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 דין מחלל שבת בפרהסיה בימינו



כתרבינובהלכותעירוביןפרקב'הלכהט"ז:

ֲעבֹוָדהָזָרה הּואעֹוֵבד שְׂ אֹו ָיה, ֶהסְׂ ַפרְׂ ַשָבתבְׂ ַחֵלל הּואמְׂ שְׂ ָרֵאל ִישְׂ  ָכל--טז לְׂ גֹוי הּואכְׂ ֲהֵרי
ִבין ָערְׂ ֵאיןמְׂ ָבָריו;וְׂ ַבֵטלדְׂ ֵאינּומְׂ וְׂ ֲאָבלִאםָהָיהִמןַהִּמיִנים--ִעּמֹו,  גֹוי. ִריןִמֶּמּנּוכְׂ ֵאָלאשֹוכְׂ

ִריםבְׂ ָכלַהכֹופְׂ ּתֹוִסִיין,וְׂ גֹוןַצדּוִקִייןּוַביְׂ ִליןַשָבת,כְׂ ַחלְׂ ֵאיןמְׂ ִדיןֲעבֹוָדהָזָרה,וְׂ ֵאיןעֹובְׂ תֹוָרהשְׂ
ֶפה ַעל שֶ--ֶשבְׂ ָללֹו ֵערּובכְׂ ַות ִמצְׂ בְׂ מֹוֶדה ֵאינּו שְׂ ִמי ָכל ֵאינּו--ַלָדָבר, שְׂ ִפי לְׂ ִעּמֹו, ִבין ָערְׂ מְׂ ֵאין

ָרֵאלַהָכֵשר, ִישְׂ לְׂ שּותֹו ַבֵטלהּוארְׂ גֹוי;ֲאָבלמְׂ כְׂ ֵאינּו ִפישְׂ לְׂ ִמֶּמּנּו, ִרין ֵאיןשֹוכְׂ וְׂ מֹוֶדהָבֵערּוב,
ֵכןִאם זֹוִהיאַּתָקָנתֹו.וְׂ ֶזהַהַצדּוִקיֶבָחֵצרוְׂ ָרֵאלֶאָחדָכֵשר,וְׂ ֲהֵריֶזהאֹוֵסרָעָליו,ַעד--ָהָיהִישְׂ

ַבַטללֹו. ֶשיְׂ

ישלשאולהאםדיןשלמחללשבתבפרהסיהשדינוכגוילכלדבריוהואדאורייתאאודרבנן?

כתברבינובהלכותאישותפרקד':

ִש ַקֵדשּגֹוָיהאֹו ַהּמְׂ ]טו[  ָחהטז ָתה--פְׂ ַמהֶשָהיְׂ כְׂ ִהיאַאַחרִקדּוִשין ֵאָלאֲהֵרי ִקדּוִשין, ֵאיָנן
ּמָ שֻׁ מְׂ ָרֵאל ִישְׂ  ִקדּוִשין. ִקדּוֵשיֶהן ֵאין ָרֵאל, ִישְׂ ַבת שּו ֶשִקדְׂ ֶעֶבד וְׂ ּגֹוי ֵכן וְׂ ַהִקדּוִשין; דֹקֶדם

ָרֵאל ִישְׂ ַבת הּו--ֶשִקַדש שְׂ ִפי ַעל צֹונוַֹאף ִברְׂ ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוֵבד מּוִרין,--א ּגְׂ ִקדּוִשין ֵאלּו ֲהֵרי
ִריָכהִמֶּמּנּוֶּגט. ּוצְׂ

וכתברבינובהלכותייבוםוחליצהפרקא':

ָמקֹום ִמָכל ָאח לֹו ֶשֵיש ִמי ]ו[  ָּגדֹול--ז ֵבין ָקָטן ֵבין ָזָרה, ֲעבֹוָדה עֹוֵבד אֹו ֵזר ַממְׂ --ַאִפלּו
ִאםִמ ִיבּום.וְׂ ּתֹולְׂ ַאֵּוירָהעֹוָלםֹקֶדםֶשָימּותָאִחיו,ֲהֵריֶזהזֹוֵקקֶאתִאשְׂ בֹולְׂ רֻׁ ֶשָיָצאֹראשֹווְׂ

ִרית ַהָּנכְׂ ִמן אֹו ָחה, ַהִשפְׂ ִמן ָאח לֹו ֶאת--ָהָיה זֹוֵקק ֵאינּו וְׂ ָבִרים, ַהדְׂ ִמן ָדָבר לְׂ ָאִחיו ֵאינּו
ַאףַעלפִ ּתֹו;וְׂ ָשה,ֵאינּוָאִחיו.ִאשְׂ דֻׁ ָתההֹוָרתֹוֶשֹּלאִבקְׂ ָהיְׂ ָשה,הֹוִאילוְׂ דֻׁ ָתהִליָדתֹוִבקְׂ יֶשָהיְׂ

וכתברבינובפרקג'הלכותגרושיןפרקג':

חּוץֵמֲחִמָשה ֹּתבֶאתַהֶּגט, ִלכְׂ ֵשִרין ַהֹכלכְׂ ]טו[ ָקָטן;ַאפִ--טז וְׂ שֹוֶטה, וְׂ ֵחֵרש, וְׂ ֶעֶבד, וְׂ לּוּגֹוי,
ַשָבת ַחֵלל מְׂ הּוא שְׂ אֹו ָזָרה, ַלֲעבֹוָדה ַּתַּמד ֶשִּנשְׂ ָרֵאל ִישְׂ  ִּגָטּה. ֶאת כֹוֶתֶבת ָמּה, ַעצְׂ ָהִאָשה

ָיה ֶהסְׂ ַפרְׂ ָבָריו.--בְׂ ָכלדְׂ גֹוי,לְׂ ֲהֵריהּואכְׂ

ובארמאריבהערהי"א)*(:





דימהתורה,קידושיוקידושין,גירושיוכלומר,לדעתרבינויהודימחללשבתבפרהסיהדינוכיהו
אשתושלאחיולייבוםאוחליצה.גירושיןוזוקקאת

(שישמקוםלהקלכיאפילוהיכן?לגבידיןייןנסךבנוגעלמחללשבתבפרהסיה,כתבהחזוןאיש)
עובד שאינו יהודי כלשכן אסורבשתייהומותרבהנאהואםכן עובדעבודהזרהיינו שאינו גוי

בודהזרהשיינומותרבהנאה.כמוכן,טעםהגזירההואמשוםחיתון,שלאיבואלבואבקשריע
 הגוי, עם בכללחיתון בתו הרי כי החיתון גזירת שייכת לא בפרהסיה שבת מחלל שלגבי בעוד

ישראל.

הרבעובדיהיוסףזצ"לכתבביביעעומרחלקא'יורהדעהסימןי"אשדיןמחללשבתבפרהסיה
ולכןיינוייןנסךכגוי.עליועלאףשמהתורההואיהודי,הריגזרותחכמיםחלותימדרבנןולכןכגו

מאריבהלכותעירוביןפרקב'הלכהט"זמביאאתדברירבינובפירושהמשנהערוביןפרקא'
הלכהו':









 

 

 

 



















ומבארמארי:





















כגוייםגמוריםלכלדבריהם,אובריםייןבימינוהינםבפרהסיההעולהמדברימארישמחללישבת
במגען,לאמשתתפיםבעירוב,ולאמצטרפיםלמניין.ואםכןאנובבעיהכילדעתרבינואיאפשר
להשכיררשותםמפקידהעיריהכגויים)בעודשלדעתהראשהםניתןלהשכיררשותםכגויים(,

בעירבהגריםיהודיםאלו?מבארמארישדווקאכתבפניואםכןכיצדאנויכוליםלעשותעירוב
עצמהפוסלתעירובאבליחידיםאינםפוסליםעירוב.



כתברבינובהלכותמעשההקורבנותפרקג':

עֹולֹות אֹוָתן ִריִבין ַמקְׂ ָלִמים, שְׂ ֶשֵהִביא ּגֹוי  ָתָנן--ג ּונְׂ ָלִמים, שְׂ ָנַדר  ַלָשַמִים. ִלבֹו ֶשַהּגֹוי,
ָרֵאל ִישְׂ ַכַפרָבֶהןלְׂ ַנתֶשִיתְׂ ָרֵאלַעלמְׂ ִישְׂ ֵכןִאם--לְׂ ָרֵאל;וְׂ ֵמיִישְׂ ַשלְׂ ֵאִלִייםכְׂ רְׂ ִליןאֹוָתןַהִישְׂ אֹוכְׂ

ָלן ָתָנןַלכֹוֵהן,כֹוֵהןאֹוכְׂ .נְׂ

ָיה ֶהסְׂ ַפרְׂ ַשָבתבְׂ ַחֵלל מְׂ אֹו ַלֲעבֹוָדהָזָרה, ָּמד שֻׁ הּואמְׂ ָרֵאלשְׂ ִישְׂ  ָבןאֵ--ד ָקרְׂ ִמֶּמּנּו ִלין ַקבְׂ מְׂ ין
ַהּגֹוי ִליןאֹוָתּהִמן ַקבְׂ ַאִפלּוָהעֹוָלהֶשּמְׂ  ָלל. ֶשֶּנֱאָמר--כְׂ ָּמדַהֶזה, שֻׁ ִליןאֹוָתּהִמןַהּמְׂ ַקבְׂ ֵאיןמְׂ

דּו-"ָאָדםִכי מּוָעהָלמְׂ ִריבִמֶכם")ויקראא,ב(:ִמִפיַהשְׂ כֶ--ַיקְׂ ֹלאכֻׁלְׂ הֹוִציאֶאת"ִמֶכם"וְׂ ם,לְׂ
ֲעֵברֹות ָאר ִלשְׂ ָּמד שֻׁ מְׂ ָהָיה ִאם ֲאָבל  ָּמד. שֻׁ ֹזר--ַהּמְׂ ֶשַיחְׂ ֵדי כְׂ ָבנֹות, ַהָקרְׂ ָכל ִמֶּמּנּו ִלין ַקבְׂ מְׂ

שּוָבה. ִבתְׂ

והשאלהמהמשמעותשלמפיהשמועהשכתברבינולגביהקורבנות?

קב'שלמשפטים:ביארמאריבקובץשל"מפיהשמועה"שהביאבסוףחל



כלומר,אנולמדיםשהרחקתמחללשבתבפרהסיההינהמדרבנן.

וכתברבינובפירושהמשנהחוליןפרקא'הלכהב':

האחדהכלשוחטין וישלכךתנאיםואזתהיהשחיטתומותרת, ישראלמשומד, ואפילו ,
כולה. התורה לכל לעבודהזרהמשומד משומד שאמרו לפי עבודהזרה, שלאיהאעובד
והשנישלאיהאמחללשבתבפרהסיאלפישהכללאצלינומחללשבתבפרהסיאהריהוא

ומיניםאצלחכמי ושלאיהיהמין. לכלדבריו. אבלאמותכגוי םהםהכופריםמישראל,
אשר אדם בני והם גוים. מיני ואומרים היחס בסימן לכופריהם קוראים הרי העולם
טמטמההסכלותאתשכלםוהחשיכוהתאוותאתנפשםופקפקובתורהובנביאיםעליהם
ועוזביםאת ידיעה, להםבו ומכחישיםאתהנביאיםבמהשאין השלוםמתוךסכלותם,

ךזלזול,והכתהזוהיאכתשלישועהנצריודואגואחיתופלוגחזיואלישעאחרהמצותמתו
שנראהמתבטל כגון הכתהזו ויוודעשהאדםמן בשטתםשםרשעיםירקב. ההולך וכל
אשרזה האנשיםהללו המעשההנאה. באותו שישיג המצותמתוךזלזולבלי ממצוהמן

בנןשחיטתמיןלעבודהזרהפתופתכותיתיאורםאסורלאכלמשחיטתם,וכךאמרותנור
יינוייןנסךספריוספריקוסמיםפירותיוטבליםבניוממזרים.וכןמתנאיהמשומדהזה
שמותרלאכלמשחיטתושלאיהאצדוקיולאביתוסיוהםשתיהכתותאשרהחלולהכחיש

ורחשךאתהתורהשבעלפהכמושבארתיבאבות,ונעשההאמתאצלםהבל,ונתיבותהא
ואינם היוםמיניםבסתם, זמנינו והםשקוראיםאותםאנשי בארץנכוחותיעול, אפלה,



בראשונה הזו השטה את המתחיל כלומר ההריגה לענין דינם אלא אמונתם לפי מינים
הגלותלפישהםהמבוא כלומרשמותרלהרגםהיוםבזמן מדעתוהנפסדתכדיןהמינים,

ורתבידינומאבותינוכפישקבלוהוקבוצהמפיקבוצהכיאלהמינותהאמתית.ודעכימס
אבל מיתה, עברת שעבר בישראל אלא אינו נפשות דיני בו שאין הגלות זמן זה זמנינו
השטה אותה שהתחיל מי כל הרי שיטותיהם שינוי לכל והביתוסים והצדוקים המינים

 שלאיטעהאתישראלויקלקלאתהאמונה, לכתחלהכדי וכברנעשהמזהתחלהייהרג
הלכהלמעשהבאנשיםרביםבכלארץהמערב.אבלאלואשרנולדובדעותאלהוחונכועל
פיהןהריהםכאנוסיםודינםדיןתינוקשנשבהלביןהגויםשכלעברותיושגגהכמושבארו



כתברבינובהלכותשבתפרקל':

ַהַשָבתַוֲעבֹוָדהָזָרה  ֵּתיהֶ--טו ַהַשָבתָכלַאַחתִמשְׂ וְׂ וֹותַהּתֹוָרה; ָארָכלִמצְׂ ֶנֶגדשְׂ קּוָלהכְׂ שְׂ ן,
וֹות,ֲהֵרי ָארַהִּמצְׂ ִפיָכְךָכלָהעֹוֵברַעלשְׂ עֹוָלם.לְׂ ִהיאָהאֹותֶשֵביןַהָקדֹושָברּוְךהּואּוֵביֵנינּו,לְׂ

 ַפרְׂ ַחֵללַשָבתבְׂ ָרֵאל;ֲאָבלמְׂ ֵעיִישְׂ ַללִרשְׂ עֹוֵבדֲעבֹוָדהָזָרההּואִבכְׂ ָיה,ֲהֵריהּואכְׂ ֵניֶהם--ֶהסְׂ ּושְׂ
ֵריֶהם. ָכלִדבְׂ גֹוִיים,לְׂ כְׂ

העולהמדברירבינושמישמחללשבתבפרהסיהלמעשהכופרשבשבתבראשיתובבריאתהעולם
ולכןדינוכגוי.

והשאלהמהדיןחילונימחללשבתבפרהסיהבימינו?

שו"תבניןציוןטועןשבימינולרוב,יהודיחילונילאמחללשבתבאופןאידאולוגיאלאלתיאבון
 מצטרףואין ואף דבריו לכל כגוי היום דינו אין לדעתו לכן החידוש, אמונת לגבי בכלל דעתו
ן.ילמני

והשאלההיאגםמהגדרפרהסיה.

לשבתבפניעשרהבניאדםכאחדולאמאריבתשובותבכתבובע"פסוברשגדרפרהסיההיאשיחל
כמוכן,ניתןלהביןמדברימארישיהודיחילוניהיוםשאינוכופראידאולוגילא אחדלאחרהשני.

בהכרחשדינוכגוילכלדבריו.

לכןנראהשאותםאלהשמציגיםעמדות,לאנחשביםתינוקותשנשבו,מאחרוהםמייצגיםעמדה,
עמדתם.וטלתעליהםהחובהלברראת

אולםאותםיהודיםשנתחנכובאורחחייםיהודיולאנחשפולמהותהיהדותואינםמחלליםשבת
שבת מחלל של בגדר אינם מארי לדעת שגם נראה הרגל, ומתוך לתאבון אלא כפירה מתוך

בפרהסיה.הלכהלמעשהמארילאצרףאותםלמנייןולאהעלהאותםלתורה.


