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סוגיא דאיסור אמירה >לעכו"ם
9 יום א׳ סדר א׳

מבואר דמחויב להפסיד כל ממונו כדי שלא יעבור על איסור אמירה לעכו׳׳ם. וע׳ בגר׳׳א יו׳ד ס׳ קנ׳׳ז ס׳׳א שכן הביא 
ראיה מסוגיא דידן. וצ׳׳ע על הפמ׳׳ג הידוע  באו׳׳ח ס׳ תרנ׳׳ו סק׳׳ח שמסופק בזה.
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ירחי כלה10 סוגיא דאיסור אמירה >לעכו"ם

תוספות מקשים סתירה ממה שא"צ למחות בדליקה, מאיסור הנאה בנר, ומבואר שלא חילקו תוס' בין חובת מחאה 
ובין איסור הנאה, וצ"ע מהו יסוד איסור מחאה.
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טעם האיסור
11 יום א׳ סדר א׳

וז"ל רש"י בעבודה זרה )ד"ה כיון דזבנה(, ומה שאסור לישראל לומר לעובד כוכבים עשה לי כך זהו משום ממצוא 
חפצך ודבר דבר )ישעיהו נח( דבור אסור, עכ"ל.
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ירחי כלה12 טעם האיסור
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טעם האיסור
13 יום א׳ סדר א׳

מבואר בסוגיא זו דשייך איסור אמירה לעכו"ם גם בשאר איסורי תורה, ולא רק בשבת בלבד.
צ"ע על מה שכתב רש"י בעבודה זרה שהטעם משום ודבר דבר דלא שייך בשאר איסורים.  •                 

גם צ"ע על הרמב"ם שהטעם משום 'חומרא דשבת'.  •                 
בלאו הכי צ"ע על טעמו של רש"י מהא דמבואר בסוגיא דשבת שאם עשה קטן או עכו"ם אדעתא דישראל, צריך למחות, והא אין   •                 

זה שייך לאיסור ודבר דבר.
גם על טעמו הגהות מיימונית 'משום שליחות' יש להקשות דלא שייך בההיא דשבת כיון דלא עשאו שליח.  •                 

גם על טעמו הגהות מיימונית 'משום שליחות' יש להקשות דלא שייך בההיא דשבת כיון דלא עשאו שליח.  •                 
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ירחי כלה14 בענין הטעמים לאיסור אמירה לעכו"ם
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19בענין הטעמים לאיסור אמירה לעכו"ם יום א׳ סדר א׳
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ירחי כלה20 בענין הטעמים לאיסור אמירה לעכו"ם
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21בענין הטעמים לאיסור אמירה לעכו"ם יום א׳ סדר א׳
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ירחי כלה22 בענין הטעמים לאיסור אמירה לעכו"ם
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א. בטעם האיסור אמירה לעכו"ם

פרי מגדים סוף סימן רמב    

שמות פרק יב פסוק טז:   
ה  ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ ִביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ְ ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא ֹקֶדׁש ּוַבּיֹום ַהּשׁ

ה ָלֶכם: ר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ ָבֶהם ַאְך ֲאׁשֶ

רש"י שם:
לא יעשה בהם - אפילו על ידי אחרים.

דעת זקנים מבעלי התוספות שם:
כל מלאכה. פרש"י אפי' ע"י אחרים וקשה להר' משה דבשבת אמרי' דאמירה לעכו"ם 
ידי  על  נמי  אי  היא  וי"ל דאסמכתא בעלמא  והכא משמע דמן התורה.  שבות מדרבנן 
אחרים דפרש"י ר"ל ע"י בנו ובתו הקטנים ואף על גב דנפק מלא תעשה כל מלאכה אתה 

ובנך ובתך ה"מ שבת דחמירא איסוריה אבל י"ט לא קמ"ל:

משנה ברורה סימן רמג ס"ק ה:   
לא  כתיב  ולא  בהם  יעשה  לא  מלאכה  דכל  אקרא  ואסמכוהו  ]ז[  שבות  לא"י  אמירה 

תעשה לרמז דאפילו ע"י אחרים לא יעשה.

שער הציון סימן רמג ס"ק ז
עיין בית יוסף בסוף סימן רמ"ד מה שכתב על המכילתא בשם הסמ"ג, דספוקי מספקא 
לה אולי הוא דרשא גמורה, ועיין לבוש, אבל מכל הפוסקים משמע דהוא רק מדרבנן. 
ועיין ברמב"ן שכתב גם כן דנוסחא מוטעית היא במכילתא, וכן הסכים הגר"א בהגהותיו 
על המכילתא דנוסחא העיקרית היא כמו שהועתק בילקוט, וממילא מפורש בהדיא דאין 

בו איסור דאורייתא.

רמב"ם הלכות שבת פרק ו הלכה א   
אסור לומר לגוי לעשות לנו מלאכה בשבת אף על פי שאינו מצווה על השבת ואף על 
פי שאמר לו מקודם השבת ואף על פי שאינו צריך לאותה מלאכה אלא לאחר השבת, 
ודבר זה אסור מדברי סופרים כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהן ויבואו לעשות בעצמן.

רש"י עבודה זרה דף טו ע"ב ד"ה כיון דזבנה    
על השבת לא נצטוו בני נח ומה שאסור לישראל לומר לעובד כוכבים עשה לי כך זהו 

משום ממצוא חפצך ודבר דבר )ישעיהו נח( דבור אסור.
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רש"י מסכת שבת דף קנג עמוד א
מאי טעמא שרי ליה למיתב לנכרי - והרי הוא שלוחו לישאנו בשבת.

ב. איסור אמירה לאמירה

משנה ברורה סימן שז ס"ק עו
אסור לרמוז וכו' - דגם זה הוא בכלל אמירה לא"י כיון שע"י רמיזתו עושה בשבת וה"ה 
שאסור לומר לו בשבת איזה דבר שיבין מתוך כך שיעשה מלאכה וע"כ אסור לומר לא"י 
כדי שיבין שיסיר הפחם שבראש הנר אך כשאומר הרמיזה לא"י שלא  שיקנח חוטמו 
בלשון צווי כגון שאומר הנר אינו מאיר יפה או איני יכול לקרות לאור הנר הזה שיש בו 
פחם ושומע הא"י ומתקנו שרי דאין זה בכלל אמירה ואין לאסור מטעם שנהנה ממלאכה 
שעשה הא"י בשבילו דאין זה הנאה כ"כ דגם מקודם היה יכול ע"פ הדחק לקרות לאורו 

]פמ"ג[.

עיין פניני המאור ח"א עמ' תקיח

ג. איסור אמירה

רמ"א אורח חיים סימן רעו סעיף ב
י"א דמותר לומר לא"י להדליק לו נר לסעודת שבת משום דסבירא ליה דמותר אמירה 
לא"י אפי' במלאכה גמורה במקום מצוה )ר"ן ס"פ ר"א דמילה בשם העיטור(, שעל פי זה 
נהגו רבים להקל בדבר לצוות לא"י להדליק נרות לצורך סעודה, בפרט בסעודת חתונה 
הפוסקים  רוב  דהא  גדול,  צורך  שאין  במקום  להחמיר  ויש  בידם.  מוחה  ואין  מילה,  או 

חולקים על סברא זו וע"ל סי' ש"ז.

דברי הרמ"א ע"פ שיטת העיטור שבמקום מצוה מותר.  •               

משנה ברורה שם:
)כ( לסעודת שבת - היינו שיושב בחשך ואין לו שום נר לאכול אבל אם גמר סעודתו 
להדליק  לא"י  לצוות  דאסור  פשיטא  אחד  נר  לו  שיש  או  בהמ"ז  בירך  לא  שעדיין  אף 
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לו דהוי שבות שלא במקום מצוה מיהו אם יש לו שום נר ועבר וצוה לא"י להדליק לו 
אמירה  )כא(  ד':  בסעיף  כמ"ש  דולק  הראשון  שהנר  בעוד  ממנו  ליהנות  שרי  אחר  נר 
לא"י - אבל שבות דישראל עצמו לכו"ע אסור אפילו במקום מצוה: )כב( במקום מצוה 
ועיין בפמ"ג  א"י כתב המ"א דאסור אפילו לדעת העיטור  ע"י  ולבנות בהכ"נ בשבת   -
שמסיק משום דהוי מצוה שאינה עוברת שיכול לבנותו בחול ועיין בסימן רמ"ד במ"א 
שהוא אסור לעשות דבר זה אף בקבלנות אם לא שיש חשש שמא יתבטל ח"ו עי"ז בנין 
הבהכ"נ לגמרי דאז יש להקל בקבלנות ואפשר דאף ע"י שכירות מותר בכה"ג אם לא 
ואין מוחה - ומוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין  ירצה הא"י בקבלנות ]פמ"ג[: )כג( 
]ב"ח ומ"א[: )כד( שאין וכו' - ושל"ה החמיר אף לצורך גדול ושכן ראה נוהגים בקהלות 
חשובים שיושבים בחשכה במוצאי שבת אפילו בחתונה עד שאמרו הקהל ברכו וכן נהג 
ע"י  ובפמ"ג מצדד להקל להדליק  סועדים אצלו סעודה שלישית  הגאון הר"ש כשהיו 
א"י במו"ש לצורך מצוה אף כשהוא עדיין בין השמשות וכ"ש בערב שבת בין השמשות 
וכו' - ומ"מ  דהא רוב  לצורך מצוה דבודאי מותר כדלקמן בסימן שמ"ב עי"ש: )כה( 
מותר לומר לא"י לתקן את העירוב שנתקלקל בשבת כדי שלא יבואו רבים לידי מכשול 
וכדאי הוא בעל העיטור לסמוך עליו להתיר שבות דאמירה אפילו במלאכה דאורייתא 
במקום מצוה דרבים ]ח"א בשם המ"מ[ וכעין זה דעת הפמ"ג לעיל בסוף ס"ק כ"ב: )כו( 

ועיין לקמן - ר"ל דשם ג"כ מבואר דלא כבעל העיטור:

ד. הנאה ממעשה שבת

שלחן ערוך או"ח סימן שז ומשנה ברורה ס"ק יא, כד, נו, עו 

שלחן ערוך סימן רעו סעיפים א, ד, ה 

משנה ברורה שם ס"ק יג, כד, כז
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ה . חיוב מחאה 

מרדכי רמז תנב 

משנה ברורה סימן רמג ס"ק ה
למחות  צריך  ג"כ  בשבילו  ישראל  של  מלאכה  בעצמו  כשעושה  ואפילו 

בידו.

מסכת שבת קכא-קכב
תוספות קכב ע"א ד"ה ואם בשביל ראה

חיי אדם כלל סב סעיף ג
ודוקא בדבר שאין גוף ישראל נהנה ממנו, כמו פתיחת אגרת. וכן מותר לומר לנכרי 
"למה לא כבית הנר", כדי שיכבה בשבת הבאה. וכל זה, אינו צריך למחות בידו 
מלעשות. אבל אסור לומר לו "למה לא הדלקת נר בשבת", שהרי אפילו הדליק 
מעצמו, אסור לישראל ליהנות ממנו. אבל מותר לומר לו "למה לא הרבית נרות 
או הוספת שמן בנר" כדי שיעשה כן לשבת הבאה, כדלקמן בכלל שאחר זה סי' ו'.

שולחן ערוך הרב אורח חיים קונטרס אחרון סימן רמד אות י:
־ובלבד שלא כו'. איסור זה מפורש בריש פ"ב דמועד קטן סיוע הוה מסייע בתיב

נא, ועיין ט"ז סק"ד דאיסור זה הוא מדינא. והיינו כשמוסר להם בשבת, אבל אם 
מסר להם מערב שבת ודאי דלא עדיף מעיקר הדבר שהמלאכה נעשה בו שאין שם 
כמבואר בהדיא  העין  מפני מראית  ישראל בשבת אלא  איסור כשמוציא מרשות 
בשם  רנ"ב  סי'  שבת  בתוספת  כמ"ש  ולא  סק"ו.  רמ"ו  סי'  מ"א  עיין  פ"ו.  ברמב"ם 
המ"א שאסור משום דעביד אדעתא דישראל כשרואהו ושותק, והמ"א לא נתכוין 



ירחי כלה78    שולחן ערוך סימן שז
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ירחי כלה82    משנה ברורה סימן שז



ירחי כלה86    משנה ברורה סימן שז
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ירחי כלה94    משנה ברורה סימן רעו
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95 שולחן ערוך סימן שזמקורות ליום א'
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ירחי כלה96    משנה ברורה סימן רעו
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97 שולחן ערוך סימן שזמקורות ליום א'



 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     176חות יאיר <מהדורה חדשה> בכרך, יאיר חיים בן משה שמשון עמוד מס  

119 שולחן ערוך סימן שזמקורות ליום א'



רמב”ן שמות יב פסוק טז

כל מלאכה לא יעשה בהם - פירש רש”י אפילו על ידי אחרים. ולא הבינותי זה, שאם האחרים 
האלו ישראל, הם עצמן מוזהרין עליה, ואין אני מוזהר במלאכתי שלא תעשה על ידו, אלא שאם 
מטעה אותו באסור, מוזהר עליה משום ולפני עור לא תתן מכשול )ויקרא יט יד(, בין במלאכתו 
בין במלאכת העושה עצמו. ואם אחרים הללו גוים, אין אנו מוזהרים בתורה על מלאכה של גוי 
כלל לא ביום טוב ולא בשבת, אלא שיש בה שבות מדבריהם עם האמירה שלנו, כמו שאמרו 

אמירה לגוי שבות )שבת קנ א(, וזה דבר מבואר בגמרא:

אבל מצאתי במכילתא )כאן( כל מלאכה לא יעשה בהם, לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, 
ולא יעשה גוי מלאכתך. אתה אומר לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה גוי מלאכתך, 
או לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה גוי מלאכתו, תלמוד לומר ששת ימים תעשה 
מלאכה )ויקרא כג ג(, הא לא תעשה אתה ולא יעשה חברך אבל יעשה גוי מלאכתו. דברי ר’ 
יאשיה. ור’ יונתן אומר אינו צריך, והלא כבר נאמר )להלן כ ט( ששת ימים תעבוד ועשית כל 
מלאכתך, והרי דברים קל וחומר, ומה שבת חמורה אין אתה מוזהר על מלאכת הגוי כמלאכתך 
וכו’. ע”כ בברייתא זו. ובודאי היא אסמכתא בעלמא שבאו לאסור מדבריהם אמירה במלאכת 
שלנו, וסמכו אותה למקרא הזה, אבל במלאכת הגוי בשלו מותר. ולפי דרכנו למדנו שלא גזרו 
באמירה לגוי אלא בשלנו, אבל בשלו אומר לגוי ועושה. וכן פירש רש”י בגמרא בבא מציעא 

)צ א(:

ושם )במכילתא( עוד, אין לי אלא דברים שהם משום מלאכה, דברים שהן משום שבות מניין, 
וברייתות  שבות.  משום  שהן  דברים  להביא  יז(,  )פסוק  הזה  היום  את  ושמרתם  לומר  תלמוד 
כאלה מטעות ואין ראוי לכותבן כפשוטן, שגם זה נראה שהוא אסמכתא בעלמא. ויש לי בזה 

פירוש נכון, עוד אדבר עליו בע”ה )בויקרא כג כד(:
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