' 

 (יוסף סי' רצג, ב והובא בשערי תשובה שם
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת

 


