יוםשישיכ"טאבתשע"ח 


דין מחלל שבת בפרהסיה בימינו

כתרבינובהלכותעירוביןפרקב'הלכהט"ז :

שהּוא עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה זָ ָרה--הֲ ֵרי הּוא כְׂ גוֹי לְׂ כָ ל
מחַ לֵל שַ בָ ת בְׂ פַ ְׂרהֶ ְׂסיָה ,א ֹו ְׂ
שהּוא ְׂ
טז  יִ ְׂש ָראֵ ל ְׂ
ָהמןהַ ִּמינִים
לאםהָ י ִ
יןמּמֶ ּנּוכְׂ גוֹי.אֲ בָ ִ
ינּומבַ טֵ ל--אֵ לָאשוֹכְׂ ִר ִ
ְׂ
יןמעָ ְׂרבִ ין עִ ּמוֹ,וְׂ אֵ
ְׂדבָ ָריו;וְׂ אֵ ְׂ
דּוקיִ יןּובַ יְׂ ּתו ִֹסיִין,וְׂ כָלהַ כוֹפְׂ ִריםבְׂתו ָֹרה
יןמחַ לְׂ לִ יןשַ בָ ת,כְׂ גוֹןצַ ִ
ְׂשאֵ יןעוֹבְׂ ִדיןעֲבו ָֹדהזָ ָרה,וְׂ אֵ ְׂ
שאֵ ינּו
מעָ ְׂרבִ ין עִ ּמוֹ ,לְׂ פִ י ְׂ
שאֵ ינּו מו ֶֹדה בְׂ ִמ ְׂצוַ ת עֵ רּוב--אֵ ין ְׂ
מי ְׂ
שֶ בְׂ עַ ל פֶ ה--כְׂ לָל ֹו שֶל ַָדבָ ר , ָכל ִ
להּוארשּות ֹו לְׂ יִ ְׂש ָראֵ להַ כָשֵ ר,
ְׂ
למבַ טֵ
ישאֵ ינּוכְׂ גוֹי;אֲ בָ ְׂ
יןמּמֶ ּנּו,לְׂ פִ ְׂ
מו ֶֹדהבָ עֵ רּוב,וְׂ אֵ יןשוֹכְׂ ִר ִ
דּוקיבֶ חָ צֵ ר--הֲ ֵריזֶ האוֹסֵ רעָ לָיו,עַ ד
ֵןאם הָ יָהיִ ְׂש ָראֵ לאֶ חָ דכָשֵ ר,וְׂ זֶ ההַ צַ ִ
יאּת ָקנָתוֹ.וְׂ כ ִ
ֹה ַ
וְׂ זו ִ
שֶ יְׂ בַ טַ ללוֹ .
ישלשאולהאםדיןשלמחללשבתבפרהסיהשדינוכגוילכלדבריוהואדאורייתאאודרבנן? 
כתברבינובהלכותאישותפרקד' :

דּושיןכְׂ מַ השֶ הָ יְׂ תָ ה
רק ִ
יהיאַאחַ ִ
דּושין,אֵ לָאהֲ ֵר ִ
ָןק ִ
שפְׂ חָ ה--אֵ ינ ִ
טז[טו]הַ ְּׂמ ַק ֵדשּג ֹויָהא ֹו ִ
משֻׁ ּמָד
דּושין . יִ ְׂש ָראֵ ל ְׂ
דּושין; וְׂ כֵן ּגוֹי וְׂ עֶ בֶ ד שֶ ִק ְׂדשּו בַ ת יִ ְׂש ָראֵ ל ,אֵ ין ִקדּושֵ יהֶ ן ִק ִ
ק ֶֹדם הַ ִק ִ
מּורין,
דּושין ּגְׂ ִ
שהּוא עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה זָ ָרה בִ ְׂרצוֹנ ֹו--הֲ ֵרי אֵ לּו ִק ִ
שֶ ִק ַדש בַ ת יִ ְׂש ָראֵ לַ--אף עַ ל פִ י ְׂ
ָהמּמֶ ּנּוּגֶט .
ּוצְׂ ִריכ ִ
וכתברבינובהלכותייבוםוחליצהפרקא' :

קטָ ן בֵ ין ּגָדוֹל--
מ ָכל מָ קוֹםַ--אפִ לּו מַ ְׂמזֵ ר א ֹו עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה זָ ָרה ,בֵ ין ָ
מי שֶ יֵש ל ֹו ָאח ִ
ז  [ו] ִ
תא ְׂשּת ֹו לְׂ יִ בּום.וְׂ ִאם
ָמּותָאחיו,הֲ ֵריזֶ הזו ֵֹקקאֶ ִ
ִ
מ שֶ יָצָ ארֹאש ֹו וְׂ רֻׁ ב ֹו לְׂ אַ ּוֵ ירהָ ע ֹולָםק ֶֹדםשֶ י
ִ
מן הַ ְׂדבָ ִרים ,וְׂ אֵ ינּו זו ֵֹקק אֶ ת
ָאחיו לְׂ ָדבָ ר ִ
מן הַ ּנָכְׂ ִרית--אֵ ינּו ִ
מן הַ ִשפְׂ חָ ה ,א ֹו ִ
הָ יָה ל ֹו ָאח ִ
ינּוָאחיו .
ִ
ידתוֹבִ ְׂקדֻׁ שָ ה,הו ִֹאילוְׂ הָ יְׂ תָ ההו ָֹרתוֹשֶ ֹּלאבִ ְׂקדֻׁ שָ ה,אֵ
ִא ְׂשּתוֹ;וְׂ ַאףעַ לפִ ישֶ הָ יְׂ תָ הלִ ָ
וכתברבינובפרקג'הלכותגרושיןפרקג' :

טז[טו]הַ כֹלכְׂ שֵ ִריןלִ כְׂ ּתֹבאֶ תהַ ּגֶט,חּוץמֵ חֲ ִמשָ הּ--גוֹי,וְׂ עֶ בֶ ד,וְׂ חֵ ֵרש,וְׂ שוֹטֶ ה,וְׂ ָקטָ ן;ַאפִלּו
מחַ לֵל שַ בָ ת
שהּוא ְׂ
הָ ִאשָ ה עַ צְׂ מָ ּה ,כוֹתֶ בֶ ת אֶ ת ּגִ טָ ּה . יִ ְׂש ָראֵ ל שֶ ּנ ְִׂש ַּתּמַ ד  ַלעֲבו ָֹדה זָ ָרה ,א ֹו ְׂ
כָלדבָ ָריו .
בְׂ פַ ְׂרהֶ ְׂסיָה--הֲ ֵריהּואכְׂ גוֹי,לְׂ ְׂ
ובארמאריבהערהי"א(*) :



כלומר,לדעתרבינויהודימחללשבתבפרהסיהדינוכיהודימהתורה,קידושיוקידושין,גירושיו
גירושיןוזוקקאתאשתושלאחיולייבוםאוחליצה .
לגבידיןייןנסךבנוגעלמחללשבתבפרהסיה,כתבהחזוןאיש(היכן?)שישמקוםלהקלכיאפילו
גוי שאינו עובד עבודה זרה יינו אסור בשתייה ומותר בהנאה ואם כן כל שכן יהודי שאינו עובד
ע בודהזרהשיינומותרבהנאה.כמוכן,טעםהגזירההואמשוםחיתון,שלאיבואלבואבקשרי
חיתון עם הגוי ,בעוד שלגבי מחלל שבת בפרהסיה לא שייכת גזירת החיתון כי הרי בתו בכלל
ישראל .
הרבעובדיהיוסףזצ"לכתבביביעעומרחלקא'יורהדעהסימןי"אשדיןמחללשבתבפרהסיה
כגוימדרבנןולכןעלאףשמהתורההואיהודי,הריגזרותחכמיםחלותעליוולכןיינוייןנסךכגוי .
מאריבהלכותעירוביןפרקב'הלכהט"זמביאאתדברירבינובפירושהמשנהערוביןפרקא'
הלכהו' :














ומבארמארי :










העולהמדברימארישמחללישבתבפרהסיהבימינוהינםכגוייםגמוריםלכלדבריהם,אובריםיין
במגען,לאמשתתפיםבעירוב,ולאמצטרפיםלמניין.ואםכןאנובבעיהכילדעתרבינואיאפשר
להשכיררשותםמפקידהעיריהכגויים(בעודשלדעתהראשהםניתןלהשכיררשותםכגויים),
ואםכןכיצדאנויכוליםלעשותעירובבעירבהגריםיהודיםאלו?מבארמארישדווקאכתבפני
עצמהפוסלתעירובאבליחידיםאינםפוסליםעירוב .

כתברבינובהלכותמעשההקורבנותפרקג' :

של ִָמים ,ּונְׂתָ נָן
של ִָמים ,מַ ְׂק ִריבִ ין אוֹתָ ן עוֹלוֹת--שֶ הַ ּגוֹי ,לִ ב ֹו לַשָ מַ יִ ם . נ ַָדר ְׂ
ג  ּגוֹי שֶ הֵ בִ יא ְׂ
ֵןאם
למנַתשֶ יִ ְׂתכַ פַ רבָ הֶ ןלְׂ יִ ְׂש ָראֵ ל--אוֹכְׂ לִ יןאוֹתָ ןהַ יִ ְׂש ְׂראֵ לִ יִ יםכְׂ שַ לְׂ מֵ ייִ ְׂש ָראֵ ל;וְׂ כ ִ
לְׂ יִ ְׂש ָראֵ לעַ ְׂ
נְׂתָ נָןלַכוֹהֵ ן,כוֹהֵ ןאוֹכְׂ לָן .
ק ְׂרבָ ן
מּמֶ ּנּו ָ
מ ַקבְׂ לִ ין ִ
מחַ לֵל שַ בָ ת בְׂ פַ ְׂרהֶ ְׂסיָה--אֵין ְׂ
משֻׁ ּמָ ד  ַלעֲבו ָֹדה זָ ָרה ,א ֹו ְׂ
שהּוא ְׂ
ד  יִ ְׂש ָראֵ ל ְׂ
ּהמןהַ ְּׂמשֻׁ ּמָ דהַ זֶ ה,שֶ ּנֶאֱ מָ ר
יןמ ַקבְׂ לִ יןאוֹתָ ִ
ּהמןהַ ּגוֹי--אֵ ְׂ
כְׂ לָל.ַאפִ לּוהָ ע ֹולָהשֶ ְּׂמ ַקבְׂ לִ יןאוֹתָ ִ
"מכֶם"וְׂ ֹלאכֻׁלְׂ ֶכם,לְׂ הוֹצִ יאאֶ ת
ֶם"(ויקראא,ב):מפִ יהַ ְׂשמּועָ הל ְָׂמדּוִ --
ִ
יבמכ
"ָאדםכִ י-י ְַׂק ִר ִ
ָ
מּמֶ ּנּו כָ ל הַ ָק ְׂרבָ נוֹת ,כְׂ ֵדי שֶ י ְַׂחזֹר
משֻׁ ּמָ ד לִ ְׂשָאר עֲבֵ רוֹתְׂ --מ ַקבְׂ לִ ין ִ
אם הָ יָה ְׂ
הַ ְּׂמשֻׁ ּמָ ד . אֲ בָ ל ִ
בִ ְׂתשּובָ ה . 
והשאלהמהמשמעותשלמפיהשמועהשכתברבינולגביהקורבנות? 
ביארמאריבקובץשל"מפיהשמועה"שהביאבסוףחלקב'שלמשפטים :


כלומר,אנולמדיםשהרחקתמחללשבתבפרהסיההינהמדרבנן .
וכתברבינובפירושהמשנהחוליןפרקא'הלכהב' :

הכלשוחטין ,ואפילוישראלמשומד,וישלכך תנאיםואזתהיהשחיטתומותרת ,האחד
שלא יהא עובד עבודה זרה ,לפי שאמרו משומד לעבודה זרה משומד לכל התורה כולה.
והשנישלאיהאמחללשבתבפרהסיאלפישהכללאצלינומחללשבתבפרהסיאהריהוא
כגוילכלדבריו.ושלא יהיהמין.ומיניםאצלחכמיםהםהכופריםמישראל,אבל אמות
העולם הרי קוראים לכופריהם בסימן היחס ואומרים מיני גוים .והם בני אדם אשר
טמטמההסכלותאתשכלםוהחשיכוהתאוותאתנפשםופקפקובתורהובנביאיםעליהם
השלום מתוך סכלותם ,ומכחישים את הנביאים במה שאין להם בו ידיעה ,ועוזבים את
המצותמתוךזלזול,והכתהזוהיאכתשלישועהנצריודואגואחיתופלוגחזיואלישעאחר
וכל ההולך בשטתם שם רשעים ירקב .ויוודע שהאדם מן הכת הזו כגון שנראה מתבטל
ממצוה מן המצות מתוך זלזול בלי שישיג באותו המעשההנאה.האנשיםהללו אשר זה
תיאורםאסורלאכלמשחיטתם,וכךאמרותנורבנןשחיטתמיןלעבודהזרהפתופתכותי
יינוייןנסךספריוספריקוסמיםפירותיוטבליםבניוממזרים.וכןמתנאיהמשומדהזה
שמותרלאכלמשחיטתושלאיהאצדוקיולאביתוסיוהםשתיהכתותאשרהחלולהכחיש
אתהתורהשבעלפהכמושבארתיבאבות,ונעשההאמתאצלםהבל,ונתיבותהאורחשך
אפלה ,בארץ נכוחות יעול ,והם שקוראים אותם אנשי זמנינו היום מינים בסתם ,ואינם

מינים לפי אמונתם אלא דינם לענין ההריגה כלומר המתחיל את השטה הזו בראשונה
מדעתוהנפסדתכדיןהמינים,כלומרשמותרלהרגםהיוםבזמןהגלותלפישהםהמבוא
אלהמינותהאמתית.ודעכימסורתבידינומאבותינוכפישקבלוהוקבוצהמפיקבוצהכי
זמנינו זה זמן הגלות שאין בו דיני נפשות אינו אלא בישראל שעבר עברת מיתה ,אבל
המינים והצדוקים והביתוסים לכל שינוי שיטותיהם הרי כל מי שהתחיל אותה השטה
תחלה ייהרג לכתחלה כדי שלא יטעה את ישראל ויקלקל את האמונה ,וכבר נעשה מזה
הלכהלמעשהבאנשיםרביםבכלארץהמערב.אבלאלואשרנולדובדעותאלהוחונכועל
פיהןהריהםכאנוסיםודינםדיןתינוקשנשבהלביןהגויםשכלעברותיושגגהכמושבארו 

כתברבינובהלכותשבתפרקל' :

ָלמצְׂ ווֹתהַ ּתו ָֹרה;וְׂ הַ שַ בָ ת
שָארכ ִ
ן,שקּולָהכְׂ ֶנגֶד ְׂ
תמ ְׂש ֵּתיהֶ ְׂ
טוהַ שַ בָ תוַ עֲבו ָֹדהזָ ָרה--כָלַאחַ ִ
לשָארהַ ִּמצְׂ ווֹת,הֲ ֵרי
ִהיאהָ אוֹתשֶ בֵ יןהַ ָקדוֹשבָ רּוְךהּואּובֵ ינֵינּו,לְׂ ע ֹולָם.לְׂ פִ יכָ ְךכָלהָ עוֹבֵ רעַ ְׂ
ּושנֵיהֶ ם
למחַ לֵלשַ בָ תבְׂ פַ ְׂרהֶ ְׂסיָה,הֲ ֵריהּואכְׂ עוֹבֵ דעֲבו ָֹדהזָ ָרהְׂ --
ַלר ְׂשעֵ ייִ ְׂש ָראֵ ל;אֲ בָ ְׂ
הּואבִ כְׂ ל ִ
ָלדבְׂ ֵריהֶ ם .
כְׂ גוֹיִ ים,לְׂ כ ִ
העולהמדברירבינושמישמחללשבתבפרהסיהלמעשהכופרשבשבתבראשיתובבריאתהעולם
ולכןדינוכגוי .
והשאלהמהדיןחילונימחללשבתבפרהסיהבימינו? 
שו"תבניןציוןטועןשבימינולרוב,יהודיחילונילאמחללשבתבאופןאידאולוגיאלאלתיאבון
ואין  דעתו בכלל לגבי אמונת החידוש ,לכן לדעתו אין דינו היום כגוי לכל דבריו ואף מצטרף
למניין .
והשאלההיאגםמהגדרפרהסיה .
מאריבתשובותבכתבובע"פסוברשגדרפרהסיההיאשיחללשבתבפניעשרהבניאדםכאחדולא
אחדלאחרהשני .כמוכן,ניתןלהביןמדברימארישיהודיחילוניהיוםשאינוכופראידאולוגילא
בהכרחשדינוכגוילכלדבריו .
לכןנראהשאותםאלהשמציגיםעמדות,לאנחשביםתינוקותשנשבו,מאחרוהםמייצגיםעמדה,
וטלתעליהםהחובהלברראתעמדתם .
אולםאותםיהודיםשנתחנכובאורחחייםיהודיולאנחשפולמהותהיהדותואינםמחלליםשבת
מתוך כפירה אלא לתאבון ומתוך הרגל ,נראה שגם לדעת מארי אינם בגדר של מחלל שבת
בפרהסיה.הלכהלמעשהמארילאצרףאותםלמנייןולאהעלהאותםלתורה .

