
  אופני היתר אמירה לנכרי 
I.  חולה שאין בו סכנה-   

איתא במס' שבת קכט. חיה ג' ז' ול' ג' בין אמרה צריכה אני ובין אמרה   )א
לא צריכה אני מחללין עליה את השבת ז' אמרה צריכה אני מחללין עליה 

צריכה אני אין מחללין עליה את השבת ל' אפי'  את השבת אמרה לא 
אמרה צריכה אני אין מחללין עליה את השבת אבל עושין ע"י ארמאי 
כדרב עולא בריה דרב עילאי דאמר כל צרכי חולה נעשין ע"י ארמאי 

בשבת כדרב המנונא דאמר רב המנונא דבר שאין בו סכנה אומר לנכרי 
 ועושה. 

נחשב כחולה שאין בו סכנה, ומותר לומר לא"י להדליק  באופן דקר מאוד  ) ב
 מדורה.

שכ"ח  נכלל בזה כיון דעלול לחלות עבור צרכיו כמבואר ברמ"א  צרכי קטן  ) ג
ס' י"ז "מותר לומר לא"י לעשות תבשיל לקטן שאין לו מה לאכול דסתם  

 צרכי קטן כחולה שאין בו סכנה דמי. 
 באופן חולי קצת, רק מותר באופן שבות דשבות  )ד

 
II.  צרכי מצוה-   

ינוקא דאשתפיך חמימיה אמר להו רבה נייתו  ע' גמרא עירובין סז: ההוא   )א
ליה חמימי מגו ביתאי א"ל אביי והא לא ערבינן.. נימרו ליה לנכרי ליתי  

. ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה?  ליה.
 [דהא מר לא אמר לנכרי זיל אחים] 

יה וע' ע"ש ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר להו רבא נישיילה לאימ  ) ב
אגב אימיה. ונחלקו הראשונים אם מעשה זה   [נכרי]אי צריכה נחים ליה 

 איירי ע"י נכרי, או ע"י ישראל.
מובא בתוס' גיטין, היא דהיה מותר לומר לא"י לעשות   בה"ג,שיטת   ) ג

אפילו מלאכה דאורייתא לצורך מילה. ולא גריס מה דאיתא במסגריים. 
 י. מתירין אמירה לנכר דרק לצורך מילהאבל כתב 

כתב דה"ה לשאר מצות מתירין אמירה לנכרי על   הבעל העיטוראבל   )ד
 מצוה.מלאכה דאורייתא לצורך 

היא דרק מותר 'שבות דשבות' במקום מילה, וגורס מה    שיטת רי"ף  ) ה
 דאיתא במסגריים. 



והנה תוס' גיטין סבירא ליה כשיטת הרי"ף דרק מתירין שבות דשבות    )ו
צורך מילה דהיא עצמה דוחה במקום מצוה, וגם הוסיף להחמיר דרק ל 

היא   . ושיטת הרמב"םשבת מתירין גם אמירה לנכרי לשבות לצורכה
 דה"ה כל מצוה מתירין שבות דשבות. 

מובא בשו"ע ס' ש"ז ס' ה' דקיימא לן דמתירין שבות דשבות לכל  להלכה   )ז
מצוה, כמו שופר ולולב, וכדומה, אבל אין מתירין אמירה לנכרי על 

 . דאורייתא לצורך מצוה
גם מתירין שבות דשבות במקום צער קצת, וכגון מקצת חולי, ולשיטת    )ח

 המג"א גם בשביל הפסד ממון.
אמירה לנכרי על הדאורייתא באופן סומכין על הבעל העיטור להתיר   ) ט

צורך גדול, כגון להסיר מכשול מהרבים כגון נפלה העירוב דמותר לתקנו  
וגם התירו   ע מכשול הרבים.ע"י א"י אפילו במלאכה דאורייתא, למנו

מוד תורה  הפוסקים לומר לנכרי להדליק נר בשביל תפילת רבים או תל 
 ורך פיוטים)דרבים. (והנודב"י אוסר לצ

  

III. פסיק רישא 
 מותר לומר לנכרי לעשות דבר, אפילו אם אגב זה נעשה דבר אסור.   )א
האינם יהודים  ה' וז"ל "נוהגין שמובא ברמ"א ס' רנג ס'  תרומת הדשן   ) ב

מוציאים הקדירות מן התנורים שמטמינים בהן ומושיבין אותן אצל תנור 
"כ התנור ההוא וע"י זה חפחה אבית החורף או עליו ומבערת הש

ם,  ולומד המג"א מובא במשנה ברורה צ"ט ש "הקדירות חוזרים ונרתחים
צטנן לגמרי, ופסיק רישא דניחא ליה, מותר משום דלא אמר לא אפילו נ

 להדיא לבשל הקדירה. 
ולפי זה, מותר לומר לא"י לפתוח המקרר אפילו באופן דע"י זה ידליק   ) ג

 הנר, כיון דהוי רק פסיק רישא. 
וכמו"כ לפתוח המים חמים, אע"פ דע"י זה פותח הברזא ומבשל עוד מים    )ד

 א נעשה ממילא ע"י פסיק רישא. תו אלכיון דאין זה כוונ
 

IV. שות בין השמ 
מותר לומר לנכרי לעשות מלאכה בין השמשות, היינו אחר שקיעת    )א

 החמה עד צאת הכוכבים,  



פילו איננו בשביל שבת, או דבר שנחפז עליו, ורך מצוה אפילו אהיינו צ  ) ב
 ורך שבת, או הפסד מרובה או לצורך גדול. דהוא צ

בת' וזכור אחר הדלקת נירות, מותר לומר לא"י -אטוה'אם שכח דבר ב  ) ג
נה, משום דהוא עדיין בין השמשות, ועוד, דבלאו הכי לפתוח הדלת ויקח

 ק רישא. מותרת כיון דהוא רק פסי
 

V.  דרך רמיזה 
החדר מאיר 'אינני יכול לישון, כיון דמותר לרמז לא"י דבר הצרוך לו, כמו,   )א

ליכא איסור משום דבר דבר, וגם לא צוה לו  כ"כ. כיון דלא הזכיר מלאכה
 מידי, וליכא משום שליחות. 

אבל זה רק מהני באופן דליכא לאסר משום נהנה, כמו דלא נהנה גופו   ) ב
 מהמלאכה, או דרק תוספת אור, וכדומה.

 
VI. בלנות ק 

עשה  מותר ליתן דבר לעשות לנכרי קודם השבת, אע"פ דידוע לנו די  )א
וא קץ לו שכר, ודרך קבלנות. כמו ליתן בגדים לכובס נכרי  בשבת, אם ה

שידוע דעשה מלאכת  קודם שבת, אע"פ   mechanicוטו ליתן האאו לע"ש. 
 בו בשבת. והוא דקץ.

לוחץ  איליו דוכ"ז בתנאי, דלא יאמר לו שיעשה בשבת, וגם אינו מובן מ  ) ב
 בת. הישראל שיעשה בו בש

רו הפוסקים משום אבל בעבודת קרקע אסדבר זה מותר במטלטלין,   ) ג
    Contractorמראית עין, כיון דשם ישראל נקרא על הקרקע.  

 
 
 

Circumstances when Amira l’nochri is permitted 
a) Seriously ill person- one is permitted to ask a non-Jew to peform 

any melacha for someone seriously ill. This includes someone 
bedridden, or suffering that interferes with normal function. 



b) A chill can lead to illness- if it is very cold one may ask a non-Jew 
to turn up the heat. (judgement must be used if it is cold enough 
to actually warrant asking) 

c) The needs of a small child that left unfulfilled could lead to illness, 
permits one to ask a non-Jew. 

 

a) Mitzva needs- one is permitted to ask a non-Jew to perform 
something Rabbinically forbidden to enable the performance of a 
mitzva. For example, if the shofar is stuck in a tree, a NJ may be 
asked to retrieve it.  

b) The poskim disagree if a non-Jew may be asked to do something 
that would be Biblically forbidden. The custom is to be strict, 
unless there is great need, such as preventing a public 
transgression if the eiruv fell down, or for public need such as 
turning on the lights in the shul. 
 

a) P’sik Raisha-one is allowed to ask a NJ to perform an act, even if 
inevitably something forbidden will occur. For example one may 
ask the NJ to turn on the heater (due to the concern of illness 
resulting from the cold) and heat up food as a secondary result. 

b) One would be permitted to ask a NJ to open the fridge even 
though a light will go on as a result. 

c) One would be allowed to ask a NJ to turn on the hot water faucet, 
even thought it triggers a valve to allow cold water into the water 
heater. 

 

a) During Bein Hashamshos- one is allowed to ask a NJ to due any 
melacha during the period between sundown and the stars 



emerging, for the purpose of a mitzva- to light the Shabbos 
candles. 

b) One may also ask to perform an important Shabbos need. 
c) To avoid significant loss of money. 

 

a) Hinting- one is allowed to ‘hint’ to a NJ.  
b) As long as the actual melacha is not mentioned, and it is not 

stated as a ‘command’ it is permitted. 
c) For example, “the room is too bright, I cannot sleep”. No mention 

was made of actually turning off the light, and no request was 
made.  

d) This permit is only effective where the prohibition against 
benefitting from the melacha doesn’t apply. For example, turning 
OFF the light, or where there is already sufficient light to read, just 
more light would be beneficial. 

 

a) Contractor- if the NJ is paid for the finished job, as opposed to an 
hourly wage, it is permitted for him to complete the task on 
Shabbos. For example, one may give clothing in to the cleaners on 
Friday, or a car to the mechanic, even thought the labor might be 
performed over Shabbos.  

b) The Jew may not request that the work be performed on Shabbos, 
or to create a circumstance that would require it- for example to 
ask that it be ready right after Shabbos.  

c) This leniency applies more readily to items given in to the shop- 
have work done on a property is questionable due to Mar’is Ain. A 
question should be asked. 

 



 

 

 

 

  


