בס״ד

הרב צבי סבלפסקי

הנאה ממלאכה שעשה אינו יהודי בשבת ויום טוב
 .1תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכב עמוד א
משנה .נכרי שהדליק את הנר  -משתמש לאורו ישראל ,ואם בשביל ישראל  -אסור .מילא מים להשקות בהמתו -
משקה אחריו ישראל ,ואם בשביל ישראל  -אסור .עשה נכרי כבש לירד בו  -יורד אחריו ישראל ,ואם בשביל ישראל -
אסור .מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באין בספינה ,ועשה נכרי כבש לירד בו ,וירדו בו רבן גמליאל וזקנים.
 .2תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כד עמוד ב
אמר רב פפא :הלכתא :נכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב ,אם יש מאותו המין במחובר  -אסור ,ולערב נמי אסורין
בכדי שיעשו.
 .3רש"י מסכת ביצה דף כד עמוד ב
ולערב אסורין בכדי שיעשו  -כדי שלא יהנה ממלאכת יום טוב ,והא דקאמר ולערב אסורים בכדי שיעשו  -הא לאחר כן
מותרים ,אפילו לערב ראשון נמי ,אף על גב דליל יום טוב שני הוא  -ממתין בכדי שיעשו ,ומותרין ממה נפשך :אם
הלילה חול הוא  -הרי המתין בכדי שיעשו ,ואם קדש הוא  -נמצא שנלקטו בחול ,כן דעתי נוטה ,ויש לי ראיות הרבה
מההוא בר טביא דעירובין )לט ,ב( ,ומביצה שנולדה בזה שמותרת בזה )ביצה ד ,ב( אלמא :האחד חול הוא ,וממה נפשך
מותר ,ולא זכיתי לשאול את פי רבינו יעקב בדבר זה ,כי היו נוהגים בו היתר במקומינו ,והיה לי דבר פשוט ,ולאחר
פטירתו של רבי שמעתי את רבינו יצחק הלוי שהוא אוסר עד ליל מוצאי יום טוב שני ,וכל אנשי עירו כמותו ,וגם
הלכות גדולות אוסרים כן ,ודנתי לפניו ,ולא הועיל לי הדבר ,וכל טעמו אינו אלא מדנקט בכדי שיעשו  -בלילה הראויה
לעשיה קאמר ,ואני אומר :צריך להמתין בכדי שיעשו משום שמא היום היה קדש והלילה חול ,ותדע ,מדלא קאמר
לערב של שני אסורים בכדי שיעשו  -לערב הראשון קאמר ,ובתשובת רבינו גרשום מאור הגולה מצאתי כמותי ,גם
עתה בא אלי מכתב מגרמיי"ש שבא לשם אדם גדול זקן ויושב בישיבה מן רומא ,ושמו רבי קלונימוס ,ובקי בכל
התלמוד ,והורה כן ונחלק עליהן.
 .4תוספות מסכת ביצה דף כד עמוד ב
ולערב …-והקשה הר"י לפרש"י דפירש דלכך בעינן כדי שיעשו כדי שלא יהנה ממלאכת יום טוב א"כ המבשל בשבת
בשוגג אמאי יאכל הא נהנה ממלאכת שבת אלא ודאי אין זה הטעם אלא הטעם שמא יאמר לנכרי לך ולקט ומזה הטעם
אסורים עד מוצאי י"ט האחרון בכדי שיעשו דאי אמרת דמותרין במוצאי יום טוב ראשון חיישינן שמא יאמר לנכרי
בי"ט ראשון לך והביא כדי לאכול מהן בשני ואם כן ע"כ לילה הראויה לעשיה קאמר…
 .5תלמוד בבלי מסכת בכורות דף מה עמוד א
א"ר יהודה אמר שמואל :מעשה בתלמידיו של ר' ישמעאל ששלקו זונה אחת שנתחייבה שריפה למלך ,בדקו ומצאו בה
מאתים וחמשים ושנים…
 .6תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כט עמוד ב
יין מנלן? אמר רבה בר אבוה ,אמר קרא :אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם ,מה זבח אסור בהנאה ,אף יין נמי
אסור בהנאה .זבח גופיה מנלן? דכתיב :ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים ,מה מת אסור בהנאה ,אף זבח נמי אסור
בהנאה .ומת גופיה מנלן? אתיא שם שם מעגלה ערופה ,כתיב הכא :ותמת שם מרים ,וכתיב התם :וערפו שם את העגלה
בנחל ,מה להלן אסור בהנאה ,אף כאן נמי אסור בהנאה .והתם מנלן? אמרי דבי רבי ינאי :כפרה כתיב בה כקדשים.

